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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Θ. Χρυσοστόμου
Μέσα στο 2023 αναμένεται να ολο-
κληρωθεί το Πολιτιστικό χωριό και 
η 2η φάση ανάπλασης της πλατείας 
στην Λέμπα...

Σελ. 06

Χ. Πάζαρος
Επαφές με διοίκηση του ΟΚΥπΥ για λει-
τουργία στην Πάφο Ογκολογικής Κλι-
νικής τύπου “One Day Care” στο Γ. Ν. 
Πάφου…

Σελ. 02

Α. Χριστοφίδης
Τιμητική η συμμετοχή της Γεροσκήπου 
στο ευρωπαϊκό δίκτυο υγειών πόλεων 
που πραγματοποιήθηκε στη Δανία…

Σελ. 06

Σελ.16

Η ζωντανή ιστορία της 
καλαθοπλεκτικής…
Πλέκει καλάθια και κοφί-
νες από τα παιδικά του 
χρόνια υ και όπως τονί-
ζει στον Αδέσμευτο, ό-
σο  κρατούν τα «κότσια» 

του θα φροντίζει για την διάδοση της κα-
λαθοπλεκτικής τέχνης που έθρεψε πολ-
λές οικογένειες στο χωριό του τη Μεσό-
γη. Με πόνο ψυχής τονίζει ότι πλέον ό-
σοι ασχολούνται με την καλαθοπλεκτική 
μετριούνται στα δάκτυλα του χεριού…

Ο. Νεοφύτου

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Σε πανηγυρικό κλίμα έγινε η φωταγώγη-
ση του Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου της 
Πάφου το βράδυ της Πέμπτης. Η πλατεία 
Κένεντυ, πλημμύρισε από μικρούς και μεγά-
λους που ήθελαν να ζήσουν τη μαγεία του 
ερχομού των Χριστουγέννων και να διασκε-
δάσουν…

Σελ. 05

Το Δημοτικό συμβούλιο Πάφου 
προωθεί την ίδρυση και λειτουργία Ιατρικής Σχο-
λής και μετατροπή του υφιστάμενου νοσηλευτηρί-
ου σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Το τεμάχιο που βρίσκεται δίπλα 
από το Γενικό Νοσοκομείο και πα-
ραχωρήθηκε στον Δήμο ότι θα προκηρυχθεί δια-
γωνισμός εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αν και υπάρ-
χει ήδη ενδιαφέρον από το Αμερικανικό Πανεπι-
στήμιο Βηρυτού… ΣΕΛ. 
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Γερά θεμέλια η τοπική οικονομία
Η Πάφος κάλυψε το χαμένο έδαφος λόγω 
της πανδημίας και τις απώλειες της ρωσι-
κής αγοράς τόσο στον τουριστικό τομέα ό-
σο και σε αυτό των ακινήτων.  Τα στοιχεία 
για το 2021 καταδεικνύουν ότι οι απώλει-
ες από την κατάργηση του προγράμματος 
των Χρυσών Διαβατηρίων καλύφθηκαν. Το 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομη-
χανίας έχει προκηρύξει, ή θα προκηρύξει 
μέχρι το τέλος του 2022, Σχέδια Χορηγιών 
που ξεπερνούν τα 330 εκατομμύρια ευρώ, 
εκ των οποίων 171 εκατομμύρια θα δια-
τεθούν για ενίσχυση της επιχειρηματικό-
τητας...

Σελ. 05

Πληρώνει ακριβά το ΓεΣΥ

Φάρμακα με τιμές φαρμάκι
Τι απαντά ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
Πράματα και θάματα καταγγέλθηκαν στην Επιτρο-
πή Ελέγχου της Βουλής για την αγορά φαρμάκων και α-
ναλωσίμων, ενώ έγινε λόγος για «πάρτι εκατομμυρίων» 
και για διαδικασίες με κίνδυνο διαφθοράς.

Τι απαντά ο ΟΑΥ
Τα ποσά που καταβάλλει ο ΟΑΥ για την αγορά φαρμά-
κων στο πλαίσιο του ΓεΣΥ είναι λογικά και σε καμιά πε-
ρίπτωση δεν υπάρχει διασπάθιση υποστήριξε σε δηλώ-
σεις στο Radiocosmos ο διευθυντής του ΟΑΥ Ανδρέας 
Παπακωνσταντίνου...

Σελ. 06

Κινήσεις Δήμου Πάφου και για Ιατρική Σχολή
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Άλλη μια προσπάθεια καταβάλλετε 
αυτή την περίοδο για δημιουργία ε-
πιτέλους ογκολογικής κλινικής στην 

Πάφο, ώστε να λυτρωθούν από την ταλαι-
πωρία δεκάδες συνεπαρχιώτες μας που τα-
λαιπωρούνται καθημερινά στο δρόμο προς 
Λευκωσία και Λεμεσό απλά για μερικά λε-
πτά θεραπείας στην οποία θα μπορούσαν 
να υποβληθούν και στην Πάφο. 
Ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΣΥ, Χαράλα-
μπος Πάζαρος, με επιστολή του προς τον 
ΟΚΥπΥ υπέβαλε επίσημα αίτημα-πρόταση 
για δημιουργία ογκολογικής κλινικής στο Γ. 
Ν. Πάφου τύπου “One Day Care” για εξυ-
πηρέτηση των καρκινοπαθών της επαρχίας 
μας, ενώ μέσα στην εβδομάδα, είχε συνά-
ντηση στη Λευκωσία για το συγκεκριμένο 
θέμα με την διοίκηση του ΟΚΥπΥ. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Πά-
ζαρος, τόνισε ότι οι καρκινοπαθείς της Πά-
φου και του διαμερίσματος Π. Χρυσοχούς 
υφίστανται καθημερινά μία αφάνταστη τα-
λαιπωρία, εξαντλητική σωματική και ψυχο-

λογική κούραση και έξοδα διακίνησης προς 
και από τα ογκολογικά κέντρα Λευκωσίας 
και Λεμεσού, προκειμένου να υποβληθούν 
στις απαραίτητες χημειοθεραπείες τους.  
Θεωρώ αναφέρει ο βουλευτής, πως η δημι-
ουργία ογκολογικής κλινικής στο Γενικό Νο-
σοκομείο Πάφου, τύπου “One Day Care”, 
θα απαλύνει το πρόβλημα και θα περιορί-
σει τις μεταβάσεις τους σε Λευκωσία και 
Λεμεσό. Αυτό εξάλλου θα είναι προς κοι-
νό όφελος αφού και τα ογκολογικά κέντρα 
Λευκωσίας και Λεμεσού θα απαλλαγούν α-
πό το ημερήσιο μέρος των ιατρικών φρο-
ντίδων που παρέχουν και θα μπορέσουν να 
ορίζουν ραντεβού σε μικρότερο χρόνο και 
σε περισσότερους ασθενείς. 
Δεδομένου δε του αριθμού καρκινοπαθών 
στο τόπο μας, και ειδικά των αυξανόμε-
νων περιστατικών μορφών καρκίνου, η δη-
μιουργία ογκολογικής κλινικής στην Πάφο 
δεν είναι πολυτέλεια, δεν είναι αχρείαστα 
κρατικά έξοδα αλλά αδήριτη, επιτακτική α-
νάγκη. Όπως αναφέρει τέλος ο κ. Πάζαρος, 
ο ΟΚΥπΥ αντιμετώπισε θετικά την πρότασή 
του ενώ ζητήθηκε πίστωση χρόνου για να 
διαβουλευτεί την υλοποίηση της και συμ-
φώνησαν να επαναλάβουν την συνάντηση 
τους σύντομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τέ-
τοιου είδους προσπάθειες καταβλήθηκαν 
και στο παρελθόν από βουλευτές της επαρ-
χίας μας, χωρίς δυστυχώς να ευοδωθούν, 
λόγω προβλημάτων κυρίως στη στελέχωση 
του τμήματος της Πάφου και έλλειψης πο-
λιτικής βούλησης και γραφειοκρατικών δι-
αδικασιών.

Γιώργος Σαξατέ

Πολλές φορές ακούμε τις φράσεις χρηστή διοί-
κηση, δημοκρατικές διαδικασίες, διαφανείς 

κλπ.
Όλα αυτά παίζουν καθοριστικό ρόλο και στην τοπι-
κή αυτοδιοίκηση και θα παίζουν ακόμα μεγαλύτερο 
όταν με το καλό θα εφαρμοστεί η μεταρρύθμιση. 
Η χρηστή διακυβέρνηση και η ισχυρή δημοκρατία 
είναι ζωτικής
σημασίας για μια υγιή κοινωνία. Μια πόλη έχει 
καλή διακυβέρνηση και
δημοκρατία όταν οι ηγέτες και οι θεσμοί της είναι 
υπεύθυνοι, διαφανείς και
υπόλογοι. Όταν για παράδειγμα οι τοπικοί άρχοντες 
μιλούν για διαφανείς διαδικασίες και δημοκρατία, 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων που χρησιμοποιεί ο Δήμος και 
πώς εκτιμά τις απόψεις των κατοίκων σε αυτές τις 
αποφάσεις.
Η εκλογή ενός τοπικού άρχοντα δεν σημαίνει ότι οι 
δημότες του παραδίδουν λευκή επιταγή και ο άρ-
χοντας είναι υποχρεωμένος να αφουγκράζεται την 
κοινή γνώμη και το κοινό αίσθημα πριν προχωρήσει 
στην λήψη ακόμα και στην εφαρμογή μιας απόφα-
σης. Μέρος της χρηστής διακυβέρνησης είναι η δι-
αχείριση των περιουσιακών
στοιχείων και των οικονομικών του Δήμου με υπευ-
θυνότητα. 
Ο Δήμος πρέπει να διασφαλίζει ότι τα οικονομικά 
του είναι σε θέση να καλύψουν την παροχή των βα-
σικών δημοτικών υπηρεσιών και επίσης να διατη-
ρήσει την υφιστάμενη υποδομή του. 
Αυτό σε μια προηγμένη κοινωνία πρέπει να περι-
λαμβάνει μεταξύ άλλων, 
φροντίδα στο σπίτι, βιβλιοθήκες, αποκομιδή απορ-
ριμμάτων, ανακύκλωση,
εγκαταστάσεις αναψυχής, κοινοτικά κέντρα και πάρ-
κα και πολλά άλλα ανάλογα με την κατάσταση που 
επικρατείς τη χώρα αλλά και την οικονομική ευρω-
στία κάθε δήμου. Και όμως βλέπουμε πολλές φορές 
οι αποφάσεις των Δήμων να έρχονται σε αντίθεση 
με τα θέλω των δημοτών προκαλώντας αντιδράσεις 
και αναταράξεις μέσα στην τοπική κοινωνία.
Στον δικό μας δήμο έχει συμβεί αρκετές φορές 
αυτό, ιδιαίτερα σε θέματα που ακουμπούν ευαί-
σθητες χορδές των δημοτών και τα οποία πέρασαν 
με στενή πολλές φορές πλειοψηφία μεταξύ των με-
λών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σε τέτοιες περιπτώσεις και από τη στιγμή που θέ-
λουμε να ονομαζόμαστε και να είμαστε έξυπνος, 
δημοκρατικός και διαφανής Δήμος δεν θα ήταν κα-
θόλου κακό να βρεθούν εκείνες οι διαδικασίες μέσα 
από τις οποίες θα δίνουμε το δικαίωμα έκφρασης 
στο δημότη, αλλιώς μόνο κατ’ όνομα διαφανείς και 
δημοκρατικοί είμαστε.

Χρηστή διοίκηση

Παραπολιτικά
Σχόλια, σφήνες Σάτιρα και 
μικρές ειδήσεις, από την 
επικαιρότητα δοσμένα με 
χιούμορ και καυστική κρι-
τική από τους συντάκτες 
του Αδέσμευτου...

ΣΕΛΙΔΕΣ 8, 10, 11

Αθλητικά
Τον Ολυμπιακό  φιλοξενεί 
στο Στέλιος Κυριακίδης 
η Πάφος fc. Ένα παιχνίδι 
που πρέπει να κερδίσει 
πάση θυσία για να παρα-
μείνει στην κορυφή. 

ΣΕΛΙΔΑ 23

Πολιτισμός
Ιστορίες και θέματα που 
αναδεικνύουν την ιστορία, 
την παράδοση και τον πο-
λιτισμό της επαρχίας μας 
και όλη η πολιτιστική κίνη-
ση της Πάφου… 

ΣΕΛΙΔΑ 15

Γυναίκα
Πλύσιμο με κρύο νερό
Τι πραγματικά συμβαί-
νει στο δέρμα σας όταν 
πλένετε το πρόσωπό σας 
με αυτό

ΣΕΛΙΔΑ 18 

Βήμα του πολίτη
Άρθρα πολιτών και συ-
νεργατών του Αδέ-
σμευτου για θέματα 
της καθημερινότητας 
και επικαιρότητας…

ΣΕΛΙΔΑ  17

Αυτοκίνητο
Όλα τα νέα για τους φί-
λους του μηχανοκίνητου 
αθλητισμού από τον συ-
νεργάτη μας Γιώργο Πα-
ντελίδη…

ΣΕΛΙΔΑ 22

Αγγελίες
Αγγελίες εργασίας και 
ανακοινώσεις που μπο-
ρεί να σας ενδιαφέρουν 
σε ένα δισέλιδο...

ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

1913-Υπογράφεται στη Φλωρε-
ντία από τις Μεγάλες Δυνάμεις 
το ομώνυμο πρωτόκολλο, με το 
οποίο καθορίζονται τα σύνορα 
του νεοδημιουργηθέντος αλβα-
νικού κράτους. Στους όρους του 
περιλαμβάνεται και η απόδοση 
της Β. Ηπείρου (περιοχές Χει-
μάρρας, Αγίων Σαράντα, Δελβί-
νου, Τεπελενίου και Αργυροκά-
στρου) από την Ελλάδα. Οι Με-

γάλες Δυνάμεις, οι οποίες μετεί-
χαν στη συνδιάσκεψη (Αγγλία, 
Γαλλία, Ιταλία, Ρωσία, Γερμανία, 
Αυστροουγγαρία), θέτουν ως 
μοναδικό κριτήριο γι’ αυτή τους 
την απόφαση τη γλώσσα.
1944-Διοργανώνεται μεγάλη δι-
αδήλωση διαμαρτυρίας στην Α-
θήνα για τα θύματα της 3ης Δε-
κεμβρίου 1944. Ακολουθούν νέα 
επεισόδια και συμπλοκές, με 40 

νεκρούς και πολλούς τραυματί-
ες. Ο Σκόμπι κηρύσσει στρατιω-
τικό νόμο στην Αθήνα.
1971-Το Καζίνο του Μοντρέ φλέ-
γεται από ένα πυροτέχνημα που 
πέταξε κάποιος κατά τη διάρκεια 
συναυλίας του Φρανκ Ζάπα. Το 
περιστατικό εμπνέει τους Deep 
Purple, που γράφουν το πιο 
γνωστό κομμάτι τους «Smoke on 
the Water».

ΓΕΝΙΚΟΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Α ντρέ ας Χρι στο δού λου
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Γιώρ γος Σα ξα τέ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΟΜΑΔΑ: Κώ στας Νά νος, Άννα Κυριάκου, 
Παναγιώτης Κασπάρης, Γιώργος Πισιάρας, 

ΤΜΗΜΑMARKETING: Γιάννης Κόκκαλης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΜΑΚΕΤΕΣ: Μάριος Ευριπίδου

Λογιστήριο: Άννα Χαραλάμπους
ΓΡΑ ΦΕΙΑ: Λεωφ. Ποσειδώνος 96, 

Christiana Sh.Centre, 8042 Πάφος
ΤΗΛ: 26811336/5 ΦΑΞ: 26952999 

URL: www.cosmosnews.com.cy
Ε-mail: adesmeftos@cytanet.com.cy

“Η διαφήμιση 
είναι τυπωμέ-
νες πωλήσεις”

Daniel Starch
Διαφημιστής

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ

Σοφονίου πρ. Αγγελ νεομ. 
Θεοδούλου.
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

Εφημερ εύ ον τες Οδ ον τίατρ οι 
Οι Εφημερεύοντες Οδοντίατροι Πάφου για το Σαββατοκύριακο είναι:

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/12/2022-ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΛ 97629744
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/12/2022-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΗΛ 99465386

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΠΑΦΟΥ  26806060
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΑΦΟΥ  26803100
ΠΡΩΤΕΣΒΟΗΘΕΙΕΣ  26803145
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΠΑΦΟΥ  26806272
ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 26943045/99603622
ΑΗΚΠΑΦΟΣ  26206000
ΑΗΚΒΛΑΒΕΣ  1800
ΑΤΗΚΒΛΑΒΕΣ  80000197
ΑΡΧΗΓΕΙΟΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 22808080
ΑΝΑΦΟΡΑΔΑΣΙΚΩΝΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 26422641
ΕΚΤΑΚΤΗΑΝΑΓΚΗ  12-199
ΔΗΜΟΣΠΑΦΟΥ  26822270
ΔΗΜΟΣΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ  26962324

ΔΗΜΟΣΠΟΛΕΩΣ  26321321
ΔΗΜΟΣΠΕΓΕΙΑΣ  26621244
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΠΑΦΟΥ  26811580
ΓΡΑΜΜΗΤΟΥΠΟΛΙΤΗ  1460
ΒΙΑΣΤΗΝΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 1440
ΚΕΝΤΡΟΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 1401
ΣΥΝΔ.ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ&ΦΙΛΩΝ 26819268
ΑΜΕΣΗΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 1410
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΠΑΦΟΥ  26306385
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΔΙΟΙΚΗΣΗ  26801101
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑΚΥΠΡΟΥ  77778833
ΠΟΛΙΤΙΚΗΑΜΥΝΑ  26818470
ΓΡΑΦΕΙΟΕΥΗΜΕΡΙΑΣ  26821602

3/12/22 Σάββατο Χρυσοστόμου Ελένη Δανάης 31Β  Έναντι  Olympic Lagoon 

Resort (πρωην Amathus) Κάτω Πάφος 26964837 26221624

4/12/22 Κυριακή  Ηρακλέους Χαράλαμπος Ελλάδος 74 200μ πιο κάτω από 

Σκλαβενίτη, απέναντι από Κήπο της Εδέμ. Πάφος 26942343 99107608

5/12/22 Δευτέρα Ηλιάδης Ηλίας Ανεξαρτησίας 11 & Επτανήσου 1 Δίπλα από 

Τεχνική Σχολή Πάφος 26941100 26944544

6/12/22 Τρίτη Πίρπα Αλεξάνδρα Ελευθερίου Βενιζέλου 80 Απέναντι από το 

ΖΟΡΠΑ δρόμος Λυκείου Κύκκου-Πάφου. Πάφος 26948222 26948222

7/12/22 Τετάρτη Παναγιώτου Έλενα Ιπποκράτους 21-23 Στην Περβόλα έναντι 

χρυσοχοείου Μαρίας Πάφος 26911886 99474434

7/12/22 Τετάρτη Ταλιώτου Μαρία Αλεξάνδρου Παπάγου 57 Round about 

Τεχνικής Σχολής προς RIO CINEMA Πάφος 26910276 26932950

8/12/22 Πέμπτη Χατζηχαραλάμπους Δώρα Λεωφ Ελλάδος 104 Έναντι πάρκου 

Δασούδι, μεταξύ LIDL και ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ Πάφος 26822627 70008181

9/12/22 Παρασκευή Χαραλάμπους Πηνελόπη Ακαμαντίδος 4 Δίπλα από 

περίπτερο  ΄Time Out΄ Πάφος 26943222  26272151

Άλλη μια προσπάθεια για ογκολογικό στην Πάφο
Συνάντηση βουλευτή Χαράλαμπου Πάζαρου με Διοίκηση ΟΚΥπΥ για δημιουργία 
Ογκολογικής Κλινικής τύπου “One Day Care” στο Γ. Ν. Πάφου
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Ολοταχώς για Ιατρική και 
Νοσηλευτική Σχολή στην Πάφο 

Η ίδρυση και λειτουργία Ιατρικής Πα-
νεπιστημιακής σχολής στην Πάφο 
αναμφίβολα, θα συνεισέφερε τα 

μέγιστα στην πόλη μας, προσδίδοντας ιδι-
αίτερο κύρος στην πανεπιστημιακή κοινό-
τητα που δημιουργείται με ανυπολόγιστα 
οφέλη για την Πάφο. 
Το Δημοτικό συμβούλιο Πάφου προωθεί 
την ίδρυση και λειτουργία Ιατρικής Σχολής 
και μετατροπή του υφιστάμενου νοσηλευ-
τηρίου σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Το 
Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε το βρά-
δυ της Τρίτης για το τεμάχιο που βρίσκεται 
δίπλα από το Γενικό Νοσοκομείο και παρα-
χωρήθηκε στον Δήμο ότι θα προκηρυχθεί 
διαγωνισμός εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την ίδρυση και λειτουργία ιατρικής Πα-
νεπιστημιακής Σχολής. 
Όπως ανέφερε ο Δημοτικός Σύμβουλος 
της ΕΔΕΚ Παναγιώτης Βορκάς η ολομέλεια 
του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερώθηκε 
ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από το Πα-

νεπιστήμιο της Βηρυτού για ίδρυση και 
λειτουργία ιατρικής σχολής στην Πάφο, 
διευκρινίζοντας ότι η Δημόσια  πρόσκληση 
ενδιαφέροντος θα αφορά και οποιοδήπο-
τε άλλο πανεπιστήμιο ιδιωτικό ή δημόσιο. 
Παράλληλα το Δ/Σ ενημερώθηκε και για 
την σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας και του Δήμου για 
μίσθωση τεμαχίου που είναι απέναντι από 
τους Χαρουπόμυλους για την επέκταση 
των εγκαταστάσεων της δεύτερης φάσης 
του Πανεπιστήμιου της Βηρυτού.

Επιβεβαίωση 
Ο Δήμος Πάφου έχει ζητήσει και με από-
φαση του Υπουργικού Συμβουλίου του έχει 
παραχωρηθεί το τεμάχιο γης δίπλα από το 
Γενικό Νοσοκομείο και τις αμέσως επόμε-
νες ημέρες θα υπογραφεί και η σύμβαση 
παραχώρησης του τεμαχίου στον δήμο με 
στόχο τη μακροχρόνια ενοικίαση του για 
την ανέγερση Ιατρικής Σχολής επιβεβαίω-
σε στο Radiocomos ο δήμαρχος Φαίδωνας 
Φαίδωνος. 
Ακολούθως ανέφερε, ο δήμος μέσα από 
ανοικτή διαδικασία θα προσκαλέσει πανε-
πιστημιακά ιδρύματα από την Κύπρο και το 
εξωτερικό που ενδιαφέρονται να εγκατα-
στήσουν εκεί Ιατρική Σχολή. Ο κ. Φαίδωνος 
επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο τεμάχιο θα 
διατίθεται με μακροχρόνια ενοικίαση σε 

οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο που πληροί 
τα κριτήρια σε συγκεκριμένο χρονοδιά-
γραμμα και υπό  προϋποθέσεις για το ύψος 
της επένδυσης και τον αριθμό των φοιτη-
τών που θα φοιτούν στη σχολή. 

Ο Δήμαρχος Πάφου επιβεβαίωσε παράλ-
ληλα ότι έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 
το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού 
για λειτουργία Ιατρικής αλλά και Νοσηλευ-
τικής σχολής.

Εκδηλώθηκε ήδη 
ενδιαφέρον αλλά 
θα προκηρυχθεί 
διαγωνισμός εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος… 

Ο Δήμος Πάφου έχει ζητήσει και με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του έχει παραχωρη-
θεί το τεμάχιο γης δίπλα από το Γενικό Νοσοκομείο και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα υπογρα-
φεί και η σύμβαση παραχώρησης του τεμαχίου στον δήμο με στόχο τη μακροχρόνια ενοικίαση 
του για την ανέγερση Ιατρικής Σχολής
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Το Υπουργείο 
Γεωργικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος είναι 
μόνον Περιβάλλοντος 
και δεν επιδεικνύει 
κανέναν ενδιαφέρον για 
την γεωργική ανάπτυξη 
και την διατήρηση 
των διαφόρων 
κλάδων υποστηρίζει ο 
Επαρχιακός Γραμματέας 
της ΠΕΚ Χαράλαμπος 
Πιττοκοπίτης.

