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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Χ. Πιττοκοπίτης
Ανοικτή επιστολή προς τον πρόεδρο της 
Δημοκρατίας για να κρατήσει ανοικτό το 
θέμα του Τοπικού Σχεδίου, για τον επόμε-
νο Πρόεδρο…

Σελ. 18

Φ. Φαίδωνος
Καταγγελίες Φαίδωνα για το διάταγμα ανα-
στολής εργασιών του Μνημείου για τα 200 
χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης…

Σελ. 05

Χ. Αθηνοδώρου
Ο νυν και οι πρώην υπουργοί, από το 2007 
φοβούνται να πάρουν αποφάσεις αφήνο-
ντας την Πάφο δίχως λατομικά υλικά...

Σελ. 02
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The Royal Artemis Medical Centre

GREEK & ENGLISH SPEAKING HOSPITAL 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 2424
ΩΡΕΣΤηλ. 26961600

Ποιος θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος;
ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023

Αβέρωφ Νεοφύτου Ανδρέας Μαυρογιάννης Νίκος Χριστοδουλίδης
Σελ. 08 Σελ. 10Σελ. 04

Στην τελική ευθεία των Προεδρικών Εκλογών με διακύβευμα 
την πρόκριση στον δεύτερο γύρο…

Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας, και οι υποψήφιοι με τα επιτελεία τους δίνουν 
την μάχη αρχικά για την είσοδό τους στο δεύτερο γύρω των εκλογών όπου μόνο δύο θα αναμετρηθούν για την 
Προεδρία.
Ο “Αδέσμευτος”, στην προσπάθεια του για πληρέστερη κάλυψη της προεκλογικής εκστρατείας, οκτώ ημέρες 
πριν από των πρώτο γύρω των εκλογών της 5ης Φεβρουαρίου, θέτει επτά κύρια ερωτήματα που απασχολούν 
τους πολίτες και τη χώρα στους τρεις βασικούς υποψηφίους.
Δείτε τι απαντούν:

Μάθετε πού ψηφίζετε, στους επίσημους εκλογικούς καταλόγους όπως έχουν εκδοθεί από τον 
Έφορο Προεδρικών Εκλογών 2023…

Σελ. 14, 15, 16, 17
ΕΚΛΟΓΕΣ

ΑΚΑΜΑΣ
Σε θέση μάχης οι Περιβαλλοντικές 
Οργανώσεις…

Σχέδιο για «σαλαμοποίηση» καταγ-
γέλλουν οι «Φίλοι του Ακάμα»…

Σελ. 05

Σελ. 06
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Γιώργος Σαξατέ

Ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα, πλην όμως οι κά-
τοικοι της μόνο ευλογημένοι δεν μπορούν να θε-

ωρηθούν.
Στη μακραίωνη ιστορία μας έχουμε υποστεί αμέτρη-
τα δεινά και από το 750 π.Χ, έχουν περάσει από εδώ 
πολλοί κατακτητές.
Από τότε, αυτοκρατορίες έρχονταν και έφευγαν από 
το νησί πολύ συχνά, ξεκινώντας από τους Ασσύριους, 
τους Αιγύπτιους και τους Πέρσες στους οποίους άρε-
σε τόσο πολύ το νησί, που φρόντισαν όλοι να περά-
σουν από αυτό αρκετές φορές.
Θα περίμενε κανείς ότι μετά από δύο παγκόσμιους πο-
λέμους με εκατομμύρια θύματα, μετά την ίδρυση του 
Οργανισμού ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και την έγκριση 
του καταστατικού χάρτη, όλα αυτά θα τελείωναν και 
επιτέλους θα βασίλευε η ειρήνη και η δικαιοσύνη 
στον κόσμο, μαζί και στο πολύπαθο νησί μας.
Δυστυχώς όμως τίποτα δεν άλλαξε και οι δυνατοί εξα-
κολουθούν να εκμεταλλεύονται τους αδύνατους.
Αυτό που εξακολουθεί να μας κυβερνά είναι η δύναμη 
και το χρήμα και αυτό ισχύει σε παγκόσμια κλίμακα, 
είτε πρόκειται για χώρες, είτε για κράτη, στα οποία οι 
έχοντες  τη δύναμη (το χρήμα δηλαδή), μπορούν να 
συμπεριφέρονται όπως αυτοί κρίνουν, ερμηνεύοντας 
κάθε φορά το δίκαιο όπως τους βολεύει.
Έτσι γίνεται μέχρι και σήμερα, χωρίς κανένας από αυ-
τούς που μπορούν να θέλει να επιβάλει το δίκαιο.
Οι άνθρωποι σε αυτό τον τόπο το γνωρίζουν (ή θα 
έπρεπε να το γνωρίζουν) πολύ καλά, καθώς το ζουν 
εδώ και αιώνες.
Παρ’ όλα αυτά η ιστορία μας αποδεικνύει ότι δεν 
έχουμε διδαχτεί από τα λάθη μας  και συνεχίζουμε να 
τα επαναλαμβάνουμε με πρωτοφανή συνέπεια.
Σημαντικό ρόλο βεβαίως σε αυτό έπαιζαν πάντα οι 
ηγεσίες μας, οι οποίες όμως από τη στιγμή που ζούμε 
σε (μισή) δημοκρατική χώρα θα μπορούσε κανείς αν 
πει ότι είναι καθρέφτης της κοινωνίας μας.
Σε οκτώ ημέρες από σήμερα, έχουμε εκλογές για αν 
εκλέξουμε το ηγέτη μας για τα επόμενα πέντε χρόνια.
Ας αναλογιστούμε  λοιπόν ποιος είναι ο ηγέτης που 
θέλουμε, ας ζυγίσουμε με το δικό μας ζύγι και όχι 
κάποιου άλλου τους υποψήφιους και ας διαλέξουμε 
αυτό που πιστεύουμε ότι είναι σε θέση να μας κυβερ-
νήσει αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος, ή του-
λάχιστον του πρόσφατου παρελθόντος.
Χωρίς παρωπίδες και χωρίς βαρίδια κομματικά ή 
άλλα, γιατί εάν λαθέψουμε αυτή τη φορά το πλήγμα 
μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο και σε μια τέτοια 
περίπτωση και πάλι το θύμα θα είμαστε πρώτα και 
πάνω απ’ όλα εμείς…

Η αυλή των θυμάτων

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 7&11

Αθλητικά
Στο ΓΣΠ για να αντιμετω-
πίσει την Ομόνοια μετα-
βαίνει η Πάφος fc. Ένα 
παιχνίδι αρκετά δύσκο-
λο για την ομάδα του Χ. 
Μπεργκ.

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 19

Επικαιρότητα
Νέα αντιπαράθεση ξέ-
σπασε μεταξύ του Δήμου 
Πάφου και της Μητρό-
πολης για τον Δημόσιο 
Κήπο. Ο Φ. Φαίδωνος 
κατηγορεί τον Αρχιεπί-

σκοπο για νεποτισμό
ΣΕΛΙΔΑ 5

Επικαιρότητα
«Σαλαμοποίηση» του 
Ακάμα χαρακτηρίζει το 
Τοπικό Σχέδιο η οικολο-
γική οργάνωση «Φίλοι 
του Ακάμα».      

             
                                                      ΣΕΛΙΔΑ  5

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
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“Η διαφήμιση 
είναι τυπωμέ-
νες πωλήσεις”

Daniel Starch
Διαφημιστής
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/1/2023-ΧΡΥΣΟΜΗΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΗΛ 99339353
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/1/2023-ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΗΛ 99148466

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

28/1/23 Σάββατο Τσέλεπου Λένια Ελευθέριου Βενιζέλου 91 Δρόμος Λυκείου 

Κύκκου πριν τα φώτα round about Λεμεσού 26954594 26949276

29/1/23 Κυριακή Ταλιώτου Μαρία Αλεξάνδρου Παπάγου 57 Round about 

Τεχνικής Σχολής προς RIO CINEMA Πάφος 26910276 26932950

30/1/23 Δευτέρα Πετεινού Αμαρυλλίς Ανδρέα Έλληνα, Oriental Complex, Shop 

3 Δίπλα από το International School of Paphos 26653929 99456401

31/1/23 Τρίτη Ροίδη Σοφία Αγίων Αναργύρων 21 Έναντι εκκλησίας Αγίων 

Αναργύρων Κάτω Πάφος 26221300 26931985

1/2/23 Τετάρτη Πιστέντη - Ιουλιανού Άντρη Τάφοι των Βασιλέων 24 Ταφοι 

των Βασιλέων 300μ από MALL προς Coral Bay Κάτω Πάφος 26950073 26950778

1/2/23 Τετάρτη Πολυκάρπου Ίκαρος Ελευθερίου Βενιζέλου 29 Κάτω από την 

Κλινική Άγιος Γεώργιος Πάφος 26935133 26653809

2/2/23 Πέμπτη Μανώλης Ευάγγελος Αριστοτέλη Σάββα 49 Δρόμος 

Νοσοκομείου προς Μεσόγη Αναβαργός 26930599 26943628

3/2/23 Παρασκευή Βαρναβίδου Σταυρούλλα Νικολάου Νικολαϊδη 62 100m 

από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια Πάφος 26943424 26949727

Άφησαν την Πάφο χωρίς λατομικές ζώνες 
Μεταφέρουν αδρανή υλικά από Λεμεσό με τεράστιο κόστος
Χρ. Αθηνοδώρου: Ευθυνοφοβία των Υπουργών 
να λάβουν αποφάσεις… 

Ανακομιδή Τιμίων Λειψάνων Ιωάννου 
Χρυσοστόμου. Αυτό σημαίνει ότι γιορτά-
ζουν οι Χρυσόστομος & Χρυσοστομία

Υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα χαρακτήρισε 
ο γενικός διευθυντής του συγκροτήματος 

εταιριών Αθηνοδώρου Χρίστος Αθηνοδώρου, τις 
διαβεβαιώσεις του Υπουργού Γεωργίας Κώστα 
Καδή για επέκταση των λατομικών ζωνών στην 
Ανδρολύκου. 
Ο κ. Αθηνοδώρου χαρακτήρισε ευθυνόφοβη την 
στάση του αρμόδιου Υπουργού όπως και των 
προκατόχων του όπως είπε, διότι από το 2007 
φοβούνται να πάρουν αποφάσεις αφήνοντας 
την Πάφο δίχως λατομικά υλικά. 
Σε όλη την Ευρώπη είπε, υπάρχουν λατομικές ζώ-
νες σε περιοχές Νατούρα όμως πρόσθεσε στην 
Κύπρο είμαστε βασιλικότεροι του Βασιλέως. 
Αναφερόμενος στην σύσκεψη της Τετάρτης στο 
Υπουργείο Γεωργίας, τόνισε ότι η διαβεβαίωση 
που δόθηκε είναι ότι θα ληφθεί απόφαση στις 
24 Μαρτίου για να επεκταθούν οι υφιστάμενες 
λατομικές ζώνες για 600 χιλιάδες τόνους υλικών. 
Ο κ. Αθηνοδώρου, σημείωσε πως μόνον για τον 
αυτοκινητόδρομο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς χρει-
άζονται 1,5 εκατομμύρια τόνοι υλικών. Για κάθε 
τόνο που μεταφέρεται στην Πάφο από την Λεμε-
σό είπε, υπάρχει πρόσθετο κόστος 5 ευρώ. Ο κ. 
Αθηνοδώρου, δήλωσε επίσης πως ο καθορισμός 
νέων λατομικών ζωνών στην Πάφο εκκρεμεί για 
14χρόνια με αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα 
λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων στα λατομεία 
που λειτουργούσαν, οι εταιρίες να αναγκάζονται 
να μεταφέρουν υλικά από άλλες επαρχίες. Ο κ. 
Αθηνοδώρου χαρακτήρισε πολύ μεγαλύτερο το 
περιβαλλοντικό κόστος από την μεταφορά του 
υλικού στην Πάφο από ότι θα είχε η επέκταση ή 
δημιουργία νέων λατομικών ζωνών στην επαρ-

χία. Οι εταιρίες και οι εργαζόμενοι κατέληξε, θα 
αξιολογήσουν τα δεδομένα και θα λάβουν τις 

αποφάσεις τους. Υπενθυμίζεται ότι είχε εξαγγελ-
θεί δίωρη στάση εργασίας και αποκλεισμός του 
Αυτοκινητόδρομου όμως αναστάληκε λόγω της 
παρέμβασης του Υπ. Γεωργίας ο οποίος διευθέ-
τησε την σύσκεψη της Πέμπτης. 

Παρέμβαση ΕΤΕΚ 
Σε γραπτή δήλωσή του ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, 
Κωνσταντίνος Κωνσταντή, χαρακτήρισε επιτα-
κτική ανάγκη την χωροθέτηση λατομικής ζώνης 
και επισημαίνει ότι η όποια απόφαση θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, και τον περι-
βαλλοντικό αντίκτυπο. Ως ύψιστη προτεραιότη-
τα αναφέρει το ΕΤΕΚ την ανάγκη προστασίας του 
περιβαλλοντικού πλούτου της περιοχής Ακάμα, 
λόγω του ότι οι συζητήσεις για τη νέα λατομική 
ζώνη φαίνεται να έχουν επικεντρωθεί στην επέ-
κταση της λατομικής ζώνης Ανδρολύκου. Πέραν 
από την προστασία της περιοχής, επισημαίνεται 
ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι επιπτώ-
σεις από εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 
τη μεταφορά των υλικών σε μεγάλες αποστάσεις. 
Σε αυτό το πλαίσιο, το Επιμελητήριο σημειώνει 
πως οι αποφάσεις δημιουργίας νέας λατομικής 
ζώνης στην Πάφο θα πρέπει να βασιστούν σε 
τεκμηριωμένη ανάλυση των τεχνικών χαρακτηρι-
στικών όλων των υποψηφίων περιοχών που θα 
λαμβάνει υπόψη, πέραν από τα διαθέσιμα απο-
θέματα και τον χρονικό ορίζοντα που θα μπορεί 
να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Επαρχίας σε λα-
τομικά υλικά, την περιβαλλοντική αξία των περι-
οχών που θα αξιολογηθούν.
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Σ την προσπάθειά μας για κάλυψη της προ-
εκλογικής προσπάθειας των υποψηφίων 
για την Προεδρία της Δημοκρατίας, τους 

απευθύναμε επτά βασικά ερωτήματα και παρα-
θέτουμε τις απαντήσεις τους στους αναγνώστες 
μας.
Τα ερωτήματά μας αφορούν κυρίως τις απόψεις 
τους για την επίλυση σημαντικών προβλημάτων 
που απασχολούν τους πολίτες και τη χώρα μας.

Ποιο αξιολογείτε ως το σοβαρότερο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες και πως 
σκοπεύετε να το επιλύσετε; 

Μια ακόμα διεθνής κρίση χτυπά την πόρτα μας, 
αυξάνοντας τις τιμές των προϊόντων, της ενέρ-
γειας και των πρώτων υλών. Ο πληθωρισμός 
υπονομεύει το οικογενειακό εισόδημα και χρει-
άζεται προσεκτικούς χειρισμούς.
Το μεγάλο διακύβευμα είναι ο κόσμος να συνεχί-
σει να έχει δουλειές και εισοδήματα και το κρά-
τος να συνεχίσει να έχει έσοδα ώστε να στηρίζει 
τους πιο αδύναμους.
Το να παραμείνει η χώρα μας σε τροχιά ανάπτυ-
ξης χρειάζεται γνώση, δυνατότητες, εμπειρία και 
ικανότητα. Η οικονομία μας είναι σήμερα δυνα-
τή, αλλά δεν είναι δεδομένη. Μια στραβοτιμονιά 
αρκεί για να φέρει την καταστροφή. Το σίγουρο 
είναι ότι ο πληθωρισμός δεν αντιμετωπίζεται με 
τα λόγια και τους ερασιτεχνισμούς.

Με ποιο τρόπο μπορεί να σπάσει το αδιέξοδο 
στο οποίο έχουν περιέλθει οι προσπάθειες επί-
λυσης του Κυπριακού;

Ξέρουμε καλά ποια Τουρκία έχουμε απέναντί 
μας. Είναι η κατοχική αναθεωρητική δύναμη 
που απειλεί από τον Έβρο έως την ΑΟΖ μας, ο 
υποκινητής υβριδικών συγκρούσεων και ο βασι-
κός υπαίτιος για το σημερινό αδιέξοδο. 
Η δική μας στρατηγική πρέπει να διασφαλίζει το 
μέλλον μας, την επιβίωση του κυπριακού ελλη-
νισμού και να μεγιστοποιεί τις πιθανότητες για 
επανένωση της χώρας.
Πρώτα απ’ όλα δεν μπορούμε να πατούμε σε 
δύο βάρκες. Ανήκουμε στην Ευρώπη και τη Δύση 
και για λόγους αρχής αλλά και συμφέροντος συ-
ντασσόμαστε με τους συμμάχους μας.
Δεύτερον, πρέπει σε κάθε ευκαιρία να στέλνου-
με το μήνυμα στη διεθνή κοινότητα ότι εμείς θέ-
λουμε λύση, με προσήλωση στη συμφωνημένη 
βάση λύσης της ΔΔΟ και του πλαισίου του ΓΓ του 
ΟΗΕ. Και να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας 
προς αυτήν την κατεύθυνση.
Για να σπάσουμε το αδιέξοδο, έχω καταθέσει 
δημόσια την πρότασή μου που συνδυάζει ασφά-
λεια και ενέργεια. Δυο παράγοντες που μπορούν 
να επιδράσουν καταλυτικά στη λύση και σήμερα 
βρίσκονται στην κορυφή της ευρωπαϊκής και δυ-

τικής ατζέντας. 
Η ασφάλεια να γίνει υπόθεση και του ΝΑΤΟ με 
αίτημα για άμεση ένταξη. Να απελευθερώσου-
με το ενεργειακό δυναμικό μας, παρέχοντας 
στην Ευρώπη έναν εναλλακτικό διάδρομο φυσι-
κού αερίου, κάτι που θα έχει όφελος για όλες τις 
πλευρές, ακόμη και για την Τουρκία.
 

Πώς θα αντιμετωπίσετε την φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό ως αποτέλεσμα της 
ακρίβειας και των προβλέψεων για οικονομική 
επιβράδυνση τα επόμενα χρόνια;

Όπως προαναφέρα, ξέρω καλά τι αντιμετωπί-
ζουμε σήμερα ως κοινωνία.
Δεν αποτελεί σωστή υπηρεσία για τον τόπο να 
υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Σήμερα βρι-
σκόμαστε σε ένα καλό σημείο στην οικονομία 
μας, ακριβώς γιατί κινηθήκαμε με σοβαρότητα 
και υπευθυνότητα. Πήραμε τις σωστές αποφά-
σεις και δώσαμε λύσεις εκεί που έπρεπε. Έτσι, 
είχαμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε την κοι-
νωνία με την οικονομική κρίση, στην πανδημία 
αλλά και τώρα. 
Η ακρίβεια, οι τιμές των καυσίμων και των βασι-
κών αγαθών δυστυχώς θα μας απασχολούν για 
καιρό. Γι’ αυτό έχουμε προχωρήσει από κοινού 
με την κυβέρνηση σε συγκεκριμένα μέτρα που 
σκοπό έχουν την ανακούφιση των συμπολιτών 
μας. 
Χώρος για πειράματα δεν υπάρχει. Δεν θα πάει 
η Κύπρος πίσω στις μέρες που το ΔΗΚΟ και το 
ΑΚΕΛ γκρέμισε ό,τι χτίστηκε μέσα και έξω από 
τη χώρα, στις μέρες των κοινωνικών παντοπω-
λείων, που πρώτη μας έγνοια ήταν η επιβίωση 
των συμπολιτών μας. 
Το όραμά μου είναι μια Κύπρος ΑΑΑ κι αυτό το 
όραμα περνά μέσα από τη διατήρηση της δυνα-
τής οικονομίας για να μπορούμε να στηρίζουμε 
και να προστατεύουμε τους πολίτες, τη μεσαία 
τάξη που έχει σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος, 
την οικογένεια, τους νέους στο ξεκίνημά τους.
Στην επόμενη πενταετία μπορούμε κάλλιστα να 
μειώσουμε το δημόσιο χρέος περίπου στο 30%. 
Ήδη από το 2020 μέχρι το 2022 μειώσαμε το δη-
μόσιο χρέος κατά 26% εν μέσω πανδημίας και 
εν μέσω της ενεργειακής κρίσης. Αν καταφέρου-
με και το μειώσουμε περίπου στο 30% του ΑΕΠ, 
αυτό σημαίνει τουλάχιστο μισό δισεκατομμύριο 
λιγότερες δόσεις και λιγότερους τόκους. Αυτά 
θα τα δίδουμε στους πολίτες, στην αναπτυξιακή 
πολιτική, στην κοινωνική πολιτική, στην παιδεία, 
στην υγεία. 

Τι μέτρα προτείνετε για την πάταξη της δια-
φθοράς και αποκατάσταση της αξιοπιστίας της 
Κύπρου στο εξωτερικό;

Η μάχη απέναντι στη διαφθορά είναι διαρκής 
και σε αυτή έχουμε καταθέσει συγκεκριμένα νο-
μοθετικά όπλα. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος με το 
νομοθετικό πλαίσιο που έχει, την Aρχή κατά της 
Διαφθοράς, τους μάρτυρες υπέρ του δημοσί-
ου συμφέροντος και το lobbying, είναι ανάμεσα 
στις 11 και μόνο χώρες της ΕΕ που έχουν θεσμο-
θετήσει το συγκεκριμένο, ισχυρότατο, νομικό 
πλαίσιο κατά της διαφθοράς.
Αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το ενισχύ-
σουμε. Βλέπουμε ήδη πολλές μεγάλες εταιρείες 
και κολοσσιαία funds να εμπιστεύονται την οι-
κονομία μας και τον τρόπο λειτουργίας του κρά-
τους και των θεσμών μας. 
Δεν λέμε ότι τα έχουμε διορθώσει όλα, λάθη έγι-
ναν και τα έχουμε παραδεχθεί, αλλά και μετά το 
κλείσιμο του προγράμματος πολιτογραφήσεων, 
χάρη και στα κίνητρα που έχουμε δώσει αλλά 
και στο σωστά ρυθμισμένο νομοθετικό πλαίσιο, 
σήμερα η Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 
πρώτες χώρες σε επενδύσεις. 
Και να σας αναφέρω ορισμένες μόνο:  Έχουν 
ήδη γίνει επενδύσεις ύψους 700 εκατ. στο καζί-
νο, ολοκληρώθηκε η μαρίνα της Αγίας Νάπας με 
κόστος 1 δις ευρώ,
κατακυρώθηκε και μπήκε επενδυτής στην μαρί-
να και το λιμάνι της Λάρνακας με επένδυση που 
θα ξεπεράσει τα 2 δις ευρώ. 
Στον τομέα της Παιδείας, εκατοντάδες εκατομ-
μύρια επενδύθηκαν από ξένα funds σε ιδιωτι-
κά πανεπιστήμια και σχολεία. Στον τομέα της 
Υγείας είχαμε μέχρι τώρα επενδύσεις 150 εκατ., 
ευρώ ενώ την Κύπρο επέλεξε η Aramco ο σαου-
δαραβικός κολοσσός να δημιουργήσει το fund 
του όπως και η Mitsubishi, η 3η από τους με-
γαλύτερους παγκόσμιους κολοσσούς εργοδοτεί 
εκατοντάδες άτομα έχοντας την Κύπρο περιφε-
ρειακό κέντρο. Ξεκινήσαμε με υπό διαχείριση 
2 δις funds στην Κύπρο και σήμερα είναι πάνω 
από 12δις. 
Αυτά, μεταξύ άλλων, είναι τα αποτελέσματα και 
των πολιτικών μας αλλά και του νομοθετικού 
πλαισίου που πλέον βρίσκεται σε λειτουργία. 

Ποιες λύσεις προτείνετε για επίλυση του δη-
μογραφικού προβλήματος και τη γήρανση του 
πληθυσμού;

Το δημογραφικό είναι ένα πολυσύνθετο πρό-
βλημα και έχει να κάνει και με την οικονομία ευ-
ρύτερα αλλά και πιο στοχευμένα με στεγαστι-
κή πολιτική, τη βοήθεια προς τα νέα ζευγάρια 
να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι, τις γονικές 
άδειες αλλά και πως προχωρούμε στην υιοθέ-
τηση του ολοήμερου σχολείου για να στηρίξου-
με τις νέες οικογένειες και να βοηθήσουμε στην 
εξισορρόπηση της εργασίας με την οικογενεια-
κή ζωή.
Πρέπει όμως να γίνουν και άλλα. Το πρόβλημα 

είναι μεγάλο και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. 
Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει ναι, να επιδοτήσου-
με τις γεννήσεις ειδικά για τρίτο και τέταρτο παι-
δί. Το 12,1% των γεννήσεων αφορά γεννήσεις 
τρίτου παιδιού και όταν πάμε στο τέταρτο παιδί 
το ποσοστό αυτό πέφτει στο 2,8% των γεννήσε-
ων. Πρέπει να στηρίξουμε τις τρίτεκνες και πο-
λύτεκνες οικογένειες  με αναθεώρηση όπου εί-
ναι δυνατόν των εισοδηματικών κριτηρίων για 
τα επιδόματα τέκνου και της προίκας του μω-
ρού. Μέσα στις προτάσεις μας λοιπόν συμπε-
ριλαμβάνεται το ότι με εφάπαξ ποσό που θα 
καταβάλλεται την ημέρα της έκδοσης του πιστο-
ποιητικού γεννήσεως, αλλά και συνεχή οικονομι-
κή στήριξη με επιδότηση των διδάκτρων και της 
σίτισης σε βρεφονηπιοκομικούς σταθμούς και 
νηπιαγωγεία μέχρι να πάει το παιδί στην προδη-
μοτική εκπαίδευση, μπορούμε να βοηθήσουμε 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Και με το συνολικό 
ποσό να αυξάνεται για κάθε επιπλέον παιδί, για 
να βοηθήσουμε τις οικογένειες να αποκτήσουν 
δεύτερο, τρίτο ή και περισσότερα παιδιά. Μια
πολιτική που θα καλύπτει τη συντριπτική πλει-
οψηφία του πληθυσμού και θα συνδράμει πα-
ράλληλα στην καταπολέμηση της υπογεννητικό-
τητας.
Επιπρόσθετα, ήδη ανακοινώσαμε τη μεταφο-
ρά της φορολόγησης του εισοδήματος από την 
προσωπική βάση στη βάση του οικογενειακού 
εισοδήματος. Με την παρέμβαση μας του «Οι-
κογενειακού Εισοδήματος» μειώνονται αισθητά 
οι ανισότητες του υπάρχοντος συστήματος, ενώ 
126.000 οικογένειες με συνολικό πληθυσμό πε-
ρίπου μισό εκατομμύριο, θα ωφεληθούν άμε-
σα.
Η μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Εισοδήμα-
τος παράλληλα με την ενίσχυση του θεσμού της 
οικογένειας, παρέχει κίνητρα για ένταξη στην 
αγορά εργασίας αλλά και για μείωση της υπο-
γεννητικότητας ώστε να αντιμετωπίσουμε το δη-
μογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. 

