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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Γ. Παπαχριστοφή
Το 2026 το αποχετευτικό σύστημα 
στην Π. Χρυσοχούς, ενώ το 24 θα ξε-
κινήσουν οι εργασίες της πρώτης φά-
σης…

Σελ. 06

Π. Γεώργιος
Το πολύπλευρο και σημαντικό έργο που 
έχει επιτελέσει μέχρι σήμερα για τους 
πιστούς, την κοινωνία και ιδιαίτερα 
τους νέους…

Σελ. 14

Χ. Δημητρίου
Επιτακτική είναι η ανάγκη για την ανέ-
γερση νέου Γυμνασίου και Τεχνικής Σχο-
λής στην Πάφο λόγω υπερπληθυσμού 
μαθητών…

Σελ. 06

Σελ.16

Η παραδοσιακή α-
πόσταξη ζιβανίας…
Ο Αδέσμευτος βρέ-
θηκε στο παραδοσι-
ακό καζάνι στην κοι-
νότητα γαλαταριάς 

όπου ένας αυθεντικός αμπελουρ-
γός και παρασκευαστής ζιμανίας, 
μας εξηγεί βήμα – βήμα τον παρα-
δοσιακό τρόπο απόσταξης της χω-
ριάτικης ζιβανίας…

Σ. Γρηγορίου

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ
Σαρωτικές αλλαγές σε Λιμανάκι και Πο-
σειδώνος. Η πρώτη σύμβαση αφορά στην 
κατασκευή του Δυτικού Παραλιακού Πε-
ζοδρόμου που εκτείνεται από το Λιμανά-
κι Πάφου μέχρι τα όρια Πάφου – Χλώρα-
κας, αξίας 7,6 εκατομμυρίων ευρώ…

Σελ. 02

Καταγγελίες:
 Στο επίκεντρο έντονης κριτικής βρέθηκε το τελευταίο 
διάστημα το Νοσοκομείο Πάφου με αφορμή περιστα-
τικά ασθενών οι οποίοι δεν εξυπηρετήθηκαν. Σφοδρή 
ήταν η αντίδραση του Δημάρχου Πάφου ο οποίος χαρα-
κτήρισε άθλια και τριτοκοσμική την εικόνα του γενικού 
νοσοκομείου Πάφου, προαναγγέλλοντας εκδήλωση δι-
αμαρτυρίας.
ΟΚΥπΥ:

Για καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, θα 
γίνει επέκταση του υφιστάμενου χώρου του Τμήματος 
Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών και πολλά 
άλλα έργα και βελτιώσεις...

ΣΕΛ. 
03

Αρχιεπισκοπικές Εκλογές
Οι Υποψηφιότητες και οι 
διεργασίες που θα ανα-
δείξουν το νέο Προκαθή-
μενο… 

Ποιες είναι οι διαδικασίες που α-
κολουθούν μετά την κατάθεση των 
υποψηφιοτήτων των Ιεραρχών που 
θα διεκδικήσουν τον Αρχιεπισκοπικό 
θρόνο της Κύπρου στις εκλογές της 
18ης Δεκεμβρίου.
Ποιες καινοτομίες καθιερώθηκαν και 
πώς θα εκλεγεί το τριπρόσωπο…

Σελ. 04 

Αεροδρόμιο Πάφου 

Αναλαμβάνουν δράση για αναβάθμιση
Εμπλέκονται και οι Δήμοι Πάφου και Γε-
ροσκήπου

Η ανάγκη αναβάθμισης και επέκτασης 
του αεροδρομίου Πάφου είναι πλέον επιτακτική. Ακό-
μη και με την υφιστάμενη διακίνηση επιβατών οι αίθουσες αναμονής και 
για αφίξεις και αναχωρήσεις είναι ανεπαρκείς. 

Παράλληλα βέβαια αναβάθμιση και εξωραϊσμό χρειάζονται και 
οι εξωτερικοί χώροι. Προς αυτή την κατεύθυνση αναλαμβάνουν δράση  
και οι τοπικοί φορείς. 
Συνάντηση με θέμα την καθαριότητα, τον εξωραϊσμό και την τοπιοτέ-
χνηση του περιβάλλοντα χώρου του αερολιμένα Πάφου πραγματοποι-
ήθηκε την Πέμπτη στην αίθουσα συνεδριάσεων του αεροδρομίου Πά-
φου.  