  Ριπές
Το πράσινο δεν είναι 
μόνο χρώμα…

Μ ε αφορμή την εβδομάδα του δέντρου 
που γιορτάζαμε από την Δευτέρα, αλλά 

και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να 
κόψει τις δύο Αροκάριες 
μπροστά από το Δημοτι-
κό Μέγαρο Πάφου, είναι 
ανάγκη να υπογραμμί-
σουμε για άλλη μια φορά, 
ότι το αστικό πράσινο δεν 
προσφέρει μόνον χρώ-
μα στις πόλεις. Δεν είναι 
απλώς ότι βελτιώνει την 
εικόνα. Είναι ζωτικής ση-
μασίας παράγοντας για 

την ποιότητα ζωής. Δεν είναι πρόβλημα τα δύο 
δέντρα που θέλει η πλειοψηφία του Δημοτικού 
Συμβουλίου της Πάφου να κοπούν. 
Είναι η νοοτροπία και η φιλοσοφία που δια-
κατέχει την τοπική αρχή της πόλης μας αλλά 
δυστυχώς και όλες τις τοπικές αρχές. Ακόμη 
και ώριμα δέντρα δεκαετιών κόβονται με την 
μεγαλύτερη ευκολία. Υπάρχουν φυσικά περι-
πτώσεις που πρέπει να κοπεί κάποιο δέντρο για 
λόγους ασφαλείας, ή γιατί είναι γερασμένο και 
επικίνδυνο. 
Δεν είναι όμως δυνατόν όταν δεν συντρέχει 
κανένας ιδιαίτερος λόγος να κόβονται δέντρα. 
Δεν αποτελεί δικαιολογία να κοπούν δέντρα 
με το επιχείρημα ότι θα φυτευτούν νέα ή ότι 
μια τοπική αρχή φύτεψε περισσότερα από όσα 
έκοψε. Για να καλυφθούν οι συνέπειες από το 
κόψιμο ενός ώριμου δέντρου σε μια πόλη, χρει-
άζεται να φυτευτούν τουλάχιστον 300 νεαρά 
φυτά. Είναι αδιανόητο σήμερα με τις συνέπειες 
της κλιματικής αλλαγής που είναι αντιμέτωπη η 
ανθρωπότητα να λαμβάνει αποφάσεις μια το-
πική αρχή να κοπούν έστω και δύο δέντρα. 
Είναι επίσης αδιανόητο σήμερα να σχεδιάζο-
νται ή να υλοποιούνται έργα στην πόλη μας και 
να μην προβλέπεται η διατήρηση του αστικού 
πράσινου ή και η ενίσχυση του. Σε όλες τις ερ-
γασίες ακόμη και πρωτοετών φοιτητών γεωπο-
νίας και περιβάλλοντος, καταγράφεται ότι στις 
πόλεις μας διαπιστώνεται ελλιπής σχεδιασμός 
των χώρων πρασίνου, ανεπιτυχής σχεδιασμός 
στις μελέτες πρασίνου, χρήση ακατάλληλων 
φυτικών ειδών (ξενικά στη χώρα και στην πόλη) 
από οικολογικής πλευράς, μικρή ή καθόλου 
απασχόληση αρχιτεκτόνων τοπίου, έλλειψη συ-
ντήρησης για οικονομικούς λόγους, πλημμελής 
διαχείριση του αστικού πρασίνου, η ύπαρξη 
αδιαφορίας ή και ‘άρνησης’ από μέρος των πο-
λιτών στη διατήρηση του πρασίνου. 
Το πράσινο τόσο στην ύπαιθρο όσο και στα αστι-
κά τοπία είναι ιδιαίτερο θέμα λόγω του βιολο-
γικού χαρακτήρα των στοιχείων (φυτών) και της 
δυναμικής του πρασίνου στο χρόνο και χώρο. 
Η βλάστηση στην πόλη δρα πολλαπλά, ανανε-
ώνοντας οξυγόνο, συγκεντρώνοντας ρυπαντές, 
απορροφώντας σκόνη, μετριάζοντας θορύ-
βους, παρέχοντας προστασία από ανέμους και 
βροχή, αμβλύνοντας ακραίες θερμοκρασίες, 
μειώνοντας ηχορύπανση, δίνοντας σκιά απαλ-
λαγμένη από υπεριώδεις ακτινοβολίες, και βελ-
τιώνοντας αισθητικά το αστικό τοπίο. 
Τα οφέλη του αστικού πράσινου εκτείνονται 
από φυσικά και ψυχολογικά στην κοινωνική 
συνοχή, στην οικολογική ισορροπία και διατή-
ρηση της βιοποικιλότητας (Fuller and Gaston, 
2009). Είναι ανάγκη στην πόλη μας όλα τα ώρι-
μα δέντρα να καταγραφούν και να θεωρηθούν 
προστατευόμενα και διατηρητέα. Δεν θα μπο-
ρεί να κοπεί κανένα από αυτά τα δέντρα αν δεν 
συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι και δεν υπάρ-
χει άλλος τρόπος για να διασωθούν.

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

Σ ε συνέχεια της παρουσίασης των υποψη-
φίων που διεκδικούν την Προεδρία της Δη-
μοκρατίας, στο πλαίσιο της προεκλογικής 

εκστρατείας, σας παρουσιάζουμε σήμερα την 
μοναδική γυναίκα υποψήφιο που κατέρχεται 
στις εκλογές Τσελεστίνα Ντε Πέτρο.
Η κ. Ντε Πέτρο ήταν μέλος του ΕΛΑΜ για τρία 
χρόνια και γραμματέας των γυναικών τους τε-
λευταίους μήνες.  Για το ενδεχόμενο στήριξης 
της υποψηφιότητας της από το ΕΛΑΜ είπε ότι 
έστειλε επιστολή προς το ΕΛΑΜ αλλά δεν έλα-
βε απάντηση.
Η μοναδική γυναίκα που εκδήλωσε μέχρι τώρα 
ενδιαφέρον για να είναι υποψήφια στις προε-
δρικές εκλογές Τσελεστίνα Ντε Πέτρο, αποκάλυ-
ψε σε συνέντευξη της στο Radiocosmos ότι έχει 
έτοιμο το Υπουργικό Συμβούλιο που θα διορίσει 
αν εκλεγεί στην προεδρία της Δημοκρατίας. Για 
το Υπουργείο Εξωτερικών είπε ότι έκανε πρότα-
ση σε γνωστό πρόσωπο όμως δεν της απάντησε 
ακόμη.
Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα ήθελε να συμμε-
τέχουν στην κυβέρνηση της ο Γενικός Ελεγκτής 
Οδυσσέας Μιχαηλίδης και η επίτροπος προστα-
σίας του Παιδιού Δέσπω Μιχαηλίδου. Για τον αρ-
χιεπισκοπικό θρόνο αν και η ίδια δήλωσε Καθο-
λική, ανέφερε ότι υποστηρίζει τον Μητροπολίτη 
Κωνσταντίας από τον οποίο είπε έλαβε και ευλο-

γία για την υποψηφιότητα της.
Η κ. Τσελεστίνα δήλωσε επίσης ότι έχει έτοιμες 
69 προτάσεις που θα γίνουν αποφάσεις όταν 
εκλεγεί μεταξύ των οποίων είναι η απαγόρευση 
των εκποιήσεων και το επίδομα για κάθε γυναί-
κα που γίνεται μάνα ύψους 550 ευρώ. 
Ανάμεσα στις προτάσεις της είναι και η πρόω-
ρη σύνταξη με επιπλέον 550 ευρώ τον μήνα σε 
σφαγεία και χασάπηδες. Ερωτηθείσα γι’ αυτό 
είπε «Ο λόγος είναι γιατί θέλω να προωθήσω τα 
προϊόντα τα βιολογικά, δεν θέλω να σφάζονται 
τα ζώα».

Επιπλέον ανάμεσα στις προτάσεις της είναι η 
κατάργηση της καντίνας στα σχολεία και του 
«homework». Εξήγησε ότι μεσημεριανό θα τρώ-
νε στο σχολείο, ενώ για το homework είπε ότι 
καλό θα ήταν τα μαθήματα των παιδιών να τε-
λειώνουν στο σχολείο και μετά να έχουν ελεύθε-
ρο χρόνο για να κάνουν ότι θέλουν στο σπίτι.
Η φιλοσοφία της είπε είναι επεκτατική θρησκευ-
τική πολική για να γίνει η Κύπρος ένα κέντρο 
όπου θα επιλύονται οι διαφορές όλου του κό-
σμου. Δήλωσε επίσης ότι θέλει η Κύπρος να εί-
ναι στο ΝΑΤΟ.

Τσελεστίνα Ντε Πέτρο: «Έχω ήδη έτοιμο το Υπουργικό» 
Η μοναδική γυναίκα που διεκδικεί την Προεδρία της Δημοκρατίας εξηγεί τις θέσεις της 

Ξανά στους δρόμους οι αμπελουργοί
Πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας 
έξω από το Τμήμα Γεωργίας στην Πάφο

Ε ξοργισμένοι παρουσιάζονται 
πολλοί αμπελουργοί στην 
Πάφο οι οποίοι δεν κατά-

φεραν να τρυγήσουν τα σταφύλια 
από τα αμπέλια τους και θεωρούν 
εμπαιγμό τους το τρίτο σχέδιο επι-
δότησης που εξάγγειλε η κυβέρνη-
ση. Χθες οι αμπελουργοί κατήλθαν 
σε νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω 
από το Επαρχιακό Γεωργικό Γρα-
φείο. Την εκδήλωση αποφάσισαν 
οι αγροτικές οργανώσεις μετά από 
έντονα παράπονα που δέχθηκαν 
από επηρεαζόμενους αμπελουρ-
γούς. Οι αμπελουργοί χαρακτηρί-
ζουν εξαιρετικά άδικη την πρόνοια 
του σχεδίου βάσει της οποίας αν 

από ένα αμπέλι έχει τρυγηθεί έστω 
και ένα μικρό μέρος του ο αμπε-
λουργός δεν δικαιούται να συμμε-
τάσχει στο πρόγραμμα επιδότησης. 
Στην ανακοίνωση τους οι αγροτικές 
οργανώσεις τονίζουν ότι 3ο σχέδιο 
της κυβέρνησης δυστυχώς δεν επι-
λύει το πρόβλημα των αδιάθετων 
σταφυλιών. Το ύψος της αποζη-
μίωσης που έχει αποφασισθεί να 
παραχωρηθεί δεν καλύπτει ούτε το 
κόστος παραγωγής των αμπελουρ-
γών. Σημειώνεται ακόμη πως ένας 
φτωχός αμπελουργός που τρύγησε 
το μισό αμπέλι δεν δικαιούται να 
επιδοτηθεί για το υπόλοιπο. Με την 
εκδήλωση διαμαρτυρίας οι αγανα-
κτισμένοι αμπελουργοί διεκδικούν 
δίκαιη αποζημίωση καθώς επίσης 
και απλοποίηση της διαδικασίας 
υποβολής της σχετικής αίτησης. Το 
ύψος της αποζημίωσης έχει καθορι-
στεί σε 270 ευρώ το δεκάριο όμως 
αυτό μειώνεται κλιμακωτά μετά τα 
δύο πρώτα. Το Υπουργικό Συμβού-
λιο ενέκρινε προχθές νέο Σχέδιο 
Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα 
Συγκεκριμένα, ενέκρινε την κατα-
βολή οικονομικής ενίσχυσης προς 
τους οινοπαραγωγούς, συνολικού 
ύψους που δεν θα ξεπερνά συνο-
λικά τα 200.000. Εξουσιοδότησε 
παράλληλα τον Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλ-
λοντος να ετοιμάσει σχέδιο στήρι-
ξης του αμπελοοινικού τομέα, λόγω 
των προβλημάτων που δημιουργή-

θηκαν από την εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία.

Δεν μπορεί το κράτος να καλύπτει 
το κόστος 
Το κράτος δεν μπορεί να καλύψει 
εξ ολοκλήρου την αποζημίωση των 
αμπελουργών για τα σταφύλια που 
έμειναν ατρύγητα υποστηρίζει ο 
Υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής 
διότι αυτό απαγορεύεται και από 
την Ε.Ε. Ωστόσο πρόσθεσε αξιο-
ποιήθηκε η πρόνοια για ενίσχυση 
συγκεκριμένων τομέων της οικονο-
μίας λόγω της εισβολής της Ρωσίας 
στην Ουκρανία και κατέστη δυνατή 
η καταβολή αποζημιώσεων. Σε κάθε 
περίπτωση τόνισε στο Radiocosmos 
δεν είναι υγιές ένας παραγωγικός 
κλάδος να στηρίζει μόνον στις επι-
δοτήσεις. Εξήγησε ότι η κυβέρνηση 
εκτός από τον πράσινο τρυγητό ενέ-
κρινε άλλα δύο σχέδια επιδοτήσε-
ων ύψους πέραν των 500.000 ευρώ. 
Δυστυχώς πρόσθεσε λόγω λανθα-

σμένων πληροφοριών και εκτιμήσε-
ων οι αμπελουργοί δεν αξιοποίησαν 
το μέτρο του πράσινου τρυγητού. 
Για το 2023 είπε το Υπουργεί εξε-
τάζει διάφορα μέτρα τα οποία θα 
ανακοινωθούν σύντομα.

Πυρά Πιττοκοπίτη
Το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυ-
ξης και Περιβάλλοντος είναι μόνον 
Περιβάλλοντος και δεν επιδεικνύει 
κανέναν ενδιαφέρον για την γεωρ-
γική ανάπτυξη και την διατήρηση 
των διαφόρων κλάδων υποστηρί-
ζει ο Επαρχιακός Γραμματέας της 
ΠΕΚ Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης. Με 
αφορμή την χτεσινή εκδήλωση δια-
μαρτυρίας των αμπελουργών για το 
νέο σχέδιο επιδότησης ο κ. Πιττοκο-
πίτης ανέφερε ότι η απογοήτευση 
και η οργή τους είναι δικαιολογημέ-
νη διότι όπως είπε το κράτος τους 
δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του 
και το αρμόδιο Υπουργείο αδιαφο-
ρεί.
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Φωταγωγήθηκε ο διάκοσμος 
Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στην Πάφο

Ο στρουθοκαμηλισμός 
δεν βοηθά

Ο ι θλιβερές μέρες που περάσαμε στο πα-
ρελθόν εδώ στην πόλη του Κινύρα, πιθα-

νό να επαναληφθούν εάν δεν κατανοήσουμε 
ότι θα πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Ακό-
μα πιο θλιβερό βέβαια είναι το γεγονός ότι 
ενώ ο λόγος που φτάσαμε εκεί που φτάσα-
με ήταν κυρίως η νοοτροπία του “κρύψε να 
περάσουμε” και η παράλειψη εκτέλεσης του 
καθήκοντος από αυτούς που έπρεπε να το 
πράξουν, ακόμα και σήμερα εξακολουθούν 
να κρύβονται και να σφυρίζουν αδιάφορα 
ως να μην τους αφορά το θέμα!
Αυτό αφορά όλους και όχι μόνο τους τοπι-
κούς άρχοντες και έχει βεβαίως αντίκτυπο 
σε όλους. Εάν για παράδειγμα αυτοί που 
πρώτοι έπρεπε, ζητούσαν εξηγήσεις εγκαί-
ρως για τα όσα συνέβαιναν πριν ξεσπάσουν 
τα σκάνδαλα και ταλάνισαν την Επαρχία μας 
για καιρό, σίγουρα δε θα φτάναμε, εκεί που 
φτάσαμε, αλλά και να φτάναμε δε θα μπο-
ρούσε κανείς να τους κατηγορήσει ότι δεν 
προσπάθησαν να αποτρέψουν και να διορ-
θώσουν τις όποιες παρατυπίες ή παρανομίες 
πιθανόν να έγιναν.
Το να εξακολουθούν, όμως μέχρι και σήμερα, 
να “ποιούν την νήσσαν”, τους εκθέτει ανε-
πανόρθωτα. Όταν κάποιοι τοπικοί άρχοντες 
χώνουν το κεφάλι στην άμμο όταν δουν τον 
κίνδυνο, ή όταν βρίσκουν αστείες δικαιολογί-
ες μπροστά σε καυτά θέματα που αφορούν 
την επαρχία μας, τότε έχουμε πρόβλημα. 
Δουλειά τους, καθήκον τους ήταν και είναι 
να γνωρίζουν τα όσα αφορούν την πόλη τους 
και στα οποία έχουν άμεση εμπλοκή και να 
υπερασπίζονται τα καλώς νοούμενα συμφέ-
ροντα των πολιτών της Πάφου.
Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς τους ανθρώ-
πους των Μέσων Ενημέρωσης. Δουλειά μας 
είναι να ασκούμε έλεγχο, κριτική σε αυτούς 
που ασκούν εκτελεστική εξουσία, να αποκα-
λύπτουμε την αλήθεια και να αναδεικνύουμε 
τα προβλήματα που απασχολούν την κοινω-
νία ώστε να επιλύονται.
Και όμως πολλοί από μας και σήμερα ακόμα 
εξακολουθούν να αποφεύγουν ακόμα και μια 
απλή αναφορά σε γεγονότα που “ενοχλούν”.
Θλιβερό μεν, αλλά καθήκον μας, δε εί-
ναι μόνο να ενημερώνουμε αντικειμενικά 
τους πολίτες της επαρχίας μας, αλλά και να 
ασκούμε κριτική και να θέτουμε τον κάθε 
ένα ενώπιον των ευθυνών του. Αντί αυτού, 
διαβάζουμε ειρωνικά σχόλια και υπονοού-
μενα που αν προσβάλλουν κάποιους, είναι 
τους συγγραφείς τους. Η νοοτροπία λοιπόν 
του “κρύψε να περάσουμε”, του γιατί “να 
βγάλουμε εμείς το φίδι από την τρύπα”, του 
“Λείψε που το ψυσιηκόν να μεν σ’ έβρει το 
κρίμαν”, δεν  έχει θέση σήμερα και όλοι θα 
πρέπει να αρθούμε στο ύψος των περιστάσε-
ων. Διαφορετικά θα είμαστε άξιοι της τύχης 
μας, μιας τύχης για την οποία δε θα έχουμε 
καν λόγο, αφού αυτή θα καθορίζεται από τις 
πράξεις και ενέργειες άλλων.

‘‘η σύνταξη’’

Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα από το βράδυ 
της Πέμπτης στην πόλη μας, να και ο διάκοσμος 
περιορίζεται σε μερικά μόνο σημεία της Πάφου. 
Το βράδυ της Πέμπτης, μέσα σε πανηγυρικό κλί-
μα λόγω και των εγκαινίων των έργων της έξυ-
πνης πόλης που προηγήθηκαν και στην παρουσία 
του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψη-
φιακής Πολιτικής Κυριάκου Κόκκινου ο Δήμαρχος 
Πάφου πάτησε το κουμπί για την φωταγώγηση 
του Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου που στήθηκε 
στην Πλατεία Κέννεντυ και την διπλανή πλατεία 
28ης Οκτωβρίου. 
Στο πλαίσιο του εορτασμού της ανάδειξης της 
Πάφου σε Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Έξυπνου Του-
ρισμού για το 2023, πραγματοποιήθηκαν ολοή-
μερες εκδηλώσεις που ολοκληρώθηκαν με τη φω-
ταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου της 
πόλης από τον Δήμαρχο Πάφου, και την εορτα-

στική συναυλία με την Josephine και το μουσικό 
σχήμα Pop Santas.  Το κέντρο της πόλης με τον 
φανερά αναβαθμισμένο και εμπλουτισμένο χρι-
στουγεννιάτικο διάκοσμο, έλαμψε μπροστά στα 
μάτια μικρών και μεγάλων που προσήλθαν για να 
γιορτάσουν τον τίτλο που κατέκτησε πρόσφατα η 
πόλη μας, αλλά και να μετρήσουν αντίστροφα για 
την φωταγώγηση του δέντρου που πραγματοποι-
ήθηκε από τον Δήμαρχο Πάφου κ. Φαίδωνα Φαί-

δωνος. 
Για πρώτη φορά μάλιστα οι εκδηλώσεις ήταν 
επενδυμένες από επιδείξεις φωτισμού σε όλα τα 
κτίρια της κεντρικής πλατείας Κέννεντυ. 
Στον χαιρετισμό του ο κ. Φαίδωνος παρότρυνε 
τους δημότες τις μέρες αυτές να βγουν έξω από τα 
σπίτια τους και να απολαύσουν με τις οικογένειές 
τους την πόλη μας.  Παράλληλα όμως, ανέφερε, 
πρέπει όλοι μας να ενδιαφερθούμε  έμπρακτα για 
αυτούς γύρω μας που μπορεί να χρειάζονται τη 
βοήθειά μας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως 
η κοινωνική μας ευαισθησία  θα περιορίζεται στις 
μέρες των γιορτών αλλά θα πρέπει ολόχρονα να 
νοιαζόμαστε για τον συνάνθρωπό μας. Κατά την 
εορταστική συναυλία η ερμηνεύτρια Josephine 
μαζί με το μουσικό σχήμα Pop Santas ενίσχυσαν 
το εορταστικό πνεύμα των ημερών μέσα από τις 
ερμηνείες τους.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Η Πάφος κάλυψε το χαμένο 
έδαφος λόγω της πανδημίας 
και τις απώλειες της ρωσικής 

αγοράς τόσο στον τουριστικό τομέα 
όσο και σε αυτό των ακινήτων.  Τα 
στοιχεία για το 2021 καταδεικνύουν 
ότι οι απώλειες από την κατάργηση 
του προγράμματος των Χρυσών Δια-
βατηρίων καλύφθηκαν. 
Εν τω μεταξύ τα τελευταία δύο χρόνια 
το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας έχει προκηρύξει, ή θα 
προκηρύξει μέχρι το τέλος του 2022, 
Σχέδια Χορηγιών που ξεπερνούν τα 
330 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποί-
ων 171 εκατομμύρια θα διατεθούν για 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. 
Αυτά δήλωσε η Υπουργός  Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα 
Πηλείδου στη Γενική Συνέλευση του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-
λητηρίου Πάφου. Σύμφωνα με την κ. 
Πηλείδου για το 2023 προγραμματίζε-
ται η προκήρυξη Σχεδίων ύψους 120 
εκατομμυρίων για στήριξη των επι-
χειρήσεων, εκ των οποίων τα 80 εκα-
τομμύρια για προώθηση επενδύσεων 
για αποθήκευση ενέργειας σε συν-
δυασμό με νέες ΑΠΕ. Τα άλλα Σχέδια 
που θα προκηρυχθούν το 2023 αφο-
ρούν, μεταξύ άλλων, όπως είπε, στην 
προώθηση της εξωστρέφειας των κυ-
πριακών επιχειρήσεων, στην παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις, στην εφαρ-
μογή του κυκλικού μοντέλου στην οι-
κονομία, στην ψηφιακή αναβάθμιση 
των επιχειρήσεων και στη δημιουργία 
συμπράξεων.

Ανοδικά η Πάφος
Σε χαιρετισμό του ο πρόεδρος του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-
λητηρίου Πάφου Γιώργος Μάης ανέ-
φερε, μεταξύ άλλων, πως τα  στοι-
χεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για 
το 2021 είναι πολύ ενθαρρυντικά για 
τον τουρισμό, αφού συνέχισε για την 
περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 
2021,τα στοιχεία έδειξαν ότι οι αφί-
ξεις τουριστών ανήλθαν σε 1.937.000 
σε σύγκριση με 631.600 την αντίστοι-
χη περίοδο του 2020, σημειώνοντας 
αύξηση 206,7%. Είπε επίσης πως το 
2021 η Πάφος φιλοξένησε περίπου το 
39% των τουριστών με τον συνολικό 
αριθμό να ανέρχεται στις 755.400. 
Σχετικά με τον τομέα της οικοδομικής 
βιομηχανίας,  σημείωσε οι αιτήσεις 
για έκδοση αδειών οικοδομής και 
άδειών διαχωρισμού, σημείωσαν αύ-
ξηση της τάξεως του 15% και έφτασαν 
τα αντίστοιχα επίπεδα του 2018, ενώ 
παράλληλα οι πωλήσεις ακινήτων αυ-
ξήθηκαν κατά 30% και έφτασαν στα 
προ πανδημίας επίπεδα.  
Πρόσθεσε πως η  Πάφος ήταν η 
επαρχία με τα πιο πολλά πωλητήρια 
σε ξένους με ποσοστό 31%. Παρόλο 
που υπήρξε μείωση της ζήτησης στην 
αγορά ακινήτων από Κινέζους και Ρώ-
σους υπηκόους, αυτή αντικαταστά-
θηκε, όπως είπε, από την αύξηση της 
ζήτησης από υπηκόους χωρών όπως 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ισραήλ, 
του Λιβάνου, Ασιατικών και Αραβικών 
Χωρών.

Γερά θεμέλια 
Στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η 
τοπική οικονομία παρέθεσε στον χαι-
ρετισμό του ο πρόεδρος του Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητη-
ρίου Πάφου Γιώργος Μάης κατά την 

ετήσια γενική συνέλευση του ΕΒΕ 
Πάφου.  Τα στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας για το 2021 είναι πολύ εν-
θαρρυντικά για τον τουρισμό, είπε, 
αφού  για την περίοδο Ιανουαρίου – 
Δεκεμβρίου 2021,τα στοιχεία έδειξαν 
ότι οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 
1.937.000 σε σύγκριση με 631.600 την 
αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημει-
ώνοντας αύξηση 206,7%. Είπε επίσης 
πως το 2021 η Πάφος φιλοξένησε πε-
ρίπου το 39% των τουριστών με τον 
συνολικό αριθμό να ανέρχεται στις 
755.400. Σχετικά με τον τομέα της οι-
κοδομικής βιομηχανίας, σημείωσε οι 
αιτήσεις για έκδοση αδειών οικοδο-
μής και άδειών διαχωρισμού, σημεί-
ωσαν αύξηση της τάξεως του 15% και 
έφτασαν τα αντίστοιχα επίπεδα του 
2018, ενώ παράλληλα οι πωλήσεις 
ακινήτων αυξήθηκαν κατά 30% και 
έφτασαν στα προ πανδημίας επίπε-
δα. Πρόσθεσε πως η Πάφος ήταν η 
επαρχία με τα πιο πολλά πωλητήρια 
σε ξένους με ποσοστό 31%.  Παρόλο 
που υπήρξε μείωση της ζήτησης στην 
αγορά ακινήτων από Κινέζους και Ρώ-

σους υπηκόους, αυτή αντικαταστά-
θηκε, όπως είπε, από την αύξηση της 
ζήτησης από υπηκόους χωρών όπως 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ισραήλ, 
του Λιβάνου, Ασιατικών και Αραβικών 
Χωρών.  Η Πάφος, ανέφερε, διαθέτει 
περίπου 30.000 κλίνες (το 33% των 
κλινών Παγκύπρια) εκ των οποίων πέ-
ραν του 60% αφορούν ξενοδοχειακές 
μονάδες κατηγορίας 4 και 5 αστέρων. 
Προσελκύει κάθε χρόνο περίπου το 
39% των συνολικών τουριστικών αφί-
ξεων με κύριες αγορές το Ηνωμένο 
Βασίλειο, τη Ρωσία, τη Γερμανία, την 
Ελλάδα, το Ισραήλ και με πολύ καλή 
προοπτική όσον αφορά τις Σκανδινα-
βικές χώρες και τις ανερχόμενες αγο-
ρές όπως της Πολωνίας, Αυστρίας, 
Βαλτικών χωρών, καθώς και χωρών 
της Μέσης Ανατολής κ.α   Εξέφρασε 
την υποστήριξη του ΕΒΕ Πάφου στη 
συνέχιση της παροχής κινήτρων σε δι-
οργανωτές ταξιδιών και αεροπορικές 
εταιρείες ώστε η Πάφος και η Κύπρος 
να παραμείνουν στις πρώτες θέσεις 
των ελκυστικών ποιοτικών τουριστι-
κών προορισμών.

Έχει γερά θεμέλια η τοπική οικονομία
Άντεξαν τις πιέσεις ακίνητα και τουρισμός – Σχέδια χορηγιών ανακοίνωσε 
η Νατάσα Πηλείδου στη Γενική Συνέλευση του ΕΒΕ Πάφου… 
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Πολιτιστικό Χωριό 
Λέμπας

Τον Οκτώβριο του 2023 θα ολο-
κληρωθούν τα έργα για το Πολι-

τιστικό χωριό της Λέ-
μπας. 
Ο ρυθμός εκτέλεσης 
των έργων είναι ικα-
νοποιητικός και το 
έργο μπορεί να πα-
ραδοθεί και πριν την 

λήξη του συμβολαίου ανέφερε ο κοι-
νοτάρχης της Λέμπας Θουκής Χρυ-
σοστόμου. 
Παράλληλα είπε είναι σε εξέλιξη οι 
διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Παι-
δείας και το Υφυπουργείο Πολιτι-
σμού, για τον τρόπο που θα αξιοποι-
ηθεί το πολιτιστικό χωριό και η Σχολή 
Στας Παράσκος. 
Σε κάθε περίπτωση, εντός του 2023 
θα παραδοθεί και η 2η φάση ανά-
πλασης της πλατείας.
Το Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας, ήταν 
μια ιδέα του μακαριστού συμπολί-
τη μας Υπουργού Παιδείας Άκη Κλε-
άνθους, ο οποίος οραματίστηκε και 
έκανε ότι μπορούσε για την προώθη-
σή του. 