Αν δεν περάσετε στον 2ο γύρο θα καλέσετε 
τους ψηφοφόρους να υποστηρίζουν συγκεκρι-
μένο υποψήφιο;

Κατεβαίνουμε σε αυτές τις εκλογές για να τις 
κερδίσουμε.

Σε περίπτωση εκλογής σας με ποια κριτήρια θα 
επιλέξετε τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλί-
ου;

Σίγουρα δεν θα είναι μια κυβέρνηση αχταρμάς 
στην οποία θα μοιράζω καρέκλες για να κερδίσω 
την εύνοια όσων με υποστηρίζουν.
Αντίθετα, θα επιλέξω τους ικανότερους, οι οποί-
οι με δουλειά και θέληση θα εργαστούν για να 
υλοποιήσουν το πρόγραμμά μας. 

Οι υποψήφιοι απαντούν
Αβέρωφ Νεοφύτου: 

Το μεγάλο διακύβευμα είναι ο κόσμος να συνεχίσει να έχει δουλειές και 
εισοδήματα και το κράτος να συνεχίσει να έχει έσοδα ώστε να στηρίζει 
τους πιο αδύναμους…

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ν έα αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του 
Δήμου Πάφου και της Μητρόπολης 
για τον Δημόσιο Κήπο, με αφορμή την 

ανέγερση Μνημείου για τα 200 χρόνια της Ελ-
ληνικής Επανάστασης. 
Ο Δήμαρχος  Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος, 
κατηγορεί τον Αρχιεπίσκοπο για νεποτισμό 
με αφορμή το διάταγμα της εκκλησίας για 
αναστολή των εργασιών ανέγερσης του μνη-
μείου για το 200 χρόνια της Ελληνικής Επα-
νάστασης το οποίο ανεγείρεται σε τμήμα το 
Δημόσιου Κήπου. Ο Δήμαρχος Πάφου καταγ-
γέλλει συγκεκριμένα ότι όταν επεσήμανε στον 
προκαθήμενο της εκκλησίας το θέμα σχετικά 
συγγενείς του Αρχιεπισκόπου οι οποίοι ανα-
λαμβάνουν δουλειές της εκκλησίας υπήρχε 
όπως υποστηρίζει  εκδικητική αντίδραση από 
τον Αρχιεπίσκοπο. 
Σε δήλωση του χθες ο κ. Φαίδωνος αναφέρει 
χαρακτηριστικά «φαινόμενα νεποτισμού στην 
Εκκλησία της Κύπρου. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου οφείλει να απομακρύνει τους συγγε-
νείς του από δουλειές της Εκκλησίας και να 
αποφεύγει να τους αναθέτει απευθείας δου-
λειές επί πληρωμή. Εγείρεται  πολύ σοβαρό 
θέμα χρηστής διοίκησης.  Πρόσφατα είχα το 
θάρρος να το επισημάνω τόσο στον ίδιο, όσο 
και στον αδελφό του και η απάντηση δεν άρ-
γησε να έρθει. 
Σήμερα επιδόθηκε στον Δήμο διάταγμα του 
Δικαστηρίου για διακοπή των εργασιών εκτέ-
λεσης κατασκευής του Μνημείου για τα 200 
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, το 
οποίο μετά από ρητή προφορική συγκατάθε-
ση του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου ανεγείρεται 
σε δημόσιο χώρο  και σε πολύ μικρό τμήμα 

του Δημοσίου Κήπου που είναι ιδιοκτησία της 
Μητρόπολης Πάφου, εμβαδού 80 τ.μ. επί συ-
νόλου 14.000 τ.μ., που είναι το εμβαδόν του 
Δημοσίου Κήπου. Είναι απίστευτα προκλητική 
η συμπεριφορά αυτών που έδωσαν τις οδηγί-
ες εκ μέρους της Εκκλησίας για να ακυρωθεί 
ένα έργο που συμπυκνώνει το συμβολισμό 
των αγώνων του Ελληνισμού και της Εκκλησί-
ας για τη δημιουργία του πρώτου Ελληνικού 
Κράτους. Τέτοιες συμπεριφορές δεν νομίζω να 
διαπνέονται από χριστιανικό πνεύμα. 

Απάντηση της εκκλησίας
Κύκλοι της Μητρόπολης Πάφου σχολιάζοντας 
την δήλωση του Δημάρχου Πάφου ανέφεραν 
ότι τους λυπεί το ύφος  και οι χαρακτηρισμοί 
του δημάρχου Πάφου. Απέρριψαν ταυτόχρο-
να τις καταγγελίες περι νεποτισμού ενώ ση-

μείωσαν ότι ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε 
συγκατάθεση της μητρόπολης για εργασίες 
στον δημόσιο κήπο, ακόμη και προφορική.  Ο 
σχέσεις του  Αρχιεπισκόπου με τον Δήμαρχο 
Πάφου διαταράχθηκαν τον περασμένο χρόνο 
και εντάθηκαν τους προηγούμενους 6 μήνες  
με αφορμή τις  αναπλάσεις στο Αναβαργός 
και την Κάτω Πάφου στην περιοχή της Θεο-
σκέπαστης. Οι εκκλησιαστικές επιτροπές των 
δύο ναών αντιτάχθηκαν στα σχέδια των ανα-
πλάσεων που αφορούσαν και τον περίβολο 
των εκκλησιών και παρά τις προσπάθειες που 
καταβλήθηκαν από τον Δήμαρχο Πάφου να 
υπάρξει συναίνεση δεν υπήρξε κατάληξη. Ο 
κ. Φαίδωνος είχε ζητήσει μάλιστα την παρέμ-
βαση του Μητροπολίτη Πάφου Γεώργιου τότε 
επικαλούμενος το δημόσιο συμφέρον όμως 
δεν υπήρξε ανταπόκριση. 

Νέα αντιπαράθεση Δήμου Πάφου – Μητρόπολης
Καταγγελίες Φαίδωνα για το διάταγμα αναστολής 
εργασιών Μνημείου στον Δημόσιο Κήπο

Ο ι τελευταίες αποφάσεις του Υπουργικού 
Συμβουλίου για το Τοπικό Σχέδιο για τον 
Ακάμα και τα αντισταθμιστικά μέτρα που 

μελετούνται χαρακτηρίζονται ως σχέδιο για «σαλα-
μοποίηση» του Ακάμα από την οικολογική οργάνω-
ση «Φίλοι του Ακάμα». Σε ανακοίνωση της οργάνω-
σης σημειώνεται ότι “το 2017 κηρύχθηκε ατυχώς, 
μόνο το κρατικό δάσος, που αποτελεί το 75% της πε-
ριοχής Natura2000, ως Εθνικό Δασικό Πάρκο (ΕΔΠ), 
στη βάση της ανεπαρκούς εθνικής νομοθεσίας, με 
την προσθήκη ότι δεν φαίνεται “κάποια άλλη κίνη-
ση διόρθωσης αυτής της απαράδεκτης τακτικής της 
σαλαμοποίησης”. 
Επισημαίνεται ότι “ακόμη και για τη δασική κρατική 
γη (ΕΔΠ), αποφάσισαν οι κυβερνώντες να εισπράτ-
τεται αντίτιμο εισόδου, να δημιουργηθεί δίκτυο 
δρόμων το οποίο θα χρησιμοποιείται από ιδιωτικά 
οχήματα που θα σταθμεύουν εντός της κρατικής δα-
σικής γης”. 
“Τι πιο απλό να αγοράζονταν μικρά ηλεκτρικά λεω-
φορειάκια στα οποία να επιβιβαζόταν ο κόσμος από 
εισόδους στα ίδια τα χωριά, τα Λουτρά της Αφροδί-
της και την περιοχή της Πέγειας;”, διερωτάται η ορ-

γάνωση, προσθέτοντας ότι “αυτή η πρακτική δεν θα 
δημιουργούσε πρόβλημα με χώρους στάθμευσης 
και φόρτο διακίνησης πολλών οχημάτων, ενώ και η 
διακίνηση θα ρυθμιζόταν ανάλογα με την περίοδο 
που απαιτεί κάποιους περιορισμούς”.  
“Το ίδιο θα μπορούσε να ισχύει και για τη διακίνηση 
σκαφών, όπου η διαχειριστική επιτροπή του Εθνι-
κού Πάρκου θα μπορούσε να μίσθωνε υπηρεσίες 
από τα πλοιάρια που βρίσκονται ήδη στην περιοχή 
και έτσι θα ρύθμιζε τη συχνότητα και την περίοδο δι-
ακίνησης”, αναφέρει η ανακοίνωση. 
Τονίζεται ότι “είναι επιεικώς απαράδεκτο να επιτρέ-
πεται το κυνήγι στην περιοχή προστασίας της φύσης 

του Ακάμα – όταν συχνά δηλώνεται ότι η πτηνοπα-
νίδα της περιοχής υποφέρει – και δίνεται η αίσθηση 
στους ντόπιους και ξένους περιηγητές στη Χερσόνη-
σο ότι πεζοπορούν σε ένα πεδίο μάχης”. 
Η οργάνωση αναφέρει ότι “θα πρέπει η περιοχή 
προστασίας των φαραγγιών να ενοποιηθεί και να 
περιλάβει και τα υψίπεδά τους, διαφορετικά στο τέ-
λος θα βλέπουμε φωτογραφίες του υπέροχου συ-
μπλέγματος των φαραγγιών μόνο σε μουσεία και θα 
θρηνούμε για το τι υπήρχε και τι χάσαμε”. 
Σε θέση μάχης 
Οι οικολογικές οργανώσεις θεωρούν επιβεβλημένη 
την δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου, όπως είχε δι-
αμορφωθεί μετά την Γνωμοδότηση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος. Οι συμπερίληψη της έκθεσης στο 
Τοπικό Σχέδιο για τον Ακάμα, θεωρείται δεσμευτική 
για το Πολεοδομικό Συμβούλιο. Οι οργανώσεις που 
ανήκουν στην ομοσπονδίας περιβαλλοντικών οργα-
νώσεων εκφράζουν φόβους ότι με τα αντισταθμιστι-
κά μέτρα που αποφάσισε να μελετήσει η κυβέρνηση 
θα επιχειρηθεί να παραγνωριστούν οι δεσμευτικές 
πρόνοιες και η Γνωμοδότηση του Τμήματος Περι-
βάλλοντος για να ικανοποιηθούν οι ιδιοκτήτες γης. 

Σε θέση μάχης οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις 
Σχέδιο για «σαλαμοποίηση» καταγγέλλουν οι «Φίλοι του Ακάμα»

  Ριπές
Η ιστορία με τον Δημόσιο 
Κήπο επαναλαμβάνεται…

Το πρόσφατο διάταγμα της Μητρόπολης Πά-
φο για την ανέγερση μνημείου για τα 200 

χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης σε χώρο του 
Δημόσιου Κήπου είναι ένα 
ακόμη επεισόδιο στο σήρι-
αλ της διαμάχης του Δήμου 
Πάφου με την Εκκλησία. Α-
πό τα τέλη της δεκαετίας 
του ‘90 το θέμα του Δημό-
σιου Κήπου παραμένει σε 
εκκρεμότητα με ευθύνη και 
των δύο μερών, αλλά κυρί-
ως της Τοπικής Αρχής, η ο-
ποία είχε ευκαιρίες να δώ-
σει τελεσίδικες λύσεις στο 

θέμα αλλά δυστυχώς οι εκάστοτε Δημοτικοί Άρ-
χοντες περιλαμβανομένου και του σημερινού Δη-
μάρχου Φαίδωνα Φαίδωνος το χρησιμοποίησαν 
για να εξυπηρετήσουν πολιτικούς στόχους. 
Για το σημερινό κατάντημα του Δημόσιου Κή-
που υπάρχουν ευθύνες και το τραγικό είναι πως 
επενδύθηκαν και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. 
Στην φάση της πρώτης ανάπλασης η οποία 
εγκαταλείφθηκε, τα έργα σχεδιάστηκαν και υλο-
ποιήθηκαν από τον Δήμο επικαλούμενος σχετι-
κή προφορική συμφωνία και συγκατάθεση του 
Μητροπολίτη τότε Πάφου Χρυσοστόμου. 
Τώρα 23 χρόνια μετά, η ιστορία επαναλαμβάνε-
ται με το Μνημείο της Ελληνικής Επανάστασης 
για το οποίο ο Δήμαρχος Πάφου υποστηρίζει ότι 
δόθηκε προφορική συγκατάθεση της Μητρόπο-
λης. Η Μητρόπολη όπως και πριν από 23 χρό-
νια, υποστηρίζει ότι ουδέποτε έδωσε άδεια για 
την ανέγερση του Μνημείου. Είναι τουλάχιστον 
πολιτική αφέλεια να θεωρεί κάποιος ότι αρκεί η 
προφορική δήλωση έστω και ενός εκκλησιαστι-
κού παράγοντα για να προχωρήσει στον σχεδι-
ασμό και την υλοποίηση ενός έργου με δεσμευ-
τικές συμβάσεις.  Τώρα ποιος θα αναλάβει την 
ευθύνη για την διακοπή των εργασιών και πως 
θα καλυφθεί το κόστος των συμβάσεων που 
υπογράφηκαν; Το πάθημα δυστυχώς φαίνεται 
πως δεν έγινε μάθημα για τον Δήμο Πάφου, ιδι-
αίτερα σε ότι αφορά τις σχέσεις του με την Μη-
τρόπολη και γενικότερα με την εκκλησία και την 
περιουσία της. Ο Δήμος  Πάφου είχε την ευκαι-
ρία πριν από 25χρόνια να λύσει αυτό το ζήτημα 
με την ανταλλαγή του Δημόσιου Κήπου με άλλο 
τεμάχιο που είχε προταθεί τότε και δεν προχώ-
ρησε. Ανάλογη ευκαιρία είχε και επί Δημαρχί-
ας του κ. Φαίδωνος, όταν το θέμα είχε φθάσει 
ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για να πέ-
σουν οι υπογραφές. Δυστυχώς τότε ο κ. Φαίδω-
νος αποδέχθηκε την πρόταση που υποβλήθη-
κε για ανέγερση ναού στον Δημόσιο Κήπο και 
η ανταλλαγή στην οποία είχαν καταλήξει τότε 
δεν προχώρησε. Είχαν δοθεί και τότε προφορι-
κές διαβεβαιώσεις για το μέγεθος του ναού και 
την χωροθέτηση, αλλά σήμερα δεν ισχύει τίπο-
τε από όλα αυτά. Αυτό που έμεινε τελικά είναι 
η «κηλίδα» του Δημόσιου Κήπου στο αναβαθμι-
σμένο ιστορικό κέντρο της Πάφου, η απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου ότι τάσσεται υπέρ 
της ανέγερσης του Ναού, η αίτηση και τα σχέ-
δια της Μητρόπολης. 
Για όσους εκπλαγήκαν από το διάταγμα ανα-
στολής των εργασιών του Μνημείου για τα 200 
χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, ισχύει η λα-
ϊκή ρήση «στερνή μου γνώση να σ’ είχα πρώ-
τα». Ελπίζω τουλάχιστον οι κρατούντες να πή-
ραν το μάθημα τους. Τέλος ένα mea culpa δεν 
θα ήταν κακό. 

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”
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Α. Νεοφύτου: “Το να παραμείνει η χώρα μας σε τροχιά ανάπτυ-
ξης χρειάζεται γνώση, δυνατότητες, εμπειρία και ικανότητα. Μια 
στραβοτιμονιά αρκεί για να φέρει την καταστροφή…”

Α. Μαυρογιάννης: “η προσπάθεια που θα καταβληθεί για επίλυ-
ση του Κυπριακού, δεν θα έρθει σε καμία περίπτωση σε αντιδια-
στολή με την επίτευξη της κοινωνικής ευημερίας και της οικονομι-
κής προόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας…”

Ν. Χριστοδουλίδης: “ Θα σχηματίσω την κυβέρνηση μου με άτομα 
ικανά ανεξαρτήτως πολιτικής, κομματικής, κοινωνικοοικονομικής 
ή άλλης προέλευσης…”

Οι τρεις βασικοί υποψήφιοι, απαντούν στα ερωτήματα που τους 
θέσαμε για τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πο-
λίτες και η χώρα μας.
Δείτε ποιες λύσεις προτείνουν για τα προβλήματα της ακρίβειας 
την άρση του αδιεξόδου στο Κυπριακό αλλά και πώς θα κινηθούν 
στην οικονομία…

Α. Νεοφύτου

Η καταπολέμηση του πληθωρισμού και της ακρίβειας, και η δια-
τήρηση της οικονομίας μας σε τροχιά ανάπτυξης αποτελούν μεγά-
λο στοίχημα για τον υποψήφιο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος προ-
βάλλει την εμπειρία και την αποφασιστικότητά του ώστε η ανά-
πτυξη να συνεχιστεί.
Θεωρεί ότι τα θέματα της ασφάλειας και της ενέργειας μπορούν 
να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην αποτελμάτωση του Κυπριακού, 
ενώ διακηρύσσει ότι πρέπει σε κάθε ευκαιρία να στέλνουμε το μή-
νυμα στη διεθνή κοινότητα ότι εμείς θέλουμε λύση, με προσήλω-

ση στη συμφωνημένη βάση λύσης της ΔΔΟ και του πλαισίου του 
ΓΓ του ΟΗΕ. 
Στην οικονομία υπόσχεται μείωση του δημόσιου χρέους περίπου 
στο 30% του ΑΕΠ, που σημαίνει τουλάχιστο μισό δισεκατομμύριο 
λιγότερες δόσεις και λιγότερους τόκους, χρήματα που θα τα δια-
θέσει στους πολίτες, στην αναπτυξιακή πολιτική, στην κοινωνική 
πολιτική, στην παιδεία και στην υγεία.
Δηλώνει ακόμα, ότι θα ενισχύσει το νομοθετικό πλαίσιο για πάτα-
ξη της διαφθοράς…

Α. Μαυρογιάννης

Η αποτελμάτωση του Κυπριακού αποτελεί προτεραιότητα για τον 
υποψήφιο Ανδρέα Μαυρογιάννη, καθώς όπως αναφέρει μας στε-
ρεί τη δυνατότητα σαν λαός να βρούμε τον βηματισμό μας και να 
προοδεύσουμε περισσότερο, και δηλώνει την αποφασιστικότητα 

του να εργαστεί σκληρά για την επανέναρξη των προσπαθειών ε-
πίλυσης από το σημείο που σταμάτησαν στο Γκραν Μοντανά. 
Υπόσχεται να εφαρμόσει την ΑΤΑ για όλους τους εργαζόμενους, 
μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και κατάργηση της δι-
πλής φορολογία στα καύσιμα. Επίσης να αναπροσαρμόσει τον κα-
τώτατο μισθό και να δώσει κίνητρα στους νέους μας, όχι μόνο να 
παραμείνουν στην Κύπρο αλλά και να δημιουργήσουν οικογένεια.
Δηλώνει ότι οφείλουμε να αποκαταστήσουμε το καλό όνομα της 
Κύπρου στο εξωτερικό, να έρθει σε μετωπική ρήξη με τη διαφθο-
ρά, αλλά και με τα αίτια που την προκαλούν.

Ν. Χριστοδουλίδης

Τα θέματα της ακρίβειας, του μεταναστευτικού, το μέλλον της νέ-
ας γενιάς και το Κυπριακό είναι αυτά που απασχολούν περισσότε-
ρο την κυπριακή κοινωνία, όπως προκύπτουν μέσα από το διάλο-
γο του με την κοινωνία.
Ο υποψήφιος Νίκος Χριστοδουλίδης, συνδέει το θέμα τη ακρί-
βειας με το κόστος της ενέργειας, για τη μείωση του οποίο προ-
τείνει συγκεκριμένα μέτρα όπως την ουσιαστική ενίσχυση όλων 
των υφιστάμενων σχεδίων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συ-
στημάτων.
Δηλώνει ότι πρέπει να ενισχύσουμε ουσιαστικά όλα τα υφιστάμε-
να σχέδια διαδικασιών ώστε να καταστεί η χώρα μας μη ελκυστι-
κός προορισμός, μέσα από την ταχύτερη εξέταση αιτητών ασύλου, 
την ίδρυση Υφυπουργείου μετανάστευσης και άλλα.
Θεωρεί ότι ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Κύπρου στο θέμα της ε-
νέργειας μπορεί να αποδειχτεί καθοριστικής σημασίας για την ε-
πίλυση του Κυπριακού και δηλώνει ότι θα επιδιώξει την ενεργή 
συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες επίλυσης 
του Κυπριακού.

Ποιος θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος;
Στην τελική ευθεία των Προεδρικών Εκλογών με διακύβευμα την πρόκριση στον δεύτερο γύρο…
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Μετά τους πανηγυρισμούς για την 
περσινή μείωση των τροχαίων δυ-

στυχημάτων, προσγειωνόμαστε για άλ-
λη μια φορά ανώμαλα, καθώς πριν συ-
μπληρώσουμε καν τον Ιανουάριο του νέ-
ου χρόνου μετράμε ήδη έξι θύματα της α-
σφάλτου.
Ε, δεν μπορεί τα αυξημένα μέτρα που έ-
λαβε η τροχαία πέρσι να ήταν αποτελε-
σματικά και φέτος όχι.
Το είπαμε πολλές φορές και θα το ξανα-
πούμε. Μόνο από τύχη κάποιες χρονιές 
βλέπουμε να μειώνονται τα τροχαία δυ-
στυχήματα. 
Για να υπάρξει συνεχής μείωση θα πρέπει 
να κάνουμε πολλά ακόμα, πέρα από την 

αύξηση της αστυνόμευσης και τις κάμε-
ρες. Θα πρέπει να αποκτήσουμε τη σωστή 
νοοτροπία ως οδηγοί και βεβαίως να βελ-
τιώσουμε το συγκοινωνιακό μας σύστη-
μα, το οποίο δεν είναι κα το καλύτερο.

Μόνο από τύχη

Βγήκαμε και πανηγυρίζαμε για το μειωμένο α-
ριθμό θανατηφόρων τροχαίων που είχαμε το 
2022 και πριν καν βγει ο Γενάρης του 23, χάσαμε 
έξι ανθρώπους στην άσφαλτο…

Στην Ελλάδα γίνεται χαμός με το σκάνδαλο των 
παρακολουθήσεων πολιτικών, δημοσιογράφων 
και άλλων προσώπων, αλλά στην Κύπρο δεν α-
σχολείται κανείς…

Η υποκρισία που υπάρχει σχετικά με το θέμα 
των κακόβουλων λογισμικών από το ίδιο το Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο είναι παροιμιώδης. Αφού ό-
ρισαν επιτροπή για να καταπολεμήσουν το φαι-
νόμενο αλλά οι ίδιοι, όπως και τα κράτη μέλη την 
σνομπάρουν…

Για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, δεδομέ-
νης της κατάστασης στην Κύπρο έχουμε από τα 
φθηνότερα καύσιμα στην Ευρώπη. Είναι λοιπόν 
να απορεί κανείς γιατί πληρώνουμε τόσο ακριβό 
ρεύμα…

Δηλαδή έχει κανείς αμφιβολίες ότι ο Γ΄ παγκό-
σμιος πόλεμος έχει ήδη αρχίσει και ελπίζουμε να 
μην έχει την εξέλιξη που είχαν οι δύο προηγού-
μενοι…

Από κλέφτες απατεώνες και διαρρήκτες, έχουμε 
μπόλικους και στην Πάφο. Τώρα τελευταία όμως 
εμφανίζονται και φονιάδες…

Υποκρισία υπάρχει και στο θέμα της ΑΤΑ από μέ-
ρους της εργοδοτικής πλευράς. Ο μεγαλύτερος 
εργοδότης σε αυτή την περίπτωση βεβαίως είναι 
το κράτος…

Δεν πάμε καθόλου καλά. Μόνο να στραβοκοιτά-
ξεις κάποιον μπορεί και να βγάλει όπλο να σε α-
πειλήσει…

Μην βασίζεστε στις παρουσίες στις εκδηλώσεις 
των διαφόρων υποψηφίων. Δεν σημαίνει ότι ό-
ποιοι δίνουν το παρόν τους θα τον ψηφίσουν κιό-
λας…

Ακούσατε τι είπε ο εκπρόσωπος του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο Κόλιν Στιούαρτ; 
«το βόρειο τμήμα της Κύπρου έχει τώρα ενσωμα-
τωθεί οικονομικά και πολιτικά με την Τουρκία. Η 
ελληνοκυπριακή ηγεσία είναι αυτή που πρέπει να 
κινητοποιηθεί για να αλλάξει αυτή την κατάστα-
ση. Όμως, μόνο διαμαρτύρονται, καταδικάζουν, 
κατηγορούν». Αυτά όμως δεν αναφέρονται στην 
έκθεση του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό. 
Ακούει κανείς;

Σίγουρα θα ένοιωσε μεγάλη απογοήτευση ο δή-
μαρχος Πάφου, από το διάταγμα που εξασφάλι-
σε η Ιερά Μητρόπολη Πάφου με το οποίο σταμα-
τά τις εργασίες για ανέγερση μνημείου για την Ε-
θνική Παλιγγενεσία σε τμήμα του Δημόσιου Κή-
που…

Αυτοί που ψήφισαν υπέρ της ανέγερσης ναού 
στον Δημόσιο Κήπο τι έχουν να πουν τώρα;

Βέβαιος για τη νίκη του στις επερχόμενες εκλο-
γές εμφανίστηκε ο Αβέρωφ Νεοφύτου στην τε-
λική του προεκλογική συγκέντρωση στην Πάφο. 
Εάν υπάρχει ο παλμός που είδαμε στην Πάφο 
και στις άλλες επαρχίες τότε όλα μπορούν να γί-
νουν…

Για πρώτη φορά σε αυτή την προεκλογική εκ-
στρατεία βλέπουμε να γίνεται μάχη μεταξύ δύο 
υποψηφίων για τη δημιουργία εντυπώσεων ώστε 
να πάρουν ψήφους από τη δεξαμενή των λεγόμε-
νων γριβικών…

Μπαίνουμε στην τελευταία στροφή της μάχης 
των προεδρικών εκλογών. Έχετε λοιπόν ακόμα 
μερικές μέρες να αποφασίσετε πώς θα πορευθεί-
τε γιατί η απόφαση σας είναι αυτή που τελικά θα 
μετρήσει…

Κ. Κούσιος

Τα χέρια ψηλά σήκωσε ο Υπουργός Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κυ-

ριάκος Κούσιος σχετικά 
με το θέμα της ΑΤΑ.
Ενώ πριν από λίγο καιρό 
δήλωνε ότι θα προσπα-
θεί μέχρι την τελευταία 
του μέρα να επιλύσει το 
ζήτημα, την Τρίτη έριξε 

λευκή πετσέτα δηλώνοντας ότι το θέμα 
θα το διαχειριστεί ο νέος Υπουργός και 
κάλεσε τους κοινωνικούς εταίρους να 
περιμένουν την ανάληψη των καθηκό-
ντων της νέα κυβέρνησης για να μπορέ-
σει να ολοκληρωθεί ο διάλογος.
Ο κ. Κούσιος ανέλαβε βεβαίως βαρύ 
φορτίο μετά τον απρόσμενο θάνατο της 
προκατόχου του στο Υπουργείο Ζέτας 
Αιμιλινίδου, η οποία είχε τον τρόπο της 
να γεφυρώνει τις διαφορές μεταξύ ερ-
γοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων…

Α. Αγγελίδης

Ο Νομικός Σύμβουλος της Βουλής, Αν-
δρέας Αγγελίδης, κατέθεσε προδικαστι-

κές ενστάσεις στο Ανώ-
τατο Δικαστήριο, επιση-
μαίνοντας πως η αναπο-
μπή νόμου που ψήφισε 
η Βουλή από τον Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας, 
ήταν αποτέλεσμα συμ-

βουλής του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποί-
ος, σύμφωνα με τον κ. Αγγελίδη, επι-
βαλλόταν να αυτοεξαιρεθεί και να προ-
τείνει στον Πρόεδρο, να ζητήσει τη νομι-
κή άποψη τρίτου δικηγόρου, ακόμα και 
ιδιώτη.
Μάλιστα υποδεικνύει πως η Αναφορά 
του Προέδρου στο Ανώτατο πάσχει από 
τη ρίζα της, αφού πέραν από το γεγονός 
ότι γίνεται κατόπιν συμβουλής κάποιου 
που έχει προσωπικό ενδιαφέρον, τίθε-
ται προς κρίση ενώπιον Δικαστών με ί-
διο ενδιαφέρον. 
Με απλά λόγια, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας ανέπεμψε ένα Νόμο, μετά από 
γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, ο 
οποίος έχει προσωπικό ενδιαφέρον από 
την εφαρμογή ή την κατάργηση του, ενώ 
πλέον ο τελικός λόγος, ανήκει στους Δι-
καστές του Ανωτάτου που επίσης έχουν 
προσωπικό ενδιαφέρον!!!

Μ. Χατζηπαντέλας

Προβληματίζει το Υπουργείο Υγείας η 
έξαρση της Γρίπης Α αλλά δεν πανικο-

βαλλόμαστε, δήλωσε 
την Τετάρτη ο αρμόδιος 
Υπουργός, Μιχάλης Χα-
τζηπαντέλα, ο οποίος κά-
λεσε τον κόσμο-και ειδι-
κά τους ηλικιωμένους 
-  να εμβολιαστεί με το 

εμβόλιο της Γρίπης, ώστε να προληφθεί 
μια ενδεχόμενη νοσηλεία τους. 
Μα κύριε Χατζηπαντέλα μου θέλετε πά-
λι να αρχίσουν να ωρύονται ότι τους υ-
ποχρεώνετε να εμβολιαστούν;
Δεν έχετε καταλάβει ότι μετά τα εμβόλια 
για τον κορωνοϊό μερικοί ακούν εμβόλιο 
και τρέχουν;

Ο Δίκαιος

Φθηνά τα καύσιμα στην Κύπρο
Το γνωρίζετε ότι οι τιμές των καυσίμων 

στην Κύπρο είναι από τις φθηνότερες 
στην Ευρώπη;
Συγκεκριμένα η τιμή πώλησης χωρίς τη 
φορολογία στην Κύπρο, για την αμόλυβδη 
είναι στα 0,78 σεντ ανά λίτρο ενώ στην 
ΕΕ 0,79 σεντ, ενώ στο πετρέλαιο κίνη-
σης 0,98 σεντ/λίτρο στην Κύπρο και 0,99 
στην ΕΕ. Μετά και την φορολογία, οι πολί-
τες της Δανίας πληρώνουν την αμόλυβδη 
1,98 ευρώ, οι Φινλανδοί με 1,87 και οι Έλ-
ληνες με τους Γάλλους 1,86. Η πιο φθηνή 
βενζίνη στην ΕΕ πωλείται στην Ρουμανία, 

με 1,29, στη Βουλγαρία και τη Σλοβενία 
με 1,30, στην Μάλτα με 1,34 και στην Κύ-
προ με 1,37. Περίπου ίδια εικόνα είναι και 
στο πετρέλαιο. Το ακριβότερο πετρέλαιο 
κίνησης, πληρώνουν οι Σουηδοί με τιμή 
2,16 σεντ/λίτρο, οι Φινλανδοί με 2,06 και 
οι Δανοί με 1,88. Το φθηνότερο πετρέλαιο 
κίνησης πληρώνουν οι Μαλτέζοι με τιμή 
1,21 σεντ/λίτρο και ακολουθούν οι Ρου-
μάνοι, οι Βούλγαροι και οι Σλοβένοι με τι-
μές από 1,47 1,49 και ένα 1,53, αντίστοι-
χα. Το πετρέλαιο εξακολουθούμε και στην 
Κύπρο να το πληρώνουμε ακριβότερα…

Smart City

Διαβάσατε την είδηση φίλτατοι ότι η Πάφος, 
θα γίνει εξυπνότερη δεν θα ‘χει μόνο πάθος;

Ελπίζω η περίοδος της κρίσεως να λήξει 
κι η νέα Πάφος σύντομα πάλι να καταπλήξει, 

όπως και το δεκαεφτά που δίχως να ‘χει πόρους, 
κατάφερε κι απόκτησε τόσους καινούργιους χώρους!

Όλη η πόλη το λοιπόν θα γίνει εξυπνότερη 
και κέρδος όλοι θα ‘χουμε κυρίως οι φτωχότεροι… 

Γιατί τι θα κερδίσουμε από αυτή την μάχη, 
εάν δεν το γεμίζουμε όλοι μας το στομάχι;

Πρέπει λοιπόν και δίκαιη ταυτόχρονα να γίνει 
και όχι Γιάννης να κερνά και Γιάννης να τα πίνει…

Σαφώς την χρειαζόμαστε την έξυπνη την πόλη, 
αλλά από τα κέρδη της πρέπει να παίρνουν όλοι, 

και πριν πανηγυρίσετε κι αρχίσουν λιτανείες, 
μήπως θα γίνουν έξυπνες και οι παρανομίες;

 

Τέρμα οι δημοσκοπήσεις
Απ α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι 

η προβολή ή η 
μετάδοση από τους 
σταθμούς των α-
ποτελεσμάτων ο-
ποιωνδήποτε δη-
μοσκοπήσεων που 
σχετίζονται με εκλο-
γές επτά μέρες πριν 
από την διεξαγωγή 
οποιωνδήποτε ε-
κλογών, σύμφωνα με τον Νόμο, υπενθυ-
μίζει σε εγκύκλιο της, η Αρχή Ραδιοτηλεό-
ρασης Κύπρου. 
Η τελευταία μέρα προβολής ή μετάδοσης 
των αποτελεσμάτων οποιωνδήποτε δημο-

σκοπήσεων σχετί-
ζονται με τις εκλο-
γές είναι το Σάβ-
βατο 28 Ιανουαρί-
ου 2023 και ώρα 
24:00, σημειώνει.
Συνεπώς ότι είδα-
με, είδαμε. Από σή-
μερα δεν επιτρέπε-
ται η προβολή δη-
μοσκοπήσεων που 

σχετίζονται με τις Προεδρικές Εκλογές.
Τα επιτελεία τω ν υποψηφίων βεβαίως 
μπορούν να κάνουν δημοσκοπήσεις χωρίς 
όμως να τις προβάλλουν και αυτό σίγου-
ρα θα το κάνουν.
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Σ την προσπάθειά μας για κάλυψη της προε-
κλογικής προσπάθειας των υποψηφίων για 
την Προεδρία της Δημοκρατίας, τους απευ-

θύναμε επτά βασικά ερωτήματα και παραθέτουμε 
τις απαντήσεις τους στους αναγνώστες μας.
Τα ερωτήματά μας αφορούν κυρίως τις απόψεις 
τους για την επίλυση σημαντικών προβλημάτων 
που απασχολούν τους πολίτες και τη χώρα μας.

Ποιο αξιολογείτε ως το σοβαρότερο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει σήμερα ο λαός μας και πως 
σκοπεύετε να το επιλύσετε; 

Το σοβαρότερο ζήτημα με το οποίο βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι είναι το Κυπριακό, που μας στερεί 
τη δυνατότητα μας σαν λαός να βρούμε τον βη-
ματισμό μας και να προοδεύσουμε περισσότερο, 
απαλλαγμένοι από τα δεινά της εισβολής και κατο-
χής και του μίσους που έσπειραν.
Ακόμη και σε αυτό το σημείο, όπου το Κυπριακό 
έχει περιέλθει σε τέλμα, οφείλουμε να δώσουμε 
όλες μας τις δυνάμεις και να κάνουμε ό,τι είναι δυ-
νατόν για να επαναρχίσουμε τον διάλογο και μάλι-
στα με προϋποθέσεις κατάληξης σε λύση.
Για την επίτευξη της λύσης, χρειάζονται να λη-
φθούν πολυδιάστατες και πολυεπίπεδες ενέργει-
ες.  
Από την πρώτη ημέρα της διακυβέρνησής μας, 
στοχεύουμε να στείλουμε μήνυμα προς κάθε κα-
τεύθυνση, ότι είμαστε αποφασισμένοι και έχουμε 
τη βούληση να επαναρχίσουμε τις διαπραγματεύ-
σεις από εκεί που είχαν μείνει στο Κραν Μοντανά. 
Να εργαστούμε για τη ΔΔΟ, με πολιτική ισότητα, 
όπως αυτή ορίζεται από τα σχετικά Ψηφίσματα των 
Ηνωμένων Εθνών, στις αποφάσεις του Συμβουλί-
ου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στις συγκλίσεις Χριστό-
φια-Ταλάτ, στο κεκτημένο των διαπραγματεύσεων 
με τον κ. Ακιντζί και στα έξι σημεία Γκουτέρες.
Την ίδια ώρα, θα έρθω σε άμεση επικοινωνία με 
τον ΓΓ του ΟΗΕ, για να του εκφράσω τη θέληση μας 
για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και θα εκ-
κινήσουμε τη διαδικασία να επανακτήσουμε τη χα-
μένη μας αξιοπιστία προς την ΕΕ και την τουρκοκυ-
πριακή κοινότητα.
Φυσικά, δεν αρκούν μόνο οι διπλωματικοί χειρι-
σμοί, για να επέλθει η ειρήνη και αποχώρηση των 
κατοχικών δυνάμεων στην Κύπρο. Βάσει της εμπει-
ρίας που έχω αποκομίσει κατά τη διάρκεια της δι-
πλωματικής μου καριέρας, πρέπει να δημιουρ-
γήσουμε οργανικές συνθήκες ειρήνης. Δεσμών, 
δηλαδή, ικανών να επωφεληθούν όλα τα εμπλεκό-
μενα μέρη.
Εδώ οφείλω να σημειώσω πως, η προσπάθεια που 
θα καταβληθεί για επίλυση του Κυπριακού, δεν θα 
έρθει σε καμία περίπτωση σε αντιδιαστολή με την 
επίτευξη της κοινωνικής ευημερίας και της οικονο-
μικής προόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πώς θα αντιμετωπίσετε την σχετική φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό ως αποτέλεσμα της 
ακρίβειας και μειωμένης ανάπτυξης που αναμέ-

νουμε;

Οι πολίτες της Κύπρου, βιώνουν τη δεδομένη στιγ-
μή, συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής, εργασι-
ακής και κοινωνική ανασφάλειας, ως αποτέλεσμα 
των ανεπαρκών πολιτικών της απερχόμενης κυ-
βέρνησης. 
Είναι βαθιά μας πεποίθηση πως το κράτος πρέπει 
να στέκεται αρωγός στους πολίτες και να στηρίζει 
έμπρακτα αυτούς που το έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα 
σε περιόδους κρίσης. Γεγονός το οποίο δεν έκανε 
μέχρι στιγμής η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη και 
ΔΗΣΥ, καθώς σήμερα η Κύπρος βρίσκεται τέταρτη 
από το τέλος όσον αφορά τη λήψη κοινωνικής πο-
λιτικής, μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.
Αντίθετα, στο δικό μας πρόγραμμα διακυβέρνη-
σης, περιλαμβάνονται σειρά μέτρων στήριξης των 
ασθενέστερων οικονομικά ομάδων του πληθυ-
σμού μας. 
Όπως η θέση μας για πλήρη απόδοση και γενίκευ-
ση της ΑΤΑ, η οποία έχει να επιτελέσει σημαντικό 
ρόλο, ώστε να σμικρυνθεί η ψαλίδα ανάμεσα στην 
ακρίβεια και τα εισοδήματα. Την ίδια ώρα, έχου-
με σχεδιάσει μέτρα προσωρινού χαρακτήρα, όπως 
η μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά 
και η κατάργηση της διπλής φορολογία στα καύ-
σιμα. Όσον αφορά εν γένει την ενέργεια, στοχεύ-
ουμε στην ταχεία εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με 
κλιμακωτή επιδότηση που θα φτάνει μέχρι 100%. 
Πρέπει βεβαίως έστω και για την επόμενη δεκαε-
τία να κάνουμε μεταβατική χρήση του δικού μας 
φυσικού αερίου, το οποίο πρέπει επιτέλους να έρ-
θει στη χώρα μας για την κάλυψη των δικών μας 
αναγκών.
Πρέπει να σημειώσουμε πως, ένα τεράστιο κοι-
νωνικό πρόβλημα είναι και το στεγαστικό. Για την 
αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος, θα δοθούν 
οικιστικές μονάδες, στο πλαίσιο προγραμμάτων 
κοινωνικής στέγασης. 

Τι μέτρα προτείνετε για την αποκατάσταση της 
φήμης της Κύπρου στο εξωτερικό – απαραίτητη 
για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων;

Για την αποκατάσταση της φήμης μας στο εξωτερι-
κό, οφείλουμε να μηδενίσουμε τη διαφθορά που 
έχει θεριεύσει κατά την τελευταία δεκαετία, ού-
τως ώστε οι ξένοι επενδυτές να νιώθουν ασφάλεια 
για τα κεφάλαια που επενδύουν, αλλά και να μην 
έχουν τάσεις φυγής.
Μεταξύ άλλων, στοχεύουμε στην επανεξέταση των 
σχεδίων που περιλαμβάνουν φορολογικές εκπτώ-
σεις, για να καταστούν πιο αποτελεσματικά και πιο 
λειτουργικά.
Παράλληλα, θα δοθούν κίνητρα σε επιχειρήσεις 
για συνεργασίες με ομίλους του εξωτερικού για 
την περαιτέρω προώθηση των προϊόντων κυπρια-
κής προέλευσης, αλλά και για να συνδράμουν στον 
εκσυγχρονισμό και την παραγωγικότητα της κυπρι-
ακής μεταποίησης.
Στόχος μας, είναι οι επενδύσεις να δημιουργούν 

νέες θέσεις εργασίας, αλλά και να αναβαθμίσουν 
τις υφιστάμενες.

Ποιες λύσεις προτείνεται για επίλυση του δημο-
γραφικού προβλήματος και τη γήρανση του πλη-
θυσμού;

Τα εν λόγω ζητήματα που αναφέρετε, είναι σημα-
ντικά και μας έχουν απασχολήσει κατά τη διάρκεια 
της προεκλογικής περιόδου.
Προκειμένου να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε 
τα αρνητικά δεδομένα που έχουμε ενώπιον μας, 
είναι σημαντικό να επιλύσουμε βασικά προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες του κρά-
τους μας και ιδιαίτερα οι νέοι. Δυστυχώς, σήμερα 
η ανασφάλεια που επικρατεί σε όλες τις εκφάνσεις 
της καθημερινότητας, εξαιτίας της ακρίβειας, των 
χαμηλών μισθών και των υψηλών ενοικίων, δεν 
επιτρέπει στους συμπολίτες μας να νιώσουν ότι 
μπορούν να προχωρήσουν στη δημιουργία οικο-
γένειας. 
Γι’ αυτό και είναι σημαντικό το κράτος να προχω-
ρήσει στη λήψη μίας σειράς μέτρων που θα επι-
λύουν τα ζητήματα αυτά και θα δημιουργούν κα-
λύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους πολίτες. 
Αρχίζοντας από την επανεξέταση του ύψους του 
κατώτατου μισθού, ώστε αυτό να καθορισθεί σε 
ένα επίπεδο που θα διασφαλίζει την αξιοπρεπή δι-
αβίωσης των συμπολιτών μας. Εξίσου σημαντική 
είναι και η κατάρτιση μίας ολοκληρωμένης στεγα-
στικής πολιτικής που θα διευκολύνει την απόκτηση 
ή ενοικίαση στέγης. 
Μέτρα ικανά να στηρίζουν και να δίνουν κίνητρα 
για την απόκτηση παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, στο 
πρόγραμμα μας περιλαμβάνονται μέτρα για ολο-
κληρωμένη στήριξη της οικογένειας, σε όλες τις 
μορφές της με τη δημιουργία ποιοτικών υποδο-
μών και προγραμμάτων φροντίδας και απασχόλη-
σης βρεφών, νηπίων και παιδιών από το κράτος 
και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Επέκταση της επιδότησης του κόστους φροντί-
δας για τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλι-
κίας στη βάση κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων. 
Επέκταση του θεσμού του Δημόσιου Ολοήμερου 
σχολείου σε όλες τις βαθμίδες και σε όλη τη γεω-
γραφική επικράτεια. Εκσυγχρονισμό της νομοθεσί-
ας για τη γονική άδεια και αύξηση της άδειας και 
του επιδόματος μητρότητας από το πρώτο παιδί. 
Επίσης, μεταξύ άλλων, προτείνουμε τη στήριξη πο-
λύτεκνων και πενταμελών οικογενειών, που απο-
τελούν σημαντικό μέρος της κυπριακής κοινωνίας 
και συμβάλλουν στη διατήρηση των δημογραφι-
κών ισορροπιών.

Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο η Κύπρος έχει 
την πρωτιά της διαφθοράς σε όλη την ΕΕ. Πώς λο-
γαριάζετε να την αντιμετωπίσετε;

Η διαφθορά είναι ένα τεράστιο ζήτημα που δια-
βρώνει όλους τους τομείς της κυπριακής κοινωνίας 
και οικονομίας, μειώνοντας την ίδια ώρα το βιοτι-

κό επίπεδο των πολιτών. 
Η Προεδρία μας, έχει τη θέληση και την ικανότητα, 
να έρθει σε μετωπική ρήξη με τη διαφθορά, αλλά 
και με τα αίτια που την προκαλούν. 
Μεταξύ άλλων, προτείνουμε τη θέσπιση αυστη-
ρότερων ποινών ως αποτρεπτικές της διάπραξης 
αδικημάτων σε βάρος του δημοσίου, αλλά και την 
υποχρεωτική δήμευση περιουσιακών στοιχείων 
από πρώην και νυν αξιωματούχους και δημόσιους 
λειτουργούς, οι οποίοι καταδικάζονται για φορο-
διαφυγή, δεκασμό ή διασπάθιση δημόσιου χρή-
ματος. 
Για την αποτροπή διάπραξης αδικημάτων σε βά-
ρος του Δημοσίου, θα προωθήσουμε τη νομοθετι-
κή θέσπιση αυστηρότερων ποινών.
Στοχεύουμε επίσης, στην υλοποίηση της θεσμι-
κής/νομοθετικής ρύθμισης περιορισμού των θη-
τειών σε διάφορα πολιτειακά αξιώματα και εναλ-
λαξιμότητα σε νευραλγικές θέσεις της Δημόσιας 
Υπηρεσίας.
Παράλληλα, θα θεσπίσουμε κριτήρια επιλεξιμότη-
τας και καταλληλότητας για όλους τους διορισμούς 
και διασφάλιση της γνωμοδοτικής συμμετοχής άλ-
λων οργάνων πριν από την τελική λήψη απόφασης 
από τον ΠτΔ, που έχει τη συνταγματική αρμοδιό-
τητα (Ανεξάρτητοι θεσμοί, Πρόεδροι και Μέλη Ημι-
κρατικών Οργανισμών, Επίτροποι κ.ά.).

Χρηματοδότηση εκστρατείας

Έχουμε ήδη δημοσιεύσει (12/1) έναν σχετικό πί-
νακα και μάλιστα χωρίς να προβλέπεται από την 
όποια Νομοθεσία, σεβόμενοι τις αρχές της διαφά-
νειας και της λογοδοσίας, αλλά και τους πολίτες, οι 
οποίοι έχουν κάθε δικαίωμα να γνωρίζουν. 
Έχουμε σύνολο εσόδων 778.940 ευρώ, εκ των 
οποίων 510.000 από το ΑΚΕΛ και 268.940 ευρώ 
από άλλες εισφορές.

Πόθεν έσχες 

Θα δημοσιεύσουμε ότι προβλέπεται από τη σχε-
τική Νομοθεσία. Το «πόθεν έσχες» πρέπει να βρει 
τον αρχέγονο ρόλο του ως μηχανισμός εντοπισμού 
αθέμιτου πλουτισμού, κατάχρησης, διαπλοκής και 
διαφθοράς και να διασυνδεθεί άμεσα με τους μη-
χανισμούς ελέγχου και καταστολής. Απαιτείται εκ-
συγχρονισμός της σχετικής δήλωσης και διεύρυν-
ση του καταλόγου των ελεγχόμενων προσώπων 
για σκοπούς υποβολής της.

Σημείωση:
Ο υποψήφιος Ανδρέας Μαυρογιάννης δεν απά-
ντησε στα ερωτήματα για το τι θα κάνει εάν δεν 
περάσει στο δεύτερο γύρο των εκλογών, και με 
ποια κριτήρια θα επιλέξει τα μέλη του Υπουργικού 
του Συμβουλίου. Αντί αυτού προτίμησε να  ενημε-
ρώσει για το πώς χρηματοδοτείται η προεκλογική 
του εκστρατεία καθώς και για την πρόθεσή του να 
δημοσιεύσει ότι προβλέπει η νομοθεσία για το Πό-
θεν έσχες… 

Οι υποψήφιοι απαντούν
Ανδρέας Μαυρογιάννης: Πλήρης απόδοση και γενίκευση της ΑΤΑ, ώστε 
να σμικρυνθεί η ψαλίδα ανάμεσα στην ακρίβεια και τα εισοδήματα....

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Στην προσπάθειά μας για κάλυψη της προε-
κλογικής προσπάθειας των υποψηφίων για 

την Προεδρία της Δημοκρατίας, τους απευθύνα-
με επτά βασικά ερωτήματα και παραθέτουμε τις 
απαντήσεις τους στους αναγνώστες μας.
Τα ερωτήματά μας αφορούν κυρίως τις απόψεις 
τους για την επίλυση σημαντικών προβλημάτων 
που απασχολούν τους πολίτες και τη χώρα μας.

Ποιο αξιολογείτε ως το σοβαρότερο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες και πώς 
σκοπεύετε να το επιλύσετε; 

Εκείνο που προκύπτει μέσα από το διάλογο μας με 
την κοινωνία, είναι ότι τα θέματα της ακρίβειας, 
του μεταναστευτικού, το μέλλον της νέας γενιάς 
και το Κυπριακό απασχολούν περισσότερο την κυ-
πριακή κοινωνία. Για το θέμα της ακρίβειας πέρα 
από την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των ευάλωτων 
συμπατριωτών μας (χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα 
εκτός των φορολογικών κατηγοριών κ.α.) θα πρέ-
πει να βρούμε μόνιμες λύσεις. Η ακρίβεια συνδέ-
εται με το κόστος της ενέργειας και η μόνιμη λύση 
είναι η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης. Έχου-
με συγκεκριμένο πλάνο που επικεντρώνεται μέσα 
από συγκεκριμένα σχέδια και γρήγορες διαδικα-
σίες στην ουσιαστική ενίσχυση όλων των υφιστά-
μενων σχεδίων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων, εγκατάσταση θερμομόνωσης, αντι-
κατάσταση ενεργοβόρων συσκευών και αγορά η-
λεκτροκίνητων και υβριδικών οχημάτων. 
Πολύ ψηλά επίσης στις ανησυχίες των πολιτών εί-
ναι και το πρόβλημα του μεταναστευτικού, ειδικά 
σε συγκεκριμένες περιοχές όπως στην Πάφο. Είναι 
σημαντικό να ληφθούν αμέσως στοχευμένα μέτρα 
μέσα από τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων δι-
αδικασιών ώστε να καταστεί η χώρα μας μη ελκυ-
στικός προορισμός, μέσα από την ταχύτερη εξέτα-
ση αιτητών ασύλου. 
Προς τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα μας περιλαμ-
βάνει συγκεκριμένες προτάσεις, όπως, μεταξύ άλ-
λων, την ενίσχυση του προσωπικού για την εξέτα-
ση επιπλέον 3000 αιτήσεων το χρόνο, πάντα μέσα 
στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων μας. 
Μέσα από αυτή την προσέγγιση θα υπάρξουν και 
παράπλευρα οφέλη, σε μια σειρά θεμάτων που α-
φορούν στην καταπολέμηση της εκμετάλλευσης 
των επιδομάτων, αφού θα μειωθούν δραστικά οι 
πρόδηλα αβάσιμες αιτήσεις, απαλλάσσοντας την 
Κύπρο από τον τίτλο που έχει αποκτήσει ως ελκυ-
στικός προορισμός λόγω και των επιδοματικών πο-
λιτικών που απολαμβάνουν. 
Είναι για αυτό που προχωρούμε ως μία από τις 
πρώτες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλί-
ου, στη σύσταση Υφυπουργείου Μετανάστευσης, 
που θα συστεγάσει όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, 
στα πρότυπα άλλων κρατών της ΕΕ, με πλήρη προ-
γραμματισμό, συντονισμό, οργάνωση, εποπτεία 
και την ευθύνη αξιολόγησης και αναβάθμισης των 
Υπηρεσιών/Τμημάτων που θα υπάγονται σε αυτό, 
με σκοπό την επίλυση των υφιστάμενων προβλη-
μάτων και προκλήσεων, και το πιο σημαντικό την 
ταχεία διεκπεραίωση των αιτήσεων για να πάψου-
με να θεωρούμαστε ελκυστικός προορισμός. 