Εκκλησιαστικές Εκλογές
Συγκέντρωση γυναικών υποστηρικτριών του Μητροπολίτη Πάφου 
Συνάντηση Μητροπολίτη με τοπικές αρχές και επιχειρηματίες 

Τις ειδήσεις φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Τιμές φαρμάκων
Οι καταγγελίες για υπερτιμολόγηση και τι απαντά ο ΟΑΥ 

Π ράματα και θάματα καταγγέλθηκαν στην 
Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής για την 
αγορά φαρμάκων και αναλωσίμων, ενώ 

έγινε λόγος για «πάρτι εκατομμυρίων» και για δι-
αδικασίες με κίνδυνο διαφθοράς.
Συγκεκριμένα, σε καταγγελίες σε σχέση με την 
αγορά φαρμάκων και αναλωσίμων προέβησαν ο 
Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης και η Γε-
νική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας Χριστίνα 
Γιαννάκη.
Ανέφεραν ότι με την εισαγωγή του ΓεΣΥ εκτοξεύ-
τηκαν αντί να μειωθούν οι τιμές των φαρμάκων 
και των αναλωσίμων. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης 
είπε ότι οι δαπάνες για αγορά φαρμάκων το 2018 
ήταν 115 εκατομμύρια ευρώ και το 2021 ανήλθαν 
στα 134 εκατομμύρια.
Φέτος εκτιμάται ότι οι δαπάνες θα πλησιάσουν 
στα 200 εκατομμύρια ευρώ παρουσιάζοντας αύ-
ξηση 20%.
Επέκρινε επίσης ότι ο ΟΑΥ ασκεί πλημμελώς τα κα-
θήκοντά του, στο πλαίσιο της αγοράς φαρμάκων, 

αφού δεν τηρούνται οι διαδικασίες προσφορών 
και δεν υπάρχει τεκμηρίωση για τον καθορισμό 
των τιμών.
Τόνισε, επίσης, ότι δημιουργούνται συνθήκες για 
να προσφέρονται μίζες.
Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Χρι-
στίνα Γιαννάκη, επεσήμανε ότι πριν την εισαγωγή 
του ΓεΣΥ το υπουργείο διαπραγματευόταν τις τι-
μές πετυχαίνοντας μέχρι 1600% μείωση σε σχέση 
με τις χονδρικές τιμές.

Τι απαντά ο ΟΑΥ
Τα ποσά που καταβάλλει ο ΟΑΥ για την αγορά 
φαρμάκων στο πλαίσιο του ΓεΣΥ είναι λογικά και 
σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει διασπάθιση 
υποστήριξε σε δηλώσεις στο Radiocosmos Ο δι-
ευθυντής του ΟΑΥ  Ανδρέας Παπακωσταντίνου. 
Σχολιάζοντας τις αναφορές της διευθύντριας του 
Υπ. Υγείας Χριστίνας Γιαννάκη στη Βουλή και τα 
στοιχεία που έδωσε για υπερτιμολογήσεις φαρ-
μάκων ο κ. Παπακωσταντίνου υπέδειξε πως στην 
έκθεση του Γενικού Ελεγκτή αναφέρεται ότι το 

κράτος το 2018 είχε καταβάλλει 115 εκατομμύρια 
για αγορά φαρμάκων, ενώ το 2012 ο ΟΑΥ κατέ-
βαλε 134. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης 
του 16% είπε ο κ. Παπακωσταντίνου η οποία εί-
ναι απολύτως φυσιολογική. Υπογράμμισε ότι το 
κράτος αγόραζε μόνον ένα φάρμακο που ήταν 
το φθηνότερο ενώ τώρα με το ΓεΣΥ οι δικαιούχοι 
έχουν επιλογή στα φάρμακα. Επίσης πρόσθεσε 
αυξήθηκαν δικαιούχοι σε ποσοστό περίπου 30%. 
Αδυναμίες και στρεβλώσεις είπε ο κ. Παπακωστα-
ντίνου υπάρχουν και ο οργανισμός προσπαθεί να 
τις αντιμετωπίσει. 
Όσοι πολέμησαν το ΓεΣΥ και δεν το χώνεψαν 
ακόμη προσπαθούν να το πολεμήσουν με κάθε 
τρόπο σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Μάριος 
Κουλούμας. 
Για τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν είπε ότι συ-
γκρίνονται ανόμοια πράγματα τονίζοντας ότι το 
ΓεΣΥ προσφέρει σε όλους τους δικαιούχους την 
δυνατότητα να επιλέξουν το φάρμακο που θα πά-
ρουν.

Όσοι πολέμησαν το ΓεΣΥ και δεν 
το χώνεψαν ακόμη προσπαθούν 
να το πολεμήσουν με κάθε τρόπο 
σχολίασε από την πλευρά του 
ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Συνδέσμων Ασθενών Μάριος 
Κουλούμας. 

Ο Πάφου Γεώργιος ανέλυσε το όρα-
μα και τις σκέψεις του σε σχέση με 

τις Αρχιεπισκοπικές εκλογές 
σε εκπροσώπους τοπικών 
αρχών, επιχειρηματίες και 
τοπικούς παράγοντες της 
επαρχίας μας σε συνάντη-
ση που πραγματοποιήθηκε 
το βράδυ της Πέμπτης, στο 
ξενοδοχείο Athena Royal 
Beach Hotel. 
Ο πανιερότατος μίλησε για 
την ανάγκη, αλλά και την 
πρόθεση του να συνεχίσει 
το έργο του μακαριστού Αρ-
χιεπισκόπου Χρυσοστόμου 

Β΄ τόσο στον κοινωνικό και φιλανθρωπι-
κό τομέα, αλλά και γενικότερα στην δια-
τήρηση του ρόλου της Εκκλησίας της Κύ-
πρου στα εθνικά θέματα. 
Παρουσίασε επίσης την άποψη για την 
νέα προσέγγιση της Εκκλησίας σε θέμα-
τά που άπτονται της Βιοηθικής μέσα από 
μια πιο σύγχρονη ματιά.

Συγκέντρωση γυναικών
Στο μεταξύ οι συγκεντρώσεις υποστη-
ρικτών της υποψηφιότητας του Μητρο-

πολίτη Πάφου, συνεχίζονται τόσο σε δή-
μους, όσο και κοινότητες της επαρχίας 
μας. 
Συγκέντρωση γυναικών πραγματοποιή-
θηκε στην Πάφο, το βράδυ της Πέμπτης, 
υπέρ της υποψηφιότητας του Μητροπο-
λίτη Πάφου Γεώργιο για τον αρχιεπισκο-
πικό θρόνο.
Ομιλήτρια στη συγκέντρωση ήταν η Πρό-
εδρος Κίνησης Δικαιοσύνης και Ισότητας, 
Γραμματέας Κίνησης Διεκδίκησης Δικαι-
ωμάτων Προσφύγων και Παθόντων και 
Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Ιδιοκτητών Περιουσιών Κατεχομένων, 
Ελένη Κωστή – Ηλία, η οποία περιέγρα-
ψε τον Πάφου Γεώργιο ως θερμό υπο-
στηρικτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της δικαιοσύνης, της ισότητας, της ισο-
νομίας και της ισοπολιτείας.
Σύμφωνα με την κ. Κωστή, ο Μητροπο-
λίτης Πάφου είναι «φλογερός πατριώ-
της και ιερωμένος», ότι ξεχωρίζει «για 
τις αρχές, τις αξίες, τις θέσεις, τη φιλευ-
σπλαχνία και την πίστη του στα θέματα 
θρησκείας και πατρίδας».

Α. Χριστοφίδης:
Συμμετοχής σε 
Ευρωπαϊκό συνέδριο

Η συμμετοχή της Γεροσκήπου στο 
ευρωπαϊκό δίκτυο υγειών πόλε-

ων είναι τιμητική ανέφερε ο Δημοτι-
κός Σύμβουλος Ανδρέας Χριστοφίδης ο 
οποίος συμμετείχε στην σύνοδο του δι-
κτύου που πραγματοποιήθηκε την πε-
ρασμένη εβδομάδα στην Δανία. Εκτός 
από τον κ. Χριστοφίδη στην αντιπρο-
σωπεία συμμετείχε ο γραμματέας του 
ΔΗΜΟΥ και ο συντονιστής του έργου 
Πανίκος Τρακίδης. 
Ο κύριος Χριστοφίδης συμμετείχε στη 
συζήτηση με θέμα «Μαζί δεν αφήνου-
με κανέναν πίσω». Η συζήτηση είχε ως 
στόχο να εντοπιστούν λύσεις σχετικά 
με τον τρόπο αντιμετώπισης της μετα-
νάστευσης και της ισότητας. Στο πλαί-
σιο της συζήτησης αυτής έγινε ανταλ-
λαγή και προώθηση παραδειγμάτων 
καλών πρακτικών από διάφορες πό-
λεις. Συνάμα, τονίστηκε η σημασία της 
συμμετοχικής και χωρίς αποκλεισμούς 
διακυβέρνησης η οποία επιτρέπει σε 
όλους τους ανθρώπους να συμμετέ-
χουν στις αποφάσεις που τους επηρε-
άζουν, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότη-
τας, θρησκείας.
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Εξαντλήθηκε και η νέα παράταση
Ακόμη το σκέφτονται για Τοπικό Σχέδιο Ακάμα

Μ έχρι αρχές Δεκεμβρίου είχε δοθεί 
παράταση για την τελική διαμόρ-
φωση και δημοσιοποίηση του Τοπι-

κού Σχεδίου για τον Ακάμα. Αυτό έγινε μετά τις 
αρνητικές εισηγήσεις του Τμήματος Περιβάλ-
λοντος για πρόνοιες που περιλαμβάνονταν 
στο προτεινόμενο Τοπικό Σχέδιο. 
Λόγω και των αντιδράσεων που ακολούθη-
σαν από τις επηρεαζόμενες κοινότητες, ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, 
έδωσε οδηγίες να γίνει άλλη μια προσπάθεια 
με στόχο να ικανοποιηθούν οι κοινότητες και 
να αποδεχτούν το Τοπικό Σχέδιο. Για την δια-
μόρφωση εισηγήσεων είχε συσταθεί ειδική 
επιτροπή από εκπροσώπους των Υπουργείων 
Εσωτερικών και Γεωργίας. 
Την Τρίτη ο Υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής 
δήλωσε στο Radiocosmos, ότι η επιτροπή που 
είχε συσταθεί για να επανεξετάσει πρόνοιες 
του τοπικού σχεδίου που είχαν απορριφθεί 
από την περιβαλλοντική αρχή ολοκλήρωσε τις 
προτάσεις της. Από εδώ και πέρα πρόσθεσε, το 
Πολεοδομικό Συμβούλιο θα τις μελετήσει και 
θα αποφασίσει κατά πόσον μπορούν να περι-
ληφθούν στο Τοπικό Σχέδιο. 
Ο στόχος κατέληξε παραμένει, ώστε να δημο-
σιευθεί το Τοπικό Σχέδιο όμως είπε δεν είναι 
βέβαιος αν υπάρχει και το χρονικό περιθώριο.

Στο πολεοδομικό συμβούλιο 
Οι εισηγήσεις της ειδικής επιτροπής που συ-

στάθηκε από τα Υπουργεία Εσωτερικών και 
Γεωργίας για να διαμορφώσουν νέες προτά-
σεις για τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου για 
τον Ακάμα δεν κατατέθηκαν στο Πολεοδομικό 
Συμβούλιο δήλωσε από την πλευρά του στο 
Radiocosmos ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτή-
των Κύπρου Ανδρέας Κιτρομηλίδης. 
Τα μέλη του Πολεοδομικού Συμβουλίου είπε, 
δεν παρέλαβαν οποιεσδήποτε εισηγήσεις για 
να τις μελετήσουν. Ερωτηθείς αν είναι εφικτή 
η δημοσιοποίηση του Τοπικού Σχεδίου για τον 
Ακάμα, ο κ. Κητρομηλίδης ανέφερε ότι αυτή εί-
ναι η επιδίωξη, όμως πρόσθεσε, είναι προϋπό-

θεση να έχει την στήριξη των επηρεαζόμενων 
κοινοτήτων. 
Πάντως η κοινότητα της Ίννιας έχει προειδο-
ποιήσει να μην επιχειρηθεί να ρίξουν στάχτη 
στα μάτια των επηρεαζόμενων κοινοτήτων για 
να εξασφαλίσουν την συγκατάθεση τους για 
δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου απειλώντας 
με πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις. 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η κοινότητα Ίννιας 
εξακολουθεί να αντιδρά, καθώς θεωρεί ότι οι 
πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου δεν ικανοποι-
ούν ούτε στο ελάχιστο τις προσδοκίες των κα-
τοίκων κάτι που δηλώνουν σε κάθε ευκαιρία. 

ΑTHINODOROU
Πρόσκληση σε αιμοδοσία

Ο Όμιλος Αθηνοδώρου πραγ-
ματοποιεί την καθιερωμένη 

ετήσια αιμοδοσία του και προ-
σκαλεί το κοινό να στηρίξει την 
προσπάθεια.
Όπως αναφέρεται στην ανοι-
κτή πρόσκληση προς το κοινό η 
τράπεζα αυτή πρέπει να δυνα-
μώσει περισσότερο, γιατί εκτός 
του ότι ενδεχομένως να καλύψει 
ανάγκες του προσπωικού και 
των οικογενειών τους, δίνει και 
την δυνατότητα να βοηθήσουν 
τον οποιονδήποτε συνάνθρωπό 
μας. 
Η αιμοδοσία θα γίνει στις 
03/12/2022, μέρα Σάββατο στο 
χώρο του Μ.Ο.Τ. της εταιρείας, 
στη Βιομηχανική Περιοχή Ανα-
τολικού,  από τις 9:00 πμ έως τις 
12:30 μμ. 
Η συμμετοχή σας θα δώσει δυ-
ναμική στην ποσότητα αίματος 
που θα συγκεντρωθεί για το 
καλό όλων μας. 

Τις ειδήσεις φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Υπογράφηκε η σύμβαση με ΟΣΥΠΑ 
Έρχονται καινούργια λεωφορεία στην Πάφο
Με καθυστέρηση τριών περί-

που ετών, υπογράφηκε την 
Τετάρτη η σύμβαση για τις αστικές 
συγκοινωνίες στην Πάφο. 
Μέχρι να φτάσουμε στην υπογρα-
φή, προηγήθηκε μαραθώνιος δικα-
στικών διαδικασιών και προσφυγών 
στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφο-
ρών. 
Η σύμβαση είναι διάρκειας δέκα 
ετών και για την υλοποίησή της η 
εταιρεία θα αγοράσει επιπλέον 72 
καινούργια λεωφορεία. 
Το συνολικό ποσό της σύμβασης 
ανέρχεται σε €57.750.000 συμπερι-
λαμβανομένου του ΦΠΑ και με δι-
καίωμα της Αναθέτουσας Αρχής για 
επέκταση των υπηρεσιών μέχρι 50% 
για το ποσό των €30,754,500 συ-
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σύμ-
φωνα με ανακοίνωση του Υπουργεί-
ου, η καινούργια υπηρεσία αφορά 
στην εκτέλεση εντός υπηρεσίας 4 
εκατομμυρίων χιλιομέτρων ετησί-
ως, σε σύγκριση με τα 3,6 εκατομ-
μύρια χιλιόμετρα που εκτελούνταν 
βάσει της προηγούμενης Σύμβασης 
Παραχώρησης. 

Για την εκτέλεση των πιο πάνω χι-
λιομέτρων και την υλοποίηση του 
Σχεδίου μετάβασης και Υλοποίησης 
που έχει καταθέσει η εταιρεία, θα 
αγοραστούν επιπλέον 72 καινούρ-
για λεωφορεία σύγχρονης τεχνολο-
γίας. 
«Με τη νέα αυτή Σύμβαση γίνεται 
ακόμη ένα βήμα υλοποίησης του 
σχεδιασμού της Κυβέρνησης για 
αναβάθμιση των Δημόσιων Επιβα-
τικών Μεταφορών. Βασικός στόχος 

είναι να καταστεί η επιλογή της χρή-
σης των Δημόσιων Επιβατικών Με-
ταφορών με λεωφορείο ουσιαστι-
κή εναλλακτική λύση στις ανάγκες 
κινητικότητας του σύγχρονου πολί-
τη», αναφέρει το Υπουργείο στην 
ανακοίνωσή του. 
Τη Σύμβαση υπέγραψαν, εκ μέρους 

της Κυβέρνησης, ο Αν. Γενικός Διευ-
θυντής του Υπουργείου Μεταφο-
ρών, Επικοινωνιών και Έργων, Γιάν-
νης Νικολαΐδης και εκ μέρους της 
εταιρείας «Οργανισμός Συγκοινω-
νιών Πάφου (Ο.ΣΥ.ΠΑ.) ΛΙΜΙΤΕΔ», o 
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρεί-
ας, Γεώργιος Κ. Ιωαννίδης.

«Με τη νέα αυτή Σύμβαση 
γίνεται ακόμη ένα βήμα 
υλοποίησης του σχεδια-

σμού της Κυβέρνησης 
για αναβάθμιση των 

Δημόσιων Επιβατικών 
Μεταφορών» αναφέρει 

το Υπουργείο 
στην ανακοίνωσή του. 

Τράπηκαν σε φυγή

Άγνωστα πρόσωπα αποπειρά-
θηκαν να διαρρήξουν χρυσο-

χοείο στην Μακαρίου στην Πάφο 
το βράδυ της Πέμπτης, αλλά στο 
άκουσμα της σειρήνας περιπολι-
κού τράπηκαν σε φυγή. Περίπο-
λο του ΟΠΕ Πάφου ενώ βρισκόταν 
στο κέντρο της πόλης άκουσε ότι 
ηχούσε σύστημα συναγερμού. 
Προσέτρεξε πιο κοντά για να το 
εντοπίσει και διαπιστώθηκε ότι 
αφορούσε χρυσοχοείο που βρί-
σκεται επί της οδού Μακαρίου. 
Εκτιμάται πως οι δράστες που 
αποπειράθηκαν να το διαρρήξουν  
στο άκουσμα της σειρήνας τράπη-
καν σε φυγή, αφού οι αστυνομικοί 
δεν βρήκαν κανένα κοντά στο χρυ-
σοχοείο.
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Φαίδωνας Φαίδωνος Μαρίνος Λάμπρου  Κώστας Κάδης Σκουπίδια  

αιρετίζουμεΧ

Ο Δίκαιος

Τον Δεκέμβριο που μπήκε φουριόζος με άρωμα 
Χριστουγέννων, μιας και ο Δήμος φωταγώγησε 
την πόλη και το Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο…

Τους υπερήφανους Παφίτες που παρευρέθη-
καν στην φωταγώγηση της πόλης και του αισθη-
τά αναβαθμισμένου φέτος Χριστουγεννιάτικου 
διάκοσμου…

Την Ζοζεφίν (!) (την μάθαμε κι αυτή) που ήρθε 
και τραγούδησε στην πόλη μας αφού την ανα-
κάλυψαν οι κυνηγοί ταλέντων του Δήμου Πά-
φου…

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που πρέπει να 
έριξε τασάκια στην σύσκεψη που είχε με τους 
εμπλεκόμενους για τα θέματα των κεντρικών 
Φυλακών… 

Τον Βάζελο που ήρθε στην Πέγεια για μίνι προ-
ετοιμασία και έτσι και πάρει τελικά και το πρω-
τάθλημα ποιος ξέρει μπορεί να την θεωρήσουν 
γουρλίδικη και να έρχονται κάθε χρόνο…

Τον Νοέμβριο που έφυγε με άρωμα Χειμώνα, 
παρά το γεγονός ότι δεν μας έφερε τις βροχές 
που περιμέναμε…

Την φτώχια που δεν αφήνει τον κόσμο να χα-
ρεί όπως θα έπρεπε τις γιορτές…

Αυτούς που βρίσκουν πάντα τρόπο να περνούν 
όμορφα είτε με πολλά είτε με λίγα…

Την αγάπη και την κατανόηση που όταν υπάρ-
χουν ομορφαίνουν ακόμα και τις δύσκολες μας 
στιγμές…

Τις γραφικές φιγούρες της Πάφου που δεν 
υπάρχουν πιά και είναι αλήθεια ότι ιδιαίτε-
ρα τέτοια εποχή, νοσταλγούμε την παρουσία 
τους…

Τον αθλητικογράφο μας Μάριο Ευριπίδου ο 
οποίος συνεχίζει ακάθεκτος να καλύπτει όλη 
την αθλητική επικαιρότητα, τόσο τοπικά όσο 
και παγκόσμια, σε Αδέσμευτο, Ράδιο Κόσμος 
και cosmosnews…

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάφου που πολλές 
φορές με τις πλειοψηφικές αποφάσεις ξεσηκώ-
νει θύελλα διαμαρτυριών…

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου 
που ψήφισαν να κοπούν οι δύο αροκάριες που 
βρίσκονται μπροστά από το Δημοτικό Μέγαρο. 
Καλά δεν μπορούσαν να περιμένουν αν περά-
σουν τα Χριστούγεννα; Τώρα που θα βάζουν τα 
λαμπάκια;

Τις βροχές και γιατί όχι και τα χιόνια που ελπί-
ζουμε να μας φέρει ο Δεκέμβριος για να μυρί-
σει επιτέλους Χειμώνα και Χριστούγεννα…

Τους άσημους και άγνωστους υποψηφίους, οι 
οποίοι παλεύουν με μεγαθήρια με μόνο όπλο 
την φωνή τους η οποία όμως ακούγεται πολύ 
σπάνια…

Τον Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κυ-
ριάκο Κόκκινο, ο οποίος ήρθε και αυτός στην 
Πάφο για εγκαίνια την Πέμπτη…

Τον Υφυπουργό Πολιτισμού Γιάννη Τουμαζή 
που ελπίζουμε να αξιωθεί και αυτός να εγκαι-
νιάσει κάτι στην πόλη μας…

Στα Πάνω ο Δήμαρχος της 
Πόλης  για τις πρωτοβουλί-
ες που λαμβάνει για την ί-
δρυση και λειτουργία  στην 
Πάφο Ιατρικής και Νοση-
λευτικής  Σχολής...

Πάνω ο Δήμαρχος της Πέ-
γειας που αυτές τις μέρες 
φιλοξενεί στην περιοχή του 
«αστέρια» του ποδοσφαί-
ρου από την Ελλάδα και το 
Ισραήλ και όπως φαίνεται, 
βρήκε το «κουμπί» για να 
διαφημίζει την Πέγεια... 

Φυλάμε τα έρμα;

Θύελλα έχουν ξεσηκώσει οι 
πρόσφατες αποκαλύψεις 

στην Ελλάδα για την Μη Κυβερνη-
τική Οργάνωση Κιβωτός του Κό-
σμου και τα όσα καταγγέλλονται.
Πρόκειται για μια δομή που φιλο-
ξενεί παιδιά μέχρι την ενηλικίωσή 
τους η οποία μέχρι πρότινος θεω-
ρείτο υποδειγματική.
Στην Κύπρο βέβαια δεν έχουμε 
δομές τέτοιου μεγέθους, αλλά έ-
χουμε κάποιες παιδικές στέγες 
στις οποίες φιλοξενούνται παι-
διά, την ευθύνη των οποίων έχει 
το Υπουργείο εσωτερικών και το 
Γραφείο Ευημερίας…
Πέραν αυτού υπάρχουν και άλλες 
μη κερδοσκοπικές οργανώσεις οι 
οποίες λειτουργούν και στις οποί-
ες περνούν με διάφορους τρό-
πους είτε περιουσιακά στοιχεία 
ή ακόμα και χρηματικά ποσά ως 
δωρεές.
Γίνονται κάποιοι έλεγχοι σε αυτές 
τις δομές για να διαπιστωθεί του-
λάχιστον, όχι εάν γίνεται εκμετάλ-
λευση ή κακοποίηση των παιδιών 
αλλά εάν τα ποσά που δωρίζο-
νται είτε από εισφορές, είτε από 
δωρεές καταλήγουν για το σκοπό 
για τον οποίο δίνονται;
Δυστυχώς στις μέρες μας είμα-
στε υποχρεωμένοι να είμαστε κα-
χύποπτοι και ιδιαίτερα όταν πρό-
κειται για παιδιά τα οποία πολλές 
φορές και με μεγάλη ευκολία πέ-
φτουν θύματα κακοποιητικής συ-
μπεριφοράς ή ακόμα και σεξουα-
λικής κακοποίησης και ασέλγειας.
Το λιγότερο που έχει να κάνει λοι-
πόν το αρμόδιο υπουργείο είναι 
να προβεί σε αιφνιδιαστικούς οι-
κονομικούς και άλλους ελέγχους, 
διασφαλίζοντας ότι τα παιδιά δεν 
κινδυνεύουν και ότι δεν υπάρ-
χουν οποιεσδήποτε σκιές στη δι-
αχείριση των οικονομικών τους.

Συγκρίνοντας τις τιμές μεταξύ ενός ταξιδίου, για ένα 
σαββατοκύριακο, στο εξωτερικό με το εσωτερικό, δεν 

θα βρεις και πολλές (οικονομικές) διαφορές. 
Για παράδειγμα, κλείνεις τώρα τις γιορτές ένα Σ/Κ σε μια 
φθηνή ευρωπαϊκή πόλη, όπως είναι για παράδειγμα η Σό-
φια με τιμή αεροπορικού 40 ευρώ (Χ2 για ζευγάρι = 80). 
Συν ένα καλό ξενοδοχείο περίπου στα 110 ευρώ, πάμε πε-
ρίπου στα 190 ευρώ για ταξίδι εκτός Κύπρου. 
Στο εντός Κύπρου ταξίδι, για παράδειγμα περιοχή Τροό-
δους, ένα καλό ξενοδοχείο για ένα Σ/Κ κοστίζει περίπου 
100 ευρώ (+ 40 ευρώ καύσιμα) πάμε στα 140 ευρώ.   
Συνεπώς, είτε επιλέξεις να πας εξωτερικό, είτε μείνεις ε-
ντός το Σαββατοκύριακο, τα έξοδα είναι περίπου τα ίδια.   