Με ποιο τρόπο μπορεί να σπάσει το αδιέξοδο στο 
οποίο έχουν περιέλθει οι προσπάθειες επίλυσης 
του Κυπριακού;

Πρωταρχικός στόχος και ύψιστη προτεραιότητά 

μας, είναι η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγ-
ματεύσεων µε στόχο την επίλυση του Κυπριακού. 
Δυστυχώς, εκείνα που εμποδίζουν διαχρονικά την 
επίλυση του Κυπριακού είναι ο τουρκικός μαξιμα-
λισμός και η τουρκική αδιαλλαξία.
Στο διεθνές πλαίσιο, το οποίο πρέπει να λαμβά-
νουμε υπόψη στον καθορισμό του πώς θα κινη-
θούμε και διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από 
τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την αντίδρα-
ση της διεθνούς κοινότητας και κυρίως της ΕΕ, η ο-
ποία ορθώς αντέδρασε με αποφάσεις και δράσεις 
οι οποίες μάλιστα έχουν κόστος και για την ίδια την 
ΕΕ, θα πρέπει η προσπάθειά µας να επικεντρωθεί 
προς την κατεύθυνση ενισχυμένου και πρωταγωνι-
στικού ρόλου της ΕΕ, της οποίας Κράτος-Μέλος εί-
ναι η Κυπριακή Δημοκρατία, και που θα συνεχίσει 
να είναι και μετά μια ενδεχόμενη λύση του Κυπρι-
ακού, που πρέπει να βασίζεται στις αρχές και αξίες 
της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.
Έχω την έντονη πεποίθηση, ότι μέσα στο διεθνές 
πλαίσιο που διαμορφώνεται, η ΕΕ μπορεί να δι-
αδραματίσει αποφασιστικό και πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην επανέναρξη και ουσιαστική επικουρία 
των διαπραγματεύσεων, αφού διαθέτει όλα εκεί-
να τα εργαλεία που μπορούν να οδηγήσουν σε μια 
αμοιβαία επωφελή κατάσταση πραγμάτων ως α-
ποτέλεσμα της επίλυσης του Κυπριακού. Ο πρω-
ταγωνιστικός ρόλος της ΕΕ μπορεί να λειτουργήσει 
καταλυτικά στην επίλυση του Κυπριακού, λαμβά-
νοντας υπόψη το πλαίσιο των ευρωτουρκικών σχέ-
σεων και των τουρκικών «θέλω», όπως για παρά-
δειγμα, την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης, 
τη φιλελευθεροποίηση των θεωρήσεων εισόδου, 
την αεροπορική συμφωνία, τα «παγωμένα» κεφά-
λαια της ενταξιακής της πορείας και πολλά άλλα. 
Η ξεκάθαρη διασύνδεση των επιδιώξεων της Άγκυ-
ρας με την αποκλιμάκωση της τουρκικής επιθετι-
κής στάσης και την επανέναρξη ουσιαστικών δια-
πραγματεύσεων προς επίλυση του Κυπριακού στη 
βάση του συμφωνημένου πλαισίου, δύναται να 
δημιουργήσει εκείνα τα δεδομένα που θα οδηγή-
σουν σε μια αμοιβαία επωφελή κατάσταση πραγ-
μάτων.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και χωρίς να παραγνωρί-
ζουμε ή να υποβαθμίζουμε τις δυσκολίες, ξεκινού-
με από την πρώτη μέρα μια μεγάλη διπλωματική 
προσπάθεια για τη λήψη σχετικής πολιτικής από-
φασης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον διο-
ρισμό μιας ισχυρής πολιτικής προσωπικότητας με 
συγκεκριμένους όρους εντολής. 
Οι όροι εντολής θα πρέπει να προβλέπουν την επι-
δίωξη μιας λύσης στο Κυπριακό η οποία θα βασί-
ζεται στις αρχές και αξίες της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό 
Κεκτημένο καθώς και στις θεμελιώδεις αρχές λύ-
σης του Κυπριακού, οι οποίες προβλέπονται στα 
σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των ΗΕ για την Κύπρο.

Πώς θα αντιμετωπίσετε την φτώχεια και τον κοι-
νωνικό αποκλεισμό ως αποτέλεσμα της ακρί-
βειας και των προβλέψεων για οικονομική επι-
βράδυνση τα επόμενα χρόνια;

Είμαστε μία μικρή οικονομία εξαρτώμενοι σε μεγά-
λο βαθμό από εξωγενείς παράγοντες, άρα πρέπει 
να κινηθούμε προς τη διεύρυνση της παραγωγικής 
βάσης της οικονομίας μας. Σίγουρα, υφιστάμενοι 
τομείς όπως αυτοί του τουρισμού και των υπηρεσι-
ών πρέπει να ενισχυθούν, αλλά υπάρχουν δυνατό-
τητες και σε άλλους τομείς. Η ενίσχυση για παρά-
δειγμα του πρωτογενούς τομέα που σήμερα έχει 

ένα μικρό ποσοστό συνεισφοράς στο ΑΕΠ, μπορεί 
να αποκτήσει σημαντική δυναμική και με τη βοή-
θεια της τεχνολογίας να διαδραματίσει καθοριστι-
κό ρόλο στην προσπάθεια διεύρυνσης της παρα-
γωγικής βάσης της οικονομίας μας. Είναι επίσης 
σημαντική η ουσιαστική σύνδεση του εκπαιδευτι-
κού συστήματος με την αγορά εργασίας μέσω της 
εμπλοκής όλων των παραγωγικών δυνάμεων, με 
στόχο την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων 
του αύριο. Πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικό-
τητα της οικονομίας της χώρας μας και αυτό μπο-
ρεί να επιτευχθεί μέσα από συνεχείς μεταρρυθμί-
σεις όπως η μετάβαση προς το ψηφιακό κράτος. 
Την ίδια ώρα επικεντρωνόμαστε στην προσέλκυση 
ποιοτικών επενδύσεων από την ευρύτερη περιοχή 
της Μέσης Ανατολής, όπως από τις εταιρείες τε-
χνολογίας από το Ισραήλ, μέσα από τις πολιτικές 
σχέσεις που χτίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Όλα 
αυτά θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και αντα-
γωνιστικότητα της οικονομίας μας, επιτρέποντας 
μας να έχουμε στοχευμένη κοινωνική πολιτική.

Τι μέτρα προτείνετε για την πάταξη της διαφθο-
ράς και  αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Κύ-
πρου στο εξωτερικό;

Το φαινόμενο της διαφθοράς όπως αποτυπώνε-
ται και σε σχετικές έρευνες έχει εμπεδωθεί στη 
συνείδηση των πολιτών και είναι ένα διαχρονικό 
και συστημικό πρόβλημα. Στο πρόγραμμα διακυ-
βέρνησης μας προτείνουμε σειρά συγκεκριμένων 
μέτρων για την ανασύνταξη του κράτους. Μέσα α-
πό σειρά προτάσεων στοχεύουμε στην ανάπτυξη 
κουλτούρας μηδενικής ανοχής στη βάση εμπιστο-
σύνης, διαφάνειας, λογοδοσίας και αποτελεσματι-
κότητας. 
Μία κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινη-
θούμε που θα φέρει αποτελέσματα μακροπρό-
θεσμα είναι να δημιουργήσουμε μέσα από την 
παιδεία κουλτούρα ενάντια στη διαφθορά. Ταυ-
τόχρονα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι κάτι 
που σε σημαντικό βαθμό θα ενεργήσει ως τροχο-
πέδη εναντίον πράξεων διαφθοράς. Προωθούμε 
αριθμό θεσμικών μεταρρυθμίσεων για καλύτερη 
συνεργασία μεταξύ των τριών εξουσιών, αξιολο-
γούμε στη βάση των συστάσεων της GRECO τον δι-
αχωρισμό του ρόλου του νομικού συμβούλου του 
κράτους από εκείνο του δημόσιου κατήγορου, ει-
σάγουμε ειδικά κριτήρια για τον διορισμό ανεξάρ-
τητων αξιωματούχων, ενισχύουμε τα αποτρεπτικά 
μέτρα για τη σύγκρουση συμφερόντων, θεσμο-
θετούμε κανονισμούς για την πρόσληψη συγγε-
νικών προσώπων, εκσυγχρονίζουμε τη δημόσια 
διοίκηση, στοχεύοντας στη λογοδοσία και την α-
ποτελεσματικότητα και υιοθετούμε τον Θεσμό της 
Συμμετοχικής Δημοκρατίας, ώστε οι πολίτες να 
συμμετέχουν πιο ενεργά και αμεσότερα για τη δι-
αμόρφωση πολιτικών.

Ποιες λύσεις προτείνετε για επίλυση του δημο-
γραφικού προβλήματος και τη γήρανση του πλη-
θυσμού;

Το δημογραφικό και η γήρανση του πληθυσμού εί-
ναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα που αντιμετωπίζει 
η Ευρώπη και φυσικά η χώρα μας. Αγγίζει πολλές 
πτυχές των  διάφορων πολιτικών όπως είναι μετα-
ξύ άλλων η κοινωνική πολιτική, η δημιουργία δο-
μών συμπεριλαμβανομένου βρεφοκομικών σταθ-
μών, για άτομα με αναπηρίες, για άτομα τρίτης 
ηλικίας και η ενεργός γήρανση. Παράλληλα, απαι-

τείται η μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ γυ-
ναικών και ανδρών αλλά και γενικότερα η προώ-
θηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
αφού η φροντίδα αλλά και η ευθύνη βαραίνει συ-
νήθως τις γυναίκες. Προς αυτή την κατεύθυνση 
το πρόγραμμα διακυβέρνησης μας περιλαμβάνει 
συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν στην ενερ-
γό γήρανση των ατόμων τρίτης ηλικίας μέσω προ-
γραμμάτων, δομημένων δραστηριοτήτων και κοι-
νωνικοποίησης τους, καθώς και η επέκταση της 
φροντίδας και του θεσμού των υπηρεσιών κατ’ οί-
κον νοσηλείας για ηλικιωμένους αλλά και για ε-
γκυμονούσες, καλύπτοντας περίοδο μέχρι και για 
2 μήνες μετά τη γέννα. 
Η προώθηση ευέλικτων μορφών εργασίας, αλλά 
και η προώθηση κινήτρων σε ιδιωτικές εταιρείες ή 
σε ομάδα επιχειρήσεων για τη δημιουργία σταθ-
μών φύλαξης παιδιών για τους εργαζομένους γο-
νείς. Συγκεκριμένη πολιτική που αφορά στην στή-
ριξη των πολυτέκνων περιλαμβάνεται επίσης στην 
κοινωνική πολιτική του προγράμματος διακυβέρ-
νησης μας μέσω της οποίας εισηγούμαστε μεταξύ 
άλλων την επανεξέταση της επιδοματικής πολιτι-
κής για τους πολύτεκνους, με σκοπό την πιο απο-
τελεσματική στήριξή τους. 
Αφαιρούμε τα εισοδηματικά κριτήρια για γονείς 
με τρία παιδιά και άνω, εφόσον, τουλάχιστον τρία 
τέκνα είναι εξαρτώμενα.

Αν δεν περάσετε στον 2ο γύρο θα καλέσετε τους 
ψηφοφόρους να υποστηρίζουν συγκεκριμένο υ-
ποψήφιο;

Εκείνο που με ενδιαφέρει στην παρούσα φάση εί-
ναι πως εμείς θα διασφαλίσουμε να είμαστε στο 
δεύτερο γύρο, με σημαντικό ποσοστό. Το επιτελείο 
μας εργάζεται προς την κατεύθυνση της μαζικής 
συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Χρειαζόμα-
στε ισχυρή λαϊκή εντολή και καλούμε τον κυπρια-
κό λαό να συμμετάσχει μαζικά στις εκλογές. Από 
κει και πέρα το τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο, είναι 
μία άλλη διαδικασία για την οποία οι αποφάσεις 
θα ληφθούν εκείνη την στιγμή βάσει των δεδομέ-
νων που θα διαμορφωθούν. 

Σε περίπτωση εκλογής σας με ποια κριτήρια θα ε-
πιλέξετε τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου;

Ο σχηματισμός κυβέρνησης ευρείας κοινωνικής α-
ποδοχής είναι απαίτηση της κοινωνίας και έχω την 
έντονη πεποίθηση ότι αποτελεί όχι μόνο αναγκαι-
ότητα, αλλά και αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώ-
πισης των προκλήσεων της χώρας μας, που δεν 
έχουν κομματική ταυτότητα ή/και ιδεολογικό χα-
ρακτήρα. Ο διορισμός των μελών του Υπουργικού 
Συμβουλίου εάν ο λαός με τιμήσει με την ψήφο 
του, είναι η πρώτη κορυφαία πολιτική πράξη και 
από αυτήν θα κριθώ. 
Έχω ξεκάθαρα στο μυαλό μου πώς θα κινηθώ και 
προς ποια κατεύθυνση. Θα σχηματίσω την κυβέρ-
νηση μου με άτομα ικανά ανεξαρτήτως πολιτικής, 
κομματικής, κοινωνικοοικονομικής ή άλλης προέ-
λευσης. 
Θυμίζω ότι έχουμε Προεδρικές εκλογές και οι Υ-
πουργοί από οπουδήποτε κι αν προέρχονται, είναι 
το πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου που 
θα εφαρμόσουν κι όχι προσωπικές πολιτικές. Θα 
εφαρμόσουν το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης μου, 
που έχω δημοσιοποιήσει και είναι αποτέλεσμα μί-
ας πρωτόγνωρης για τα κυπριακά δεδομένα διαδι-
κασίας, του διαλόγου με τους πολίτες.

Οι υποψήφιοι απαντούν
Νίκος Χριστοδουλίδης: 
Η ακρίβεια, το μεταναστευτικό, το μέλλον της νέας γενιάς και το Κυπριακό 
απασχολούν περισσότερο την κυπριακή κοινωνία...



Ακούει κανείς;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε την αντίθεσή της στην χρημα-
τοδότηση από την Ένωση τοίχων και φρακτών για την αντιμε-

τώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, αίτημα που έχει διατυπωθεί 
από πολλές χώρες μέλη, ανάμεσά τους πρόσφατα η Αυστρία. «Δεν 
υπάρχουν χρήματα στο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
γι’αυτό. Αν έπρεπε να δαπανήσουμε χρήματα για τοίχους και φρά-
κτες, δεν θα υπήρχαν χρήματα για άλλα πράγματα», δήλωσε η ευ-
ρωπαία επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον, η οποία 
ερωτήθηκε σχετικά κατά την προσέλευση της στην σύνοδο των ευρω-
παίων υπουργών Εσωτερικών στην Στοκχόλμη. Η πολιτική των τοίχων 
και φρακτών επιλέγεται τα τελευταία χρόνια από αρκετές χώρες για 
να αντιμετωπίσουν την παράνομη μετανάστευση όμως είναι αδύνα-
τον να υψωθούν φράκτες για να καλύψουν όλα τα εξωτερικά σύνο-
ρα των χωρών μελών.
Κ.ΝΑΝ

Ξεμπέρδεψε με τα εγκαίνια στην 
Πάφο ο Πρόεδρος 

Τα τελευταία εγκαίνια τέλεσε στην Πάφο την περασμένη Παρα-
σκευή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και δεν πρόκειται στη δι-

άρκεια της υπολειπόμενης θητείας του να επιστρέψει στην επαρχία 
μας.  Τα εγκαίνια για το Κέντρο Μαστογραφία στο Ιατρικό Κέντρο Χα-
τζηλαμπρή στη Γεροσκήπου θα τελέσει ο Υπουργός Υγείας στις 2 Φε-
βρουαρίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στην ομιλία του στα εγκαί-
νια έργων στην Πόλη Χρυσοχους, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι κατά 
την διάρκεια της προεδρίας του συνολικά, στους Δήμους και κοινότη-
τες της επαρχίας Πάφου ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε τροχιά υ-
λοποίησης 141 έργα συνολικού κόστους πέραν των 339 εκατομμυρί-
ων ευρώ. «Παραδίδοντας τις επόμενες των ημερών τη διακυβέρνηση 
του τόπου, νιώθω ήσυχος γιατί μέσα από τις πολιτικές που υιοθετή-
σαμε αλλά και τα έργα που υλοποιήσαμε.

Αιφνίδια ανάπλαση στην Ε. Βενιζέλου 

Σ οβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα τις ώρες αιχμής παρουσιάζονται 
λόγω των έργων που ξεκίνησαν από την Δευτέρα στην οδό Ελευθερίου 

Βενιζέλου στο κέντρο της Πάφου. Δύο μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου οι 
Παναγιώτης Βορκάς της ΕΔΕΚ και ο Δημοτικός σύμβουλος του ΑΚΕΛ Κώστας 
Δίπλαρος αν και χαρακτήρισαν αναγκαία τα έργα υποστήριξαν ότι δεν υ-
πήρχε ενημέρωση για την έναρξη των εργασιών. Σύμφωνα με πληροφορίες 
ενημέρωση δεν είχε γίνει ούτε στους επηρεαζόμενους και δεν είχε εξασφα-
λιστεί η συγκατάθεση της Τροχαίας. Οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι πρότει-
ναν να αξιοποιηθούν οι τροχονόμοι του Δήμου και της Αστυνομίας, ώστε 
τις ώρες αιχμής να διευκολύνεται η τροχαία κίνηση των οχημάτων που κα-
τευθύνονται προς την Ελευθερίου  Βενιζέλου. Υποστήριξαν επίσης ότι  θα 
μπορούσαν να ξεκινήσουν αυτά τα έργα όταν θα τέλειωνε η ανάπλαση και 
της Λεωφόρου Ελλάδος.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ακατάχνωτα
Ολοκληρώθηκαν και οι τελικές συγκεντρώσεις 
των τριών βασικών υποψηφίων για την προεδρία 
της Δημοκρατίας στην Πάφο και τώρα η μάχη συ-
νεχίζεται μέχρι την Κυριακή door to door. Συμπε-
ράσματα από αυτές τις συγκεντρώσεις δεν μπο-
ρούν να εξαχθούν σε ότι αφορά το αποτέλεσμα της 
εκλογικής μάχης. Περισσότερο ήταν θέμα εντυπώ-
σεων. Μάλιστα τα επιτελεία των υποψηφίων Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου και Νίκου Χριστοδουλίδη, επιδό-
θηκαν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στη μάχη των 
εντυπώσεων καθώς επέλεξαν και τον ίδιο χώρο για 
την τελική συγκέντρωση. Έτσι ήταν και πιο εμφα-
νής η σύγκριση. Για τους υποστηρικτές του καθε-
νός ο υποψήφιος τους κέρδισε τις εντυπώσεις και 
είναι όλοι ευχαριστημένοι... 

Δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία οι καταγγελίες του 
Δημάρχου Πάφου για τον Αρχιεπίσκοπο. Τον τε-
λευταίο χρόνο υπέβοσκε η κόντρα με αφορμή τις 
αναπλάσεις στο Αναβαργός και την Θεοσκέπαστη. 
Η συνέχεια όμως του θέματος τουλάχιστον για τον 
Δημόσιο Κήπο είναι πολύ ενδιαφέρουσα και βέ-
βαια τίποτε πλέον δεν μπορεί να θεωρείται δεδο-
μένο...

Για τις Μητροπολιτικές Εκλογές προς το παρόν 
δεν υπάρχει ιδιαίτερη κινητοποίηση όμως παρα-
σκηνιακά τα επιτελεία των ενδιαφερομένων δί-
νουν μάχες. Άρχισαν επίσης να κυκλοφορούν και 
διάφοροι ψίθυροι όπως συμβαίνει συνήθως για 
χτυπήματα κάτω από τη μέση... 

Η απεργία της Πέμπτης σίγουρα μπορεί να χαρα-
κτηριστεί ιστορική για την Κύπρο, καθώς μετά α-
πό πολλές δεκαετίες οργανώθηκε τρίωρη γενική 
απεργία. Η μαζικότητα των απεργιακών συγκε-
ντρώσεων προμηνύει και κλιμάκωση των αντιδρά-
σεων μάλλον αμέσως μετά τις Προεδρικές Εκλο-
γές... 

Καλά έκανε ο Υπουργός Μεταφορών και δεν ορ-
γάνωσε φιέστα για το Τμήμα του δρόμο στην Πέ-
τρα του Ρωμιού που δόθηκε στην κυκλοφορία. 
Για ένα μικρό τμήμα του δρόμου η οδική αρτηρία 
παρέμεινε κλειστή για 4 χρόνια. Δεν είναι και να το 
πανηγυρίζει ιδιαίτερα κάποιος το γεγονός ότι άνοι-
ξε επιτέλους ο δρόμος...

Άνοδο που υπερβαίνει το 50% σε ετήσια βάση κα-
τέγραψε σε επίπεδο ζήτησης η αγορά βραχυχρό-
νιων μισθώσεων Airbnb στην Ελλάδα με η οποία 
βρίσκεται στην τέταρτη θέση στη σχετική λίστα 
στην Ευρώπη, πίσω από την Ουγγαρία, την Πορ-
τογαλία και τη Νορβηγία. Στην Κύπρο για την ώ-
ρα είναι ακόμη σε χαμηλά επίπεδα οι μισθώσεις 
Airbnb όμως παρουσιάζεται ανοδική τάση χρόνο 
με το χρόνο...

Την ώρα που η προεκλογική εκστρατεία κορυφώ-
νεται οι Δήμοι ξεκίνησαν τις προετοιμασίες τους 
για τις Απόκριες και τα Καρναβάλια στα οποία θα 
έχουν την τιμητική τους οι πολιτικοί και οι εκκλησι-
αστικοί ηγέτες. Στην Πέγεια ετοιμάζονται να σατι-
ρίσουν και το διαζύγιο του Πικέ με την Σακίρα... 

Ο 2ος μήνας το Χειμώνα ήταν ουσιαστικά ανοι-
ξιάτικος με ελάχιστες βροχές και αυτό μπορεί για 
την ώρα να μας βολεύει γιατί δεν καταξοδευτήκα-
με για την θέρμανση όμως  προμηνύεται δύσκολη 
χρονιά στο υδατικό ισοζύγιο...

Η “μούγια”

Νέα χρονοδιαγράμματα 
για αναπλάσεις 

Ε ντός Φεβρουαρίου ολοκληρώνονται τα οδικά έργα που ταλαιπω-
ρούν τους πολίτες στην Πάφο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πάφου 

Φαίδωνα Φαίδωνος, στις 10 Φεβρουαρίου θα ανοίξει η Γλάδστωνος 
αφού  μέχρι τότε θα ολοκληρωθούν τα έργα και στις δυο λωρίδες. 
Εντός Φεβρουαρίου, θα ανοίξει και η Καραβέλλα, ενώ περί τα τέλη 
του επόμενου μήνα θα ολοκληρωθούν τα έργα ανάπλασης στην Λεω-
φόρο Ελλάδος μέχρι τον Κυκλικό Κόμβο Παπαντωνίου. 
Οι αναπλάσεις όμως και τα προβλήματα θα συνεχιστούν καθώς αμέ-
σως μετά θα ξεκινήσει η ανάπλαση της οδού Αθηνάς και της Νικοδή-
μου Μυλωνά. Φυσικά θα υπάρχουν τα εργοτάξια και στην τουριστι-
κή περιοχή.

Ψάχνουν παθολόγο 

Χωρίς παθολόγο γιατρό για τον θάλαμο ασθενών είναι το Νοσοκομεί-
ου της Πόλης Χρυσοχούς με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι γιατροί 

του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών. Σε παραστάσεις του Βουλευτή του ΔΗΚΟ 
προς τον ΟΚΥπΥ αναφέρθηκε ότι ο παθολόγος που είχε τοποθετηθεί στο 
τοπικό νοσοκομείο αρνήθηκε την τελευταία στιγμή την θέση και καταβάλ-
λονται προσπάθειες για να προσληφθεί νέος γιατρός. 
Ο εκπρόσωπος του ΟΚΥπΥ Χαράλαμπος Χαριλάου δήλωσε στο Radiocosmos 
ότι ο οργανισμός κάνει ότι είναι δυνατόν ώστε το Νοσοκομείο της Πόλης να 
είναι στελεχωμένο με το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Κινδυνεύουν ζωές στο ΤΑΕΠ 
Καταγγελίες για πολύωρη καθυστέρηση ασθενών στο Τμήμα Ατυχημά-

των και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου 
έγιναν και πάλι το περασμένο Σαββα-

τοκύριακο.  Σύμφωνα με τις καταγγε-
λίες ασθενείς που επισκέφθηκαν το 
ΤΑΕΠ ανέμεναν για τρεις περίπου ώ-
ρες χωρίς να εξυπηρετηθούν και ανα-
γκάστηκαν να φύγουν. Βάσει της ίδιας 
καταγγελίας μία γυναίκα με αρρυθμί-
ες και πίεση επισκέφθηκε τις Πρώτες 
Βοήθειες και μετά από αναμονή 3 ω-
ρών έφυγε από το Νοσοκομείο δίχως 
να εξεταστεί. Τα ίδια συμβαίνουν κά-
θε Σαββατοκύριακο στο ΤΑΕΠ του Γ.Ν 
Πάφου και αυτό έχει να κάνει με την 
έλλειψη γιατρών.
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ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ε Κ Λ Ο Γ Ε Ι Σ 
ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕ-
ΝΤΡΟ
Όλοι οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κα-
τάλογο Πάφου στις πιο κάτω ενορίες, οδούς και Κοινότητες.

1 ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 
1. Ζ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ Α ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕ-
ΟΔΩΡΟΥ ΟΔΟΙ
Αμπελοκήπων, Ανδροκλέους, Αργυροκάστρου, Βασιλείου 
Βουλγαροκτόνου, Βασίλη Μιχαηλίδη, Δήμητρας, Δημητρίου 
Λιπέρτη,  Ελευθέριου Βενιζέλου, Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Η-
πείρου, Ηρακλέους.