Φθηνοί προορισμοί…

Κάτω ο υπουργός Γεωργί-
ας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος που 
συνεχίζει να στηρίζει τους 
Οινοποιούς σε αντίθεση 
με τους αμπελουργούς 
που μοχθούν για να παρά-
ξουν την πρώτη ύλη για τα 
κρασιά... 

Κάτω τα 8 μέλη του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Πά-
φου που την εβδομάδα 
του Δέντρου ψήφισαν  
για να κοπούν οι δυο Α-
ροκάριες που βρίσκονται  
έξω από το Δημαρχείο 
της πόλης μας για δεκά-
δες χρόνια...

Στα κάτω όλοι όσοι αυτή 
την περίοδο εκδράμουν 
στην ύπαιθρο για κυνήγι 
ή και για συλλογή μανι-
ταριών και φεύγοντας α-
φήνουν πίσω τους σκου-
πίδια και άλλα άχρηστα 
αντικείμενα…

Δ.Σ. Πάφου 

Οργιάζουν οι ιδιωτικές εταιρείες όσο αφορά 
τον αθλητικό τουρισμό. Η κάθοδος του ΠΑΟ 

στην Πέγεια, αλλά και άλλων ομάδων στη Γερο-
σκήπου δείχνουν ότι ως επαρχία έχουμε μέλλον. 
Αρκεί να πούμε ότι η αποστολή του Παναθηναϊ-
κού στην Πέγεια αποτελείται από 60 άτομα. Τέ-
λος Ιανουαρίου αναμένεται και μεγάλη ισπανική 
ομάδα επίσης στην Πεγεια για προετοιμασία. 
Αντιλαμβάνεται κανείς, πόσο καλά δουλεύουν οι 
ιδιωτικές εταιρείες σε σύγκριση με το κράτους 
που κάνει «μεσάνυχτα».  

Αθλητικός τουρισμός 
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Χαράς ευαγγέλια για τους φίλους του 
Παναθηναϊκού και ειδικά τους Παφίτες, 

αφού η ομάδα ποδοσφαίρου που μετά από 
πολλά χρόνια είναι φέτος πρώτη στη βαθ-
μολογία, βρίσκεται στην Πάφο για προετοι-
μασία.
Οι Βάζελοι μάλιστα επιφύλαξαν θερμή υ-
ποδοχή στην ομάδα έξω από το ξενοδοχείο 
στο οποίο διαμένει και αναμένεται αύριο 
να κατακλύσουν και το Στέλιος Κυριακίδης 
στο οποίο θα αγωνιστεί με αντίπαλο την 
Pafos fc, την Κυριακή.
Πάντως οι χαρά ορισμένων φανατικών Βά-
ζελων είναι τέτοια που κυριολεκτικά δεν 
κοιμούνται τα βράδια.
Να σημειώσουμε ότι πολλές ομάδες υψη-
λού επιπέδου λόγω της διεξαγωγής του 

Μουντιάλ στο Κατάρ, πραγματοποιούν αυ-
τή την περίοδο προετοιμασία και η Κύπρος 
προσφέρεται γι’ αυτό, καθώς οι κλιματολο-
γικές συνθήκες είναι ιδανικές. 
Απ’ ότι πάντως πληροφορούμαστε μετά τον 
Παναθηναϊκό, άλλη μια ποδοσφαιρική ομά-
δα παγκόσμιας εμβέλειας θα επισκεφθεί 
προσεχώς την Πάφο.

Βαζελοχαρές

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Ανα-
στασιάδης δήλωσε ότι «θα μπορούσε η 
χώρα μας να μεταφέρει πιο σύντομα στην 
ΕΕ φυσικό αέριο, εάν οι Βρυξέλλες υπο-
στήριζαν την κατασκευή των κατάλληλων 
υποδομών». Και ένα αεροπλανοφόρο να 
μας προστατεύει…

Δεν μας έφτανε ο κορωνοϊός, η γρίπη τώ-
ρα έχουμε λέει και κρούσματα της γρί-
πης των πτηνών… Και δεν υπολογίζουμε 
την γρίπη των διεφθαρμένων, των ανεμό-
μυλων, των στενόμυαλων και πάει λέγο-
ντας…

Στο αεροδρόμιο της Πάφου σχεδόν καθη-
μερινά πιάνουν και δυο τρεις που επιχει-
ρούν να ταξιδέψουν με πλαστά ταξιδιωτι-
κά έγγραφα…

Αλήθεια γνωρίζει κανείς πόσοι διαμένουν 
παράνομα στις ελεύθερες περιοχές;

Αυτή η κατάσταση με την Εισαγγελία που 
διώκει ή αναστέλλει διώξεις κατά το δο-
κούν χωρίς μάλιστα να δίνει επαρκείς εξη-
γήσεις για τις αποφάσεις της πιστεύουν ό-
τι ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στη δικαιοσύνη;

Έτσι και μιλούσαν τα ντουβάρια στις κε-
ντρικές φυλακές, ένα Θεός ξέρει τι θα α-
κούγαμε…

Μάνα μου ρε ο Καδής πανηγυρίζει γιατί 
λέει φέτος δεν είχαμε πολλές πυρκαγιές! 
Και νομίζει ότι αυτό οφείλεται στον ίδιο;

Συγκλονισμένη η κοινή γνώμη για άλ-
λη μια φορά με τα όσα αποκαλύπτονται 
αυτή τη φορά για την Κιβωτό του Κόσμου 
στην Ελλάδα. Η υποκριτική στάση ορισμέ-
νων και κυρίως αυτών που έχουν την ευ-
θύνη να ελέγχουν μας αναγουλιάζει…

Δηλαδή με όσα είπαν ο Γενικός Εισαγγε-
λέας και ο Βοηθός για τις Κεντρικές Φυ-
λακές εννοούν ότι η κυβέρνηση Αναστα-
σιάδη έχει διαλύσει το σωφρονιστικό μας 
σύστημα;

Μα καλά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
δεν ήταν αυτός που δήλωνε περήφανος 
για το έργο των Κεντρικών Φυλακών και το 
συμπεριλάμβανε μάλιστα στις σημαντικές 
επιτυχίες της διακυβέρνησης του;

Τα έκαναν μαντάρα εκεί στη Γενική Εισαγ-
γελία με τις διάφορες έρευνες και τους ε-
ρευνώντες λειτουργούς… 

Η Κύπρος είναι ανάμεσα στις ελάχιστες 
χώρες της ΕΕ με ολοκληρωμένη πολιτι-
κή για τον εθελοντισμό, ανέφερε ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας. Πρόσεχε Πρόεδρε 
μην σκάσει καμιά βόμβα όπως της Κιβω-
τού του Κόσμου και τρέχουμε να τα μαζέ-
ψουμε…

Η Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς, 
ακόμα δεν άρχισε την λειτουργία της και ή-
δη έγιναν είκοσι καταγγελίες…

Εντάξει τώρα ησυχάσαμε. Ήρθε η Νατάσα 
στην Πάφο και μας είπε ότι καλύψαμε τις 
ζημιές σε τουρισμό και ακίνητα, από την α-
πώλεια των Ρώσων. Την απώλεια των μι-
σθών μας που μας ξέρανε η ακρίβεια πότε 
θα την καλύψουμε;

Α. Νεοφύτου

Η Κύπρος το 2021 ήταν η πρώτη παγκο-
σμίως στην αύξηση των ξένων επεν-

δύσεων, ενώ το 2022 ήταν 
μέσα στις 10 χώρες με τις 
μεγαλύτερες ξένες επεν-
δύσεις, αναλογικά με το 
μέγεθος της, δήλωσε ο υ-
ποψήφιος του ΔΗΣΥ για 

την προεδρία της Δημοκρατίας Αβέρωφ 
Νεοφύτου.
«Έχουμε στην Κύπρο πέραν των 200 εται-
ρειών τεχνολογίας. Με πέραν από 15.000 
εργαζόμενους, όλους ανεξαίρετα ψηλά 
αμειβόμενους, είπε ο κ. Νεοφύτου αλλά 
δεν βρίσκουν Κύπριους εργαζόμενους για 
να εργοδοτήσουν.
Ναι διότι, όπως λειτουργούν τα πράγμα-
τα στην Κύπρο, γίνονται όλοι καθηγητές ή 
δημόσιοι υπάλληλοι, για να έχουν ένα σί-
γουρο μισθό και ωφελήματα…

Ν. Νουρής

Η κυβέρνηση του Προέδρου της Δημο-
κρατίας Νίκου Αναστασιάδη κάνει 

πράξη τον εξορθολογισμό 
των Τοπικών Αρχών, προ-
σφέροντας στους πολίτες, 
ποιοτικότερες υπηρεσίες, 
στο χαμηλότερο δυνατό 
κόστος, δήλωσε ο Υπουρ-

γός Εσωτερικών Νίκος Νουρής μιλώντας 
στο Παγκύπριο Συνέδριο της Ένωσης Δή-
μων. 
Τώρα, είπε ο κ. Νουρής, είναι η ώρα των 
έργων για την Μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, που δεν αποτελεί πλέον 
ένα ζητούμενο, αλλά μία πραγματικότη-
τα, η οποία θα υλοποιηθεί πλήρως με τη 
διεξαγωγή των επόμενων δημοτικών και 
κοινοτικών εκλογών που θα διεξαχθούν, 
όπως αναμένεται, τον Μάιο του 2024».
Ελπίζουμε μόνο να μην γίνει ότι και με την 
αυτονόμηση των νοσοκομείων που αφή-
νονται στην τύχη τους.

Μ. Φεϊζίογλου

Δ ιατηρώντας την αντίληψή σας για την 
εξωτερική πολιτική με γνώμονα την 

ειλικρίνεια, η Τουρκική 
Δημοκρατία θα συνεχίσει 
να παρέχει κάθε είδους υ-
ποστήριξη για την ειρήνη, 
την ευτυχία και την ευη-
μερία του τουρκοκυπρια-

κού λαού, του κυρίαρχου και ισότιμου ιδι-
οκτήτη του νησιού», είπε ο νέος Τούρκος 
πρέσβης στα κατεχόμενα Μετίν Φεϊζίο-
γλου, επιδίδοντας τα διαπιστευτήρια του 
στον Ερσίν Τατάρ.
Ακριβώς έτσι. Με την «ειρηνική σας» ό-
πως την ονομάζετε επιχείρηση στην Κύ-
προ το 1974, καταφέρατε να κάνετε και 
τις δύο κοινότητες της Κύπρου δυστυχι-
σμένες… 

Ο Δίκαιος

Πανεπιστημιούπολη

Μακάρι οι προσπάθειες για την λει-
τουργία και ιατρικής σχολής στην Πά-

φο να αποδώσουν καρπούς και η πόλη μας 
να εξελιχτεί σε πανεπιστημιούπολη.
Τα οφέλη από μια τέτοια εξέλιξη θα είναι 
τεράστια για όλους, αλλά ταυτόχρονα κάθε 
προσπάθεια θα πρέπει να γίνεται μελετη-
μένα και οργανωμένα, καθώς στο πρόσφα-
το παρελθόν τέτοιες βεβιασμένες ενέργειες 
οδήγησαν σε λανθασμένους υπολογισμούς 
και αποτυχία, όπως στην περίπτωση του 
Pafos Innovation, με αποτέλεσμα σημαντι-
κές εγκαταστάσεις να μείνουν ανεκμετάλ-

λευτες για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Επίσης η ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέρο-
ντος, αποτελεί σαφώς μια πιο σωστή ενέρ-
γεια καθώς θα μπορούν αν διεκδικήσουν 
και άλλα πανεπιστήμια την ίδρυση της ια-
τρικής σχολής. 

Εκκλησιαστικές εκλογές

Ευλόγησον μας Δέσποτα την πόσιν και την βρώσι, 

έστω και αν δεν ψηφίσουνε στις εκκλησιές η Ρώσοι.

Γιατί δεν προλαβαίνουμε να δούμε τα στοιχεία, 

και κάνουμε στις εκλογές μεγάλη αστοχία.

Κατά τα άλλα ευτυχώς οι Κύπριοι θα ψηφίσουν, 

αλλά τον προκαθήμενο άλλοι θα τον ορίσουν…

Μέσα από το τριπρόσωπο, έναν θα επιλέξουν, 

δεκαεπτά αρχιερείς, χωρίς να μας εμπλέξουν.

Άλλωστε είμαστε εμείς της πίστης μας ο πόλος, 

έχουμε τόσους αρχηγούς και δεν μας πέφτει λόγος…

Το θυμάστε;

Μ ε αφορμή την απόφαση για το κόψι-
μο των δύο δέντρων που βρίσκονται 

αριστερά και δεξιά της εισόδου του Δημοτι-
κού Μεγάρου, θυμάστε πως ήταν το Δημο-
τικό Μέγαρο της Πάφου πριν η ανάπλαση 

της Πλατείας 28ης Οκτωβρίου διαμορφώ-
σει την εικόνα που βλέπουμε σήμερα;
Η φωτογραφία που δημοσιεύουμε σήμερα 
είναι του 2006 και βλέποντάς την κανείς δεν 
μπορεί να αναρωτηθεί εάν ο σχεδιασμός 
θα μπορούσε να είναι διαφορετικός.
Όπως όμως και αν αισθάνεται κάποιος βλέ-
ποντας την προηγούμενη εικόνα δεν μπορεί 
παρά να νοιώσει και μια νοσταλγία, για τό-
τε που τα πράγματα ήταν πιο απλά και πιο 
αθώα. Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύαμε.
Η αλήθεια όμως είναι ότι οι ρομαντικοί α-
ναπολούν την παλιά εικόνα της περιοχής.



Το παρασκήνιο της μετακόμισης 
του ΕΒΕ 
Το τεμάχιο στο οποίο ο Δήμος Πάφου επιδιώκει να λει-
τουργήσει Ιατρική Σχολή είχε διεκδικήσει και το ΕΒΕ για 
να στεγάσει τις υπηρεσίες του. Ενώ το Επιμελητήριο δια-
πραγματευόταν το ακίνητο, παρενέβη ο Δήμαρχος Πάφου 
και πρόσφερε στο ΕΒΕ άλλο χώρο για να στεγαστεί στο 
εμπορικό κέντρο, ώστε το τεμάχιο να αξιοποιηθεί για άλ-
λους σκοπούς. Αν η εξέλιξη θα είναι η αναμενόμενη τότε 
θα πρέπει να απονεμηθούν και εύσημα στον Δήμαρχο για 
την προνοητικότητα του. Πάντως κατά την διάρκεια της 
συνέλευσης του ΕΒΕ ζητήθηκε η έγκριση των μελών του 
για την ανέγερση νέων γραφείων του Επιμελητηρίου στον 
χώρο που λειτουργούσε το παλιό ζωοπωλείο δίπλα από 
το Χάνι της Πάφου.

Τιμή για την Γεροσκήπου 

Η συμμετοχή της Γερσοκήπου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υ-
γειών Πόλεων είναι τιμητική ανέφερε ο Δημοτικός Σύμ-

βουλος Ανδρέας Χριστοφίδης ο οποίος συμμετείχε στην σύ-
νοδο του δικτύου που πραγματοποιήθηκε την περασμένη 
εβδομάδα στην Δανία. Εκτός από τον κ. Χριστοφίδη στην α-
ντιπροσωπεία συμμετείχε ο γραμματέας του ΔΗΜΟΥ και ο 
συντονιστής του έργου Πανίκος Τρακίδης. 
Ο κύριος Χριστοφίδης συμμετείχε στη συζήτηση με θέμα 
«Μαζί δεν αφήνουμε κανέναν πίσω». Η συζήτηση είχε ως 
στόχο να εντοπιστούν λύσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμε-
τώπισης της μετανάστευσης και της ισότητας. Στο πλαίσιο 
της συζήτησης αυτής έγινε ανταλλαγή και προώθηση παρα-
δειγμάτων καλών πρακτικών από διάφορες πόλεις. Συνά-
μα, τονίστηκε η σημασία της συμμετοχικής και χωρίς απο-
κλεισμούς διακυβέρνησης η οποία επιτρέπει σε όλους τους 
ανθρώπους να συμμετέχουν στις αποφάσεις που τους ε-
πηρεάζουν, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκείας. 
Η συμμετοχή της Γεροσκήπου στο δίκτυο ήταν αποτέλεσμα 
της δράσης το αείμνηστου Δημάρχου Μιχάλη Παυλίδη.

Τραγικές ιστορίες 

Ά λλη μια τραγική υπόθεση με σεξουαλική κακοποίηση α-
νήλικης διερευνούν οι διωκτικές αρχές. Η υπόθεση σε-

ξουαλικής κακοποίησης ανήλι-
κης αφορά την επαρχία μας και 
δράστης φέρεται ο πατέρας της. 
Οι αρχές φόρεσαν χειροπέδες 
στον πατέρα μετά από καταγγε-
λία της 16χρονης κόρης του για 
σεξουαλική κακοποίηση. 
Ο ύποπτος που απορρίπτει τις 
κατηγορίες και προβάλει διάφο-
ρους ισχυρισμούς παρουσιάστη-
κε ενώπιον δικαστηρίου και ζη-
τήθηκε  η περαιτέρω κράτησή 

του για να διερευνηθούν οι σε βάρος του κατηγορίες. Την υ-
πόθεση διερευνά το Κλιμάκιο Χειρισμού Βίας στην Οικογένεια 
και Κακοποίησης Παιδιών του Αρχηγείου Αστυνομίας. Για την 
υπόθεση οι αρχές δεν δίνουν περισσότερες πληροφορίες για 
την προστασία της ανήλικης και καλά κάνουν. Ούτε έχει σημα-
σία αν το δράστης ήταν αλλοδαπός ή Ελληνοκύπριος. 

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ακατάχνωτα
Αν η Πάφος αποκτήσει και Ιατρική και Νοσηλευτι-
κή Σχολή και μετατραπεί σε πανεπιστημιακό το Νο-
σοκομείο που σημαίνει ουσιαστική αναβάθμιση του, 
τότε το όφελος για την επαρχία μας θα είναι πολύ με-
γαλύτερο από αυτό που μπορούμε τώρα να φαντα-
στούμε... 

Όλα τα έργα έχουν την αξία και την σημασία τους αλ-
λά οι πανεπιστημιακές σχολές θα επιφέρουν ουσια-
στικές κοινωνικές αλλαγές στην πόλη μας και ευρύτε-
ρα στην επαρχία...

Οι αρχιεπισκοπικές εκλογές πλησιάζουν και είναι λο-
γικό ο κάθε Μητροπολίτης να φροντίζει πρώτα απ’ ό-
λα να εξασφαλίσει την υποστήριξη των ψηφοφόρων 
της επαρχίας του. Για τον Μητροπολίτη Πάφου αυτό 
είναι δεδομένο αν κρίνουμε από τις συγκεντρώσεις 
που γίνονται το τελευταίο διάστημα. Το στοίχημα ό-
μως είναι να εξασφαλίσει μεγάλο ποσοστό ψηφοφό-
ρων και από την Λευκωσία. Από τις δημοσκοπήσεις 
φαίνεται πως έχει εξασφαλισμένη την εκλογή τους 
στο τριπρόσωπο. Αυτό όμως όπως επισημαίνουν οι υ-
ποστηρικτές του δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυ-
χασμό... 

Όλες οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα δίνουν διψήφιο 
προβάδισμα στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Η τελευταία 
δημοσκόπηση έδειξε πάνω από 10 μονάδες διαφορά 
από τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Σε μια ποσοστιαία μο-
νάδα περιορίζεται η διαφορά και του Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη από τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Στα επιτελεία 
ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ θεωρούν ότι οι υποψήφιοι τους θα εί-
ναι σίγουρα στον 2ο γύρο. Η ελπίδα πεθαίνει τελευ-
ταία...

Κουϊζ: Ποιος πολιτικός παράγοντας στην Πάφο χαρα-
κτηρίζεται «φυρφυρής»;

Οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν γε-
νικότερα φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή δημόσι-
οι οργανισμοί θα πρέπει να διασφαλίζεται η ποιότη-
τα τους. Στην περίπτωση του Δήμου Πάφου αυτό έχει 
ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς υπήρξε και Ευρω-
παϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα. Λίγη περισσότερη 
προσοχή στις επιλογές που γίνονται είναι απαραίτη-
τη... 

Υπενθύμιση: Όσοι θα αναζητήσουν «κουρτουνιές» 
για τις επερχόμενες αρχιεπισκοπικές και προεδρικές 
εκλογές στο Αναβαργός έχει πολλές... 

Για τους επόμενους δύο μήνες η Βουλή θα κλείσει 
λόγω των προεδρικών εκλογών. Συμβαίνει και άλλες 
χώρες αυτό με ανάλογο πολιτειακό σύστημα; 

Δικαιολογημένες είναι οι ανησυχίες του Βουλευ-
τή της ΕΔΕΚ Ηλία Μυριάνθους σχετικά το χρονοδιά-
γραμμα υλοποίησης της 1ης φάσης του αυτοκινητό-
δρομου Πάφου – Πόλης. Για τα 3 πρώτα χρόνια του 
συμβολαίου θα έχει διατεθεί μόνον το 1/3 της συνολι-
κής δαπάνης. Είναι δυνατόν το 2024 να διατεθούν τα 
υπόλοιπα σχεδόν 50 εκατομμύρια; Πάντως το κονδύλι 
των 20 χιλιάδων που θα διατεθεί για την 2η φάση του 
έργου μάλλον ως προεκλογικό πυροτέχνημα μοιάζει.

Ο ΟΚΥπΥ διαφημίζει ότι θα κάνει επενδύσεις και θα 
εκσυγχρονίσει το Νοσοκομείο Πάφου αλλά οι εργα-
ζόμενοι στο Ακτινολογικό έκαναν στάση εργασίας την 
Παρασκευή διότι δεν προβλέπεται κανένα κονδύλι για 
τον εξοπλισμό του Τμήματος ή την κάλυψη των κενών 
θέσεων του προσωπικού.
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Η “μούγια”

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πόλη 

Ξ επέρασε τις προσδοκίες η προσέλευση επισκεπτών στο 
Χριστουγεννιάτικο χωριό της Πόλης Χρυσοχούς το πρώ-

το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιώτη Πα-
παχριστοφή ιδιαίτερα το περασμένο Σάββατο με την άφιξη 
του Αι Βασίλη στο Λατσί και τις εκδηλώσεις που είχαν προ-
γραμματιστεί στο Χριστουγεννιάτικό χωριό το κέντρο του 
Δήμου πλημμύρισε από κόσμος. Για πρώτη φορά όπως είπε 
συγκεντρώθηκε σε εκδήλωση του Δήμου τόσος κόσμος. Ο 
Δήμαρχος της Πόλης Χρυσοχούς προέβλεψε ότι και τα επό-
μενα Σαββατοκύριακα θα υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότη-
τα στο Χριστουγεννιάτικο χωριό και κάλεσε τους ιδιοκτήτες 
τουριστικών καταλυμάτων να μεριμνήσουν ώστε να υπάρ-
χει ικανοποιητικός αριθμός διαθέσιμων κλινών. Ατέλειωτες οι έρευνες για Τ/κ 

περιουσίες 

Σ τοιχεία για παρατυπίες και ευνοιοκρατική μεταχείριση 
σχετικά με την διαχείριση Τ/κ περιουσιών προκύπτουν α-

πό τις 3 έρευνες που είναι σε εξέλιξη υπο-
στηρίζει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Προσφύγων Νίκος Κέττηρος. 
Δυστυχώς πρόσθεσε η Ελεγκτική Υπηρεσία 
δεν θα ολοκληρώσει τις έρευνες και δεν θα 
μπορέσει να δημοσιοποιήσει τις σχετικές 
εκθέσεις πριν τις Προεδρικές Εκλογές. 

Ενδεχομένως πρόσθεσε πριν τις προεδρικές εκλογές αναμέ-
νεται να δημοσιοποιηθεί η έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας 
για την παραχώρηση 17 εμπορικών καταστημάτων στην Πά-
φο. Από τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί  όπως είπε φαίνεται 
να υπάρχουν σοβαρά ευρήματα για τη διαδικασία παραχώ-
ρησης αλλά και τα κριτήρια που έχουν τεθεί. Επίσης είπε ό-
τι τα ενοίκια σε κάποια από αυτά τα καταστήματα είναι πολύ 
χαμηλά και σε κάποιες των περιπτώσεων ήταν χαριστικά ενώ 
υπήρχαν και εκπρόθεσμες αιτήσεις.

Πρασίνισε η Πέγεια 

Δ ιαφήμιση για την Πέγεια και την Πάφο ευρύτερα χαρα-
κτήρισε την παρουσία της ομάδας ποδοσφαίρου του Πα-

ναθηναϊκού ο Δήμαρχος Πέγειας Μαρίνος Λάμπρου. 
Η Πέγεια πρόσθεσε είναι ιδανικός προορισμός για την προε-
τοιμασία ομάδων κατά τους χειμερινούς μήνες και διαθέτει 
ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο. Για την υποδοχή που επιφυ-
λάχθηκε στην ομάδα του Παναθηναϊκού ανέφερε ότι έχει πολ-
λούς φίλους στην Κύπρο και την Πέγεια τονίζοντας ότι ο ίδιος 
αν και υποστηρίζει τον Ολυμπιακό είναι ενθουσιασμένος που 
ο Παναθηναϊκός επέλεξε τον Δήμο του για την προετοιμασία. 
Για τον ολυμπιακάκια Δήμαρχο δεν είναι μαρτύριο να φιλοξε-
νεί την ομάδα του Παναθηναϊκού. Σωστός ο Δήμαρχος.
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Smart City Εγκαινιάστηκαν έξι έργα έξυπνης 
και ψηφιακής πόλης

Γ ια να διασφαλίσουν οι πόλεις 
την βιωσιμότητα, την ανθεκτι-
κότητα, και την προσαρμοστη-

κότητα τους στις σημερινές αντί-
ξοες και συνεχώς μεταβαλλόμενες 
συνθήκες, καλούνται να συνθέσουν 
τον σύγχρονο εαυτό τους διασυνδέ-
οντας το ανθρώπινο κοινωνικό και 
φυσικό κεφάλαιο και αξιοποιώντας 
τις τεχνολογικές λύσεις και τα ψη-
φιακά δεδομένα,  ανέφερε ο Υφυ-
πουργός Έρευνας, Καινοτομίας και 
Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Κόκ-
κινος στην ανοικτή στο κοινό ημερί-
δα “Pafos in the era of Smart Cities”,  
που διοργάνωσε ο Δήμος Πάφου 
στο Πολυχώρο Αττικόν.
Στο πλαίσιο της ημερίδας που πραγ-
ματοποιήθηκε το βράδυ της Πέ-
μπτης έγινε παρουσίαση των έργων 
΄Εξυπνης και Ψηφιακής Πόλης που 
έχει υλοποιήσει ή προωθεί ο Δήμος 
Πάφου.  Εταιρείες και φορείς του 
τομέα της καινοτόμου έρευνας και 

τεχνολογίας  παρουσίασαν  τη συμ-
μετοχή τους στα έργα του Δήμου για 
την Έξυπνη και Ψηφιακή Πόλη. 

Στην ημερίδα απηύθυναν σύντο-
μους χαιρετισμούς ο Υφυπουργός 
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής 
Πολιτικής και ο Δήμαρχος Πάφου 
Φαίδωνας Φαίδωνος.
Λίγο αργότερα, ο Υφυπουργός 
εγκαινίασε έξι έργα έξυπνης και 

ψηφιακής Πόλης που υλοποίησε ο 
Δήμος Πάφου.
Πρόκειται για συστήματα διαχείρι-

σης χώρων στάθμευσης, γεωγρα-
φικών πληροφοριών, εγκατάσταση 
και διαχείριση έξυπνου οδικού φω-
τισμού, εγκατάσταση και διαχείρι-
ση έξυπνων πασσάλων και κέντρου 
δεδομένων. Ο δήμος Πάφου πρό-
κειται να εφαρμόσει σύντομα και 
άλλα παρόμοια συστήματα όπως η 
εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και 
συστήματος διαχείρισης της υδατο-
προμήθειας. 
Ο δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαί-
δωνος δήλωσε ότι ο τελικός στόχος 
είναι η εγκατάσταση και λειτουργία 
τουλάχιστον 30 διαφορετικών έρ-
γων προκειμένου η Πάφος να κα-
ταστεί πλήρως ψηφιακή πόλη.  Στο 
πλαίσιο της εκδήλωσης εορτάσθηκε  
η ανακήρυξη της Πάφου ως Ευρω-
παϊκής Πρωτεύουσας Έξυπνου Του-
ρισμού για το 2023, ενώ οι εκδηλώ-
σεις ολοκληρώθηκαν  με εορταστική 
συναυλία και την αφή του Χριστου-
γεννιάτικου διάκοσμου της πόλης 
από τον Δήμαρχο Πάφου.  

ΚΕΔ
Νωρίτερα το μεσημέρι, ο Υφυπουρ-
γός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφι-
ακής Πολιτικής Κυριάκος Κόκκινος, 
εγκαινίασε το πρωτοποριακό για τα 
Κυπριακά δεδομένα όπως το χαρα-
κτήρισε, Κέντρο Εξυπηρέτησης του 
Δημότη του Δήμου Πάφου. 
Το Κέντρο αποτελεί το επιστέγασμα 
της προσπάθειας του Δήμου Πάφου 
για την καλύτερη και ευκολότερη 
εξυπηρέτηση των δημοτών αφού 
λειτουργεί ως one stop shop όπου 
έχουν συγκεντρωθεί, με τη χρήση 
της τεχνολογίας, περισσότερες από 
50 λειτουργίες.
Οι λειτουργίες και υπηρεσίες που 
προσφέρονται στο Κέντρο ψηφιο-
ποιούνται με στόχο μέχρι το 2026 
να γίνονται ηλεκτρονικά διευκολύ-
νοντας ακόμη περισσότερο τους 
δημότες μας. 
Αξίζει να σημειωθεί πως το Κέντρο, 
το οποίο ανεγέρθηκε με δαπάνη του 
Δήμου Πάφου ύψους 439.000 ευρώ 
σε χώρο που διατέθηκε από τον Κυ-
πριακό Οργανισμό Αθλητισμού, έχει 
δεχθεί από την έναρξη της λειτουρ-
γίας του τον Απρίλιο μέχρι σήμερα 
24,000 επισκέψεις.

Τμήμα Δασών
Ξεκινούν σήμερα οι πωλή-
σεις Χριστουγεννιάτικων 
δέντρων

Το Τμήμα Δασών του Υπουρ-
γείου Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
πληροφορεί το κοινό ότι από την 
Τρίτη 29 Νοεμβρίου μέχρι και την 
Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, 2022 
θα πωλούνται στο κοινό Χριστου-
γεννιάτικα δέντρα σε διάφορα κέ-
ντρα πώλησης. Στην επαρχία μας 
Χριστουγεννιάτικά δέντρα, θα δι-
ατίθενται:
Δασικός Σταθμός Πάφου/Γερο-
σκήπου, τηλ. 26306266
Δασικός Σταθμός Γιαλιάς, τηλ. 
26812730 και Δασικός Σταθμός 
Παναγιάς, τηλ. 26817416.
Η πώληση των Χριστουγεννιά-
τικων δέντρων από τα κέντρα 
πώλησης, θα γίνεται μόνο κατά 
τις εργάσιμες μέρες (Δευτέρα 
- Παρασκευή) και ώρες (08:00 
-14:30).
Διευκρινίζεται ότι τα δέντρα που 
θα διατεθούν προέρχονται από 
αραιώσεις δασικών φυτειών, στο 
πλαίσιο δασοκομικών χειρισμών, 
που γίνονται με σκοπό τη βελτίω-
ση των συνθηκών ανάπτυξης και 
μείωσης του ανταγωνισμού στις 
δασικές φυτείες.
Υπενθυμίζεται ότι η υλοτομία, η 
κατοχή και η μεταφορά Χριστου-
γεννιάτικων δέντρων χωρίς τη 
σχετική άδεια του Τμήματος Δα-
σών αποτελεί, σύμφωνα με τον 
«Περί Δασών Νόμο του 2012», 
αδίκημα που τιμωρείται με πρό-
στιμο μέχρι € 5.000 ή φυλάκιση 
μέχρι ένα χρόνο ή και τις δύο ποι-
νές μαζί.
Προτρέπονται οι ιδιώτες ιδιο-
κτήτες δέντρων να εξασφαλίζουν 
εκ των προτέρων, τις αναγκαί-
ες άδειες υλοτομίας και μεταφο-
ράς και να τις παρουσιάζουν όταν 
τους ζητηθούν από Λειτουργούς 
του Τμήματος Δασών για έλεγχο. 
Παράλληλα, πριν μεταφέρουν τα 
δέντρα από τους τόπους υλοτο-
μίας θα πρέπει να μεριμνούν για 
το σφράγισμα τους, στο κάτω μέ-
ρος (εγκάρσια τομή) με σφραγίδα 
του Τμήματος Δασών απευθυνό-
μενοι στον πλησιέστερο δασικό 
σταθμό.

Μαζική ήταν η συμμε-
τοχή και τον δικηγόρων 
της Πάφου στην στάση 
εργασίας που πραγμα-
τοποιήθηκε την Πέμπτη 
με απόφαση του Πα-
γκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου. 

Δ εν θα δεχθούμε μονομερή ει-
σαγωγή ενός ετεροβαρούς και 

άδικου δικονομικού θεσμού, δή-
λωσε  ο Πρόεδρος του Παγκύπρι-
ου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ), 
Χρίστος Κληρίδης, στο πλαίσιο της 
συγκέντρωσης των δικηγόρων έξω 
από το Ανώτατο Δικαστήριο, στη 
Λευκωσία. 
Αρχικά ο Χρίστος Κληρίδης ανέφερε 
ότι «επιχειρείται μια διαδικασία για 

επίλυση των χρόνιων προβλημάτων 
των καθυστερήσεων στη δικαιοσύ-
νη, η οποία είναι άδικη, παραβιάζει 
βασικά συνταγματικά και ατομικά 
δικαιώματα, προσπαθεί να εισαγά-
γει εξπρές δίκες». 
Εκείνο το οποίο ανησυχεί τους δι-
κηγόρους, συνέχισε, «είναι ότι οι 
πελάτες μας δυστυχώς θα βρεθούν 
αντιμέτωποι με μια πίεση αφόρητη, 
η οποία κάθε άλλο παρά θα οδη-
γήσει στη δίκαιη δίκη. Επιπλέον, ο 
Πρόεδρος του ΠΔΣ σημείωσε ότι το 
90% των υποθέσεων αναβαλλόταν 
διότι είτε το δικαστήριο είχε συνε-
χιζόμενη ακρόαση, είτε προηγείτο 
άλλη παλαιότερη υπόθεση. Το υπό-
λοιπο 10% των υποθέσεων, όπου 
οι δικηγόροι ζητούσαν αναβολή, 
εγκρινόταν από το δικαστήριο, το 
οποίο σημαίνει ότι το δικαστήριο 
δεχόταν ότι συνέτρεχαν λόγοι για 
την αναβολή, εξήγησε. 

Ο κ. Κληρίδης κάλεσε το Ανώτατο 
Δικαστήριο να ξανασκεφθεί το όλο 
θέμα, να αναθεωρήσει τις αποφά-
σεις του, να αναστείλει την εφαρ-
μογή του κανονισμού και να κάτσει 
στο τραπέζι των συζητήσεων με τον 
ΠΔΣ για να βρεθούν τρόποι βελτί-

ωσης του οποιουδήποτε κανονι-
σμού. Απαντώντας σε ερώτηση για 
τον αριθμό των εκκρεμών υποθέ-
σεων, ο Πρόεδρος του ΠΔΣ είπε ότι 
συνολικά μπορεί να είναι 50.000, 
ενώ για την περίοδο αυτή μπορεί να 
ανέρχονται σε 25.000.

Αντιδρούν οι δικηγόροι στις δίκες εξπρές

 Ο δήμαρχος Πάφου Φαί-
δωνας Φαίδωνος δήλωσε 
ότι ο τελικός στόχος είναι η 
εγκατάσταση και λειτουργία 
τουλάχιστον 30 διαφορετι-
κών έργων προκειμένου η 
Πάφος να καταστεί πλήρως 
ψηφιακή πόλη.  



Μ ια φορά έναν καιρό, στην τέλειωση της 
Χλώρακας μέσα σε μια μικρή θαλασ-
σινή λίμνη, τη λίμνη των Ροδαφινιών, 

ζούσε μια μικρή όμορφη γοργόνα 
που αγαπούσε τους ανθρώπους και 
χωρίς να τους φοβάται, ξεπρόβαλ-
λε όταν τα νερά ήταν ήσυχα και συ-
νομιλούσε μαζί τους. Είχε το μικρό 
χωριό της Χλώρακας υπό την προ-

στασία της, και δεν άφηνε κανένα εξώρκι να 
επηρεάζει την ηρεμία των κατοίκων, ώστε αυτοί 
ευτυχισμένοι ζούσαν μια ήρεμη ζωή καλλιεργώ-
ντας την όμορφη γη που τους χάρισε η φύση.
Μια φορά πριν εκατοντάδες χρόνια, ένας νέος 
αγάπησε παράφορα την γοργόνα και ήθελε να 
πεθάνει γιατί δεν υπήρχε τρόπος να την κάμει 
δική του καθώς ήταν μια γοργόνα-νεράιδα δι-
αφορετική από τους ανθρώπους. Όμως βλέπο-
ντας την μεγάλη του λύπη και θέλοντας να τον 
παρηγορήσει, του είπε να κάνουν μια συμφω-
νία. Να αγαπιούνται πλατωνικά, και να αρκεστεί 
μόνο σ’ αυτό. Ο νέος μη έχοντας άλλη επιλογή, 
δέχτηκε.
Και τα χρόνια περνούσαν, και καθημερινώς ο 
νέος δίπλα στη μικρή λιμνοθάλασσα με τις ώρες 
συνομιλούσε με την μικρή γοργόνα. Με τον και-
ρό η μικρή γοργόνα αγάπησε και αυτή το παλλη-
κάρι, και έτσι αγαπημένοι ζούσαν καλά και ήσαν 
ευχαριστημένοι.
Άμα πέρασαν πολλά χρόνια και ο νέος έγινε με-
σήλικας, γεμάτος ανησυχία μήπως πάψει αυτή 
να τον αγαπά καθώς οι γοργόνες δεν γερνούν, 
μια μέρα τη ρώτησε τι θα απογίνει αν αυτό συμ-
βεί; Και του απάντησε πώς πάντα θα τον αγαπά, 
ακόμα και όταν αυτός πεθάνει, και πώς η αγά-

πη της γι’ αυτόν θα σταματήσει μόνον όταν η μι-
κρή θαλασσινή λίμνη των Ροδαφινιών, παύσει 
να υπάρχει.
Και πέθανε κάποτε το παλληκάρι, αλλά το πνεύ-
μα του έμεινε ζωντανό να πλανιέται πάνω από 
το χωριό να προστατεύει τους ανθρώπους, και 
να κάνει παρέα με την αγαπημένη του.
Αυτό κράτησε για εκατοντάδες χρόνια, μέχρι 
πρόσφατα που οι άνθρωποι χάλασαν τη λίμνη 
και έριξαν μέσα αποχετεύσεις και απόνερα από 
ξενοδοχειακές μονάδες, οπότε πάει η υπόσχε-
ση της μικρής γοργόνας, πάει και το παλληκάρι 
έσβησε το πνεύμα του και άφησε το χωριό απρο-
στάτευτο.
Από τότες στο μικρό χωριό όλα άλλαξαν. Οι άν-

θρωποι έγιναν άπληστοι και με μόνη έγνοια τον 
πλουτισμό και την «πρόοδο», τσιμέντωσαν όλη 
τη γη και έστησαν πολυόροφα κτίρια και ξενο-
δοχεία.
Και τώρα αντί πράσινα χωράφια από καλλιέρ-
γειες και παρθένες καυκάλλες βλαστημένες με 
άγρια χλωρίδα και πανίδα, υπάρχει παντού μπε-
τόν και όμορφα πεζοδρόμια με ομορφότερες 
πλατείες κατασκευασμένες με τουβλάκια για να 
μην λερώνουν τα παπούτσια τους οι επισκέπτες. 
Όπως συνήθως, οι άνθρωποι δεν φρόντισαν να 
αξιοποιήσουν τον τόπο τους με τρόπο η ανάπτυ-
ξη να συνάδει με τη φύση, παρά μόνο σκεπτόμε-
νοι περισσότερο τον υλικό πλουτισμό, κάπου ξέ-
χασαν τον φυσικό.

Η λίμνη των Ροδαφινιών 
(Το παραμύθι της Γοργόνας)

Συμβάλλοντας στη σωστή 
χρήση της γλώσσας μας  
Ο Χρυσόστομος Π. Ρουσής, M.Ed., πρώην Διευθυντής 
Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, 
καταγράφει, με επιλεγμένα παραδείγματα, λάθη που 
κάνουμε όταν μιλάμε.

«Η γλώσσα δεν είναι απλές λέξεις, αλλά η σκέψη 
μας. Κάθε ποιότητα στη γλώσσα είναι και ποιότη-

τα στη σκέψη μας και τανάπαλιν». 
(Γ. Μπαμπινιώτης, 2018) Όσοι λοι-
πόν αγαπάμε τη γλώσσα μας και 
ενδιαφερόμαστε για την ποιότητά 
της, θα πρέπει να θελήσουμε να 
προσέξουμε μερικά από εκείνα τα 

λάθη που ακούμε ή διαβάζουμε:
     1. Λέξεις που συγχέονται: Διακυβεύω/διακιν-
δυνεύω Vs κινδυνεύω: Σήμερα «η παγκόσμια ει-
ρήνη κινδυνεύει» στην Ουκρανία. Το σωστό εί-
ναι: Σήμερα η παγκόσμια ειρήνη διακυβεύεται/
διακινδυνεύει στην Ουκρανία.  
Οι πυροσβέστες «κινδυνεύουν τη ζωή τους» για 
να σβήσουν τις φωτιές. Το σωστό είναι: οι πυρο-
σβέστες  διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να σβή-
σουν τις φωτιές.
     «Η υγεία όλων μας διακινδυνεύει» από την 
σκόνη στην ατμόσφαιρα. Το σωστό είναι: Η υγεία 
όλων μας κινδυνεύει από την σκόνη στην ατμό-
σφαιρα.
     N.B. (Σημειώστε): διακυβεύω (λόγ.) διακύβευ-
σα : θέτω σε κίνδυνο, (για κάτι αβέβαιο) διακιν-
δυνεύω: διακυβεύω/διακινδυνεύω τη ζωή μου, 
τη θέση μου - διακυβεύω τα συµφέροντά µου – 
διακυβεύω την ειρήνη/τα πάντα. ΣΥΝ. ρισκάρω, 
ριψοκινδυνεύω: Σήμερα διακυβεύονται οι αρχές 
και αξίες της ΕΕ. - Στον τζόγο διακυβεύονται ση-
μαντικά ποσά. Vs  κινδυνεύω, κινδύνεψα: 1. βρί-
σκομαι σε κίνδυνο: Οι νέοι κινδυνεύουν από τα 
ναρκωτικά. 2. αντιμετωπίζω κάτι δυσάρεστο: οι 
πτυχιούχοι μας κινδυνεύουν να μείνουν άνερ-
γοι. 
     Επιλεγμένα παραδείγματα: Τα συμφέροντα 
των κοινοτήτων τού Ακάμα διακυβεύονται από 
τη λήψη  αποφάσεων. -  Το μέλλον της Ευρώπης 
διακυβεύεται στη Μεσόγειο. 
Σήμερα η ασφάλεια των τροφίμων και η δημόσια 
υγεία διακυβεύονται.  
Διακινδύνευσαν τη ζωή τους για να σώσουν τα 
σπίτια τους από τις πλημμύρες. 
Χωρίς εμβολιασμό, διακινδυνεύεις τη ζωή τη 
δική σου και των αγαπημένων σου!  
[ Το βασικό διακύβευμα (μτφ. στοίχημα) της προ-
σεχούς εκλογικής αναμέτρησης θα είναι «ποιος» 
και «πώς»  θα διαχειριστεί το εθνικό μας θέμα 
και την γάγγραινα τής διαφθοράς ]
     2. Λάθη στη χρήση των αριθμητικών: Το γεύμα 
σερβίρεται σε μορφή μπουφέ «στην ανάμιση». 
Το σωστό είναι: Το γεύμα σερβίρεται σε μορφή 
μπουφέ στη μιάμιση. (μια+μισή)
Η συνεδρία του υπουργικού Συμβουλίου διάρκε-
σε «τριάμισι ώρες». Το σωστό είναι: 
Η συνεδρία του υπουργικού Συμβουλίου διάρκε-
σε τρεισήμισι ώρες. (τρεις ώρες+μισή) 
N.B. (Σημειώστε): Τα αριθμητικά με δεύτερο συν-
θετικό το επίθετο -μισός έχουν το ίδιο γένος με 
τα ουσιαστικά που ακολουθούν: ο ενάμισης μή-
νας (ένας μήνας+μισός),  
η μιάμιση ώρα (μια ώρα+μισή),   το ενάμισι κιλό 
(ένα κιλό+μισό).
Λέμε “τριάμισι” όταν το ουσιαστικό που ακολου-
θεί είναι ουδέτερο και “τρεισήμισι” στις άλλες 
περιπτώσεις: τριάμισι χρόνια,  τρεισήμισι ώρες.
Επιλεγμένα παραδείγματα: Τα μαθήματα τελειώ-
νουν στις μιάμιση. (και όχι: στην ανάμιση)
Το σκάκι κράτησε τρεισήμισι ώρες. (και όχι τριά-
μισι ώρες) - Σε μιάμιση ώρα/μέρα/εβδομάδα.
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Την σελίδα Πολιτισμός φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Π λήθος κόσμου από όλες 
τις Πόλεις υποδέχτηκε τον 
Άγιο Βασίλη που κατέφθα-

σε θεαματικά συνοδευόμενος από 
ψαρόβαρκες, speed boats και jet 
ski και αγκυροβόλησε στο λιμανά-
κι Λατσιού το Σάββατο 26.11.2022 
στις 15.30 το απόγευμα στην Πόλη 
Χρυσοχούς.
Με τον σάκο του γεμάτο, πρόσφερε 
δώρα απλόχερα στους μικρούς του 
φίλους. Ακολούθως επιβιβάστηκε 
στο έλκηθρο του και μαζί με τον 
Ρούντολφ συνάντησε τα ξωτικά, 
τον ξυλοπόδαρο, τις μαζορέτες Λε-
μεσού, μαθητές και σχολές χορού 
όπου παρέλασαν πανηγυρικά υπό 
τους ήχους της Φιλαρμονικής Ορ-
χήστρας Πάφου στους κεντρικούς 
δρόμους της Πόλης. 
Τελικός προορισμός του, το Χρι-
στουγεννιάτικο χωριό που στήθηκε 
στην πλατεία του Δήμου όπου και 
έτυχαν θερμής υποδοχής από πλή-
θος κόσμου.
Στη συνέχεια έγινε η φωταγώγηση 
του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου 

από τον Δήμαρχο κ. Γιώτη Παπαχρι-
στοφή και από την Εκπρόσωπο του 
Υφυπουργείου Τουρισμού κα. Νικο-
λέττα Πάφιτου στην εντυπωσιακά 
στολισμένη Πλατεία. 
Η έναρξη ολοκληρώθηκε με κάλα-
ντα και τραγούδια της Χορωδίας 
του Μουσικού Σχολείου Πάφου 
καθώς και την δυναμική εμφάνιση 
του Δήμου Μπέκε που ξεσήκωσε
μικρούς και μεγάλους.
Ξύλινα σπιτάκια με τοπικά προϊό-
ντα και χειροτεχνήματα λειτούρ-
γησαν, καλωσόρισαν ντόπιους και 
ξένους επισκέπτες και πρόσφεραν 
μοναδικές εμπειρίες και γιορτινά 
γαστρονομικά ταξίδια.
Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς, συ-
νεχίζει δυναμικά και υπόσχεται να 
προσφέρει  ποιοτική ψυχαγωγία, 
ξεναγήσεις σε μουσεία, βιωματικά 
εργαστήρια χειροτεχνίας και οινο-
γαστρονομίας κ.ά.
Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα 
του Χριστουγεννιάτικου Χωριού 
στην σελίδα και στο Facebook του 
Δήμου.

‘Ωρες Λειτουργίας Χριστουγεννιά-
τικου Χωριού - Σαββατοκύριακα και 
Αργίες: 10:00 - 21:00 
Καθημερινές: 10:00 - 18:00

Πρόγραμμα 
Και αυτό τα Σαββατοκύριακο μπο-
ρείτε να επισκεφθείτε το Χριστου-
γεννιάτικο Χωριό του Δήμου Πόλε-
ως Χρυσοχούς και να απολαύσετε 
το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμ-
μα που αρχίζει στις 10 το πρωί και 
ολοκληρώνεται στις 9 το βράδυ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μου-
σική από DJ αλλά και ζωντανή χο-
ρούς και διάφορες άλλες δραστηρι-
ότητες. Σημειώνουμς την πλούσια 
μουσικοχορευτική παρουσίαση των 
Εθίμων των Χριστουγέννων, της 
Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων 
από τον Λαογραφικό Όμιλο ΚΤΗΜΑ 
αύριο Κυριακή στις 4 το απόγευ-
μα, με παραδοσιακούς χορούς και 
τραγούδια της Κύπρου αλλά και με 
ψήσιμο λοκουμάδων και όλων των 
εθίμων μας επί σκηνής. 

Ενθουσιασμός για το Χριστουγεννιάτικο Χωριό 
Μαγευτική η έναρξη των εκδηλώσεων στην Πόλη Χρυσοχούς
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Ο συνταξιούχος δάσκαλος που διδάσκει την τέχνη που στήριξε για δεκαετίες την οικονομία 
της κοινότητάς Μεσόγη, μιλά για την εξέλιξη και την σταδιακή εγκατάλειψη της…

Π λέκει καλάθια και κοφίνες από τα παιδι-
κά του χρόνια ο Συνταξιούχος  δάσκαλος 
Ονησίφορος Νεοφύτου και όπως τονίζει 

στον Αδέσμευτο, όσο  κρατούν τα «κότσια» του 
θα φροντίζει για την διάδοση της καλαθοπλεκτι-
κής τέχνης που έθρεψε πολλές οικογένειες στο 
χωριό του τη Μεσόγη.
Με πόνο ψυχής τονίζει ότι πλέον όσοι ασχο-
λούνται με την καλαθοπλεκτική μετριούνται 
στα δάκτυλα του χεριού, «ο κόσμος προτιμά τα 
πλαστικά αντί τα καλάθια και τις κοφίνες» μας 
αναφέρει και θυμάται τις καλές εποχές που  
αγοράζαν κατά εκατοντάδες τα κοφίνια στα 
Κοκκινοχώρια για την εκρίζωση των πατατών…
Πλέον ο κ. Ονησίφορος διδάσκει την τέχνη της 
καλαθοπλεκτικής σε σχολεία που τον προσκα-
λούν, λαμβάνει μέρος σε εκθέσεις χειροτεχνίας 
αφού φτιάχνει  όλων των ειδών τα καλάθια με 
τη βοήθεια της συζύγου του, της κυρίας Άννας.

Ερ.: Η καλαθοπλεκτική πως μπήκε στη ζωή σας; 
Απ.: Όταν το 2000 αφυπηρέτησα, ήμουν δάσκα-
λος, αποφάσισα να επιστρέψω στο χωριό μου 
τη Μεσόγη και είδα ότι η τέχνη που αγαπούσα 
από παιδί άρχισε να παρακμάζει. Τότε μου γεν-
νήθηκε η ιδέα να καθίσω και να φτιάξω μερι-
κά καλάθια και μαζί με τις λίγες ακόμα κοπέλες 
που έφτιαχναν καλάθια να προωθήσουμε την 
καλαθοπλεκτική όπως και έγινε. Εκείνη την πε-
ρίοδο στο χωριό μας έφτιαχναν καλάθια τρεις 
με τέσσερις κοπέλες και τις έπεισα να κάνουν 
συνεταιρισμό.  

Ερ.: Εσάς ποιος σας δίδαξε την τέχνη;
Απ.: Έμαθα από μικρός να φτιάχνω καλάθια από 
την μακαρίτισσα την μάνα μου, ήταν η δασκάλα 
μου, έφτιαχνε κοφίνια διαφόρων ειδών ακόμα 
και με σιδερένια ελάσματα για βαριές δουλειές. 
Θυμάμαι ότι σε ηλικία 12 περίπου  ετών έφτια-
χνα μικρά καλάθια και κοφίνια που εκείνο τον 
καιρό τα αγόραζαν πολύ στα Κοκκινοχώρια για 
την εκρίζωση πατατών και έτσι βγάζαμε κι εμείς 
κάποια χρήματα για να αγοράσουμε τα ρούχα, 
τα παπούτσια αλλά και τα βιβλία μας.
 