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΦΟΥ 
2. Ζ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ Β ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕ-
ΟΔΩΡΟΥ  ΟΔΟΙ
Κάνιγγος, Κασσάνδρας, Κορυτσάς, Κωνσταντίνου Παλαι-
ολόγου, Μακεδονίας, Μαρίας Συγκλητικής, Νικολάου Κα-
ταλάνου, Νίκου Νικολαΐδη, Περσεφόνης, Σίμου Μενάρδου, 
Στασίνου, Τάσου Ισαάκ, Φιλελλήνων. 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 
3. ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Γ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΥ ΟΔΟΙ
Αισχύλου, Ακροπόλεως, Αριστοφάνους, Αχιλλέως, Βασιλέως 
Γεωργίου Β΄, Γεωργίου Σαχτούρη, Γρεβενών, Δήλου, Διγενή 
Ακρίτα, Ερεχθείου, Ευριπίδου, Ζαππείου, Ηρώδου Αττικού 
& Πάροδος, Θουκυδίδου, Καλαμπάκας, Καντάρας, Κομοτη-
νής, Κυβέλης, Κωνσταντινουπόλεως, Νικολάου Σκουφά, Νί-
κου Μούντη, Νισύρου, Πομπηΐας, Ρήγαινας, Σουνίου.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 
4. 9ΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΚΟΥΠΑΤΕΙΟ)
ΚΕΝΤΡΟ Δ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΟΔΟΙ
Αγγελικής Πασχαλίδου, Αγίου Δομετίου, Αγίου Ηρακλειδί-
ου, Αγίου Μελετίου, Αθηνών, Αιγαίου, Αιγίνης, Αλεξάνδρου 
Παπάγου, Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, Αλεξανδρουπόλεως, 
Αλιάκμωνος, Αλόης, Αμαλιάδος, Ανδρέα Θεοδοσίου, Ανδρέα 
Λάρδου, Ανδρέα Ομήρου, Ανδρέα Παπανδρέου, Ανδρέα Χα-
τζηθεωρή.
 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 
5. 9ΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΚΟΥΠΑΤΕΙΟ) ΚΕΝΤΡΟ Ε 
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΔΟΙ
Ανεξαρτησίας, Αξιοθέας, Αργολίδος, Αρέστη Σεργίου, Άρτας, 
Αυτοκράτορα Θεοφίλου, Βόλου, Βορείου Ηπείρου, Γεωργίου 
Παπαβερκίου, Γρηγόρη Ξενόπουλου, Δημοκρατίας, Δωδε-
κανήσου, Έβρου, Ειρήνης, Ελλησπόντου, Εμπεδοκλέους, Ε-
πτανήσου, Ευβοίας, Ευζώνων, Ευρώτα, Ζακύνθου, Θάλειας 
Μαρκίδου, Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκης, Θέτιδος.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 
6. 9ΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΚΟΥΠΑΤΕΙΟ) ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ 
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΔΟΙ
Θηβών, Ιθάκης, Ίωνος Δραγούμη, Καβάλας, Καζαντζάκη, 
Καλλιθέας, Καρδίτσας, Καρπάθου, Καρπενησίου, Καστο-
ριάς, Κερκύρας, Κηφισσού, Κοζάνης, Κορίνθου, Κρήτης, Κυ-
κλάδων, Κωνσταντίνου Παρθένη, Κωπαϊδος, Κώστα Κρυ-
στάλλη, Κωστάκη Σαββίδη, Λαμίας, Λαρίσσης, Λαυρίου, Λή-
δρας, Λήμνου, Λυκούργου, Λωζάνης, Μαρκαντώνιου Βραγα-
δίνου, Μεγάρων, Μεσσηνίας.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ
7. 9ΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΚΟΥΠΑΤΕΙΟ) ΚΕΝΤΡΟ Ζ 
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΔΟΙ
Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Ναυπλίου, Νικηφόρου Βρεττά-
κου, Νικολάου Εύζωνα, Ορεστιάδος, Παντελή Μηχανικού, 
Παρθενώνος, Πατησίων, Πειραιώς & Πάροδος, Πέλλης, Πε-
ντάγυιας, Πηλίου, Πρεβέζης, Προπυλαίων, Ρεθύμνου, Ρο-
δόππης, Ρόδου, Ρωξάνης, Σαντορίνης.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 
8. 9ΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΚΟΥΠΑΤΕΙΟ) ΚΕΝΤΡΟ Η 
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΔΟΙ
Σάμου, Σαρωνικού, Σερίφου, Σερρών, Στέλιου Κυριακίδη, 
Σύμης, Σύρου, Σωτήρη Παπαλαζάρου, Τερψιχόρης, Τήλου, 
Τήνου, Τρικάλων, Τριπόλεως, Τυρνάβου, Φαλήρου, Φθιώ-
τιδος, Φλωρίνης, Φωκίδος, Χαλκίδος, Χανίων, Χαράλαμπου 
Καλαϊτζή, Χίου, Χριστόδουλου Σώζου.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 
9.Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  (ΚΑΤΩ ΠΕΡΒΟΛΙΑ) ΚΕΝΤΡΟ Θ 
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΔΟΙ
Αβέρωφ, Αγαπήνορος, Άγγελου Σικελιανού, Αγήνορος, Αγίας 
Θέκλας, Αγίας Κασσιανής, Αγίας Παρασκευής, Αγίου Ισιδώ-
ρου, Αγίου Κενδέου, Αγίου Πανάρετου, Αγίου Τύχωνα, Αγρι-
νίου, Αδαμάντιου Κοραή, Αλαμάνας, Αμφιτρίωνος, Ανανία, 
Ανδρέα Γεωργίου, Ανδρομάχης, Άντη Περνάρη, Αποστόλου 
Παύλου, Αριστάρχου, Αριστείδη Τσιάμαλη, Ατλαντίδος, Βύ-
ρωνος, Γαλάτειας, Γεώργιου Μιχαήλ, Γεώργιου Σάββα.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 
10.Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  (ΚΑΤΩ ΠΕΡΒΟΛΙΑ) ΚΕΝΤΡΟ 
Ι ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΔΟΙ
Γεωργίου Χριστοφόρου, Δημητρίου Γεωργίου, Δημητρίου 
Χάματσου, Δράμας, Εκάβης, Έκτορος, Ζαχαρία Παπαντω-
νίου, Ηλέκτρας, Ηλία Βενέζη, Ηλυσίων, Θεοδώρου Ζήνωνος, 
Θράκης, Ιάκωβου Χριστοδουλίδη, Ιωάννη Γρυπάρη, Καλα-
μάτας, Κάτω Περβολιών, Κηφισίας, Κυριάκου Κυπριανού, 
Κυριάκου Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου Καβάφη, Λευκά-
δος, Λορέντζου Μαβίλη, Μιχαήλ Δημ. Κυπριανού, Μιχαήλ 
Νικολάου, Ναούσης. 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ
11.Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΚΑΤΩ ΠΕΡΒΟΛΙΑ) ΚΕΝΤΡΟ 
Κ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΔΟΙ
Νικοδήμου Μυλωνά, Νιόβης, Ξάνθης, Παλλάδος, Παναγιώ-
τη Διομήδους, Πανδώρας, Παπαρηγοπούλου, Περιοχή Κάτω 
Περβολιών, Πηνελόπης, Πτολεμαΐδος, Πυγμαλίωνος, Πυρά-
μου, Ρένου, Σόλωνος, Στέλιου Σπεράντζα, Τάσου Μάρκου, 
Τάφοι των Βασιλέων, Τεγέας, Τηλεμάχου, Υακίνθου, Φρύ-
νης, Χαραλάμπους Φιλιππίδη, Χρίστου Αριστοδήμου, Χρυ-
σανθέμων, Χρυστάλλας Χριστοφή.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 
12. Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ) ΚΕΝΤΡΟ Λ 
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΔΟΙ
1ης Απριλίου, 25ης Μαρτίου, Αγίας Λαύρας, Αγίου Θεοδώ-
ρου, Αγίου Λαυρεντίου, Αγίου Φωτίου, Αδώνιδος, Αθανάσι-
ου Διάκου, Αθηνάς, Αιόλου, Ακανθούς, Αλέας Αθηνάς, Αλε-
ξάνδρας, Αλκιβιάδους, Αλφρέδου, Αναπαύσεως, Ανδρέα Γε-
ρούδη, Ανδρέα Ζαΐμη, Ανδρέα Ιωάννου, Ανδρέα Τσέλεπου, 
Ανδρέα Χαραλαμπίδη, Ανδρέα Χριστοδούλου, Ανδρέα Χρυ-
σοστόμου, Άνθιμου Πανάρετου, Ανθυπ/γου Γεωργίου Μ. 
Σάββα, Άννας Μαϊμάρη, Άννης Κομνηνής, Αποστόλου Βαρ-
νάβα, Αριάδνης Νικολάου, Αρσινόης, Αρχιεπισκόπου Μακα-
ρίου Γ’, Βελεστίνου, Βλαδίμηρου Ηρακλέους, Βουφαβέντο, 
Γαλάτειας Ζήνωνος, Γεώργιου Ιωαννίδη.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 
13. Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ) ΕΝΤΡΟ Μ 
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΔΟΙ
Γεωργίου Παράσχου, Γλάδστωνος, Γρίβα Διγενή, Γυάρου, 
Δημήτρη Μαυρογένη, Δημητρίου Κωνσταντίνου, Διονυσίου 
Κυκκώτου, Εδέσσης, Έξω Βρύση, Ερμού, Εφέσου, Ζαλόγ-
γου, Ζήνωνος, Ήβης Μαλλιώτη, Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, 
Θερμοπυλών, Θησέως, Ικονίου, Ιωάννη Αγρότη, Καλαβρύ-
των, Κανάρη, Καρχηδόνος, Κεφαλληνίας, Κώστα Γεωργίου, 
Κώστα Καρνάβαλλου, Κωστάκη Παντελίδη, Κωστάκη Πε-
νταλιώτη Τέρμα, Λακωνίας, Λεωνίδου, Λεωφ. Γιάννου Κρα-
νιδιώτη, Λητούς, Λοΐζου Φιλίππου, Λόρδου Βύρωνος, Λο-
χαγού Καποτά, Λυσίππου, Μαντώς Μαυρογένους, Μανώλη 

Ανδρονίκου, Μαραθώνος, Μαρίας Λοϊζίδη, Μετσόβου, Μιλ-
τιάδους Στυλιανού, Μισιαούλη & Καβάζογλου.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 
14. Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ) ΚΕΝΤΡΟ Ν 
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΔΟΙ
Μιχαήλ Σάββα, Μουσαλλά, Μπουμπουλίνας, Ναυπάκτου, 
Νεόφυτου Νικολαΐδη, Νικηφόρου Λύτρα, Νικολάου Έλλη-
να, Νικολάου Θησέως, Νικολάου Λάσκαρη, Νίκου Αντωνι-
άδη, Νίκου Γεωργίου, Οδυσσέως Ανδρούτσου, Όλγας, Πα-
λαιών Πατρών Γερμανού, Πανίκου Παστίδη, Παπαφλέσσα, 
Πάργας, Πάρου, Παύλου Κουντουριώτη, Παύλου Κριναί-
ου, Παύλου Μελά, Παύλου Μιχαηλά, Πετράκη Γιάλλουρου, 
Πλαταίων, Πλατεία Κένεντυ, Ρήγα Φεραίου, Σιέλλεη, Σουλί-
ου, Σοφίας Βέμπο, Σωτηράκη Μαρκίδη, Τάκη Σοφοκλέους, 
Ταξιαρχών, Τάσου Χατζηπαπαναστασίου, Υπ/γου Γεώργιου 
Μ. Σάββα, Υπ/γου Νικολάου Π/Γεωργίου, Φαρσάλων, Φελ-
λάχογλου, Φιλικής Εταιρείας, Φίλιππου Αντωνιάδη, Φιλίπ-
που Β’, Χαράλαμπου Μούσκου, Χρίστου Κκέλη, Χριστόδου-
λου Αργυρού, Χρυσάνθου Μητροπολίτη Πάφου.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 
15. Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΝΕΟΦΥΤΕΙΟΝ) ΚΕΝΤΡΟ Ξ 
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΔΟΙ
Αγίας Άννης, Αγίου Θωμά, Αποστόλου Λουκά, Αριστοτέλη 
Βαλαωρίτη, Αρκαδίου, Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, Ιωάννη 
Καποδίστρια, Καραϊσκάκη, Κιλκίς, Κίμωνος, Κινύρα, Κοροί-
βου, Λάμπρου Κατσώνη, Λοΐζου Ασκάνη, Μάρκου Μπότσα-
ρη, Μεσολογγίου, Μπιζανίου, Ναυαρίνου, Νεάρχου Κληρί-
δη, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄, Πετράκη Μιλτιάδη, Πίνδου, 
Τεπελενίου, Υμηττού, Φιλομέδης, Χρύσανθου Μητροπολίτη 
Σμύρνης.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 
16. Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ Α ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ 
ΠΑΥΛΟΥ ΟΔΟΙ
Αγίου Νεκταρίου, Αθανάση Άσσου, Αθηνάς, Ακαμαντίδος, 
Αλέκου Βακλιά, Αλέξανδρου Υψηλάντη, Αμαθούντος, Αμάλ-
θειας, Αμφιλοχίας, Αμφιτρίτης, Ανδρέα Βλάμη, Ανδρέα Δη-
μητρίου, Ανδρέα Ζάκου, Ανδρέα Κάρυου, Ανδρέα Κέστα, Αν-
δρέα Μακαρίου, Ανδρέα Μιχαηλίδη, Ανδρέα Παναγίδη, Αν-
δρέα Παρασκευά, Άντη Παπαδοπούλου, Αντρέα Αβρααμίδη, 
Αντωνίου Μπλάκκη, Αριστείδου, Αυτοκράτειρας Θεοδώρας.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 
17. Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ Β ΕΝΟΡΙΑ Α-
ΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ  ΟΔΟΙ
Βλαδίμηρου Καυκαρίδη, Βυζαντίου, Γεωργίου Αναστάση, 
Γεωργίου Μενελάου, Γεωργίου Νεάρχου, Γεωργίου Νικολά-
ου, Γεωργίου Στυλιανού, Γιαννάκη Ταλιώτη, Δημητρίου Ζη-
νιέρη, Ελλάδος, Έλληνα, Ευάγγελου Σωκράτους, Ευαγόρα 
Παπαχριστοφόρου, Ευριπίδη Χαραλάμπους, Ηλία Παπακυ-
ριακού, Θεόδωρου Πέτρου, Ιάκωβου Πατάτσου, Ιωνά Νικο-
λάου, Καλλικράτη, Κισσάβου.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 
18. Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ Γ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ 
ΠΑΥΛΟΥ ΟΔΟΙ
Κνωσσού, Κόδρου, Κρίτωνος, Κυριάκου Κολοκάση, Κυριά-
κου Μάτση, Λάμπρου Οικονομίδη, Λάμπρου Σιέπη, Λου-
κή Ακρίτα, Λουκίας Παπαγεωργίου, Λυκαβητού, Μαγνησί-
ας, Μενελάου, Μιχαήλ Κουτσόφτα, Μιχαήλ Χατζηκυριάκου, 
Μιχαλάκη Παρίδη, Μιχαλάκη Χριστοδούλου, Μόδεστου Πα-
ντελή, Νεαπόλεως, Νεόφυτου Γεωργίου, Νικολάου Έλληνα, 
Νίκου Σολωμού, Νίκου Τύμβιου, Νίκου Χριστοδούλου, Ντί-
νου Παύλου, Όλγας Ξιναρίδου, Ομήρου, Παναγιώτη Τουμά-
ζου.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 
19. Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ 
ΠΑΥΛΟΥ ΟΔΟΙ
Περικλέους, Περικλή Δημητρίου, Περικλή Περικλέους, Πλά-

Με την παρούσα γνωστοποιείται στους εκλογείς ότι την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023, θα διεξαχθεί ψηφοφορία για την εκλογή Προ-
έδρου της Δημοκρατίας.  Οι ώρες ψηφοφορίας είναι από η ώρα 7.00 π.μ. μέχρι τις 12.00 μ. και από η ώρα 1.00 μ.μ. μέχρι τις 6.00 μ.μ. 
Η ψηφοφορία θα διενεργείται στα πιο κάτω εκλογικά κέντρα, τα οποία ορίστηκαν για κάθε Εκλογική Περιφέρεια, ξεχωριστά.
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τωνος, Πραξιτέλους, Πυθαγόρου, Ροδοσθένους Αλεξάνδρου, 
Ρούμελης, Σάββα Ζήνωνος, Σάββα Ροτσίδη, Σακκά, Σόλωνα 
Μιχαηλίδη, Σοφοκλέους, Σπάρτης, Σταυροβουνίου, Στέλιου 
Μαυρομμάτη, Στέλιου Σιέπη, Στέλιου Τριταίου, Στέφανου 
Ζαλούμη, Στυλιανού Λένα, Σωτήρη Τσαγγάρη, Τσαβέλλα, 
Υπ/γού Δημήτρη Ιωάννου, Φειδία Στόκκου, Φίλιππου Κρη-
τιώτη, Φώτη Πίττα, Χαράλαμπου Κυρίλλου, Χαριλάου Μιχα-
ήλ, Χαριλάου Τρικούπη, Χριστόδουλου Τσέλεπου, Χρίστου 
Κώστα.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 
20. 10ΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε ΕΝΟΡΙΑ Α-
ΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ  ΟΔΟΙ
Γεωργίου Ηροδότου, Δημοσθένους Γεωργίου, Μάνης, Μιλ-
τιάδους, Μιχάλη Καραολή, Νίκου Ευαγόρου, Ξενοφώντος & 
Πάροδος, Ονουφρίου Κληρίδη, Πέτρου Ηλιάδη, Σωκράτους, 
Χρίστου Σαμάρα, Χρίστου Τσιάρτα. ΔΗΜΟΣ
ΠΑΦΟΥ

21. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ  ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ ΕΝΟ-
ΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΟΔΟΙ
Αγίας Αικατερίνης, Αγίας Ειρήνης, Aγίας Ελένης, Αγίας Σο-
φίας, Αγίου Αθανασίου, Αγίου Γερασίμου, Αγίου Γεωργίου, 
Αγίου Γρηγορίου, Αγίου Δημητρίου, Αγίου Διονυσίου, Αγί-
ου Ιωάννου, Αγίου Νικολάου, Αγίου Παντελεήμονος, Αγί-
ου Σπυρίδωνος, Αλκυόνος, Ανδρέα Κάλβου, Αποστόλου Αν-
δρέα, Βάσου Παναγή,  Γεωργίου Δροσίνη, Γεωργίου Σουρ-
ρή, Δημοκρατίας, Επιδαύρου.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 
22. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟ Ζ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΟΔΟΙ
Θάσου, Ιωάννη Πολέμη, Καλύμνου, Κάσου, Κυβέλης, Κυ-
θήρων, Λέρου, Μυκηνών, Νεκταρίου, Παξών, Παρνασού, 
Πάρνηθος, Πάτμου, Πινδάρου, Σκιάθου, Σκοπέλου, Σκύρου, 
Σπετσών, Ύδρας, Χαριλάου Πισθέντη, Ψαρών.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ
23. ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Η ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 
ΟΔΟΙ
Βασιλέως Κωνσταντίνου,  Ελευθέριου Βενιζέλου, ΄Ιμβρου,  
Λέσβου, Μυτιλήνης.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ
24. 8ΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΒΑΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α 
ΕΝΟΡΙΑ ΑΝΑΒΑΡΓΟΥ
Όλοι οι εκλογείς, οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθ-
μούς από 0 έως 860000 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 
25. 8ΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΒΑΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Β 
ΕΝΟΡΙΑ ΑΝΑΒΑΡΓΟΥ
Όλοι οι εκλογείς, οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθ-
μούς από 860001 και άνω.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 
26.ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α 
ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ
Όλοι οι εκλογείς, οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθ-
μούς από 0 έως 600000.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ
27.ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Β 
ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ
Όλοι οι εκλογείς, οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθ-
μούς από 600001 έως 860000.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ
28. ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Γ 
ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ
Όλοι οι εκλογείς, οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθ-
μούς από 860001 και άνω.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ
29. Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ Α ΕΝΟΡΙΑ ΜΟΥΤ-
ΤΑΛΟΥ
Όλοι οι εκλογείς, οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθ-
μούς από 0 έως 580000.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ
30. Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ Β ΕΝΟΡΙΑ ΜΟΥΤ-

ΤΑΛΟΥ
Όλοι οι εκλογείς, οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθ-
μούς από 580001 έως 800000.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ
31. Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ Γ ΕΝΟΡΙΑ ΜΟΥΤΤΑ-
ΛΟΥ
Όλοι οι εκλογείς, οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθ-
μούς από 800001 και άνω.

2. ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 
32. ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟ  Α ΕΝΟ-
ΡΙΑ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
Όλοι οι εκλογείς οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθμούς 
από 0 έως 755000.
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 

33. ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟ  Β (α) 
ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
Όλοι οι εκλογείς οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθμούς  
από 755001 και άνω. 
(β) ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ
Όλοι οι εκλογείς.

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 
34. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΝΟΡΙΑ 
ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
Όλοι οι εκλογείς.

3. ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 
35. Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ Α ΕΝΟΡΙΑ ΓΕΡΟΣ-
ΚΗΠΟΥ
Όλοι οι εκλογείς οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθμούς 
από 0 έως 470000.

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 
36. Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ Β ΕΝΟΡΙΑ ΓΕΡΟΣ-
ΚΗΠΟΥ
Όλοι οι εκλογείς οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθμούς 
470001 έως 585000.

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 
37. Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ Γ ΕΝΟΡΙΑ ΓΕΡΟΣ-
ΚΗΠΟΥ
Όλοι οι εκλογείς οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθμούς 
585001 έως 666000.

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 
38. Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ ΕΝΟΡΙΑ ΓΕΡΟΣ-
ΚΗΠΟΥ
Όλοι οι εκλογείς οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθμούς 
από 666001 έως 770000.

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 
39. Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε ΕΝΟΡΙΑ ΓΕΡΟΣ-
ΚΗΠΟΥ
Όλοι οι εκλογείς οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθμούς 
από 770001 έως 852000.

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 
40. B ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ ΕΝΟΡΙΑ ΓΕΡΟΣ-
ΚΗΠΟΥ
Όλοι οι εκλογείς οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθμούς 
852001 έως 915000.

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 
41. Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ Ζ ΕΝΟΡΙΑ ΓΕΡΟΣ-
ΚΗΠΟΥ
Όλοι οι εκλογείς οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθμούς 
από 915001 έως 946000.

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 
42. Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ Η ΕΝΟΡΙΑ ΓΕΡΟΣ-
ΚΗΠΟΥ
Όλοι οι εκλογείς οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθμούς 
από 946001 έως 1058000.

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 
43. Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ Θ (α) ΕΝΟΡΙΑ ΓΕ-
ΡΟΣΚΗΠΟΥ
Όλοι οι εκλογείς οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθμούς 

από 1058001 και άνω.
(β) ΕΝΟΡΙΑ ΚΟΛΩΝΗΣ
Όλοι οι εκλογείς.

4. ΔΗΜΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ 
44. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Α ΕΝΟΡΙΑ 
ΠΕΓΕΙΑΣ
Όλοι οι εκλογείς οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθμούς 
από 0 έως 640000.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ 
45. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Β ΕΝΟΡΙΑ 
ΠΕΓΕΙΑΣ
Όλοι οι εκλογείς οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθμούς 
από 640001 έως 890000.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ 
46. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ ΕΝΤΡΟ Γ ΕΝΟΡΙΑ 
ΠΕΓΕΙΑΣ
Όλοι οι εκλογείς οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθμούς 
890001 και άνω.

5. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 
47. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑ-
ΡΑ
Όλοι οι εκλογείς.

6. ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ 
48. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΕΛ. ΑΓΙΑ ΜΑ-
ΡΙΝΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ
Όλοι οι εκλογείς.

7. ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 
49. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙ-
ΝΑΣ ΧΡ. (α) ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
Όλοι οι εκλογείς.
(β) ΝΕΑ ΔΗΜΜΑΤΑ
Όλοι οι εκλογείς.

8. ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ 
50. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΥΔΑΣ ΑΓΙΑ ΜΑ-
ΡΙΝΟΥΔΑ
Όλοι οι εκλογείς.

9. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ 
51. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΑΝΟΣ
Όλοι οι εκλογείς.

10. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
52. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Όλοι οι εκλογείς.

11. ΑΜΑΡΓΕΤΗ 
53. ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΑΡΓΕΤΗΣ (α) Α-
ΜΑΡΓΕΤΗ
Όλοι οι εκλογείς.
(β) ΕΛΕΔΙΩ
Όλοι οι εκλογείς.
(γ) ΑΞΥΛΟΥ
Όλοι οι εκλογείς.

12. ΑΝΑΡΙΤΑ 
54. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΑΝΑΡΙΤΑΣ ΑΝΑΡΙΤΑΣ
Όλοι οι εκλογείς.

13. ΑΡΓΑΚΑ  
55. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΑΚΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Α (α) ΑΡΓΑ-
ΚΑ
Όλοι οι εκλογείς οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθμούς 
από 0 έως 710000.
(β) ΜΑΚΟΥΝΤΑ
Όλοι οι εκλογείς

56. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΑΚΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Β ΑΡΓΑΚΑ
Όλοι οι εκλογείς οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθμούς 
από 710001 και άνω.
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14. ΑΡΜΟΥ 
57. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΟΥΣ ΑΡΜΟΥ
Όλοι οι εκλογείς.

15. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ 
58. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑΣ ( α ) 
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ
Όλοι οι εκλογείς.
(β) ΜΟΥΣΕΡΕ
Όλοι οι εκλογείς.

16. ΑΣΠΡΟΓΙΑ 
59. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΠΡΟΓΙΑΣ 
ΑΣΠΡΟΓΙΑ
Όλοι οι εκλογείς.

17. ΑΧΕΛΕΙΑ 
60. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΑΧΕΛΕΙΑΣ  ΑΧΕΛΕΙΑ
Όλοι οι εκλογείς.

18. ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ 
61. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΓΑΛΑΤΑΡΙΑΣ (α) ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ
Όλοι οι εκλογείς.
(β) ΚΟΙΛΙΝΕΙΑ
Όλοι οι εκλογείς.

19. ΓΙΟΛΟΥ 
62. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΟΛΟΥ 
ΓΙΟΛΟΥ
Όλοι οι εκλογείς.

20. ΓΟΥΔΙ 
63. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΓΟΥΔΙΟΥ (α) ΓΟΥΔΙ
Όλοι οι εκλογείς.
(β) ΧΡΥΣΟΧΟΥ
Όλοι οι εκλογείς.

21. ΓΥΑΛΙΑ 
64. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΓΥΑΛΙΑΣ ΓΥΑΛΙΑ
Όλοι οι εκλογείς.

22. ΔΡΟΥΣΕΙΑ 
65. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΥΣΕΙΑΣ ΔΡΟΥΣΕΙΑ
Όλοι οι εκλογείς.

23. ΔΡΥΜΟΥ 
66. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΡΥΜΟΥΣ (α) ΔΡΥΜΟΥ
Όλοι οι εκλογείς.
(β) ΔΡΥΝΙΑ
Όλοι οι εκλογείς.