Ερ.: Από πότε φτιάχνονται καλάθια στην Με-
σόγη και για ποιο λόγο αναπτύχθηκε αυτή η 
δραστηριότητα;
Απ.: Στο χωριό μας φτιάχνονται καλάθια από τα 
πολύ παλιά χρόνια –, δυστυχώς δεν υπάρχουν 
γραπτές μαρτυρίες, έχουμε μόνο τις θύμισες 
ηλικιωμένων κατοίκων (του Γιάννη Κλόκκαρη 
που ήταν και έμπορος ειδών καλαθοπλεκτικής, 
του Κετίκκη και του Χατζηπαναγή) που μαρτυ-
ρούν την ιστορία αυτής της οικοτεχνίας. Τώρα 
ο κύριος λόγους που αναπτύχθηκε αυτή η δρα-
στηριότητα είναι γιατί το χωριό μας διέθετε 
λίγη εύφορη γεωργική γη και οι χωριανοί μου 
έπρεπε να αναζητήσουν αλλού απασχόληση 
για να ζήσουν τις οικογένειες τους και επειδή 
το χωριό μας είχε τρεχούμενα νερά με πολλούς 
καλαμιώνες άρχισαν να κάμνουν καλάθια. Εδώ 

να αναφέρω ότι οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με 
την καλαθοπλεκτική ήταν οι άνδρες. Οι γυναίκες 
πήραν την σκυτάλη υστερότερα όταν οι άνδρες 
είχαν αποσυρθεί σε τεχνικές δουλειές και οι 
γυναίκες για να ενισχύσουν τα οικονομικά της 
οικογένειας ανέλαβαν την καλαθοπλεκτική.     

Ερ.: Ποια είναι τα υλικά που χρησιμοποιούνται 
και ποια είναι η διαδικασία;
Απ.: Αν θέλεις να φτιάξεις καλάθι στερεό και 
ωραίο, χρησιμοποιείς την παραδοσιακή τεχνι-
κή. Δηλαδή καλάμια και βίτσες –τα λεγόμενα 
πλοάθκια (λεπτά λυγερά κλαδιά αγριοτρεμυ-
θιάς, σχοινιάς ή αγνιάς). Όταν μαζέψεις τα κα-
λάμια από τις ποταμοσιές και τις βίτσες που οι 
συγχωριανοί μου έφταναν μέχρι την Αυδήμου 
και την Κρήτου Τέρρα για να τις μαζέψουν, κα-
θάριζες τα φύλλα και τα αφήνεις να ξερανθούν. 
Ακολούθως χωρίζεις το καλάμι σε 4 λωρίδες 
«φτέλλες», τις μουλιάζεις σε νερό και αρχίζεις 
την κατασκευή του καλαθιού ή του κοφινιού. 
Για να γίνει η βάση, περνούμε σε ένα καλαμένιο 
καρφί από τη μέση τους εννιά φτέλλες (όπως τις 
ακτίνες του τροχού ενός ποδηλάτου) και αρχί-
ζουμε το πλέξιμο της βάσης στην αρχή με «πλο-
άθκια» και συνεχίζουμε με τρεις φτέλλες. Αφού 
γίνει η βάση, μαζεύουμε τις φτέλλες με σειρά 
και τις δένουμε, για να γίνει το αρχικό πλέξιμο 
στην αρχή. Όταν προχωρήσει το πλέξιμο λύνου-
με τον σπάγγο. Πλέκουμε στην αρχή με πλοάθ-
κια τον «πασιόγυρο», ένα στεφάνι στη βάση και 
στη συνέχεια πλέκουμε με λιμιά. Τα λιμιά φτιά-
χτηκαν από φτέλλες οι οποίες ξαναμοιράστηκαν 
στη μέση. Για στολίδι, «πλουμιά», πλέκουμε με 
δυο λιμιά και με ένα «πλοάδι». Για στερεότη-
τα τελειώνουμε με ένα «ζωνάρι», μια ζώνη με 
τρία πλοάθκια. Τελειώνουμε το πλέξιμο του 
καλαθιού μέχρι το ύψος που θέλουμε με λιμνιά 
και ακολουθεί το φινίρισμα: το τύλιγμα των φτε-

λών, των στύλλων, η κατασκευή του χερουλιού 
στο καλάθι και των «αφτιών» στην κοφίνα.

Ερ.: Πόσος χρόνος χρειάζεται για αν κατασκευ-
αστεί ένα καλάθι;
Απ.: Εξαρτάτε από το μέγεθος, εάν είναι ένα 
μικρό καλάθι θα χρειαστείς λίγο χρόνο αν είναι 
μια μεγάλη κοφίνα θα χρειαστείς περισσότερο 
μέχρι και μισή μέρα.
Ερ.: Ποια είναι τα είδη καλαθιών που φτιάχνε-
τε και σε τι χρησιμεύουν;
Απ.: Φτιάχνω καλάθια για ψώνισμα, κοφίνες 
μεγάλες με «βρασιόλες» για μεταφορά βαριών 
προϊόντων, κοφίνες και κοφινάρια για σταφύλια, 

πανέρια- μισοκοφίνες για χρήση από ψαράδες, 
ασπροκοφίναρα για πλύσιμο σιταριού, καλάθια 
για φρούτα, κουκκουλλαρκές για μεταφορά των 
βερκών (ξόβεργα), στουππωτά (με σκέπασμα) 
για άπλυτα ρούχα ή για φύλαξη ξηρών καρπών, 
τυροκανιές για φύλαξη τυριών και αναρής, τζιη-
μούς (φίμωτρα για ζώα) και καλαμωτές (πλεκτά 
καλαμένια στεγάσματα.

Ερ.: Σήμερα ο κόσμος αγοράζει καλάθια ή προ-
τιμά σκευή από άλλα υλικά;
Απ.: Η παρακμή της καλαθοπλεχτικής άρχισε 
όταν ο κόσμος ξεκίνησε να χρησιμοποιεί πλα-
στικά δοχεία αντί για τα καλάθια και τις κοφί-
νες. Πλέον τα καλάθια αγοράζονται μόνο για 
διακοσμητικούς σκοπούς αλλά και ως σουβενίρ 
από τουρίστες.  

Ερ.: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προ-
σφέρει ένα σκεύος με καλάμια σε σύγκριση με 
άλλα παρόμοια σύγχρονα σκεύη;  
Απ.: Τα προϊόντα που φυλάσσονται σε καλάθια 
και κοφίνια διατηρούνται καλυτέρα  γιατί «αε-
ρίζονται». Μπορείτε να δοκιμάσετε με ξηρούς 
καρπούς (αμύγδαλα και καρύδια) και θα δείτε 
τα αποτελέσματα…

Ερ.: Σήμερα υπάρχουν νέοι Τεχνίτες, νέοι και 
νέες από το χωριό που ενδιαφέρονται να μά-

θουν την τέχνη;
Απ.: Δυστυχώς όχι, εδώ και είκοσι χρόνια που 
επέστεψα στο χωριό, οι νέοι και οι νέες μας δεν 
ενδιαφέρονται να μάθουν την τέχνη. Προτιμούν 
να εργάζονται στην τουριστική βιομηχανία και 
αλλού. Μετριούνται στα δάκτυλα του χεριού 
όσοι ασχολούνται πλέον με την καλαθοπλεκτι-
κή στη Μεσόγη. Προσωπικά όσο μπορώ εγώ, 
θα συνεχίσω να φροντίζω για τη διάδοση της 
παράδοσης του χωρίου μου. Ήδη έχω πάει σε 
πολλά σχολεία και έδειξα τον τρόπο που φτιά-
χνουμε τα καλάθια ενώ και κάποιες καλαθοπλέ-
κτριες, έχουν λάβει μέρος σε παραδοσιακές εκ-
δηλώσεις που γίνονται σε ξενοδοχεία για τους 
τουρίστες μας. 

Ερ.: Στις μέρες μας υπάρχουν υλικά για την κα-
τασκευή των καλαθιών;
Απ.: Υλικά υπάρχουν και καλάμια και βίτσες, τε-
χνίτες δεν υπάρχουν… 

Ερ.: Υπάρχει οποιοδήποτε ενδιαφέρον από το 
κράτος για προώθηση της τέχνης αυτής;
Απ.: Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να προωθήσει 
αυτή την τέχνη. Θα επικοινωνήσουμε σύντομα 
και με τον υφυπουργό πολιτισμού να τον προ-
σκαλέσουμε να επισκεφθεί την κοινότητα μας 
και να δει από κοντά και την έκθεση καλαθοπλε-
κτικής που λειτουργεί στο πολιτιστικό κέντρο 
της κοινότητας μας.
Εδώ να αναφέρω, ότι σε συνεργασία με τον 
μακαριστό κοινοτάρχη Γεώργιο Χρήστου, κατα-
φέραμε μετά από αρκετές προσπάθειες το 2016 
η Μεσόγη και η τέχνη της καλαθοπλεκτικής να 
μπουν στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονομίας της Κύπρου, μια ιδιαίτερα τιμητι-
κή διάκριση για την κοινότητα μας αλλά και την 
Πάφο γενικότερα.

Ερ.: Κλείνοντας κ. Ονησίφορε ποιο είναι το μή-
νυμα σας στους νέους;
Απ.: Να βλέπουν με συμπάθεια την παραδοσι-
ακή μας τέχνη και να προτιμούν τα καλάθια και 
τα άλλα χρήσιμα αντικείμενα που κατασκευά-
ζουμε… 

Ονησίφορος Νεοφύτου
Η ζωντανή ιστορία της καλαθοπλεκτικής

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

«…Στο χωριό μας φτιάχνονται καλάθια από τα 
πολύ παλιά χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν υπάρ-
χουν γραπτές μαρτυρίες...»

«…σε ηλικία 12 περίπου  ετών έφτιαχνα μικρά 
καλάθια και κοφίνια που εκείνο τον καιρό τα 
αγόραζαν πολύ στα Κοκκινοχώρια για την εκρί-
ζωση πατατών και έτσι βγάζαμε κι εμείς κάποια 
χρήματα για να αγοράσουμε τα ρούχα, τα παπού-
τσια αλλά και τα βιβλία μας...»

«…Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να προωθήσει 
αυτή την τέχνη. Θα επικοινωνήσουμε σύντομα 
και με τον υφυπουργό πολιτισμού να τον προ-
σκαλέσουμε να επισκεφθεί την κοινότητα μας...»
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Η κατάσταση στο Νοσοκομείο Πάφου 
δεν είναι καλή, όλοι το βλέπουν και 
όλοι το αναγνωρίζουν. Είναι οι υπο-

δομές του ξεπερασμένες, κτί-
στηκε για άλλες εποχές. Δεν 
θέλω να πω ότι φταίνε μόνο 
αυτοί ή μόνο οι άλλοι για την 
κατάσταση που βλέπουμε σή-
μερα. 

Υποστηρίζω ότι χρειάζεται μια καθολική 
προσπάθεια για την αναβάθμισή του. Με 
σοβαρότητα και χωρίς δημαγωγικές κορό-
νες, όπως μάς έχει συνηθίσει ο Δήμαρχος 
Πάφου. Το 2024 θα διακοπεί η επιχορή-
γηση των δημοσίων νοσοκομείων από το 
κράτος και τα πράγματα θα γίνουν πολύ 
χειρότερα! Τα δημόσια νοσηλευτήρια θα 
αλλάξουν χαρακτήρα και θα βλέπουν κα-
θαρά με κερδοσκοπικό μάτι την παροχή 
υπηρεσιών υγείας. Τα πράγματα είναι δύ-
σκολα γι’ αυτό μετρά μόνο η θέλησή μας 
να βρούμε λύσεις και να τις βρούμε το συ-
ντομότερο δυνατό.  

Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα 
προτείνουμε τα εξής βήματα: 
1. Οι κύριοι παράγοντες της πόλης της Πά-
φου να οργανώσουν σε μια καλά προετοι-
μασμένη συνάντηση και να θέσουν κάτω τα 
προβλήματα γύρω από το Νοσοκομείο της 
Πάφου. Αφού αξιολογηθούν οι προτεραιό-
τητες για το τί πρέπει να γίνει, να ενημερώ-
σουν τους πολίτες σε διάσκεψη τύπου.  Οι 
στόχοι μας να γίνουν κτήμα όλης της οργα-
νωμένης κοινωνίας μας. 
2. Από τη σύσκεψη να βγει μια κοινή από-
φαση για κοινή δράση: διεκδίκηση από το 
Υπουργείο Υγείας ώστε να θέσει το ζήτη-
μα της αναβάθμισης του νοσοκομείου της 
Πάφου σε υψηλή προτεραιότητα. Τα επι-
χειρήματά μας είναι εξαιρετικά σοβαρά και 
βέβαια εξαιρετικά πειστικά: ηλικία υποδο-
μών, αποστάσεις και βέβαια ο σημαντικός 
ρόλος του Νοσοκομείου για την παροχή 
υγείας τόσο στην πόλη όσο και για όλη την 
επαρχία μας. 
3. Κρίσιμο ζήτημα παραμένει η καλύτερη 
συνεργασία ανάμεσα στο δημόσιο νοσο-
κομείο και τα  ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Να 
μιλήσουμε γι’ αυτά, να μην σκεπάζουμε τα 
προβλήματα κάτω από το χαλί: μεταξύ τους 
πρέπει να υπάρχει ευγενής άμιλλα και υγι-
ής ανταγωνισμός και όχι η σημερινή ετερο-
βαρής σχέση. Ο στόχος μας είναι κοινός: ο 
ασθενής να μπορεί να επιλέξει σε πιο νο-
σηλευτήριο θα μπορεί πάει και να έχει ποι-
οτικές υπηρεσίες υγείας. 
 Το τελευταίο αυτό σημείο σχετίζεται με την 
ραχοκοκαλιά της υγείας που είναι το ΓΕΣΥ. 
Το ΓΕΣΥ είναι κοινωνική κατάκτηση και το 
κοινωνικό αυτό αγαθό  πρέπει να το λαμ-
βάνουν απρόσκοπτα και ελεύθερα όλοι οι 
πολίτες χωρίς διακρίσεις.
Οι επόμενες  εκλογές έχουν τεράστια ση-
μασία για το μέλλον της Υγείας στον τόπο 
μας, γι’ αυτό για εμάς στο ΑΚΕΛ είναι ύψι-
στη προτεραιότητα. Η διατήρηση και επέ-
κταση της παροχής ποιοτικής υγείας σε 
όλους συνδέεται άμεσα με τους στόχους 
και τις επιδιώξεις όλων  μας. 

Δράση Τώρα 
για το Νοσοκομείο Πάφου

Μ ε τον ερχομό της χειμερινής 
περιόδου, οι προοπτικές 
τερματισμού του πολέμου 

στην Ουκρανία απομα-
κρύνονται, καταγρά-
φοντας ήδη 300 μέρες 
σχεδόν από την εισβολή 
της Ρωσίας. Οι δύσκο-
λες χειμερινές συνθήκες 

που επικρατούν στην περιοχή αναμφί-
βολα θα αλλάξουν την διαδικασία των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων. 
Η Ρωσία, για παράδειγμα, στοχεύει το 
τελευταίο χρονικό δίκτυο το ηλεκτρικό 
δίκτυο της Ουκρανίας, ούτως ώστε να 
χρησιμοποιήσει ως όπλο την έλλειψη 
ενέργειας, θέρμανσης και προβλημα-
τικής λειτουργίας ουσιωδών υποδο-
μών προς όφελος των σκοπών της. Η 
Ουκρανία, από την άλλη πλευρά, ανα-
μένει την επέλαση των δυσχερών και-
ρικών συνθηκών για να ανασυντάξει 
τις δυνάμεις της προς κινήσεις ανά-

κτησης κατεχομένων εδαφών όταν οι 
συνθήκες το επιτρέψουν. Τα δυο αυτά 
γεγονότα σημαίνουν, κατ’ εκτίμηση, 
ότι δεν υπάρχει προοπτική, στο πα-
ρόν στάδιο, τερματισμού του πολέμου 
που να διαφαίνεται στον ορίζοντα και 
ως είχε προβλεφθεί κατ’ αρχήν, αυτός 
ο πόλεμος θα είναι διαρκείας. 
Στην εξίσωση, προφανώς, εντάσσο-
νται και οι επιπτώσεις του πολέμου σε 
ένα παγκόσμιο επίπεδο αλλά και ειδι-
κότερα σε ευρωπαϊκό, που επιτείνουν 
την κρίση και την αβεβαιότητα που 
υπάρχει και ως αποτέλεσμα δημιουρ-
γεί νέα γεωοικονομικά και γεωπολιτι-
κά δεδομένα τα οποία πρέπει να λη-
φθούν υπόψιν από τις κυβερνήσεις 
των χωρών προς αντιμετώπισή τους. 
Υπάρχουν καταφανώς πολλαπλές και 
σύνθετες προκλήσεις, οι οποίες θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν με σταθε-
ρές, συνετές και συγκεκριμένες πολιτι-
κές και αυτό έχει, επίσης, την δική του 

σημασία σε σχέση και με τις προεδρι-
κές εκλογές, για παράδειγμα, τον Φε-
βρουάριο του 2023, αφού η εκτίμηση 
είναι ότι οι επιπτώσεις και οι προκλή-
σεις θα αυξάνονται με το πέρασμα του 
χρόνου και την συνέχιση του πολέμου 
στην Ουκρανία. 
Στο μέτωπο των εχθροπραξιών έχουν 
ήδη παρατηρηθεί διαφοροποιήσεις 
που αφορούν πρώτον στην συνέχι-
ση του εξοπλισμού της Ουκρανίας με 
όπλα δυτικής κατασκευής. Από την 
άλλη, η Ρωσία αποχώρησε από την 
περιοχή της Χερσώνας προς την αντί-
περα όχθη του ποταμού Δνείστερου 
και ουκρανοί κάτοικοι ξεκίνησαν να 
επιστρέφουν, μόνο για να ξεκινήσουν 
ξανά να αποχωρούν από την περιοχή 
λόγω ρωσικών βομβαρδισμών. Ανη-
συχητική παραμένει η κατάσταση σε 
σχέση με την στοχοποίηση του ηλε-
κτρικού δικτύου της Ουκρανίας και ει-
δικότερα των πυρηνικών σταθμών πα-

ραγωγής ενέργειας. Η εκτίμηση είναι 
ότι η Ρωσία, λόγω των καιρικών συν-
θηκών όπως είναι τα ελώδη εδάφη, οι 
χιονοπτώσεις και το κρύο, θα εντείνει 
τις εκ του μακρόθεν πυραυλικές επι-
θέσεις με μείωση της χερσαίας της 
δράσης, ενώ σημαντική θα είναι και η 
αντίδραση της Ουκρανίας, με ενδεχό-
μενες επιθέσεις ακόμη και εντός ρωσι-
κού εδάφους ή χτυπήματα πίσω από 
τις προκεχωρημένες ρωσικές γραμ-
μές. 
Οι επιπτώσεις των καιρικών συνθηκών 
τον χειμώνα μπορούν να κρατήσουν 
μέχρι και έξι μήνες, γεγονός που επι-
τείνει την κρισιμότητα της κατάστασης 
σε παγκόσμιο επίπεδο, με την αβεβαι-
ότητα των συνθηκών να επικρατεί και 
τις διεθνείς και ευρωπαϊκές αγορές να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα που με-
τακυλούνται,, προφανώς, στους πολί-
τες των κρατών.  

Ο ι συνεχείς δηλώσεις Ερτογαν, Τσα-
βούσογλου, Ακάρ, όζουσες απει-
λών κατά της Ελλάδας είναι χωρίς 

προηγούμενο.
Είναι πλέον προφανές ότι η 
ακραία επιθετική ρητορική της 
τουρκικής ηγεσίας κατά της Ελ-
λάδας δεν συνιστά ένα απλό λε-
κτικό λεονταρισμών. Υπάρχει 

πραγματικός κίνδυνος πολεμικής εμπλοκής, 
δηλαδή στρατιωτικής επίθεσης της Τουρ-
κίας, είτε άμεσα με μια απόπειρα κατάλη-
ψης Ελληνικών νησιών του Αιγαίου τα οποία 
απροκάλυπτα επιβουλεύεται, είτε μέσω ενός 
λεγόμενου θερμού επεισοδίου το οποίο θα 
αποτελέσει την θρυαλλίδα  για μια ευρύτε-
ρη επέκταση στρατιωτικής σύγκρουσης.
Είναι πασιφανές ότι η Τουρκία επιδιώκει 
επέκταση του «ζωτικού χώρου». Αυτή άλλω-
στε είναι η ουσία της περίφημης διακήρυξης 
της «γαλάζιας πατρίδας».
Το έπραξε και το πράττει στη Συρία, στο Ιράκ, 
στη Λιβύη, στο Αζερμπαϊζάν, στο Αιγαίο και 
βέβαια στην Κύπρο.

Η ομοβροντία επιθετικών και πολεμόχα-
ρων Ρεπορτάζ του ποδηγετούμενου Τουρκι-
κού τύπου επιβεβαιώνει την κλιμακούμενη 
συγχορδία των θεσμών εξουσίας. Αλλά και 
η δήλωση – προτροπή του αρχηγού της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης προς τον Ερτογάν 
να προχωρήσει σε κατάληψη ελληνικών νη-
σιών στο Αιγαίο με τη διαβεβαίωση υποστή-
ριξης από τον Κιλιντσάρογλου, αποκαλύπτει 
την «πανεθνική» συναντίληψη του τουρκι-
κού πολιτικού συστήματος.
Οι περισπούδαστες αναλύσεις σε Ελλά-
δα και Κύπρο ότι όλα αυτά οφείλονται στα 
εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει 
η Τουρκία και ιδιαίτερα στον οικονομικό το-
μέα ή ότι η ολομέτωπη πολεμική ρητορική 
Ερτογάν συνδέεται με τις προεδρικές εκλο-
γές του 2023 δεν μπορούν να είναι πειστι-
κές ούτε πολύ περισσότερο να οδηγούν σε 
εφησυχασμό.
Ας είμαστε σαφείς. Ορθή η καταγγελία δι-
εθνώς και εντός Ε.Ε της τουρκικής προκλη-
τικότητας και καταδίκης της από διεθνείς, 
εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Θεσμούς. Ωστό-
σο ας μην έχουμε αυταπάτες. Ευρισκόμα-
στε ενώπιον πραγματικού κινδύνου μιας πο-
λεμικής σύγκρουσης. Και αυτός ο κίνδυνος 
απαιτεί επαγρύπνηση και κατάλληλη προε-

τοιμασία. Και κάτι σημαντικό για εμάς εδώ 
στην Κύπρο. Ελπίζω ότι δεν υπάρχει η χίμαι-
ρα και η βαρύτατη πλάνη ότι μια εμπλοκή 
στο Αιγαίο ή στην ευρύτερη Ελληνοτουρκι-
κή μεθόριο θα αφήσει στο απυρόβλητο την 
Κύπρο. Εκτιμώντας η Τουρκία ότι η Κύπρος 
αποτελεί την «αχίλλειο πτέρνα» του Ελληνι-
σμού θα πρέπει να  θεωρείται βέβαιο ότι θα 
επεκτείνει την στρατιωτική της δράση εδώ.
Τα μεγάλα ερωτήματα είναι:
1. Υπάρχουν σαφείς κανόνες εμπλοκής για 
αντιμετώπιση ενός τέτοιου ενδεχόμενου;
2. Στα πλαίσια της αμυντικής συνεργασίας 
Ελλάδας – Κύπρου και του πάλαι ποτέ ισχύ-
σαντος Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού χώ-
ρου, υπάρχει ο αναγκαίος σχεδιασμός και 
συντονισμός επιχειρησιακού χαρακτήρα για 
αντιμετώπιση μιας απευκταίας πολεμικής 
αναμέτρησης;
Ουδείς επιθυμεί πολεμικές περιπέτειες. Τις 
απευχόμαστε, τις απορρίπτουμε και προ-
φανώς δεν τις επιδιώκουμε. Εάν όμως η 
Τουρκία δεν αφήσει άλλα περιθώρια δεν θα 
έχουμε επιλογή. Και  συνεπώς είναι ώρα για 
προετοιμασία για παν ενδεχόμενο. Ελπίζω 
αυτό  να είναι πλήρως κατανοητό.

Του Γιαννάκη Ομήρου
Πρώην Προέδρου της Βουλής
των Αντιπροσώπων

Ο δύσκολος χειμώνας στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία

Έναντι της Τουρκικής απειλής 

Του Βαλεντίνου Φακοντή, 
βουλευτή ΑΚΕΛ Πάφου

Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού

Η «ανωτερότητα» ενός έθνους
Θα ξεκινήσουμε με ένα παλιό αλλά 
καλό ανέκδοτο. Πεθαίνει κάποιος και 
κατευθύνεται στην κόλαση. Στην πόρ-
τα τον ρωτούν σε ποια κόλαση θέλει 
να πάει. «Υπάρχουν πολλές, αναλό-
γως της εθνικότητας», απαντά ο δια-
βολάκος. «Μπορείτε να διαλέξετε».
Ο αμαρτωλός ξεκινά από τη γερμα-
νική, αλλά φεύγει γρήγορα διότι κά-
ποιος του λέει τα βάσανα: «Μας χώ-
νουν σε λύματα με το κεφάλι μέσα, 
για 23 ώρες, και μία ώρα μάς μαστι-
γώνουν». Στη γαλλική, τα πράγματα 
κάπως διαφέρουν: «Μας μαστιγώ-
νουν 22 ώρες την ημέρα και 2 ώρες 
μάς έχουν στα λύματα» κ.ο.κ.
Πλησιάζοντας όμως στην ελληνική, 
ακούει μπουζούκια και «όπααα». 
Χτυπάει την πόρτα και ξεπροβάλλει 
κάποιος μισομεθυσμένος: «Τι τρέχει, 

ρε παλικάρι;». «Ηρθα να ρωτήσω 
ποια είναι η τιμωρία σας εδώ», απο-
κρίνεται ο αμαρτωλός. «Χάλια», του 
λέει ο άλλος μπερδεύοντας τα λόγια 
του. «12 ώρες μάς έχουν στα λύμα-
τα και 12 μας μαστιγώνουν, αλλά, 
πάλι… Η Ελλάδα είναι εδώ! Πότε δεν 
έχουμε μαστίγια, πότε χαλάνε τα βυ-
τιοφόρα με τα λύματα κι έτσι, στο εν-
διάμεσο, το ρίχνουμε λίγο έξω».
Το ανέκδοτο περισσότερο θέλει να 
τονίσει την ελληνική οργάνωση, 
παρά την «ανωτερότητα» της ελλη-
νικής πραγματικότητας. Το θυμηθή-
καμε, δε, διότι προχθές μια εφημερί-
δα κυκλοφόρησε με οκτάστηλο τίτλο 
«Γιατί οι Ελληνες είμαστε ανώτερο 
έθνος» («Εστία», 16.11.2022). Η αιτι-
ολογία; «Οι Τούρκοι ζήτησαν νοσήλια 
από την Ελληνίδα που ετραυματίσθη 

από τη βόμβα. (…) Υπήρχε περίπτω-
ση Ελλην να χρεώσει ιατρικά έξοδα 
σε επισκέπτη της χώρας μας;».
Η αλήθεια είναι πως και τα ελληνι-
κά νοσοκομεία χρεώνουν νοσήλια 
στους ξένους. 
Γι’ αυτόν τον λόγο εξεδόθη εγκύκλι-
ος, που προέβλεψε ότι «στις περι-
πτώσεις χορήγησης παροχών ασθε-
νείας σε είδος σε ασφαλισμένους 
ευρωπαϊκών χωρών οι οποίοι κατά 
τη στιγμή της χορήγησης της παρο-
χής δεν φέρουν μαζί τους το κατάλ-
ληλο έντυπο δικαίωμα (ΕΚΑΑ) και 
εφόσον δεν προλαβαίνουν να προ-
σκομίσουν εγκαίρως ΠΠΑ (σε περί-
πτωση νοσηλείας) οφείλουν να ει-
σπράττουν ιδιωτικά τη δαπάνη για 
τις παρασχεθείσες υπηρεσίες».
Αλλά επειδή επικρατούν συνθή-

κες –της κολάσεως, κατά το ανωτέ-
ρω ανέκδοτο– αυτά πολλάκις δεν 
εισπράττονται. Με βάση τις προ 
τριετίας εκτιμήσεις του υπουργεί-
ου Υγείας, το 2015 οι απώλειες από 
τις απλήρωτες νοσηλείες των ξένων 
τουριστών στη χώρα μας άγγιζαν 
ετησίως τα 25 εκατ. ευρώ, ενώ πλέ-
ον, λόγω και της αύξησης της του-
ριστικής κίνησης, το ποσό υπολογί-
ζεται ότι ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ. 
Συνεπώς, μάλλον δεν υπάρχει θέμα 
«ανωτερότητας» του ελληνικού 
έθνους, αλλά πάντα υπάρχει το αι-
ώνιο ζήτημα οργάνωσης του ελληνι-
κού κράτους…

Του Πάσχου Μανδραβέλη 
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα 
«Καθημερινή» στις 19.11.2022
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Τη σελίδα Περιβάλλον - Παιδεία φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Νηστίσιμος κορμός 
σοκολάτας με 3 υλικά

Λίστα για τη χριστουγεννιάτικη 
προετοιμασία του σπιτιού σου 

Ρεβεγιόν στο σπίτι: 
Ιδέες για ντύσιμο που θα 

δώσει μια ξεχωριστή νότα 
στις φετινές γιορτές

Μπήκαμε στον μήνα των Χριστου-
γέννων, στον κατά πολλούς, καλύ-

τερο μήνα της χρονιάς. 
Όμως ο Δεκέμβριος είναι συνώνυμος 
με τα δώρα και με το χριστουγεννιάτικο 
τραπέζι. Είτε έχεις ξεκινήσει να αγοράζεις 
ήδη δώρα είτε έχεις την τάση να περιμέ-
νεις μέχρι την τελευταία στιγμή, εμείς 
είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε να 
είσαι όσο το δυνατόν πιο οργανωμένη, 
με μια λίστα χρονοδιαγραμμάτων για τα 
πάντα, από το χριστουγεννιάτικο δείπνο 
έως τις διαδικτυακές αγορές.
Αρχές Δεκεμβρίου: Διακόσμησε!
Το αγαπημένο μέρος όλων των εορτα-
στικών περιόδων είναι εδώ. Αν δεν έχεις 
στολίσει ακόμη, καλό είναι να το κάνεις 
τις επόμενες μέρες. Βγάλε τις μπάλες και 
τα στολίδια από την αποθήκη και αποφά-
σισε αν θα πρέπει να αγοράσεις κάτι για 
αυτήν τη χρονιά. Tα μαγαζιά με τα χρι-
στουγεννιάτικα είδη είναι ανοιχτά οπότε 
μπορείς να αγοράσεις ότι θέλεις. 
Όταν έρθει η ώρα, ασχολήσου μαζί με 
ολόκληρη την οικογένεια με τη διακό-
σμηση και κάντε την μια πραγματικά 
γιορτινή εμπειρία.
Μέσα Δεκεμβρίου: 
Τύλιξε τα δώρα σου
Μην τα αφήσεις όλα μέχρι την παραμο-
νή των Χριστουγέννων - ξεκίνησε τώρα 
και μπορείς να περάσεις την ώρα παρα-
κολουθώντας μια υπέροχη εορταστική 
ταινία
Μέσα Δεκεμβρίου: Φτιάξε μια λίστα 
αγορών και παράγγειλε φαγητό
Προς το παρόν δεν χρειάζεται να ψωνί-
σεις για το μεγαλύτερο μέρος του γιορ-
τινού τραπεζιού σου, αλλά μπορείς να 

γλυτώσεις ένα βάρος από το μυαλό σου, 
γράφοντας μια ολοκληρωμένη λίστα με 
όλα όσα θα χρειαστείς, αν θα κάνετε 
εσείς Χριστουγεννιάτικο τραπέζι.
Μπορείς να παραγγείλεις εκ των προτέ-
ρων πράγματα όπως η γαλοπούλα, αλλά 
μην τα αφήσεις μέχρι την τελευταία στιγ-
μή-κάνε τις παραγγελίες σου τώρα για να 
εξασφαλίσεις ακριβώς αυτό που θέλεις.
Μία εβδομάδα πριν από τα Χριστού-
γεννα: Καθάρισε το σπίτι
Είναι η δουλειά που κανείς δεν θέλει να 
κάνει, αλλά ένας σε βάθος καθαρισμός 
τώρα, θα σώσει πολύ άγχος την Παρα-
μονή των Χριστουγέννων. Ανασήκωσε 
τα μανίκια σου και ολοκλήρωσε το - όλα 
από το μπάνιο έως το φούρνο - και θα 
νιώσεις πολύ καλύτερα μετά.
Μία εβδομάδα πριν από τα Χριστού-
γεννα: Κάνε ένα τσεκ
Έχεις όλα όσα χρειάζεσαι; Σίγουρα έχεις 
σκεφτεί δώρα για όλους; Εάν ναι, βεβαι-
ώσου ότι έχεις πράγματα όπως μπαταρί-
ες, ώστε τα παιδιά να μπορούν να παί-
ξουν αμέσως με τους νέους θησαυρούς 
τους.
Δύο ημέρες πριν τα Χριστούγεννα: 
Κάνε τα ψώνια σου για φαγητό
Οπλισμένη με την αξιόπιστη λίστα αγο-
ρών σου και ένα σχέδιο, τώρα είναι η 
ώρα να ολοκληρώσεις τις αγορές των 
τροφίμων. Αφιέρωσε άφθονο χρόνο (οι 
πιθανότητες είναι ότι θα πρέπει να περι-
μένεις στην ουρά) και να είσαι έτοιμη για 
μια δεύτερη επιλογή εάν στο κατάστημα 
έχει εξαντληθεί αυτό που ψάχνεις.

Πλύσιμο με κρύο νερό - Τι πραγματικά συμβαίνει στο δέρμα σας 
όταν πλένετε το πρόσωπό σας με αυτό

Ο καθαρισμός του δέρματός σας βοη-
θά να διασφαλίσετε ότι οι ακαθαρσίες 

όπως η βρωμιά, η ρύπανση και τυχόν βακτή-
ρια απομακρύνονται από αυτό, αφήνοντας 
την επιδερμίδα σας καθαρή και ανανεωμέ-
νη. Μια διαδικασία που αποτελεί το Α και 
το Ω για την φροντίδα του δέρματός σας. 
Όμως, συχνά, δημιουργείται σύγχυση σχετι-
κά με το πώς πρέπει να καθαρίζετε το δέρμα 
σας, από τα σωστά προϊόντα που πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε μέχρι τη σωστή θερμοκρα-
σία νερού για να πλύνετε το πρόσωπό σας. 
Υπάρχει μεγάλη σύγχυση σχετικά με το αν το 
κρύο νερό μπορεί πραγματικά να ωφελήσει 
το δέρμα σας και τι πραγματικά συμβαίνει 
όταν πλένετε το πρόσωπό σας με αυτό.
Τι πραγματικά συμβαίνει στο δέρμα σας όταν 
πλένετε το πρόσωπό σας με κρύο νερό
Καθαρισμός προσώπου
Όπως σημειώνει το thelist.com, όταν πρόκει-
ται για το πλύσιμο του προσώπου σας, είναι 
καλύτερο να χρησιμοποιείτε κρύο -ή χλιαρό- 
νερό και όχι ζεστό. Ενώ υπάρχουν λίγες μελέ-
τες που δείχνουν τον επιστημονικό αντίκτυπο 
της χρήσης κρύου νερού για τον καθαρισμό 
του προσώπου σας, υπήρξαν πολλά ανέκ-
δοτα στοιχεία που υποστηρίζουν αυτήν την 

τάση. Μάλιστα, το κρύο νερό ταξινομείται ως 
νερό που έχει θερμοκρασία νερού κάτω από 
21 βαθμούς Κελσίου.

Ποια είναι τα οφέλη από το πλύσιμο του 
προσώπου σας με κρύο νερό;

Πλύσιμο προσώπου
Ο καθαρισμός του προσώπου σας με κρύο 
νερό έχει μια σειρά θετικών επιπτώσεων στο 
δέρμα. Για παράδειγμα, το πλύσιμο με κρύο 
νερό μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της 
εμφάνισης ακμής. Αυτό συμβαίνει επειδή το 
ζεστό νερό απομακρύνει τα φυσικά έλαια 
από το δέρμα, κάτι που στη συνέχεια ενερ-
γοποιεί το δέρμα να παράγει περισσότερα 
έλαια, προκαλώντας, έτσι, την έναρξη ή την 
επιδείνωση της υπερπαραγωγής λαδιού 
-ενώ το κρύο νερό μπορεί να βοηθήσει στη 
ρύθμιση των επιπέδων λιπαρότητας του δέρ-
ματος. Επιπλέον, ενώ το ζεστό νερό ανοίγει 
τους πόρους, το κρύο νερό τους κλείνει, ση-
μειώνει το Healthline. Το κλείσιμο των πόρων 
εμποδίζει τη βρωμιά και τα βακτήρια να ει-
σέλθουν σε αυτό, κάτι που μπορεί να βοηθή-
σει στην πρόληψη των σπυριών.
Για τη διαχείριση δερματικών παθήσεων 

όπως η ροδόχρου ακμή, το κρύο νερό μπορεί 
επίσης να είναι ιδιαίτερα ευεργετικό. Το πιο 
ζεστό νερό μπορεί να προκαλέσει μεγαλύ-
τερη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων στο 
δέρμα, κάνοντας το δέρμα σας να φαίνεται 
πιο κόκκινο.
Ακόμη, το κρύο νερό βοηθά στη μείωση του 
πρηξίματος του προσώπου λόγω του ότι το 
κρύο νερό περιορίζει τη ροή του αίματος 
κάτω από το δέρμα. Αυξάνει, επίσης, την 
ενυδάτωση καθώς μπορεί να βοηθήσει το 
δέρμα να διατηρήσει την υγρασία του, αλλά 
και να μειώσει την παραγωγή σμήγματος. 
Τέλος, το κρύο νερό μπορεί να αποδειχθεί 
ευεργετικό για την καταπολέμηση του οι-
δήματος και της φλεγμονής, καθώς και να 
βοηθήσει στην πρόληψη του σχηματισμού 
ρυτίδων.

Ο κορμός σοκολάτας είναι ένα από τα πλέον εύκολα γλυκά 
που μπορείς να φτιάξεις στο πι και φι και να έχεις πά-

ντα ένα δροσερό και λαχταριστό γλύκισμα για κάθε στιγμή 
της ημέρας.
Η σοκολατένια υφή του σε συνδυασμό με το τραγανό μπισκό-
το απογειώνουν τη γεύση του και προσφέρουν απόλαυση σε 
μικρούς και μεγάλο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη συνταγή που 
βρήκαμε από την ιστοσελίδα του σεφ Πάνου Παπαδάκη συ-
μπεριλαμβάνει ένα ακόμη υλικό που δημιουργεί έναν αξεπέ-
ραστο, «άχαστο» συνδυασμό: την μπανάνα.
Όπως αντιλαμβάνεστε πρόκειται για ένα «πάντρεμα» γεύσε-
ων με εγγυημένη επιτυχία. Με 3 μόνο υλικά και μια εύκολη 
παρασκευή, σε λίγα λεπτά θα έχεις έτοιμο έναν λαχταριστό 
κορμό σοκολάτας

Υλικά
500 γρ μπισκότα digestive
500 γρ κουβερτούρα
500 γρ ώριμες μπανάνες
Προαιρετικά: Ινδοκάρυδο για το πασπάλισμα

Εκτέλεση
Κόβουμε σε κομμάτια την κουβερτούρα και την λιώνουμε σε 
μπεν μαρί. Πολτοποιούμε τις ώριμες μπανάνες σε έναν πολυ-
κόφτη. Σπάμε με τα χέρια μας τα μπισκότα digestive σε ένα 
μπολ σε ακανόνιστα κομμάτια.
Ρίχνουμε τις πολτοποιημένες μπανάνες μέσα στην λιωμένη 
κουβερτούρα και τα μπισκότα. Ανακατεύουμε πολύ καλά το 
μείγμα. Σε μια φόρμα 28χ12 εκ. τοποθετούμε μπόλικη μεμ-
βράνη και ρίχνουμε μέσα το μείγμα.
Σκεπάζουμε και από πάνω με μεμβράνη και το βάζουμε στην 
κατάψυξη για 1 1/2 ώρα. Ξεφορμάρουμε και πασπαλίζουμε 
προαιρετικά ινδοκάρυδο.

Μπορεί οι φετινές γιορτές να είναι 
λίγο διαφορετικές, αυτό όμως δεν 

σημαίνει πως δεν μπορούμε να περάσου-
με όμορφα κάνοντας ρεβεγιόν στο σπίτι με 
τους αγαπημένους μας ανθρώπους.
Ακόμη λοιπόν και σε αυτό το ξεχωριστό ρε-
βεγιόν με λίγους και καλούς, μπορείτε να 
επιλέξετε ένα ντύσιμο γιορτινό που θα σας 
κάνει λαμπερή. Για κάποιες αυτό σημαί-
νει άνεση και χαλαρότητα, ενώ για άλλες 
λάμψη και glamorous στυλ! Έτσι, για να 
νιώσουμε λιγάκι το γιορτινό κλίμα που μας 
έχει λείψει.
Όποιο κι αν είναι το γούστο σας, οι παρα-
κάτω ιδέες για ντύσιμο στο χριστουγεννιά-
τικο ή το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στο 
σπίτι θα σας δώσει έμπνευση.

Casual chic 
Casual chic ντύσιμο με τζιν παντελόνι για 
τις γιορτές
Ένα τζιν παντελόνι σε συνδυασμό με που-
λόβερ, πουκάμισο ή μπλούζα μπορεί πά-
ντα να αποτελέσει μια στυλάτη επιλογή 
για το γιορτινό οικογενειακό τραπέζι.
Είναι άνετο και χαλαρό, ενώ η προσθήκη 
ενός ψηλοτάκουνου παπουτσιού και όμορ-
φων αξεσουάρ θα του δώσουν το κατάλλη-
λο chic ύφος για το ρεβεγιόν.

Κομψά σύνολα 
Chic σύνολα με παντελόνι για τα Χριστού-
γεννα και την Πρωτοχρονιά
Η επιλογή ενός παντελονιού για το ρεβε-
γιόν θα σας δώσει πολλές διαφορετικές 
εναλλακτικές. Μπορείτε να το φορέσετε 
δημιουργώντας απλά και χαλαρά ντυσίμα-
τα ή πιο chic και λαμπερά.
Για το τελικό στυλ του συνόλου σας δεν 
παίζει ρόλο μόνο το παντελόνι που θα 
διαλέξετε, αλλά και το τοπ που θα φορέ-
σετε. Ένα καρό πουκάμισο για παράδειγ-
μα παραπέμπει σε πιο casual εμφανίσεις. 
Αντίθετα ένα μπλουζάκι διακοσμημένο με 
αστραφτερά στοιχεία θα σας χαρίσει ένα 
πιο glamorous outfit.
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Ανάβαση Πισσουρίου: Άνετη ν ίκη γ ια τον Καπετάνιο!
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Έγινε την Κυριακή 27, Νοεμβρίου η  Ανάβαση 
Πισσουρίου με τον φετινό όμως αγώνα να εί-
ναι φιλικός. Στον αγώνα συμμετείχαν 25 οδη-

γοί σε μια διαδρομή μήκους 2,5χλμ. με την συμ-
μετοχή όλων των γνωστών «αναβασάκηδων» και 
όχι μόνο.
Ο Γιάννης Καπετάνιος με το θηριώδες Mitsubishi 
Lancer evo VIII ήταν ο μεγάλος νικητής του αγώνα 
αφού κατάφερε στην δεύτερη χρονομετρημένη δι-
αδρομή να σταματήσει τα χρονόμετρα στο εκπλη-
κτικό 1:12.28 να κερδίσει και την RCE2 αλλά να έχει 
στην συνέχεια μετά τον τερματισμό μία έξοδο ευτυ-
χώς με υλικές ζημιές μόνοΣτην δεύτερη θέση και με 
χρόνο 1:15.67 που σημείωσε στο δεύτερο «ανέβα-
σμα» του Πισσουριού με το γνωστό TALEX  τερμάτι-
σε ο Λουκάς Χριστοφόρου που κέρδισε και την RCK1.                                                                                                                                            
Στην τρίτη θέση στο βάθρο «ανέβηκαν» με χρόνο  
1:16.89 οι Deniz Denner/Omer Topcu με Mitsubishi 
Lancer Evo VI,που ήταν και  δεύτεροι στην RCE2.
Στην τέταρτη θέση με  01:18.19 ο  Χρίστος Παναγιώ-
του (Πικκής) με Mitsubishi Lancer Evo III, χρόνο που 
πέτυχε στην δεύτερη χρονομετρημένη διαδρομή.

Στην πέμπτη θέση  ο νεαρός Μιλτιάδης Μιλτιάδου 
που αποτέλεσε και την έκπληξη του αγώνα αφού 
στην πρώτη του ανάβαση στα πηδάλια ενός SPEED 
CAR EXTREAM σημείωσε χρόνο 01:18.25 που ήταν 
και δεύτερος στην κατηγορία RCK1. Ο Γιώργος Γε-
ωργίου με SEMO BRAVO SPORT σημείωσε τον έκτο 
καλύτερο χρόνο που ήταν 01:19.46, ενώ τερμάτισε 
και τρίτος στην κατηγορία RCK1. Έβδομος αναβα-
σάκης  ήταν ο Φώτος Φωτιάδης με ένα Mitsubishi 
Lancer Evo 3ης γενιάς  με χρόνο 01:21.21, κερδίζο-
ντας παράλληλα και την RCS2. Μετά από αρκετό 
καιρό  ο Κύρος Γεωργίου αγωνίστηκε σε ανάβαση 
με ένα SEMO BRAVO SPORT, σημείωσε τον καλύτε-
ρο του χρόνο στην δεύτερη χρονομετρημένη δια-
δρομή 01:22.30,ανεβένοντας  όγδοος γενικής και 
τέταρτος στην RCK1. Με Toyota Crolla GT4 ο Αργύ-
ρης Μπέλου σημείωσε  τον ένατο χρόνο 01:23.29 
που τον έφερε τέταρτο στην RCE2 ενώ τον 10o κα-
λύτερο χρόνο της μέρας έγραψε ο Χρίστος Πολυ-
κάρπου με το BMW E36 M3 που ήταν 01:23.38, 
ενώ παραλληλία τερμάτισε δεύτερος στην RCS2.                                                                                                                                 
Στην 11η θέση με χρόνο 01:24.71 οι Δημήτρης και 

Άλεξ Αλεξάνδρου με Mitsubishi Lancer Evo II, που 
ήταν και τρίτοι στην RCS2 με τον Αβραάμ Αβρα-
άμ με το γνωστό Nissan Pulsar να ακολουθεί στην 
12η θέση όμως κερδίζοντας και την κατηγορία 
RCE1 ακολουθούμενος από τον Κυριάκο Κουδού-
νια με ένα  Renault Clio, ο οποίος ήταν δεύτερος 
στην RCE1. Στην 14η θέση ο Στέλιος Κυθρεώτης με 
το γνωστό  Honda Civic, κερδίζοντας και την RCS1 
ενώ ο Γιώργος Πικκής με Ford Escort MKII τερμά-
τισε στην 15η θέση και ήταν  δεύτερος στην RCS1 

ενώ  ο Γιάννης Χριστοφή με Mitsubishi Colt EVO 
τερμάτισε  16ος. 
Στην 17η θέση  με το VW GOLF GTI ο Μάριος Κων-
σταντινίδης, με τους Ευτύχιο Τρύφωνος/Νικόλα 
Ψύλλο να ακολουθούν με Mitsubishi Lancer Evo 
VII να σημειώνουν  χρόνο μόνο στην πρώτη χρο-
νομετρημένη διαδρομή ενώ ο Χρίστος Πεγιάζης με 
Mitsubishi Lancer Evo VIII σημείωσε  τον 19o χρό-
νο, με τον Ιωάννη Αυγουστή να ακολουθεί με ένα  
Suzuki Ignis. 

Σάββατο 03 Δεκεμβρίου 2022

Το πρωτάθλημα ξεκίνησε με έναν συγκλονιστικό αγώνα 
στο Μόντε Κάρλο. Εκεί είχαν πρωταγωνιστήσει οι δύο 

θρυλικοί Sebastien του wrc. Ο Loeb, οδηγώντας το Ford 
Puma R1, επικράτησε οριακά του Ogier με το Toyota Yaris 
R1. Οι δύο πολυπρωταθλητές θα επέστρεφαν σε μερικούς 
επιλεγμένους αγώνες ακόμη κατά τη διάρκεια της σεζόν. 
Ο Loeb σε τρεις ακόμη και ο Ogier σε πέντε. Μόνο ο δεύτε-
ρος, όμως, θα κατάφερνε να πετύχει ξανά νίκη. Συγκεκρι-
μένα, αυτό θα γινόταν στην Ισπανία, προτελευταίο σταθ-
μό του πρωταθλήματος.  Οι γκεστ συμμετοχές των δύο 
μεγάλων οδηγών θα έδιναν ξεχωριστό χρώμα σε αρκετούς 
αγώνες. Ωστόσο, ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της 
φετινής χρονιάς δεν ήταν άλλος από τον Kalle Rovanpera. 
Το “τρομερό παιδί” του wrc κατάφερε μετά από μία τέταρ-
τη θέση στο Μόντε Κάρλο να κερδίσει σε Σουηδία, Κροα-
τία και Πορτογαλία.   
Αυτό το εντυπωσιακό σερί, τον κατέστησε από νωρίς ως 
το μεγάλο φαβορί για τον φετινό τίτλο των οδηγών. Το τα-
λέντο του Kalle ήταν αδιαμφισβήτητο εδώ και αρκετά χρό-
νια. Εντούτοις, πριν  την αρχή της χρονιάς λίγοι περίμεναν 
αυτού του είδους την κυριαρχία από τον νεαρό Φιλανδό.                                                                                                                                         
Βλέπετε, κατά τη σεζόν του 2021, ο teammate του Kalle, 
Elfyn Evans,είχε οδηγήσει εξαιρετικά μαχόμενος με τον 
Ogier για το πρωτάθλημα. Με τον Γάλλο να μην συμμε-
τέχει σε όλους τους αγώνες του 2022, πολλοί είχαν χρίσει 
τον Ουαλό ως το μεγάλο φαβορί για φέτος.  Ο Rovanpera, 
όμως, φρόντισε να διαψεύσει αυτές τις προβλέψει από 
νωρίς. Μετά από μία πέμπτη θέση στην Ουαλία, ο Kalle 
κέρδισε και πάλι σε Κένυα και Εσθονία. Η στέψη του ήταν, 
πλέον, καθαρά θέμα χρόνου. Θα ερχόταν στην Νέα Ζηλαν-
δία με την έκτη φετινή νίκη του Rovanpera.  
Ο Rovanpera είχε σύμμαχό του στα φετινά του κατορθώ-
ματα το Toyota GR Yaris R1. Το νέο “όπλο” της ιαπωνικής 
εταιρίας αποδείχθηκε ταχύτατο αλλά και αξιόπιστο με το 
καλημέρα. Κυριάρχησε στους περισσότερους αγώνες της 
χρονιάς, με την ομάδα να κερδίζει επτά από τις δέκα τρεις 
δοκιμασίες.   Τρεις από αυτές ήρθαν εμφατικά με 1-2. Ασφα-
λώς το highlight της φετινής χρονιάς για την Toyota ήταν το 

ιστορικό 1-2-3-4 που σημείωσε στο Ράλλυ Safari με τους 
Rovanpera, Evans, Katsuta και Ogier. Ο τίτλος των κατασκευ-
αστών εξασφαλίστηκε στην Ισπανία, με τη νίκη του Ogier.                                                                                                                                           
Για το 2023 η Toyota θα συνεχίσει με τους Rovanpera και 
Evans επικεφαλής των δύο πρώτων πληρωμάτων της. Το 
τρίτο Yaris θα οδηγούν εκ περιτροπής οι Ogier και Katsuta.  
Από την άλλη, το i20 N R1 της Hyundai δεν ξεκίνησε το ίδιο 
καλά στην πρώτη σεζόν συμμετοχής του. Ωστόσο, η ομάδα 
κατάφερε στη διάρκεια της χρονιάς να διορθώσει το αυτο-
κίνητό της σε πολλά σημεία. Το αποτέλεσμα ήταν ένα εξαι-
ρετικό δεύτερο μισό της σεζόν το οποίο έφερε στους Νοτι-
οκορεάτες πέντε νίκες.     
Τρεις από αυτές πήγαν στον Tanak. Ο Εσθονός ήταν ο μό-
νος που κρατούσε κάποια επαφή με τον Rovanpera στην 
βαθμολογία των οδηγών. Βέβαια, είχε χάσει σημαντικό 
έδαφος στους πρώτους αγώνες. Έτσι, παρά τις νίκες του 
σε Ιταλία, Φιλανδία και Βέλγιο δεν απείλησε ποτέ ουσι-
αστικά τον Kalle.Πριν τον τελευταίο αγώνα της σεζόν, μά-
λιστα, ο Εσθονός ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από την 
ομάδα στο τέλος της χρονιάς. Για την ώρα, η M-Sport Ford 
φαντάζει ως η μόνη  ρεαλιστική επιλογή του Εσθονού για 
το 2023.  Της Hyundai θα ηγηθεί ο Thierry Neuville για το 
2023. Ο Βέλγος είχε αρκετές ατυχίες φέτος αλλά έκανε 
και αρκετά λάθη. Στους τελευταίους αγώνες της χρονιάς, 
όμως, κατάφερε να επανέλθει πετυχαίνοντας δύο νίκες σε 
Ακρόπολις και Ιαπωνία. Ο Neuville ηγήθηκε του εμβλημα-
τικού 1-2-3 της Hyundai στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2022. 
Ήταν η καλύτερη στιγμή τόσο του ίδιου όσο και της ομά-
δας του στην φετινή σεζόν. Για το 2023 η Hyundai θα έχει 
ως δεύτερο οδηγό τον Esapekka Lappi ενώ το τρίτο i20 N 
R1 θα μοιράζονται οι Dani Sordo και Craig Breen.   Σε ότι 
αφορά την M-Sport, το πλήρες line-up της ομάδας για το 
2023 δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Για την ώρα η ομάδα 
έχει παραδεχθεί ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με 
τον Oliver Solberg. Ωστόσο, είναι σίγουρο ότι χρειάζονται 
και έναν έμπειρο οδηγό να ηγηθεί της προσπάθειας. Και 
αυτή την στιγμή δεν υπάρχει κάποιος άλλος διαθέσιμος 
πέραν του Tanak.