24. ΕΜΠΑ 
67. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΠΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Α ΕΜΠΑ
Όλοι οι εκλογείς οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθμούς 
από 0 έως 570000.

68. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΠΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Β ΕΜΠΑ
Όλοι οι εκλογείς οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθμούς 
από 570001 έως 720000.

69. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΠΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Γ ΕΜΠΑ
Όλοι οι εκλογείς οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθμούς 
720001 έως 860000.

70. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΠΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Δ ΕΜΠΑ
Όλοι οι εκλογείς οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθμούς 
από 860001 έως 940000.

71. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΠΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Ε ΕΜΠΑ
Όλοι οι εκλογείς οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθμούς 
940001 και άνω.

25. ΕΠΙΣΚΟΠΗ 
72. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ
Όλοι οι εκλογείς.

26. ΘΕΛΕΤΡΑ 
73. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΘΕΛΕΤΡΑΣ ΘΕΛΕΤΡΑ
Όλοι οι εκλογείς.

27. ΙΝΕΙΑ 
74. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΝΕΙΑΣ ΙΝΕΙΑ
Ολοι οι εκλογείς.

28. ΚΑΘΗΚΑΣ 
75. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΘΗΚΑ (α) ΚΑΘΗΚΑΣ
Όλοι οι εκλογείς.
(β) ΑΚΟΥΡΣΟΣ
Όλοι οι εκλογείς.

29. ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ 
76. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΕΠΕΙΑΣ  ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ
Όλοι οι εκλογείς.

30. ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ 
77. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΝΝΑΒΙΟΥΣ ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ
Όλοι οι εκλογείς.

31. ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ 
78. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑΣ (α) ΚΑ-
ΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ
Όλοι οι εκλογείς.
(β) ΠΑΝΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ
Όλοι οι εκλογείς.

32. ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ 
79. ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΛΟΚΕΔΑ-
ΡΩΝ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ
Όλοι οι εκλογείς.

33. ΚΙΝΟΥΣΑ 
80. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΝΟΥΣΑΣ. 
ΚΙΝΟΥΣΑ
Όλοι οι εκλογείς.

34. ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ 
81. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Α  
ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ Όλοι οι εκλογείς οι κάτοχοι δελτίων ταυτότη-
τας με αριθμούς από 0 έως 760000.

82. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Β  
ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ
Όλοι οι εκλογείς οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθμούς 
από 760001 και άνω.

35. ΚΟΙΛΗ 
83. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΟΙΛΗΣ ΚΟΙΛΗ
Όλοι οι εκλογείς.

36. ΚΟΝΙΑ 
84. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ Α ΚΟΝΙΑ
Όλοι οι εκλογείς οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθμούς 
από 0 έως 800000.

85. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ Β ΚΟΝΙΑ
Όλοι οι εκλογείς οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθμούς 
από 800001 και άνω.

37. ΚΟΥΚΛΙΑ 
86. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΚΛΙΩΝ ΚΟΥΚΛΙΑ
Όλοι οι εκλογείς.

38. ΚΡΗΤΟΥ ΜΑΡΟΤΤΟΥ 
87. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΟΥ ΜΑ-
ΡΟΤΤΟΥ (α) ΚΡΗΤΟΥ ΜΑΡΟΤΤΟΥ
Όλοι οι εκλογείς.
(β) ΑΝΑΔΙΟΥ
Όλοι οι εκλογείς.

39. ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ 88. ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑΣ (α) ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ
Όλοι οι εκλογείς.
(β) ΤΕΡΡΑ
Όλοι οι εκλογείς.

40. ΛΑΣΑ 
89. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΛΑΣΑΣ ΛΑΣΑ 
Όλοι οι εκλογείς.

41. ΛΕΜΟΝΑ 
90. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΜΟΝΑΣ ΛΕΜΟΝΑ
Όλοι οι εκλογείς.

42. ΛΕΜΠΑ 
91. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΕΜΠΑΣ 
ΛΕΜΠΑ
Όλοι οι εκλογείς.

43. ΛΕΤΥΜΠΟΥ 
92. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΛΕΤΥΜΠΟΥΣ (α) ΛΕΤΥΜΠΟΥ
Όλοι οι εκλογείς.
(β) ΚΟΥΡΔΑΚΑ
Όλοι οι εκλογείς.

44.ΛΥΣΟΣ 
93. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΣΟΥ (α) ΛΥΣΟΣ
Όλοι οι εκλογείς.
(β) ΦΙΛΟΥΣΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
Όλοι οι εκλογείς.

45. ΜΑΜΩΝΙΑ 94. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΜΑΜΩΝΙΩΝ (α) ΜΑΜΩΝΙΑ
Όλοι οι εκλογείς.
(β) ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Όλοι οι εκλογείς.

46. ΜΑΝΔΡΙΑ 
95. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΔΡΙΩΝ ΜΑΝΔΡΙΑ
Όλοι οι εκλογείς.

47. ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ 
96 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑΣ ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

Όλοι οι εκλογείς.

48. ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΟ 
97 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΟΥ ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΟ
Όλοι οι εκλογείς.

49. ΜΕΣΑΝΑ 
98  ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΑΝΩΝ 
(α) ΜΕΣΑΝΑ
Όλοι οι εκλογείς.
(β) ΑΡΜΙΝΟΥ
Όλοι οι εκλογείς.

50. ΜΕΣΟΓΗ 
99. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟ Α ΜΕΣΟ-
ΓΗ
Όλοι οι εκλογείς οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθμούς 
από 0 έως 780000.

100. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟ Β ΜΕΣΟ-
ΓΗ
Όλοι οι εκλογείς οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας με αριθμούς 
από 780001 και άνω.

51. ΜΗΛΙΟΥ 
101. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΗΛΙΟΥΣ 
ΜΗΛΙΟΥ
Όλοι οι εκλογείς.

52. ΝΑΤΑ 
102. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣ ΝΑΤΑ
Όλοι οι εκλογείς.

53. ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ 
103. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (α) ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ
Όλοι οι εκλογείς.
(β) ΑΝΔΡΟΛΥΚΟΥ
Όλοι οι εκλογείς.

54. ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ 
104. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑΣ 
(α) ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ
Όλοι οι εκλογείς.
(β) ΣΟΥΣΚΙΟΥ
Όλοι οι εκλογείς.

55. ΠΑΝΑΓΙΑ  105. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ  
ΠΑΝΑΓΙΑ
Όλοι οι εκλογείς.

56. ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ 
106. ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΜΑ 
ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΩΝ (α) ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ
Όλοι οι εκλογείς.
(β) ΚΑΤΩ ΑΡΟΔΕΣ
Όλοι οι εκλογείς.

57. ΠΕΝΤΑΛΙΑ 107. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΠΕΝΤΑΛΙΑΣ  
ΠΕΝΤΑΛΙΑ
Όλοι οι εκλογείς.

58. ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ 
108. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩ-
ΝΑ
Όλοι οι εκλογείς.

59. ΠΟΛΕΜΙ 109. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΟΛΕΜΙΟΥ (α) ΠΟΛΕΜΙ
Ολοι οι εκλογείς.
(β) ΨΑΘΙ
Όλοι οι εκλογείς.

60. ΠΡΑΙΤΩΡΙ 110. ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΠΡΑΙΤΩΡΙΟΥ (α) ΠΡΑΙΤΩΡΙ
Όλοι οι εκλογείς.
(β) ΦΙΛΟΥΣΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ
Όλοι οι εκλογείς.
(γ) ΚΕΔΑΡΕΣ
Όλοι οι εκλογείς

61.ΠΩΜΟΣ 
111. ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΩΜΟΥ  
ΠΩΜΟΣ
Όλοι οι εκλογείς.

62. ΣΑΛΑΜΙΟΥ 
112. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΛΑΜΙΟΥΣ (α) ΣΑΛΑΜΙΟΥ
Όλοι οι εκλογείς.
(β) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Όλοι οι εκλογείς.

63. ΣΙΜΟΥ 
113. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΜΟΥΣ  Σ Ι -
ΜΟΥ
Όλοι οι εκλογείς.

64. ΣΚΟΥΛΛΙ 
114. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΟΥΛΛΙ (α) 
ΣΚΟΥΛΛΙ
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ΕΛΛΑΔΑ 

1.	ΚΥΠΡΙΑΚΗ	 ΠΡΕΣΒΕΙΑ	 ΑΘΗΝΩΝ	 ΚΕ-
ΝΤΡΟ	Α	Όλοι	οι	εκλογείς	με	αριθμό	δελτίου	
ταυτότητας	από	0	μέχρι	600000,	οι	οποίοι	
έχουν	δηλώσει	να	ψηφίσουν	στην	Αθήνα.

2.	ΚΥΠΡΙΑΚΗ	 ΠΡΕΣΒΕΙΑ	 ΑΘΗΝΩΝ	 ΚΕ-
ΝΤΡΟ	Β	Όλοι	οι	εκλογείς	με	αριθμό	δελτίου	
ταυτότητας	600001	μέχρι	905000,	οι	οποί-
οι	έχουν	δηλώσει	να	ψηφίσουν	στην	Αθήνα.

3.		 ΚΥΠΡΙΑΚΗ	ΠΡΕΣΒΕΙΑ	 ΑΘΗΝΩΝ	ΚΕ-
ΝΤΡΟ	Γ	Όλοι	οι	εκλογείς	με	αριθμό	δελτί-
ου	ταυτότητας	905001	μέχρι	1025000,	οι	ο-
ποίοι	έχουν	δηλώσει	να	ψηφίσουν	στην	Α-
θήνα.
4.	ΚΥΠΡΙΑΚΗ	 ΠΡΕΣΒΕΙΑ	 ΑΘΗΝΩΝ	 ΚΕ-
ΝΤΡΟ	Δ	Όλοι	οι	εκλογείς	με	αριθμό	δελτί-
ου	ταυτότητας	1025001		μέχρι	1066000,	οι	
οποίοι	έχουν	δηλώσει	να	ψηφίσουν	στην	Α-
θήνα.

5.	ΚΥΠΡΙΑΚΗ	 ΠΡΕΣΒΕΙΑ	 ΑΘΗΝΩΝ	 ΚΕ-
ΝΤΡΟ	Ε	Όλοι	οι	εκλογείς	με	αριθμό	δελτί-
ου	ταυτότητας	1066001	και	άνω,	οι	οποίοι	
έχουν	δηλώσει	να	ψηφίσουν	στην	Αθήνα.

6.	2ο	ΓΕΝΙΚΟ	ΛΥΚΕΙΟ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ	 ΣΤ	 Όλοι	 οι	 εκλογείς	 με	 αριθμό	
δελτίου	 ταυτότητας	 από	 0	 μέχρι	 949000,	
οι	 οποίοι	 έχουν	 δηλώσει	 να	ψηφίσουν	στη	
Θεσσαλονίκη.
7.	2ο	ΓΕΝΙΚΟ	ΛΥΚΕΙΟ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ	Ζ	Όλοι	οι	εκλογείς	με	αριθμό	δελ-
τίου	 ταυτότητας	 949001	 μέχρι	 1058000,	
οι	 οποίοι	 έχουν	 δηλώσει	 να	ψηφίσουν	στη	
Θεσσαλονίκη.

8.	2ο	ΓΕΝΙΚΟ	ΛΥΚΕΙΟ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ	Η	Όλοι	οι	εκλογείς	με	αριθμό	δελ-
τίου	ταυτότητας	1058001	και	άνω,	οι	οποί-
οι	έχουν	δηλώσει	να	ψηφίσουν	στη	Θεσσα-
λονίκη.
9.	2ο	 ΔΗΜΟΤΙΚΟ	 ΣΧΟΛΕΙΟ	 ΠΑΤΡΩΝ	
(ΣΤΡΟΥΜΠΕΙΟ)	ΚΕΝΤΡΟ	Θ	Όλοι	οι	εκλο-
γείς,	οι	οποίοι	έχουν	δηλώσει	να	ψηφίσουν	
στην	Πάτρα.

10.	 3ο	 ΔΗΜΟΤΙΚΟ	 ΣΧΟΛΕΙΟ	 ΙΩΑΝΝΙ-
ΝΩΝ	(ΜΑΡΟΥΤΣΕΙΟ)	ΚΕΝΤΡΟ	Ι	 Ό λ ο ι	

οι	εκλογείς,	οι	οποίοι	έχουν	δηλώσει	να	ψη-
φίσουν	στα	Ιωάννινα.

11.	ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ	ΠΙΝΑΚΟ-
ΘΗΚΗΣ	 ΛΑΡΙΣΑΣ	 ΚΕΝΤΡΟ	 Κ	 Όλοι	 οι	 ε-
κλογείς,	οι	οποίοι	έχουν	δηλώσει	να	ψηφί-
σουν	στη	Λάρισα.

12.	 ΑΙΘ.	 ΣΥΝ.	 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	 ΕΠΙΤΡ.	
ΔΗΜΟΥ	ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ	Λ	Ό λ ο ι	
οι	εκλογείς,	οι	οποίοι	έχουν	δηλώσει	να	ψη-
φίσουν	στην	Κομοτηνή.

13.	 ΚΤΗΡΙΟ	 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ	 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)	ΚΕΝΤΡΟ	Μ	 Όλοι	 οι	 εκλο-
γείς,	οι	οποίοι	έχουν	δηλώσει	να	ψηφίσουν	
στο	Ηράκλειο.

14.	 ΚΑΠΗ	ΜΑΣΤΑΜΠΑ	 ΡΕΘΥΜΝΟΥ	 ΚΕ-
ΝΤΡΟ	Ν	Όλοι	οι	 εκλογείς,	οι	οποίοι	 έχουν	
δηλώσει	να	ψηφίσουν	στο	Ρέθυμνο.

15.	ΚΕΝΤΡΙΚΟ	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	ΒΟΛΟΥ	ΚΕ-
ΝΤΡΟ	Ξ	Όλοι	 οι	 εκλογείς,	 οι	 οποίοι	 έχουν	
δηλώσει	να	ψηφίσουν	στο	Βόλο.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

16.	ΛΟΝΔΙΝΟ	ΥΠΑΤΗ	ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ	Α	Όλοι	οι	εκλογείς	με	αριθμό	δελ-
τίου	ταυτότητας	από	0	μέχρι	933000,	οι	ο-
ποίοι	έχουν	δηλώσει	να	ψηφίσουν	στο	Κτί-
ριο	Ύπατης	Αρμοστείας	στο	Λονδίνο.

17.	 ΛΟΝΔΙΝΟ	 ΥΠΑΤΗ	 ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ	 ΚΕ-
ΝΤΡΟ	Β	Όλοι	οι	εκλογείς	με	αριθμό	δελτί-
ου	ταυτότητας	933001	μέχρι	1020000,	οι	ο-
ποίοι	έχουν	δηλώσει	να	ψηφίσουν	στο	Κτί-
ριο	Ύπατης	Αρμοστείας	στο	Λονδίνο.

18.	 ΛΟΝΔΙΝΟ	 ΥΠΑΤΗ	 ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ	 ΚΕ-
ΝΤΡΟ	Γ	Όλοι	οι	εκλογείς	με	αριθμό	δελτί-
ου	ταυτότητας	1020001	και	άνω,	οι	οποίοι	
έχουν	δηλώσει	να	ψηφίσουν	στο	Κτίριο	Ύ-
πατης	Αρμοστείας	στο	Λονδίνο.

19.	 ΚΥΠΡΙΑΚΟ	 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ	 ΚΕΝΤΡΟ	
ΛΟΝΔΙΝΟΥ	 ΚΕΝΤΡΟ	 Δ	 Όλοι	 οι	 εκλογείς	
με	αριθμό	δελτίου	ταυτότητας	από	0	μέχρι	
630000,	οι	οποίοι	έχουν	δηλώσει	να	ψηφί-
σουν	στο	Κυπριακό	Κοινοτικό	Κέντρο	Λον-

δίνου.

20	 ΚΥΠΡΙΑΚΟ	 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ	 ΚΕΝΤΡΟ	
ΛΟΝΔΙΝΟΥ	 ΚΕΝΤΡΟ	 Ε	 Όλοι	 οι	 εκλογείς	
με	αριθμό	δελτίου	 ταυτότητας	630001	και	
άνω,	οι	οποίοι	έχουν	δηλώσει	να	ψηφίσουν	
στο	Κυπριακό	Κοινοτικό	Κέντρο	Λονδίνου.

21.	 ΑΙΘΟΥΣΑ	 ΙΕΡΟΥ	 ΝΑΟΥ	 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-
ΜΟΥ	ΘΕΟΤΟΚΟΥ,	ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ	
ΚΕΝΤΡΟ	ΣΤ	Όλοι	 οι	 εκλογείς	 οι	 οποίοι	 έ-
χουν	 δηλώσει	 να	 ψηφίσουν	 στο	 Μάντσε-
στερ.

22.	ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΚΥΠΡΙΑΚΗ	ΕΣΤΙΑ
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ	ΚΕΝΤΡΟ	Ζ	Όλοι	 οι	 εκλο-
γείς,	οι	οποίοι	έχουν	δηλώσει	να	ψηφίσουν	
στο	Μπέρμιγχαμ.

23.	ΑΙΘΟΥΣΑ	ΙΕΡΟΥ	ΝΑΟΥ	ΤΡΙΩΝ	ΙΕΡΑΡ-
ΧΩΝ	ΛΗΝΤΣ	ΚΕΝΤΡΟ	Η	 Όλοι	 οι	 εκλο-
γείς,	οι	οποίοι	έχουν	δηλώσει	να	ψηφίσουν	
στο	Ληντς.

24.	 ΑΙΘΟΥΣΑ	 ΙΕΡΟΥ	 ΝΑΟΥ	 ΑΓ.	 ΑΠΟΣΤ.	
ΠΕΤΡΟΥ	&	ΠΑΥΛΟΥ	ΜΠΡΙΣΤΟΛ	ΚΕΝΤΡΟ	
Θ	Όλοι	οι	εκλογείς,	οι	οποίοι	έχουν	δηλώσει	
να	ψηφίσουν	στο	Μπρίστολ.

25.	 ΑΙΘΟΥΣΑ	 ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ	 ΚΑ-
ΘΕΔΡΙΚΟΥ	 ΝΑΟΥ	 ΑΠ.	 ΛΟΥΚΑ	 ΓΛΑΣΚΩ-
ΒΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ	Ι	 Όλοι	οι	εκλογείς,	οι	οποί-
οι	έχουν	δηλώσει	να	ψηφίσουν	στη	Γλασκώ-
βη.

ΑΥΣΤΡΙΑ 

26.	ΚΥΠΡΙΑΚΗ	ΠΡΕΣΒΕΙΑ	ΒΙΕΝΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ	 Α	 Όλοι	 οι	 εκλογείς,	 οι	 οποίοι	 έ-
χουν	δηλώσει	να	ψηφίσουν	στη	Βιέννη.

ΒΕΛΓΙΟ 
27.	ΜΟΝΙΜΗ	ΑΝΤ.	ΤΗΣ	ΚΥΠΡΟΥ	ΣΤΗ	ΕΕ	
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ	ΚΕΝΤΡΟ	Α	 Όλοι	 οι	 εκλο-
γείς,	οι	οποίοι	έχουν	δηλώσει	να	ψηφίσουν	
στις	Βρυξέλλες.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

28.	ΚΥΠΡΙΑΚΗ	ΠΡΕΣΒΕΙΑ	ΣΟΦΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ	 Α	 Όλοι	 οι	 εκλογείς,	 οι	 οποίοι	 έ-
χουν	δηλώσει	να	ψηφίσουν	στη	Σόφια.

ΓΑΛΛΙΑ 

29.	ΕΛΛΗΝΙΚΟ	ΣΠΙΤΙ	(ΠΑΡΙΣΙΟΥ)
ΚΕΝΤΡΟ	 Α	 Όλοι	 οι	 εκλογείς,	 οι	 οποίοι	 έ-
χουν	δηλώσει	να	ψηφίσουν	στο	Παρίσι.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

30.	ΚΥΠΡΙΑΚΗ	ΠΡΕΣΒΕΙΑ	ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ	ΑΌλοι	οι	εκλογείς,	οι	οποίοι	έχουν	
δηλώσει	να	ψηφίσουν	στο	Βερολίνο.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 

31.	 ΚΥΠΡΙΑΚΟ	 ΕΜΠΟΡΙΚΟ	 ΚΕΝΤΡΟ	
ΝΤΟΥΜΠΑΪ	ΚΕΝΤΡΟ	Α	Όλοι	 οι	 εκλογείς,	
οι	 οποίοι	 έχουν	 δηλώσει	 να	ψηφίσουν	 στο	
Ντουμπάϊ.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

32.	ΚΥΠΡΙΑΚΟ	ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ	ΝΕΑΣ	ΥΟΡ-
ΚΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ	Α	 Όλοι	οι	εκλογείς,	οι	οποί-
οι	έχουν	δηλώσει	να	ψηφίσουν	στη	Νέα	Υ-
όρκη.	

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

33.	 ΕΠΙΤΙΜΟ	 ΚΥΠΡΙΑΚΟ	 ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ	
(ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ)	ΚΕΝΤΡΟ	Α	Όλοι	οι	ε-
κλογείς,	οι	οποίοι	έχουν	δηλώσει	να	ψηφί-
σουν	στο	Λουξεμβούργο.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

34.	ΚΥΠΡΙΑΚΗ	ΠΡΕΣΒΕΙΑ	ΧΑΓΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ	 Α	 Όλοι	 οι	 εκλογείς,	 οι	 οποίοι	 έ-
χουν	δηλώσει	να	ψηφίσουν	στη	Χάγη.

ΣΟΥΗΔΙΑ 

35.	ΚΥΠΡΙΑΚΗ	ΠΡΕΣΒΕΙΑ	ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ	
ΚΕΝΤΡΟ	ΑΌλοι	οι	εκλογείς,	οι	οποίοι	έχουν	
δηλώσει	να	ψηφίσουν	στη	Στοκχόλμη.

Όλοι	οι	εκλογείς.
(β)	ΧΟΛΗ
Όλοι	οι	εκλογείς.	

65.	 ΣΤΑΤΟΣ	 /	 ΑΓΙΟΣ	ΦΩΤΙΟΣ	 115.	 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ	ΚΤΗΡΙΑ	
ΣΤΑΤΟΥ/ΑΓΙΟΥ	ΦΩΤΙΟΥ	 ΣΤΑΤΟΣ/ΑΓΙΟΣ	ΦΩΤΙΟΣ
Όλοι	οι	εκλογείς.

66.	ΣΤΑΥΡΟΚΟΝΝΟΥ	116.	ΓΡΑΦΕΙΟ	 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ	 ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟΥ	ΣΤΑΥΡΟΚΟΝΝΟΥ	ΣΤΑΥΡΟΚΟΝΝΟΥ
Όλοι	οι	εκλογείς.

67.	ΣΤΕΝΗ	
117.	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ	ΚΕΝΤΡΟ	ΣΤΕΝΗΣ	ΣΤΕΝΗ
Όλοι	οι	εκλογείς.

68.	ΣΤΡΟΥΜΠΙ	118.	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ	ΚΤΗΡΙΟ	ΣΤΡΟΥΜΠΙΟΥ	
ΣΤΡΟΥΜΠΙ
Όλοι	οι	εκλογείς.

69.	ΤΑΛΑ
119.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΣΧΟΛΕΙΟ	ΤΑΛΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ	Α	ΤΑΛΑ
Όλοι	οι	εκλογείς	οι	κάτοχοι	δελτίων	ταυτότητας	με	αριθμούς	
από	0	έως	800000.

120.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΣΧΟΛΕΙΟ	ΤΑΛΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ	Β	ΤΑΛΑ
Όλοι	οι	εκλογείς	οι	κάτοχοι	δελτίων	ταυτότητας	με	αριθμούς	
από	800001	και	άνω.

70.	ΤΙΜΗ	
121.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΣΧΟΛΕΙΟ	ΤΙΜΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ	Α	ΤΙΜΗ
Όλοι	οι	εκλογείς	οι	κάτοχοι	δελτίων	ταυτότητας	με	αριθμούς	

από	0	έως	780000.

122.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΣΧΟΛΕΙΟ	ΤΙΜΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ	Β	ΤΙΜΗ
Όλοι	οι	εκλογείς	οι	κάτοχοι	δελτίων	ταυτότητας	με	αριθμούς	
780001	και	άνω.

71.	ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ	
123.	 ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΣΧΟΛΕΙΟ	ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑΣ	(α)	
ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ
Όλοι	οι	εκλογείς.
(β)	ΚΙΔΑΣΙ
Όλοι	οι	εκλογείς.
(γ)	ΠΡΑΣΤΕΙΟ
Όλοι	οι	εκλογείς.

72.	ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ	
124.	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ	ΚΤΗΡΙΟ	ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑΣ	ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ
Όλοι	οι	εκλογείς.

73.	 ΤΣΑΔΑ	 125.	 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ	 ΔΗΜΟΤΙΚΟ	 ΣΧΟΛΕΙΟ	
ΤΣΑΔΑΣ		ΤΣΑΔΑ
Όλοι	οι	εκλογείς.

74.	ΦΑΣΟΥΛΑ	126.	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ	ΚΤΗΡΙΟ	ΦΑΣΟΥΛΑΣ	 ΦΑ-
ΣΟΥΛΑ
Όλοι	οι	εκλογείς.

75.	ΦΥΤΗ
127.	ΓΡΑΦΕΙΑ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	ΦΥΤΗΣ	(α)	
ΦΥΤΗ
Όλοι	οι	εκλογείς.
(β)	ΜΗΛΙΑ
Όλοι	οι	εκλογείς.

76.	ΧΛΩΡΑΚΑ	
128.	Α	ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΣΧΟΛΕΙΟ	ΧΛΩΡΑΚΑΣ	ΑΓΙΟΥ	ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ		ΚΕΝΤΡΟ	Α	ΧΛΩΡΑΚΑ
Όλοι	οι	εκλογείς	οι	κάτοχοι	δελτίων	ταυτότητας	με	αριθμούς	
από	0	έως	600000.

129.	Α	ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΣΧΟΛΕΙΟ	ΧΛΩΡΑΚΑΣ	ΑΓΙΟΥ	ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ		ΚΕΝΤΡΟ	Β	ΧΛΩΡΑΚΑ
Όλοι	οι	εκλογείς	οι	κάτοχοι	δελτίων	ταυτότητας	με	αριθμούς	
600001	έως	810000.

130.	Α	ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΣΧΟΛΕΙΟ	ΧΛΩΡΑΚΑΣ	ΑΓΙΟΥ	ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ		ΚΕΝΤΡΟ	Γ	ΧΛΩΡΑΚΑ
Όλοι	οι	εκλογείς	οι	κάτοχοι	δελτίων	ταυτότητας	με	αριθμούς	
810001	έως	933000.