Το 2022 ήταν μία χρονιά θριάμβου για τους 
Kalle Rovanpera και Toyota
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

“Αδέσμευτος” 03 Δεκεμβρίου 2022Σελίδα 20 θ έ σ ε ι ς  ε ρ γ α σ ί α ς

Η εταιρεία Constantinou Bros Hotels  ζητεί για εργοδότηση για τις 
ξενοδοχειακές της μονάδες στην Κύπρο (Πάφος):
Νυχτοφύλακα 
Περιγραφή Εργασίας: 
•Επίβλεψη της εισόδου, εξόδου προσωπικού. 
•Επίβλεψη της φύλαξης της περιμέτρου των ξενοδοχείων.
Προσόντα:
•Δίπλωμα ιδιώτη φύλακα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
•Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής. 
•Καθαρό ποινικό μητρώο.                                                                                                                                
•Προηγούμενη εμπειρία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.          
Προσφέρεται: 
Εξαιρετικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων).                                                
Εκπαίδευση στα πρωτόκολλα της εταιρίας.                                                               
Ολόχρονη εργοδότηση.                                                                                           
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας. 
Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται στην κάτωθι 
διεύθυνση:
e-mail.: hr@cbh-cyprus.com
Constantinou Bros Hotels
Human resources department
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος
www.cbh-cyprus.com

Η εταιρεία Constantinou Bros Hotels  ζητεί για εργοδότηση για τις 
ξενοδοχειακές της μονάδες στην Κύπρο (Πάφος):
 

ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΒΟΗΘΟ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
 
Περιγραφή Εργασίας: 

• Οργάνωση, επίβλεψη και διοίκηση της από μέρα σε μέρα λειτουργίας του τμήματος 
συντήρησης του ξενοδοχείου, προληπτικών συντηρήσεων, επιδιόρθωσης βλαβών, 
σωστής λειτουργίας των μηχανοστασίων και λεβητοστασίων του ξενοδοχείου, και ότι 
άλλων εργασιών έχουν να κάνουν με μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 
Προσόντα:

•Πανεπιστημιακό δίπλωμα, μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού.
•Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής.
•Τριετή εμπειρία σε παρόμοια θέση.
 
Προσφέρεται εξαιρετικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων).

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στην κάτωθι διεύθυνση:
 
Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία                                                                     
να αποστέλλονται στην κάτωθι διεύθυνση:

e-mail.: hr@cbh-cyprus.com
Constantinou Bros Hotels
Human resources department
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος
www.cbh-cyprus.com

CONSTANTINOU BROS HOTELS
Is currently seeking for employment an enthusiastic individual for the position of,

a) Reservations Officer
b) Receptionist

Requirements:
• Prior experience necessary 
• Solid written and verbal communication skills in English & Greek
• Excellent organizational skills
• Customer service attitude
• Competency in Microsoft Office Suite including Word, Excel, and Outlook

Attractive remuneration package offered, according to skills and experience.
If you are interested, we would love to hear from you. 

Please send us your CV to with a resent photo at:

e-mail.: hr@cbh-cyprus.com
Constantinou Bros Hotels
Human resources department
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος
www.cbh-cyprus.com

Η εταιρία Paphian Blue Travel στην Πάφο της Κύπρου ζητεί να προσλάβει 

προσωπικό για τη στελέχωση του γραφείου της.

Λειτουργό Ταξιδιωτικού Γραφείου

Περιγραφή Εργασίας:

•Διαχείριση Ταξιδιωτικού Γραφείου

•Κρατήσεις: αεροπορικών εισιτηρίων, ξενοδοχείων, εκδρομών.

•Προώθηση πωλήσεων. 

Απαραίτητα προσόντα:

•Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.

•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα.

•2-3 χρόνια εμπειρία σε ταξιδιωτικό γραφείο. 

Η εταιρία προσφέρει:

•Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας

•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

•Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης

•Δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται στην 

κάτωθι διεύθυνση:

e-mail.: hr@cbh-cyprus.com

Constantinou Bros Hotels

Human resources department

Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος

www.cbh-cyprus.com

Η εταιρεία Constantinou Bros Hotels ζητεί για εργοδότηση για τις 
ξενοδοχειακές της μονάδες στην Κύπρο (Πάφος):

Head Barman
Barman
Bar Waiter

Προσόντα:
•Δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συναφή κλάδο                                                                        
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.                                                                                          
•Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής.                                                                                                                                    
•3 χρόνια προηγούμενη εμπειρία σε 4 ή 5 αστέρων ξενοδοχείο. 

Προσφέρεται: 
Εξαιρετικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων).                                                                                              
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται 
στην κάτωθι διεύθυνση:

e-mail.: hr@cbh-cyprus.com
Constantinou Bros Hotels
Human resources department
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος
www.cbh-cyprus.com
ΤΗΛ: 26 964898, ΦΑΞ: 26 964503
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Η εταιρεία Constantinou Bros Hotels  ζητεί για εργοδότηση για τις ξενοδοχειακές 
της μονάδες στην Κύπρο (Πάφος):

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιγραφή Εργασίας:
•Εσωτερικώς έλεγχος όλων των τμημάτων των ξενοδοχείων.
Απαιτούμενα προσόντα:
•Γνώση και εμπειρία στο Τμήμα F & B ξενοδοχείων.
•Κάτοχος Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Λογιστική / Χρηματοοικονομικά ή άλλου 
ισοδύναμου προσόντος ή Association of Chartered Certified Accountants ACCA, ή LCCI Level 
3 (Higher), ή διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής στο Hospitality με ειδίκευση στο  F & Β
•Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
•Απαραίτητη επιβεβαιωμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ξενοδοχείο στο τμήμα F&B ή 
στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

Προσφέρεται: 
Εξαιρετικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων).                                                                                              
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Πρόσφατη φωτογραφία, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα των τίτλων σπουδών, 
πιστοποιητικά εμπειρίας στο F & Β και μια τουλάχιστον συστατική επιστολή από 
προηγούμενο Εργοδότη να αποσταλούν στη πιο κάτω διεύθυνση το αργότερο εντός δύο 
εβδομάδων.

e-mail.: hr@cbh-cyprus.com
Constantinou Bros Hotels
Human resources department
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος
www.cbh-cyprus.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
Εργοδηγός για Οικοδομικά Έργα

Η Aristo Developers μια από τις πιο εδραιωμένες εταιρίες ανάπτυξης γης στην Κύπρο, 
ψάχνει για Εργοδηγό για Οικοδομικά Έργα στην Πάφο. 

hr@aristodevelopers.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
Πολιτικός Μηχανικός για Οικοδομικά Έργα

Η Aristo Developers μια από τις πιο εδραιωμένες εταιρίες ανάπτυξης γης στην  Κύπρο, 
ψάχνει για Πολιτικό Μηχανικό για Οικοδομικά Έργα στην Πάφο. 

hr@aristodevelopers.com

Για διαγωνίσματα 10 ευρώ την ώρα. 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 
σε όλες τις γλώσσες 

και η επιμέλεια και ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
όλων των ειδών σε όλα τα θέματα 

από έμπειρο προσωπικό. 

Για πληροφορίες 99567680 & 99571542

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ 

Μαυρικίδου Ειρήνη

Πολυετής εργασία στα νοσοκομεία στην Ελλάδας 

Πλήρες καρδιολογικός έλεγχος.

Κλινική «Αγ Γεώργιος» 

Λεωφ. Ελ. Βενιζελου 29

Κινητό 99363554

Τηλ. κλινικής 26947000

Μνημόσυνο
Τελούμε αύριο Κυριακή 04/12/2022 από τον Ιερό Ναό Παναγίας Παντάνασσας στην Πάφο, 
το 9 μήνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού  και αδελφού

Ιωάννη Ιωάννου  
από την Πάφο

και καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι: 
Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

Χριστουγεννιάτικο Χωριό 
δήμου Πόλεως Χρυσοχούς 



Τ ελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου και 
η Πάφος fc φιλοξενεί στο Στέλιος Κυριακίδης 
τον ουραγό Ολυμπιακό Λευκωσίας. Η παφια-

κή ομάδα μπορεί να είναι το αδιαφιλονίκητο φαβο-
ρί στην αναμέτρηση, ωστόσο, καλείται να δείξει την 
πρέπουσα σοβαρότητα και να πάρει άλλο ένα τρί-
ποντο. Άλλο ένα τρίποντο που θα την κρατήσει στην 
κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και με διαφο-
ρά ασφαλείας τριών βαθμών από τον ΑΠΟΕΛ, τον 
οποίο θα αντιμετωπίσει την επόμενη αγωνιστική. 
Η Πάφος λοιπόν, καλείται να παρουσιαστεί σοβαρή 
και να κερδίσει τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει να 
ηγείται του βαθμολογικού πίνακα με 30 βαθμούς, 
καθώς, πλέον, νοιώθει πολύ έντονα την ανάσα του 
δεύτερου στον βαθμολογικό πίνακα ΑΠΟΕΛ (27β), 
το οποίο παρά το άσχημο ξεκίνημα ανέβασε στρο-
φές και είναι σήμερα μέσα στα φαβορί για τον τίτ-
λο. 
Ο Χένινγκ Μπεργκ, πέραν του δικαιολογημένου 
απόντα που βρίσκεται στα γήπεδα του Κατάρ Μου-
σταφά Ναμ, δεν έχει άλλες απουσίες. Έτσι, θα κατε-
βάσει την ομάδα με το γνωστό επιθετικό σύστημα. 
Είναι γεγονός πάντως ότι ο Νορβηγός προπονητής 
πονοκεφαλιάζει ευχάριστα, καθώς όποιον ποδο-
σφαιριστή και αν ρίξει στην αρχική ενδεκάδα κερδί-
ζει τις εντυπώσεις. Στο παιχνίδι με τον Άρη για πα-
ράδειγμα, ξεκίνησε με τον Μπεσάρτ, ο οποίος όχι 
μόνο είχε πολύ καλή απόδοση, αλλά πέτυχε και ένα 

πανέμορφο τέρμα. Δεν αποκλείεται ο κ. Μπεργκ να 
τον χρησιμοποιήσει και πάλι στη βασική ενδεκάδα. 
Απ’ εκεί και πέρα, δεν αναμένεται κάποια άλλη ση-
μαντική αλλαγή σε σύγκριση με τον αγώνα απένα-
ντι στον Άρη. 

Μεταγραφές Ιανουαρίου
Η πιο σπουδαία είδηση που πηγάζει μέσα από το 
ρεπορτάζ της Πάφος fc είναι οι μεταγραφές Ιανου-
αρίου. Η πρώτη είναι ήδη γνωστή και αφορά τον 
γκολτζή Ρουμάνο Χεφτέ Μπετανκόρ, ο οποίος προ-
πονείται με την ομάδα από το καλοκαίρι και είναι 
πανέτοιμος να ριχθεί στη μάχη.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έρθουν ακόμα 
τρεις παικταράδες, για να ενισχύσουν ακόμη πιο 
πολύ την ομάδα, ενόψει των δύσκολων αγώνων της 
β’ φάσης του πρωταθλήματος. Ποδοσφαιριστής της 
ομάδας είναι και ο Βραζιλιάνος Μαρσίνιο, ο οποίος 
έχει δοθεί δανεικός σε ομάδα της πατρίδας του, με 
κανένα να μην γνωρίζει προς το παρών ποια κατά-
ληξη θα έχει το θέμα του. 

Ανανεώσεις 
Μετά τον Ζάιρο και Βαλακάρι, υπογραφή για ανα-
νέωση του συμβολαίου του στην ομάδα αναμένε-
ται να βάλει και ο αμυντικός Τζόζεφ Κβίντα. Ο υψη-
λοσωμος Τσέχος διανύει εκπληκτική χρονιά στην 
ομάδα και πολύ σύντομα θα βάλει υπογραφεί σε 

νέο συμβόλαιο. Έτσι, τρεις ποδοσφαιριστές που εί-
ναι αναντικατάστατα μέλη της ενδεκάδας και που 
δεν είχαν συμβόλαιο συνεχίζουν στην ομάδα. Την 
ίδια ώρα, την πόρτα εξόδου αναμένεται να δουν 
κάποιοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν ικανοποίη-
σαν με την απόδοσή τους. 

Φιλικό με ΠΑΟ 
18 χρόνια μετά, η ομάδα του Παναθηναϊκού επι-
στρέφει στην Πόλη μας για ένα μοναδικό φιλικό 
αγώνα απέναντι στην ΠΑΦΟΣ FC. Ο πρωτοπόρος 
της Ελληνικής Superleague βρίσκεται στην Επαρχία 

μας και στο KORANTINA Cap St George για προετοι-
μασία ενόψει της διακοπής για το Παγκόσμιο Κύ-
πελλο και αυτήν την Κυριακή 4/12 και ώρα 18:00 
δίνει φιλικό αγώνα με την ΠΑΦΟΣ FC, στο Στάδιο 
«Στέλιος Κυριακίδης»!
Ο αγώνας της ΠΑΦΟΣ FC με τον Παναθηναϊκό δεν 
είναι απλώς ένα απλό διεθνές φιλικό παιχνίδι, αλλά 
προσφορά προς την τοπική κοινωνία, αφού το κα-
θαρό ποσό από τις πωλήσεις εισιτηρίων θα προ-
σφερθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό για την υποστήρι-
ξη μελών της Τοπικής Κοινότητας που έχουν ανάγκη 
αυτά τα Χριστούγεννα.

Μεγάλο φαβορί η Πάφος fc,  αλλά.. .
Χρειάζεται σοβαρότητα για να πάρει τη νίκη
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Κάθε Δευτέρα 5 με 6 το απόγευμα η αθλητική εκπομπή 
του Ράδιο Κόσμος, με τον Μάριο Ευριπίδου…

Τα νέα των ομάδων μας, με φιλοξενούμενους στο 
στούντιο και όλη η αθλητική επικαιρότητα…

Η Πάφος, κάθε Δευτέρα 5 με 6 το απόγευμα, Παίζει 
Μπάλα… στο Ράδιο Κόσμος 95,2 FM stereo…

Παίξτε Μπάλα… στο Ράδιο Κόσμος

με τον Μάριο Ευριπίδου…
Διαγωνισμοί και πλούσια δώρα

στα Τηλ. 26222240 &26222250

SMS στο 99313100



Η παρουσία μεγάλων ομάδων στην 
Πέγεια, όπως του Παναθηναϊκού 
είναι πολύ σημαντική για όλη την 

περιοχή αλλά και για ομάδες όπως τη 
δική μας, ανέφερε ο πρόεδρος της πο-
δοσφαιρικής ομάδας Πέγεια FC 2014 Χά-
ρης Αρκαδίου. Τέτοιοι αθλητικοί και πο-
δοσφαιρικοί οργανισμοί με σημαντική 
ιστορία, με στόχους και υψηλό επίπεδο 
πρωταθλητισμού μας βοηθάνε και μας 
να γινόμαστε καλύτεροι παρακολουθώ-
ντας και αντιγράφοντας τις μεθόδους και 
τις πρακτικές τους, συμπλήρωσε.
Ήταν αυτονόητο για μας είπε ο κ. Αρκα-
δίου,  ότι θα παραχωρούσαμε το δικαίω-
μα χρήσης του γηπέδου στον Παναθηνα-
ϊκό και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε 
όλους όσους μεσολάβησαν για να έρθει 
η ομάδα στο Δήμο μας.
Ευχαρίστησε επίσης τον Δήμαρχο και το 
Δημοτικό του Συμβούλιο, τον Γιώργο Ιω-
άννου ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου που 
τους φιλοξενεί, την εταιρεία που τους 
έφερε στην Κύπρο και φυσικά τον ίδιο 
τον Παναθηναϊκό.
Ο Παύλος Αντωνίου, Διευθυντής του 
τουριστικού γραφείου La Βella tours 

που έφερε τον Παναθηναϊκό στην Κύ-
προ ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντι-
κό για τον αθλητικό τουρισμό στην Κύ-
προ να υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις 
όπως του Δήμου Πέγειας. Τόσο το γή-
πεδο όσο και το ξενοδοχείο που δια-
μένει ο Παναθηναϊκός είναι υψηλού 
επιπέδου και αυτό βοηθάει στο να έχου-
με τέτοιες ομάδες στην πατρίδα μας. 
Οφείλουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες, πρό-
σθεσε ο κ. Αντωνίου, σε όλους όσους βο-

ήθησαν να έρθει ο Παναθηναϊκός στην 
Κύπρο, στον Δήμαρχο Πέγειας, Μαρίνο 
Λάμπρου ο οποίος αποδεικνύει ότι έχει 
όραμα και είναι εργάτης για τον τόπο 
του, στον πρόεδρο της Πέγειας, Χάρη Αρ-
καδίου που αγαπάει τον αθλητισμό και 
στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, Γιώργο 
Ιωάννου γιατί με όλα όσα κάνει εμπρά-
κτως συμβάλλει στο να έρχονται μεγάλες 
ομάδες στην περιοχή του Αγίου Γεωργί-
ου Πέγειας.

Χάρης Αρκαδίου: Γινόμαστε καλύτεροι 
παρακολουθώντας τέτοιες ομάδες σαν τον ΠΑΟ

23Με τον Μάριο Ευριπίδου Αθλητικό Συντάκτη
της Εφημερίδας “Αδέσμευτος”
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Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα cosmosnews.com.cy

Την αθλητική επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Το σχόλιο της εβδομάδας

Δεν τα παρατούν...
Δεν τα βάζουν κάτω στον Ακρίτα και προσπαθούν να ενισχύσουν 
την ομάδα με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Όπως όλα δείχνουν, 
θα αποκτηθεί ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής για να προσφέρει 
ποιότητα στην ομάδα και απ’ εκεί και πέρα, τρια νεαρά ταλέντα σε 
θέσεις κλειδιά για να ενισχύσουν όσο πιο καλά γίνεται το ρόστερ.

18 χρόνια μετά, η ομάδα του Παναθηναϊκού 
επιστρέφει στην Πόλη μας για ένα μοναδικό 

φιλικό αγώνα απέναντι στην ΠΑΦΟΣ FC.
Ο πρωτοπόρος της Ελληνικής Superleague βρίσκε-
ται στην Επαρχία μας και στο KORANTINA Cap St 
George για προετοιμασία ενόψει της διακοπής για 
το Παγκόσμιο Κύπελλο και αυτήν την Κυριακή 4/12 
και ώρα 18:00 δίνει φιλικό αγώνα με την ΠΑΦΟΣ 
FC, στο Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης»!
Ο αγώνας της ΠΑΦΟΣ FC με τον Παναθηναϊκό δεν 
είναι απλώς ένα απλό διεθνές φιλικό παιχνίδι, αλλά 
προσφορά προς την τοπική κοινωνία, αφού το κα-
θαρό ποσό από τις πωλήσεις εισιτηρίων θα προ-
σφερθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό για την υποστήρι-
ξη μελών της Τοπικής Κοινότητας που έχουν ανάγκη 
αυτά τα Χριστούγεννα.

Παρά το άσχημο ξεκίνημα στην αρχή του πρω-
ταθλήματος, κατάφερε στη συνέχεια να ανα-

κάμψει και να καλύψει γρήγορα το χαμένο έδαφος. 
Ο λόγος για την Πέγεια 2014 που με τον Νικόλα 
Μαρτίδη στον πάγκο πήρε σημαντικούς βαθμούς 
και ανέβηκε αισθητά στον βαθμολογικό πίνακα.
Σήμερα, και μετά τη νίκη επί της Ολυμπιάς Λυμπι-
ών, η ομάδα ανέβηκε στην 9η θέση με 15 βαθμούς 
και ονειρεύεται ακόμα και μια θέση στην πρώτη 
τριάδα, καθώς η διαφορά από την τρίτη στη βαθ-
μολογία ΑΕΖ Ζακακίου, είναι μόλις στους τρεις βαθ-
μούς.

Την 11η αγωνιστική η ομάδα της Πέγειας 
αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αλκή Ορόκλι-

νης και αναμένεται εύκολα ή δύσκολα να πάρει τη 
νίκη. Με νέα νίκη, λοιπόν, η ομάδα κάνει νέο βαθ-
μολογικό άλμα και πλησιάζει την τριάδα. Πάντως, 
δεν αποκλείεται να αλλάξει και τους στόχους της 
και να επιδιώξει άνοδο στα μεγάλα σαλόνια για 
πρώτη φορά στην ιστορία της.

Νέο μεγάλο παιχνίδι που αναμένεται να μαγνητίσει τα βλέμματα των φιλά-
θλων έρχεται το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αναφερόμαστε στον αγώνα Πά-
φος - ΑΠΟΕΛ στο Στέλιος Κυριακίδης. Πρόκειται για ένα παιχνίδι «τελικός» 

όπου θα συγκρουστούν οι δύο πρωτοπόρες ομάδες. 

Ο Όνι υπέγραψε και παραμένει 
στην ομάδα... Εγώ δεν νομίζω. Σπόντες. . .

Οι «άσσοι» στο μανίκι 
του κ. Ντουμπόφ;

Σ ε δηλώσεις του στον ΣΠΟΡ FM, ο γενικός διευθυ-
ντής της Πάφος FC, Χάρης Θεοχάρους, αναφέρθη-

κε μεταξύ άλλων σε «άσσους» στο μανίκι του προέ-
δρου της ομάδας κυρίου Ρομάν Ντουμπόφ.
Ποιοι είναι, λοιπόν, οι «άσσοι» στο μανίκι του κ. Ντου-
μπόφ;
Είτε θα αφορά τις ανανεώσεις υφιστάμενων ποδο-
σφαιριστών, που αυτό δεν πρέπει να αποτελεί είδη-
ση, καθώς λίγο-πολύ είναι αναμενόμενες… Εξάλλου, 
έχουν υπογράψει οι Ζάιρο, Βαλακάρι κλπ, συνεπώς, 
δεν πρέπει να μας εκπλήσσει άλλη ανανέωση με πο-
δοσφαιριστή από το ρόστερ.
Είδηση θα αποτελέσει η ανανέωση της συνεργασίας 
με τον Κανέ, ο οποίος ανήκει στον Ολυμπιακό Πειραι-
ώς και έχει ρήτρα κάπου στα 2,5 εκ. ευρώ. Ο Κανέ εί-
ναι ένα ακούραστο μηχανάκι στην ομάδα και με πολ-
λή «βρώμικη» δουλειά, και αποτελεί έναν από τους 
καλύτερους ποδοσφαιριστές του πρωταθλήματος. Οι 
«άσσοι» στο μανίκι του κ. Ντουμπόφ μπορεί να είναι 
και τα νέα αποκτήματα της μεταγραφικής περιόδου 
Ιανουαρίου. Το σενάριο αυτό, μοιάζει και το πιο ιδα-
νικό.  Ο κ. πρόεδρος δεν αποκλείεται να φέρει στην 
ομάδα τέσσερις παικταράδες, έτσι ώστε η ομάδα να 
παρουσιαστεί πιο δυνατή και να διατηρήσει την πρω-
τιά στον βαθμολογικό πίνακα. Εξάλλου, όλοι πλέον 
γνωρίζουν ότι, στην τελευταία φάση του πρωταθλή-
ματος, με τις πρώτες έξι ομάδες, όλοι οι αγώνες θα εί-
ναι ντέρμπι και εκεί θα κριθούν όλα.

Τέσσερις μεταγραφές 
το πρώτο 15ημερο 

Δεκεμβρίου

Την πρώτη μεταγρα-
φή πραγματοποίησε ο 

Ακρίτας Χλώρακας. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, 
πρόκειται για Γεωργιανό 
αμυντικό, ο οποίος έρχε-
ται για να ενισχύσει ση-
μαντικά την αμυντική γραμμή της ομάδας.
Απ’ εκεί και πέρα, αναμένεται η απόκτηση 
ακόμη τριών ποδοσφαιριστών, έτσι ώστε 
η ομάδα να παρουσιαστεί πανέτοιμη με τη 
νέα χρονιά και να κρατηθεί στην κατηγορία, 
όπως ήταν και ο αρχικός στόχος της διοίκη-
σης.
Οι μεταγραφές, σύμφωνα με πληροφορίες, 
θα ολοκληρωθούν μέχρι το πρώτο δεκαήμε-
ρο του Δεκεμβρίου, έτσι ώστε οι νεοαποκτη-
θέντες να προπονηθούν αρκετές μέρες και 
να προσαρμοστούν  στη νέα τους ομάδα. 
Στο μεταξύ, η ομάδα της Χλώρακας παρά 
το γεγονός ότι βρίσκεται στα κάτω στρώμα-
τα του βαθμολογικού πίνακα, θα καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια, και μαζί με τους 
νεοαποκτηθέντες, θα προσπαθήσουν για 
πετύχουν τους στόχους τους που δεν είναι 
άλλος από την παραμονή της ομάδας στην 
κατηγορία.
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Zaggoulos
 26 821 300

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
ΜΕ ΣΤΥΛ ΚΑΙ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

• Μεγάλη γκάμα από σόμπες 
πελλετ για να επιλέξετε την 
καλύτερη σόμπα για τις 
ανάγκες σας.

• Τζάκια για να απολαύσετε 
όλη την ζεστασιά στον χώρο 
σας με την τεχνολογία ενός 
απόλυτου μηχανήματος 
θέρμανσης.

Χριστουγεννιάτικη Προσφορά σε όλα τα Τζάκια: 
μέχρι 23 Δεκεμβρίου             Έκπτωση40%

100%
GUARANTEED

BEST
QUALITY
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