131.	Α	ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΣΧΟΛΕΙΟ	ΧΛΩΡΑΚΑΣ	ΑΓΙΟΥ	ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ		ΚΕΝΤΡΟ	Δ	ΧΛΩΡΑΚΑ
Όλοι	οι	εκλογείς	οι	κάτοχοι	δελτίων	ταυτότητας	με	αριθμούς	
από	933001	και	άνω.

77.	ΧΟΛΕΤΡΙΑ		
132.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΣΧΟΛΕΙΟ	ΧΟΛΕΤΡΙΩΝ	 ΧΟΛΕΤΡΙΑ
Όλοι	οι	εκλογείς.

78.	ΧΟΥΛΟΥ	
133.	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ	ΚΕΝΤΡΟ	ΧΟΥΛΟΥΣ	ΧΟΥΛΟΥ
Όλοι	οι	εκλογείς.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Εκλογικά Τμήματα 
Εκλογικά Κέντρα 
Εκλογείς που δικαιούνται να ψηφίσουν στο εκλογικό κέντρο
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Φ όνο εκ προμελέτης διερευνούν οι Αρ-
χές σχετικά με τον θανάσιμο τραυ-
ματισμό 58χρονου μοτοσικλετιστή, ο 

οποίος παρασύρθηκε από όχημα στις 2 τα ξη-
μερώματα του περασμένου Σαββάτου στη λεω-
φόρο «Τάφοι των Βασιλέων» στην Πάφο. 
Η υπόθεση διερευνάται ως τέτοια, μετά από ε-
ξασφάλιση σχετικής μαρτυρίας. 
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός του οχή-
ματος εγκατέλειψε τη σκηνή, αφήνοντας τον ο-
δηγό της μοτοσικλέτας αιμόφυρτο στην άσφαλ-
το. Πρόκειται για 58χρονο Ελληνοκύπριο. 
Στη σκηνή έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο με-
τέφερε τον 58χρονο στο Νοσοκομείο Πάφου, ό-
που διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η Αστυνομία διενεργεί εξετάσεις, προκειμένου 
να συλλέξει στοιχεία που θα οδηγήσουν στον ε-
ντοπισμό του οδηγού που εγκατέλειψε τη σκη-
νή. Οι Ιατροδικαστές κατέληξαν στο συμπέρα-
σμα ότι, ο θάνατος του 58χρονου επήλθε, από 

πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι, στο σώμα και 
στα ζωτικά όργανα, συνέπεια οδικής σύγκρου-
σης. 
Κατά τη διερεύνηση της οδικής σύγκρουσης, 
προέκυψε μαρτυρία εναντίον 45χρονου κάτοι-
κου Πάφου, που τον φέρει να ήταν ο οδηγός 
του οχήματος που ενέχεται. 
Από περαιτέρω εξετάσεις φάνηκε ότι λίγη ώρα 
προηγουμένως, θύμα και συλληφθείς, φέρο-
νται να είχαν λογομαχία μεταξύ τους σε υπο-
στατικό στην Πάφο, η οποία με την παρέμβα-
ση θαμώνων, έληξε. Γύρω στις 7.35 το πρωί του 
Σαββάτου, ο 45χρονος εντοπίστηκε από μέλη 
του ΤΑΕ Πάφου να οδηγεί το αυτοκίνητο του και 
ανακόπηκε. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που 
ακολούθησε, εντοπίστηκαν σε αυτό διαρρηκτι-
κά εργαλεία και συνελήφθη για αυτόφωρο αδί-
κημα. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω αυ-
τοκίνητο έφερε κτυπήματα στο μπροστινό του 
μέρος και ήταν φρεσκοβαμμένο με σπρέι, ενώ 
σε έλεγχο νάρκοτεστ που υποβλήθηκε ο 45χρο-
νος είχε θετική ένδειξη. 
Ο 45χρονος κατηγορείται για φόνο εκ προμελέ-
της. 
Την Κυριακή ο 45χρονος παρουσιάστηκε ενώπι-
ον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το ο-
ποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης 
8 ημερών. 
Η αστυνομία έχει στην κατοχή της οπτικό υλικό, 
μαρτυρία από αυτόπτη μάρτυρα και επιστημο-
νικά τεκμήρια από ίχνη σάρκας που εντοπίστη-
καν στους τροχούς του οχήματος του δράστη 
και αναμένεται να ταυτοποιηθούν.

Α νοικτή επιστολή στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, 
απέστειλε ο Επαρχιακός γραμματέ-

ας της ΠΕΚ Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, με την 
οποία τον καλεί να αναλογιστεί, με αφορμή 
και την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου. 
Ο κ. Πιττοκοπίτης παραθέτει μια σειρά από 
επιχειρήματα καλώντας ουσιαστικά τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας να αφήσει ανοικτό το 
θέμα, με την ελπίδα ότι οι κάτοικοι των κοι-
νοτήτων θα βρουν το δίκαιό τους σε κατοπι-
νό στάδιο    
   
Η επιστολή

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε,
Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και στη σχε-
τική πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου και σημειώνω τα κάτωθι.
2.  Το φυσικό περιβάλλον της Χερσονήσου 
του Ακάμα  προστατεύεται κατά απόλυτο 
τρόπο με τη λειτουργία του Εθνικού Δάσους 
Ακάμα και την ένταξη των οικολογικά αξιόλο-
γων περιοχών στο δίκτυο Natura 2000.
3.  Οι εξωπραγματικές και αντιεπιστημονικές 
θέσεις των οικολογικών οργανώσεων και δυ-
στυχώς και του Τμήματος Περιβάλλοντος, για 
μηδενική ανάπτυξη στις καθαρά γεωργικές ε-
κτάσεις πέραν των προστατευόμενων περιο-
χών, είναι καθόλα εξωπραγματικές και χωρίς 
επιστημονική τεκμηρίωση, με το επιχείρημα 
ότι θα υποβαθμιστεί η «φυσικότητα των θεά-
σεων» και σε καμία περίπτωση δεν θα έπρε-

πε να γίνουν αποδεκτές από τον υπουργό Γε-
ωργίας και κατ’ επέκταση από το Υπουργικό 
Συμβούλιο.
4.  Κύριε Πρόεδρε εφόσον εκ των πραγμά-
των φαίνεται ότι «το βαθύ κράτος» δεν σας 
αφήνει περιθώρια για υλοποίηση των υπο-
σχέσεων σας προς τις κοινότητες του Ακάμα 
και ειδικότερα προς την κοινότητα Ίνειας για 
απονομή δικαιοσύνης, είναι παράκληση μου 
όπως το θέμα να παραμείνει ανοικτό με την 
ελπίδα να βρούμε το δίκαιο μας σε κατοπινό 
στάδιο με την παρουσίαση νέων επιστημονι-
κών μελετών από ειδικούς που θα καλέσει η 
κοινότητα.
Τέλος Κύριε Πρόεδρε, διαιρωτώμαι γιατί το 
Υπουργείο Γεωργίας δεν εξετάζει το διαχρο-
νικό αίτημα των κοινοτήτων  Ίνειας και Αρό-
δων για μεταφορά νερού από το αρδευτικό 
έργο Ασπρόκρεμμου για άρδευση των πεδι-
νών περιοχών των δύο κοινοτήτων, για ου-
σιαστική στήριξη του αγροτικού κόσμου της 
περιοχής.
Σημειώνω ότι το αρδευτικό έργο Ασπρόκρεμ-
μου καλύπτει γεωργική γη μέχρι τον Αγ. Γε-
ώργιο Πέγειας, λίγα μόνο χιλιόμετρα από την 
πεδινή περιοχή Ίνειας και κ. Αρόδων.

Το τροχαίο αποκάλυψε φόνο 
εκ προμελέτης
Πως αποκαλύφθηκε η υπόθεση 

ΑνοικΤή επισΤολή σΤον προεδρο γιΑ ΑκΑμΑ
Ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΠΕΚ Χαράλαμπος 
Πιττοκοπίτης τον καλεί να σκεφτεί τις κοινότητες
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Τις ειδήσεις φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Τ ο κουγιούμι είναι ένα είδος νηστιάς κατασκευα-
σμένο από γαλβανιζέ λαμαρίνα για να αποφεύ-
γεται κατά το δυνατό το σκούριασμα της. Πάνω 

από τη φωτιά ενός ματιού που ανάβει 
με γκάζι, βρίσκεται η χόβολη με την 
άμμο όπου μέσα τοποθετείται το μπρίκι 
με τον καφέ. Πάνω από τη χόβολη υπάρ-
χει ένα ντεποζιτάκι με νερό που ένεκα 
της καυτής άμμου σιγοβράζει. Από ένα 

μικρό κρουνό ο καφετζής γεμίζει το μπρίκι με νερό το 
οποίο πρέπει να είναι χλιαρό, γι’ αυτό υπάρχει ένα 
στούπωμα από το οποίο ο καφετζιής τροφοδοτεί με 
κρύο νερό, ώστε αυτό να παραμένει πάντα χλιαρό.     
Ο Καλαπάχης ήταν φίλος του Χαρίλαου και του έκανε 
αρκετές νουθεσίες, θέλοντας να τον πείσει να μην δια-
κινδυνεύει την ελευθερία του και την υπόληψη του για 
λίγες όρνιθες, διότι στο τέλος αργά ή γρήγορα κανείς 
δεν γλίτωνε από το χέρι του νόμου, και κάποια μέρα θα 
πιανόταν στα πράσα. Ήξερε ότι ο Χαρίλαος είχε λιμπί-
σει να επισκέπτεται ένα ξαπώλητο χωράφι όπου μέσα 
έβοσκαν όρνιθες της γειτονιάς, και να αρπάζει ένα δυο 
τη κάθε φορά. Ήταν ένα χωράφι που ο κάτοχος του 
ήταν ξενιτεμένος μακριά, και το είχε παρατημένο και 
παραμελημένο. Ήταν γεμάτο με άγρια βλάστηση και 
οι όρνιθες από το διπλανό γουμά πετάσσονταν από 
τα ττέλια για να βοσκήσουν.  Η γερόντισσα Ευτυχού 
αναγκαζόταν να πεϊκλώνει τα πόδια τους για να μην 
μπορούν να πετάσσονται και μερικές να χάνονται, 
αλλά μάταια. Αυτές συνέχιζαν να βρίσκουν τρόπο να 
πηγαίνουν στο διπλανό χωράφι να βόσκουν, με απο-
τέλεσμα κάποιες να εξαφανίζονται. Ήταν γριά και ανή-
μπορη να παραφυλάξει να πιάσει τον κλεφτή, εξάλλου 
ο Χαρίλαος ήταν πολύ καπάτσος στο έργο του. Όμως 
όπως ξέρουμε ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο, η Ευτυχού 
πληροφορήθηκε από καλοθελητές γειτόνους ότι ο Χα-
ρίλαος που κατοικούσε στο παρέκει σπίτι, κάθε Κυρια-
κή απόγευμα για να πάει να ανοίξει το καφενείο στο 
οποίο δούλευε, περνούσε από το ξαπώλητο χωράφι 
και άρπαζε μια όρνιθα. Την έσφαζε, την καθάριζε, την 
μαγείρευε και έκανε ένα καλό τσιμπούσι κάθε φορά, 
της είχαν πει.
Αποφασισμένη να τελειώσει αυτή την ιστορία, ειδο-
ποίησε την αστυνομία μηνώντας τους ότι αν τον επι-
σκέπτονταν Κυριακή απόγευμα στο καφενείο, θα τον 
συνελάμβαναν επ’ αυτοφώρω. Ο Χαρίλαος έξω σε ένα 
χωράφι δίπλα στο τσιακκί είχε τελειώσει το ξιφτέρισμα 
της όρνιθας και μπαίνοντας μέσα με ένα μυτερό τσι-
ακκί ετοιμαζόταν να τη σκίσει και να της καθαρίσει τα 
εντόσθια. Ήταν μόνος στο καφενείο και βιαστικά προ-
σπαθούσε να τελειώσει το καθάρισμα και να τη βάλει 
να ψηθεί στη κατσαρόλα που μισογεμάτη με νερό, 
έβραζε στη φωτιά. Ήθελε να τελειώσει γιατί ήρθε το 
σούρουπο και οι πελάτες θα άρχιζαν σιγά σιγά να κα-
ταφθάνουν. Η φωτιά κάτω από την άμμο στο κουγιού-
μι έβραζε όσο έπρεπε, έτοιμη να δεχτεί το μπρίκι με 
τον καφέ.
Το νερό μέσα στον μισογεμάτο κάδο σιγόβραζε κι αυτό. 
Είχε πάντα μισοάδειο το κουγιούμι για να μπορεί να το 
πιντώνει όταν ζεσταινόταν πολύ, γιατί ο καφές για να 
ψηθεί καλά, χρειαζόταν χλιαρό νερό. Είχε ένα μεγάλο 
στούπωμα στο πάνω μέρος που το άνοιγε και έριχνε 
μέσα το νερό.
Σχεδόν είχε τελειώσει, αλλά ο νους του ήταν πάντα έξω 
στο δρόμο παρακολουθώντας να μην πιαστεί στα πρά-
σα να μαγειρεύει τη ξένη όρνιθα από κάποιον που δεν 
έπρεπε και τον μαρτυρήσει. Έτσι κάθε τόσο έβγαινε 
στην αυλή και έριχνε μια ματιά στο βάθος του δρόμου 
παρακολουθώντας μην ερχόταν κάποιος ή κάποιο λα-
ντρόβερ της αστυνομίας. Είχε πάντα το νου του, διότι 
ήξερε ότι στις πολλές φορές, σίγουρα κάποια φορά η 
αστυνομία θα τον επισκεπτόταν. Εκείνη τη μέρα λοιπόν 
λίγο πριν τελειώσει με την όρνιθα, βγήκε έξω στη στρά-

τα να ρίξει μια ματιά. Ήταν έρημος από κόσμο, κανείς 
δεν περπατούσε, αλλά μακριά στο βάθος του,  είδε να 
έρχεται ένα Αστυνομικό περιπολικό. Σκέφτηκε ότι ίσως 
να μην ήταν για λόγου του, αλλά δεν θα το άφηνε στην 
τύχη. Μπήκε μέσα λοιπόν στο τσιάκκι, και παίρνοντας 
την όρνιθα την έβαλε με το ζόρι μέσα στο στενό λαι-
μό του κουγιουμιού και την έσπρωξε μέσα στο νερό 
για τους καφέδες. Έβαλε και το στούπωμα, και με το 
πάσο του έκανε να βγει στην αυλή. Δεν πρόλαβε όμως, 
μπούκαραν οι αστυνομικοί και τον έστησαν στον τοίχο. 
Ένας τον πρόσεχε, και οι άλλοι έψαξαν με πολλή προ-
σοχή να βρουν την όρνιθα που είχε κλέψει. Ήταν σί-
γουροι γι’ αυτό, οι πληροφορίες τους ήταν ασφαλείς. 
Με άγριο τρόπο τον είχαν ακινητοποιημένο και με μα-
νία έψαχναν. Έψαχναν και όλο έψαχναν, αλλά τίποτα 
δεν έβρισκαν. Εκνευρισμένοι στο τέλος σταμάτησαν 
την έρευνα, και προσπάθησαν με φοβέρες να τον ανα-
κρίνουν και να τον κάνουν να ομολογήσει.
Όμως ο Χαρίλαος δεν ανησυχούσε, γιατί ήξερε ότι κα-
νείς ποτέ, δεν θα φανταζόταν ότι μέσα στο κουγιούμι 
θα σκεφτόταν να κρύψει μια όρνιθα. Ήταν ένα σχέδιο 
που κατέστρωσε και είχε κατά νου να εφαρμόσει σε 
περίπτωση εφόδου της αστυνομίας -καλή ώρα-, που 
το είχε σχεδιάσει ύστερα από πολλή σκέψη, γιατί όπως 
πίστευε κανείς μα κανείς δεν θα φανταζόταν μια τόσο 
έξυπνη κρυψώνα. 
Το κουγιούμι ήταν ένα ντεποζιτάκι  γεμάτο νερό πάνω 
από την καυτή άμμο, με το οποίο ο καφετζής έψηνε 
τους καφέδες. Ο καφές ψημένος στην άμμο έχει φήμη 
εκλεχτού ροφήματος, γιατί ψήνεται με τον παραδοσι-
ακό τρόπο στο κουγιούμι. Αυτό επιτυγχάνεται γιατί ο 
καφές μέσα στο χάλκινο μπρίκι πάνω στη χόβολη με 
την άμμο που βράζει ψήνεται ομοιόμορφα και σε στα-
θερή θερμοκρασία, εξασφαλίζοντας έτσι μια ξεχωρι-
στή ποιότητα.
Πριν μπουκάρουν λοιπόν οι Επικουρικοί αστυνομικοί 
στο καφενείο για έρευνα, ο Χαρίλαος πρόλαβε και 
έριξε μέσα στο κουγιούμι την όρνιθα όπως ήταν ξιφτε-
ρισμένη με τα εντόσθια εντός. Ήταν μια χώστρα που 
κανείς δεν θα σκεφτόταν, έτσι και οι Εγγλέζοι όσο κι 
αν έψαξαν δεν ανακάλυψαν τίποτα και έφυγαν άπρα-
χτοι.
Ο λαιμός όμως στο κουγιουμι ήταν μικρός, και η όρνιθα 
δεν χωρούσε να βγει. Γι αυτό ο Χαρίλαος αποφάσισε να 
την αφήσει μέσα να βράσει ώσπου να καλοψηθεί για 
να ξιμασκαλίζεται, και ύστερα να την βγάλει κομμάτι 
με κομμάτι. Τα νέα για την έρευνα από την αστυνομία 
διαδόθηκαν αμέσως σε όλο το χωριό, και οι κάτοικοι 
γεμάτοι περιέργεια κατέβηκαν στον καφενέ να μάθουν 
τι συμβαίνει. Ένας ένας κατέφθαναν και αφού κάθο-
νταν, έδιναν την παραγγελιά τους. Οι καρέκλες όλες γέ-
μισαν ασφυκτικά, και πολλοί έμειναν όρθιοι να πίνουν 
τον καφέ τους ακουμπισμένοι στους παραστατούς και 

στους τοίχους. Όλοι μιλούσαν και όλοι ρωτούσαν και 
έδειχναν μια μεγάλη ανησυχία μήπως βρει τον μπελά 
του το καημένο το παραπαίδι, και έδειχναν όλοι να τον 
συμπονούν.
Εκείνη η μέρα έμεινε αξέχαστη στο Χαρίλαο, γιατί μα-
ζεύτηκε όλο το χωριό και δεν προλάβαινε να φτιάχνει 
καφέδες. Παρόμοια κίνηση και τόσο μεγάλη είσπραξη 
μόνο κάθε Λαμπρή συνέβαινε, όταν όπως όριζε το έθι-
μο όλοι από το χωριό και από μακριά, μαζεύονταν τα 
απογεύματα στην πλατεία για να παίξουν παραδοσι-
ακά παιχνίδια και να ιδωθούν οι ξενιτεμένοι με τους 
ντόπιους.
Εκείνη η μέρα έμεινε αξέχαστη στο Χαρίλαο, γιατί βλέ-
ποντας όλους να ανησυχούν για πάρτη του τάχατες, 
μέσα του γελούσε. Ήταν πενηνταήμερο και σε λίγες 
μέρες θα ερχόταν το Πάσχα. Ήξερε ότι όλοι οι χωριανοί 
νήστευαν για να μεταλάβουν, ενώ αυτός τους έφτιαχνε 
να πιούν καφέ μιλλωμένο, αφού μέσα στο κουγιούμι 
στο βραστό νερό σιγοψηνόταν η όρνιθα που έχωσε.
Εκείνη η μέρα έμεινε αξέχαστη στο Χαρίλαο, γιατί μέσα 
του ένιωθε μια εφορία, είχαν τα πράγματα πάρει τη 
σειρά τους όπως αυτός τα είχε σχεδιάσει. Με το δίσκο 
στο χέρι μπαινοβγαίνοντας στο τσιάκι, περπατούσε και 
κάθε τόσο έριχνε μια ματιά στο φίλο του τον Καλαπά-
χη που καθόταν έξω στην αυλή, και στο συναπάντημα 
των βλεμμάτων τους και οι δυο μειδιούσαν ευχαριστη-
μένοι. Ο Καλαπάχης έσουζε το κεφάλι του σε ένδειξη 
παραδοχής για το σιεϊττανίκκι του φίλου του. Έφερνε 
στο νου του τες πολλές νουθεσίες να είναι προσεχτικός 
που του έκανε, ενώ Χαρίλαος τον άκουγε και γελούσε 
λέγοντας του ότι δεν φοβόταν, γιατί είχε σχέδιο για τέ-
τοια περίπτωση, πώς να γλιτώσει.
Ο παπάς του χωριού που καθόταν στην άλλη μεριά της 
αυλής τον ρώτησε πως μπορούσε να είναι ευδιάθετος 
ύστερα από την περιπέτεια που είχε, αλλά πριν προλά-
βει να του απαντήσει, δέχτηκε μια φιλοφρόνηση από 
τον επίτροπο της εκκλησιάς τον ΧατζιηΕυστάθιο που 
καθόταν μαζί με τον παπά.
-Σήμερα Χαρίλαε ο καφές σου είναι θεσπέσιος, έβαλες 
τίποτα μέσα;
Ο Χαρίλαος προτιμώντας να απαντήσει πρώτα στη φι-
λοφρόνηση του Χατζιη Ευστάθιου, είπε,
-Μα όχι ΧατζιηΕυτάθιε, δεν έβαλα τίποτα μέσα. Ο κα-
φές σήμερα είναι δικής μας εισαγωγής από τη Μέκκα, 
είναι ολόφρεσκος και τον αλέθουμε επί τόπου, 
απάντησε ο Χαρίλαος κάνοντας όλους τους θαμώνες 
να μείνουν ευχαριστημένοι για τον ολόφρεσκο καφέ 
που μπορούσαν να απολαμβάνουν και τον οποίο με 
τόση μαεστρία έψηνε ο μισταρκός του καφενέ χωρίς 
καν να περάσει από τη σκέψη τους ότι έπιναν μιλλω-
μένους καφέδες.

                                             ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

Οι μιλλωμένοι καφέδεςΣυμβάλλοντας στη σωστή 
χρήση της γλώσσας μας 
Ο Χρυσόστομος Π. Ρουσής, M.Ed., πρώην Διευθυντής 
Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, 
καταγράφει λάθη στη χρήση της γλώσσας μας. 

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

ποιότητα στη σκέψη μας και τα-
νάπαλιν». (Γ. Μπαμπινιώτης, 
2018) Όσοι λοιπόν αγαπάμε τη 
γλώσσα μας και ενδιαφερόμαστε 
για την ποιότητά της, θα πρέπει 
να θελήσουμε να προσέξουμε 

μερικά από εκείνα τα λάθη που ακούμε ή δια-
βάζουμε:    
1. Λέξεις που συγχέονται: Εκπροσωπώ Vs αντι-
προσωπεύω: Ο επίσκοπος «αντιπροσωπεύει 
την Εκκλησία». Το σωστό είναι: ο επίσκοπος εκ-
προσωπεί/εκπροσώπησε την Εκκλησία.
Η συμπεριφορά των νέων «εκπροσωπεί τα 
ήθη» τής εποχής μας. Το σωστό είναι: Η συμπε-
ριφορά των νέων αντιπροσωπεύει τα ήθη τής 
εποχής μας.  
N.B. (Σημειώστε): εκπροσωπώ, εκπροσώπη-
σα, -ούμαι, -ήθηκα 1. ενεργώ για λογαριασμό 
κάποιου, παρευρίσκομαι ως εκπρόσωπος κά-
ποιου: ο αντιδήμαρχος εκπροσώπησε τον δή-
μαρχο στο εθνικό μνημόσυνο. 2. εκφράζω: «Ο 
Νόαµ Τσόµσκι θεωρείται ότι εκπροσωπεί το 
κίνηµα τής Νέας Αριστεράς στις Η.Π.Α.»  - Στο 
νέο Συμβούλιο εκπροσωπούνται όλες οι από-
ψεις τών υπαλλήλων/εργαζομένων.         [εκ-
πρόσωπος (ο/η): πρόσωπο που αντιπροσω-
πεύει κάποιον/κάτι: εκπρόσωπος εταιρείας/
κόμματος/τής νέας τάσης/του ρομαντισμού/
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ] Έφυγε στις 20 
Σεπτεμβρίου 1971 ένας από τους σπουδαιότε-
ρους εκπροσώπους της ελληνικής ποίησης και 
των γραμμάτων γενικότερα. ANT. αντιπρόσω-
πος, πληρεξούσιος. (Γ. Μπαμπινιώτης)  
Vs  αντιπροσωπεύω,  αντιπροσώπευσα, -τηκα  
ΣΥΝ. εκπροσωπώ 1. ενεργώ ως αντιπρόσωπος.
2. Λάθη στη χρήση του τελικού -ν: Δύσκολα θα 
ξεπλύνουμε «τη ντροπή» από τα χρυσά διαβα-
τήρια. Το σωστό είναι:  δύσκολα θα ξεπλύνουμε 
την ντροπή. - Εμείς οι Κύπριοι ζούσαμε με «τη  
ψευδαίσθηση» πριν από την οικονομική κρίση. 
(2013). Το σωστό είναι:  Εμείς οι Κύπριοι ζούσα-
με με την ψευδαίσθηση πριν από την κρίση.
N.B. (Σημειώστε): 1. Σύμφωνα με τη Νεοελλη-
νική Γραμματική του Μανόλη Τριανταφυλλί-
δη, το άρθρο “τον, στον – την, στην”, το αριθ-
μητικό και αόριστο άρθρο “έναν”, η προσωπική 
αντωνυμία “αυτήν/την” και τα άκλιτα “δεν” και 
“μην” φυλάγουν το τελικό  -ν,  όταν η λέξη που 
ακολουθεί αρχίζει από φωνήεν,  από στιγμιαίο 
σύμφωνο (κ, π, τ),  από διπλό σύμφωνο (ξ, ψ) 
και από δίψηφο φωνήεν (γκ, μπ, ντ, τζ, τσ)  2. 
Το αρσενικό άρθρο “τον” γράφεται πάντοτε με 
-ν για να ξεχωρίζει από το ουδέτερο “το”: είδα 
τον γιατρό  -   συνάντησα τον φίλο μου  -  τον 
Δεκέμβριο  -  σέβομαι τον γέρο.  (Γ. Μπαμπι-
νιώτης)
Λέμε και γράφουμε: Η ειρωνεία μειώνει την 
αυτοεικόνα του παιδιού. - Το σχολείο αποτελεί 
ορόσημο για την κοινωνικοποίηση του μαθητή. 
- Οι Έλληνες ενεργούν με το συναίσθημα παρά 
με τη λογική.  -  δε μάς είδε κανείς  -   δε συζητώ 
μαζί σου  -   μη μιλάς  -  δε με νοιάζει.
Πηγές:  Μπαμπινιώτης Γ. , Λεξικό της Νέας Ελ-
ληνικής Γλώσσας. Παπαζαφείρη I. , Λάθη στη 
χρήση της γλώσσας μας. Τριανταφυλλίδη Μ. , 
Νεοελληνική Γραμματική 
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

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 εταιρία Constantinou Bros Property Management Ltd  στην Πάφο, Κύπρο, 
ζητεί για εργοδότηση 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Περιγραφή Εργασίας
• Οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία, ομάδας πωλήσεων ακινήτων και των μετά την πώληση, 
πωλήσεων και διαδικασιών. 
• Προγραμματισμός και επίβλεψη της συντήρησης των ακινήτων της εταιρίας. 

Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίου
• Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Διεύθυνση Επιχειρήσεων ή συναφή κλάδο.                                                                                           
• Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας                                                                                                                                    
• Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή ( windows, XL, power point, etc.)                                                                                                    
• 2 χρόνια προηγούμενη εμπειρία.         

Η Εταιρία Προσφέρει
• Ελκυστικό πακέτο απολαβών
• Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
• Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης
• Δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης
• Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας
Πλήρη βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στην κάτωθι διεύθυνση:

Email: hr@cbh-cyprus.com
           manager@aa-cbh.com
Constantinou Bros Property Management Ltd
Human resources department
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος
          www.cbh-cyprus.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 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023,

στον Ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη 
Μεσόγη το ετήσιο μνημόσυνο 

των πολυαγαπημένων μας γονέων

ΝΕΟΦΥΤΟΥ και ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΛΕΜΕΣΙΑΝΟΥ
και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη τους να παραστούν

Οι τεθλιμμένοι
Παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα, 
λοιποί συγγενείς και φίλοι

Σχολική Εφορεία Κισσόνεργας

 Κενή Θέση 

Σχολικού Συνοδού στο Νηπιαγωγείο  
Κισσόνεργας – Γεώργιου Μιχαήλ.

Αιτήσεις από 30/01/2023 – 10/02/2023 
και ώρα 12:00μ.μ.

Για πληροφορίες και αιτήσεις στη 
Σχολική Εφορεία Κισσόνεργας 

(κτίριο Κοινοτικού Συμβουλίου) 

Λεωφόρος Χρήστου Κκέλη 94, 8574 Κισσόνεργα
E-mail:eforia.kissonergas@gmail.com

Tηλ:26943025 Φαξ:26940806

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΤΙΚΩΝ

Ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαί-

δευσης Πάφου τελεί το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των 

τεθνεώτων εκπαιδευτικών, την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023, 

στον Ιερό ναό της Παναγίας της Παντάνασσας και καλεί τους 

συναδέλφους, τους συγγενείς και φίλους να παραστούν και 

να τιμήσουν τη μνήμη τους.

Από την Επτροπή
ΣΥ.Σ.Ε.Δ.Ε.
ΠΑΦΟΥ

Ο Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου 
κ. Τυχικός σήμερα Σάββατο 28 Ιανουαρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει 
στο Ιερό Παρεκκλήσι Αγίας Βαρβάρας στη Κοίλη. 
Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων 
στην Κάτω Πάφο. 
Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου, εορτή των Αγίων Τριών Ιεραρχών θα λειτουργήσει και θα κηρύξει 
στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο. 
Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στην Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ παρά 
τα Χολέτρια. Το εσπέρας της ίδιας ημέρας θα προστεί του εσπερινού και θα κηρύξει στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στη Στενή. 
Την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αγίου Τρύφωνα μεταξύ Θελέτρας και Γιόλου και ακολούθως θα τελέσει τον καθιερωμένο 
αγιασμό. Το εσπέρας της ίδιας ημέρας θα προστεί του εσπερινού και θα κηρύξει στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού στη Λάσα. 
Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Παναγίας Χρυσελεούσης στην Έμπα.

Ιερά Μητρόπολη Πάφου
Λειτουργίες – Κηρύγματα  (26 – Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου) 



Ράλλυ Μόντε Κάρλο: Νίκησε ο Ogier  και  1,2 γ ια την Toyota!

Ο Sebastien Ogier ήταν ο μεγάλος νικητής του 
φετινού Rally Μόντε Κάρλο, με τον Kalle 
Rovanpera να κλείνει το 1-2 της Toyota, 

παίρνοντας την power stage και τον Thierry Neuville 
να συμπληρώνει το βάθρο των νικητών.
Ο Sebastien Ogier είδε στην τελευταία ειδική της 
τρίτης ημέρας του αγώνα τον teammate του, Kalle 
Rovanpera, να τον πλησιάζει στα 16 δευτερόλεπτα 
αλλά δεν αγχώθηκε, ανοίγοντας και πάλι την διαφο-
ρά από την πρώτη ειδική διαδρομή της τελευταίας 
ημέρας του αγώνα. Αυτή ήταν η 9η συνολικά νίκη 
του Ogier στο Rally Μόντε Κάρλο (8 στο WRC και 1 
στο IRC).  Στην δεύτερη θέση ολοκλήρωσε τον αγώ-
να ο Kalle Rovanpera ο οποίος έδωσε ελπίδες στους 
θεατές για μία μάχη για την νίκη μετά την επίδοση 
του στην χθεσινοβραδινή τελευταία ειδική. Ωστόσο, 
την τελευταία ημέρα του αγώνα διαχειρίστηκε τον 
ρυθμό του, και κράτησε όσο καλύτερα μπορούσε τα 
ελαστικά του για την Power Stage.    
Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Thierry 
Neuville ο οποίος συνέχισε να είναι ταχύτερος του 
Elfyn Evans παρόλο που έκανε διαχείριση στα ελα-
στικά του. Στην πρώτη στροφή της πρώτης ειδικής 
της ημέρας ο Βέλγος είχε την στιγμή του, καθώς 
φρέναρε αρκετά αργά για μία αριστερή φουρκέ-
τα με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμου, ευτυχώς 
για τον ίδιο χωρίς δυσάρεστες συνέπειες.  Ο Elfyn 
Evans τερμάτισε στην 4η θέση της κατάταξης χωρίς 
να καταφέρει να πλησιάσει τον Thierry Neuville. Ο 
Ουαλός είχε μία προσεγμένη προσέγγιση στην τε-

λευταία ημέρα του Rally Μόντε Κάρλο καθώς γνώρι-
ζε την φθορά που θα έχουν τα ελαστικά στις σημε-
ρινές ειδικές διαδρομές και δεν ήθελε να ρισκάρει 
κάποιο κλατάρισμα. Μία απρόσμενη μάχη εξελίχθη-
κε για την πέμπτη θέση ανάμεσα στον Ott Tanak και 
τον Takamoto Katsuta. Ο Ιάπωνας οδηγός της Toyota 
ήταν στα 38.4 δευτερόλεπτα πίσω από τον Εσθονό 
της M-Sport Ford στο τέλος της χθεσινής ημέρας. 
Ωστόσο, ο Tanak είχε αρκετά χαλαρό ρυθμό στις 
τρεις πρώτες ειδικές διαδρομές, καθώς ήθελε να 
έχει τα ελαστικά του στην καλύτερη κατάσταση που 
μπορούσε για την Power Stage και τους επιπλέουν 
βαθμούς που προσφέρει αυτή. Έτσι μετά το τέλος 
της προτελευταίας ειδικής διαδρομής ο Tanak είχε 
προβάδισμα μόλις ενός δέκατου από τον Katsuta. 
Στην Power Stage ο Ιάπωνας αντιμετώπισε πρόβλη-
μα με την πίσω αριστερή ανάρτηση του GR Yaris και 
έχασε κάθε πιθανότητα να κατακτήσει την πέμπτη 
θέση.   Την πρώτη οχτάδα συμπλήρωσαν τα δύο 
Hyundai i20N Rally1 των Dani Sordo και Esapekka 
Lappi. Τα προβλήματα στο υβριδικό σύστημα στο 
αυτοκίνητο του Dani Sordo συνεχίστηκαν και σήμε-
ρα, με τον Ισπανό να είναι απογοητευμένος. Δύσκο-
λη τελευταία ημέρα είχε και ο Esapekka Lappi που 
έχασε την καλή αίσθηση που είχε από το i20N την 
χθεσινή ημέρα, με τους χρόνους του να είναι εφά-
μιλλοι του Sordo.  Την δεκάδα της γενικής κατάταξης 
συμπλήρωσαν οι πρωτοπόροι του WRC2, ο Yohan 
Rossell με το Citroen C3 Rally2 και Nikolay Gryazin 
με το Skoda Fabia RS Rally2 ι.
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Ο Esapekka Lappi (Hyundai) και ο Takamoto 
Katsuta (Toyota) θα αγωνιστούν στη Φιν-

λανδία και συγκεκριμένα στο Rally Kuopio με 
αυτοκίνητα κατηγορίας Rally1, ώστε να προε-
τοιμαστούν για το Ράλλυ Σουηδίας.
Με τους νέους κανονισμούς στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Ράλλυ να επιβάλουν μειωμένες 
δοκιμές για τις εργοστασιακές ομάδες (κάθε 
κατασκευαστής θα έχει συνολικά 21 ημέρες 
δοκιμών καθ’ όλη τη σεζόν, με μέγιστο της 7 
ημέρες για κάθε οδηγό, όλοι ψάχνουν τη λύση 
για το συγκεκριμένο πρόβλημα.  Τα εργοστασι-
ακά πληρώματα εδώ και καιρό έχουν δηλώσει 
πως ο χρόνος που έχουν για δοκιμές δεν επαρ-
κεί ώστε να εξοικειωθούν κατάλληλα για τους 
αγώνες της φετινής χρονιάς. Οι ομάδες για να 
λύσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα φαίνεται 
πως θα επιλέγουν εθνικούς αγώνες οι οποίοι 
θα έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτούς 
του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ.

Την αρχή θα κάνουν Toyota και Hyundai τον 
επόμενο μήνα. Οι εργοστασιακοί τους οδηγοί 
Takamoto Katsuta και Esapekka Lappi θα λά-
βουν μέρος στο Ράλλυ Kuopio το οποίο διε-
ξάγεται στη Φινλανδία. Ο Ιάπωνας θα βρεθεί 
πίσω από το τιμόνι του Toyota Yaris GR Rally1, 
με τον Φινλανδό οδηγό να συμμετέχει και 
αυτός με το Hyundai i20 N Rally1.  Το Ράλλυ 
Kuopio διεξάγεται 3-4 Φεβρουαρίου, με τους 
δύο οδηγούς να το επιλέγουν ώστε να προε-
τοιμαστούν για το Ράλλυ Σουηδίας το οποίο 
διεξάγεται μία εβδομάδα αργότερα (9-12 Φε-
βρουαρίου).

Takamoto Katsuta και Esapekka Lappi 
στο ράλλυ Kuopio!

Όπως όλα δείχνουν στην Aston Martin 
έχουν βάλει ψηλά τον πήχη για τις ερχό-

μενες χρονιές στην Formula 1, όπου τα περι-
θώρια αποτυχίας θα στενεύουν όλο και περισ-
σότερο, με στόχο παρουσιάσουν σημαντικά 
σημάδια βελτίωσης.
Η Aston Martin έπειτα από δυο χρόνια μετά 
την είσοδό της στην Formula 1 το 2021 δεν 
έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει εντός πίστας. 
Η βρετανική ομάδα του Lawrence Stroll είχε 
δυο πολύ απογοητευτικές σεζόν και έκλεισε 
το Πρωτάθλημα στις τελευταίες θέσεις του 

midfield. Το αγωνιστικό πακέτο της AMR22 δεν 
ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις των οδηγών 
της ομάδας και κάθε αγωνιστικό τριήμερο οι 
Lance Stroll και Sebastian Vettel πάλευαν για 
την βαθμολογική δεκάδα. Φέτος η ομάδα θα 
προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο 
την πολυετή εμπειρία του Fernando Alonso 
με στόχο να βελτιωθούν εντός πίστας. Η νέα 
AMR23, η οποία θα παρουσιαστεί στις 13 Φε-
βρουαρίου, σύμφωνα με τον Blandin θα είναι 
εφοδιασμένη με την γνώση που έχουν αποκο-
μίσει οι μηχανικοί τις περασμένες σεζόν.

Η Aston Martin δεν έχει δικαιολογίες!

H Hyundai αρνείται πως θέλει να 
εμπλακεί μελλοντικά στον κόσμο της 
Formula 1, καθώς πρέπει να έχει επι-
χειρηματικό κίνητρο για να το πράξει.

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν οι νέοι 
κανονισμοί μονάδων ισχύος της Formula 

1 για το 2026, το ενδιαφέρον κατασκευαστών 
για το σπορ αυξήθηκε σημαντικά. 
Η Porsche ήταν μία ανάσα από συμφωνία κι 
ακόμα είναι στην επικαιρότητα ως υποψήφια, 
ενώ Audi επιβεβαίωσε πως θα εισέλθει στο 
κορυφαίο πρωτάθλημα σε τέσσερις τροχούς, 

συνεργαζόμενη με τη Sauber Motorsport.                                                                                                                                     
Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε δει σενά-
ρια για πιθανή είσοδο της Ford, ενώ μία ακό-
μη αυτοκινητοβιομηχανία που φημολογείται 
πως ενδιαφέρεται να εισέλθει στο σπορ, εί-
ναι η Hyundai. H κορεατική φίρμα αγωνίζε-
ται τα τελευταία χρόνια στο WRC και από το 
2023 έχει για επικεφαλής του αγωνιστικού 
της τμήματος, τον Cyril Abiteboul. Ο Γάλλος 
έχει διατελέσει επικεφαλής σε δύο ομάδες 
της Formula 1 (Caterham, Renault) και όπως 
είναι λογικό, η πρόσληψή του συνδέθηκε 
άμεσα με πιθανή είσοδο της Hyundai στην 
κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

H Hyundai απαντά στις φήμες που τη θέλουν στη F1



Μ ε πάθος για άλλο ένα υπερπο-
λύτιμο τρίποντο πάει στο ΓΣΠ 

η Πάφος fc για να αντιμετωπίσει την 
Ομόνοια. Ένα πολύ σημαντικό παιχνί-
δι και για τις δύο ομάδες, πρωτίστως 
για την Πάφο, η οποία εφόσον πάρει 
το τρίποντο, θα είναι κερδισμένη της 
αγωνιστικής, καθώς η 21η αγωνιστι-
κή περιλαμβάνει το ντέρμπι μεταξύ 
ΑΕΚ – ΑΠΟΕΛ. 
Η Πάφος, λοιπόν, πάει στη Λευκω-
σία για να αντιμετωπίσει την Ομό-
νοια, έχοντας ως μοναδικό στόχο τη 
νίκη, έτσι ώστε να διατηρήσει τη δι-
αφορά ασφαλείας από τον τέταρτο 
Άρη στους 7 βαθμούς και παράλληλα 
να εκμεταλλευτεί το αποτέλεσμα του 
ντέρμπι κορυφής. 
Ο Χένινγκ Μπεργκ που θα βρεθεί για 
πρώτη φορά απέναντι στην πρώην 
ομάδα του, δεν αντιμετωπίζει ιδιαί-
τερα αγωνιστικά προβλήματα και 
αναμένεται να παρατάξει περίπου 
την ίδια ενδεκάδα όπως στον αγώ-
να με τη Δόξα. Στα υπέρ η επιστρο-
φή Τάνκοβιτς που δεν αποκλείεται να 
πάρει και πάλι φανέλα βασικού. 
«Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μπορεί 
να έχασε από τη Νέα Σαλαμίνα αλλά 
είναι ανεβασμένη η Ομόνοια. Σε μια 

δύσκολη έδρα. Αυτό που λέγαμε, δεν 
υπάρχουν εύκολα ματς. Με την ίδια 
σοβαρότητα όμως συνεχίζουμε. Έτσι 
είναι. Η πολιτική μας είναι να κάνου-
με εμείς καλά τη δουλειά μας. Πρέ-
πει πρώτα εμείς να αποδώσουμε το 
ποδόσφαιρο που πρέπει για να πά-
ρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε» 
δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της 
ομάδας Πολύβιος Παλιούρας στον 
ΣΠΟΡ FM 95.0.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

Κάτω από άκρα μυστικότητα συνε-
χίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός 

της Πάφος fc που δεν αποκλείεται 
να ολοκληρωθεί με... βόμβα μέγα τό-
νων.
Αν και από πλευράς Πάφος fc δεν δι-
αρρέει οτιδήποτε, διάφορες πληρο-
φορίες αναφέρουν ότι υπάρχει κινη-
τικότητα για κάτι πολύ καλό.
Αυτό άλλωστε έχουν δηλώσει αρκε-
τές φορές οι παράγοντες της ομά-
δας. Ότι δηλαδή θα αποκτηθεί πο-
δοσφαιριστής μόνο εάν βρεθεί κάτι 
πολύ καλό.
Μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφι-
κή περίοδος απομένουν έξι ημέρες... 
Ότι είναι να γίνει, θα γίνει μέχρι τις 
31 Ιανουαρίου.

Πάφος fc: Στο ΓΣΠ για τη νίκη...

23Με τον Μάριο Ευριπίδου Αθλητικό Συντάκτη
της Εφημερίδας “Αδέσμευτος”
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Αθλητικός “Αδέσμευτος”

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

Λογικά θα τον αποθεώσουν…

Γ ια πρώτη φορά ο νυν προπονητής της Πάφος fc 
Χένινγκ Μπεργκ θα βρεθεί απέναντι στην πρώην 

ομάδα του, την Ομόνοια. 
Ο Νορβηγός προπονητής πανηγύρισε δύο πρωτα-
θλήματα με τους «Πράσινους» κάτι που κανείς δεν 
ξεχνά. Στον αγώνα της Κυριακής, οι φίλοι της Ομό-
νοιας λογικά θα αποθεώσουν τον κ. Μπεργκ παρότι 
βρίσκεται πλέον σε άλλο ποδοσφαιρικό κλαμπ.  

Μάχες αναμένεται να έχουμε και στην κάτω ζώνη, 
καθώς είναι όλα ρευστά, όσο αφορά τις ομάδες 

που θα υποβιβαστούν στη Β’ κατηγορία. 
Στην πιο δύσκολη θέση βρίσκεται ο Ακρίτα, ωστόσο, τί-
ποτα δεν έχει κριθεί, καθώς η βαθμολογική διαφορά 
των τεσσάρων ομάδων που κινδυνεύουν είναι μόλις 
στους 3 βαθμούς. 

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τέσσερις 
ομάδες, ίσως και πέντε, βρίσκονται σε κίνδυνο για 

υποβιβασμό. Αυτές είναι: Καρμιώτισσα (20 βαθμούς), 
ΕΝΠ (14β), Ολυμπιακός (13β), Δόξα (12β) και Ακρίτας 
(11β). 

Η μάχη για αποφυγή του υποβιβασμού θα διαρ-
κέσει έως την τελευταία αγωνιστική, καθώς δεν 

υπάρχει ο αυτόματος υποβιβασμός, κάτι που εντείνει 
το ενδιαφέρον. 

Στη Β’ φάση του πρωταθλήματος, λοιπόν, θα κρι-
θούν οι ομάδες που θα υποβιβαστούν, ωστόσο, οι 

προαναφερθέντες ομάδες «ξεχώρισαν» από τις υπόλοι-
πες.  

Όσο αφορά τον Ακρίτα, ότι καλό και να γράψουμε 
δεν θα είναι αρκετό. Η ομάδα της Χλώρακας πρέ-

πει να αρχίζει να μαζεύει άμεσα βαθμούς για να μπορέ-
σει να ανατρέψει τα βαθμολογικά δεδομένα. 
Πάντως, στα τελευταία παιχνίδια φαίνεται αρκετά ανε-
βασμένος και δείχνει ότι έχει ακόμη δυνάμεις για να πα-
ραμείνει στα μεγάλα σαλόνια. Τα επόμενα τρία παιχνί-
δια είναι με Καρμιώτισσα στο Στέλιος Κυριακίδης που 
πρέπει να κερδίσει πάση θυσία, με ΑΕΛ στη Λεμεσό και 
με ΑΕΚ στη Λάρνακα. Απ’ εκεί και πέρα, μπαίνουμε στην 
τελική ευθεία με άλλα τρία παιχνίδια όπου κάθε βαθ-
μός είναι υπερπολύτιμος.  

Εκεί που ο Χέσταντ ήταν μόνιμος παγκίτης, μια εξαιρετική εμφάνιση ήταν αρκετή 
για να τον καθιερώσει στην ενδεκάδα. Μαζί με τον αρχισκόρερ Ζάιρο προσφέρουν 
τέρματα και θέαμα. 

Πάμε να τους τρελάνουμε 
και στο ΓΣΠ... Σπόντες. . .

Χένινκγ Μπεργκ… 

Γ ια άλλη μια αγωνιστική ο Χένινκγ Μπεργκ κατάφερε 
να «εκνευρίσει» το μισό Στέλιος Κυριακίδης, καθώς 

δεν έκανε αρκετές αλλαγές. Δύο όλες κι’ όλες έκανε ο 
Νορβηγός με τη μια να είναι αναγκαστική, καθώς ο Χέ-
σταντ ζήτησε να περάσει εκτός αγώνα λίγο πριν ολοκλη-
ρωθεί το 90λεπτο. 
Την ώρα όμως που το μισό Στέλιος Κυριακίδης διαμαρ-
τυρόταν για αυτή τη συνήθη πλέον τακτική του προπο-
νητή της Πάφου, το άλλο μισό στάδιο αποθέωνε τον κ. 
Μπεργκ φωνάζοντας μάλιστα ρυθμικά το όνομά του.  
Πάντως, έχει πλάκα ο Νορβηγός προπονητής. Την ώρα 
που η ομάδα του κέρδιζε με 3-1, μπορούσε να έκανε ακό-
μη 2-3 αλλαγές, έτσι για τα μάτια του κόσμου και να στα-
ματήσει η μουρμούρα. Παρόλα αυτά, άφησε τους ανα-
πληρωματικούς να ζεσταίνονται αρκετή ώρα μέχρι που 
ολοκληρώθηκε ο αγώνας. Μάλιστα, πριν η ομάδα ανα-
χωρήσει για τα αποδυτήρια, οι αναπληρωματικοί ξεκίνη-
σαν προπόνηση για να είναι πάντα σε ετοιμότητα. 

Ε ίναι γκολτζής και το δείχνει. Ο λόγος για τον αργε-
ντινό τέως άσσο της Ρίγα και νυν του Ακρίτα Μαρ-

σέλο Τόρρες. Με την τελευταία του ομάδα πέτυχε 19 
γκολ σε 32 αγώνες. Ένα πραγματικό κανόνι, λοιπόν 
στο οπλοστάσιο του Μπρούνο Ακράποβιτς. Θυμίζου-
με ότι ο ποδοσφαιριστής ανήκει στην Πάφος fc, που 
αν δεν είχε τον Μπετανκόρ, θα κρατούσε σίγουρα τον 
αργεντινό αστέρα.

Μαρσέλο Τόρρες...

Η 21η αγωνιστική αναμένεται να δώσει 
περισσότερο φως όσο αφορά την τε-

λική εξάδα του πρωταθλήματος. Δεδομέ-
νες είναι η ΑΕΚ, ο ΑΠΟΕΛ, η Πάφος που 
έχουν διαφορά ασφαλείας και δεν απει-
λούνται να μείνουν εκτός. Με το ενάμισι 
πόδι εντός εξάδας και ο Άρης Λεμεσού, 
βάσει της απόδοσης που έχει στον αγω-
νιστικό χώρο, απ’ εκεί και πέρα, φαβορί 
Ομόνοια και Απόλλωνας, για τα εναπο-
μείναντα δύο εισιτήρια. Νέα Σαλαμίνα και 
ΑΕΛ θα δώσουν μάχη για να ανατρέψουν 
τα βαθμολογικά δεδομένα και να πάρουν 
θέση στην πρώτη εξάδα.
Έξι αγωνιστικές πριν το φινάλε και η μάχη 
για μια θέση στην εξάδα καλά κρατεί. 
Ομόνοια, Απόλλωνας, Νέα Σαλαμίνα και 
ΑΕΛ διεκδικούν τα δύο εναπομείναντα 
εισιτήρια με τις δύο πρώτες ομάδες να 
έχουν ελαφρύ προβάδισμα.
Η 21η αγωνιστική, πέραν από τα παιχνίδια 
ΑΕΚ – ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια - Πάφος, περι-
λαμβάνει επίσης τους πολύ σημαντικούς 
αγώνες Απόλλων – Ολυμπιακός, Δόξα – 
Ανόρθωση και Νέα Σαλαμίνα – ΑΕΛ στο 
πιο καθοριστικό ματς της αγωνιστικής.
Απόλλων – Ολυμπιακός
Οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη για διαφο-
ρετικούς ωστόσο, λόγους. Ο Απόλλων για 
να παραμείνει εντός εξάδας και ο Ολυμπι-
ακός για να ελπίζει σε παραμονή στην κα-

τηγορία.
Δόξα – Ανόρθωση
Η Ανόρθωση που φαίνεται να μένει εκτός 
εξάδας, παίζει ίσως ένα από τα τελευταία 
της χαρτιά για να σώσει τη χρονιά. Αν κερ-
δίσει, ελπίζει. Η Δόξα θέλει τη νίκη για να 
ελπίζει σε παραμονή.
Νέα Σαλαμίνα – ΑΕΛ
Το πιο καθοριστικό παιχνίδι της αγωνιστι-
κής. Εάν κερδίσει η Νέα Σαλαμίνα διατη-
ρεί ακέραιες τις ελπίδες της για είσοδο 
στην εξάδα, ενώ σε περίπτωση που κερδί-
σει η ΑΕΛ, η λεμεσιανή ομάδα αυξάνει τις 
ελπίδες της, καθώς πλέον θα ισοβαθμεί 
με τους «κόκκινους» της Αμμοχώστου.
Η 22η αγωνιστική είναι ακόμα πιο σημα-
ντική. Δείτε το πρόγραμμα και θα κατα-
λάβετε: Με έντονο χρώμα τα πιο κρίσιμα 
ματς.
ΠΕΜΠΤΗ, 02,02.2023
19:00 ΑΕΛ – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας
19:00 ΑΝΟΡΘΩΣΗ – ΟΜΟΝΟΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 03.02.2023
17:30 ΠΑΦΟΣ FC – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ      
20:00 ΑΠΟΕΛ – ΑΠΟΛΛΩΝ    
ΣΑΒΒΑΤΟ, 04.02.2023
15:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
15:00 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΑΕΚ
ΔΕΥΤΕΡΑ, 06.02.2023
19:00 ΑΡΗΣ – ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς

Μάχη για την εξάδα...
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