Σελ. 05

Ξέσπασμα για το Νοσοκομείο Πάφου 
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Υπογράφηκαν την περασμένη Παρα-
σκευή οι συμβάσεις για την εκτέλεση 
δύο ακόμη μεγάλων έργων στην Πάφο. 

Η πρώτη σύμβαση αφορά στην κατασκευή 
του Δυτικού Παραλιακού Πεζοδρόμου που ε-
κτείνεται από το Λιμανάκι Πάφου μέχρι τα ό-
ρια Πάφου – Χλώρακας, αξίας 7,6 εκατομμυ-
ρίων ευρώ. 
Το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του 
δικτύου πεζοδρόμων που περιβάλλουν το 
Δήμο Πάφου, την προστασία και ανάδειξη 
εξαιρετικών από άποψης φυσικού περιβάλ-
λοντος περιοχών, αφού μέρος του έργου θα 
κατασκευαστεί εντός της Ειδικής Ζώνης Δια-
τήρησης και Ζώνης Ειδικής Προστασίας του 
δικτύου Natura, την προστασία και ανάδει-
ξη πολιτισμικών στοιχείων που εντάσσονται 
στην περιοχή μελέτης όπως το Μεσαιωνικό 
κάστρο, το Αρχαιολογικό Πάρκο Πάφου και 
ο Αρχαιολογικός Χώρος Τάφοι των Βασιλέ-
ων, ενώ ταυτόχρονα συντείνει στην βελτίω-
σης της κατάστασης του υφιστάμενου πεζό-

δρομου που ξεκινά στην πλατεία του Μεσαι-
ωνικού Κάστρου και φτάνει μέχρι την παρα-
λία του Φάρου, ο οποίος ήδη χρησιμοποιεί-

ται από σημαντικό αριθμό τουριστών και ε-
πισκεπτών. 
Η δεύτερη υπογραφή συμβολαίου αφορά 
στην αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού 
και υποδομών στην περιοχή που περιβάλλει 
την ευρύτερη λιμενολεκάνη στο λιμανάκι Πά-
φου, με συνολική δαπάνη 1,7 εκατομμυρίων 
ευρώ. 
Το έργο αφορά στην προμήθεια και τοποθέ-
τηση νέου αστικού εξοπλισμού κατά μήκος 
της παραλίας, την επισκευή και αναβάθμι-
ση των υποδομών στην περιοχή του Κάστρου 
και στο Λιμανάκι, την συντήρηση του «Καφε-
νείου των Ψαράδων», την συντήρηση και α-
ποκατάσταση προσόψεων σκιαδίων, την φύ-
τευση και τοπιοτέχνηση στην περιοχή. Τα 
δυο  έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014 
-2020 και τον Δήμο Πάφου.

Γιώργος Σαξατέ

Από τις 3 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα, μόνο δυό-
μιση χιλιάδες νέοι ψηφοφόροι έχουν υποβάλει 

αίτηση για εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, 
σύμφωνα με τον Γενικό Έφορο Εκλογών.
Σημειώστε ότι έχουν αποσταλεί 33 χιλιάδες προ-
σωπικές επιστολές σε δικαιούχους με τους οποίους 
τους καλούν να εγγραφούν!!!
Μόνο και μόνο από αυτή την είδηση που έχει πε-
ράσει βεβαίως στα ψιλά, μπορεί κανείς να εξάγει 
πολλά συμπεράσματα, καθώς πρόκειται για νέους 
κυρίως ανθρώπους οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται 
ποσώς για την πολιτική και το ποιος μπορεί να εκλε-
γεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Βεβαίως κάποιοι από αυτούς (ελπίζουμε η πλειο-
ψηφία) θα εγγραφούν τελικώς και θα προσέλθουν 
στις κάλπες, αλλά είναι απογοητευτικό το γεγονός 
ότι από τις 33 χιλιάδες ενδιαφέρθηκαν μόνο δυό-
μιση χιλιάδες στην συντριπτική τους πλειοψηφία 
νέοι άνθρωποι, οι οποίοι μάλιστα δεν είναι αποκα-
τεστημένοι, επαγγελματικά και έχουν όλο το μέλλον 
μπροστά τους.
Το φαινόμενο αυτό δεν είναι σημερινό και όλοι γνω-
ρίζουμε πού οφείλεται. Η διαφθορά πολιτικών και 
όχι μόνο που αποκαλύπτεται τα τελευταία χρόνια, 
η αναξιοκρατία, η κομματοκρατία και η έλλειψη πο-
λιτικών που θα εμπνεύσουν  τους νέους, είναι μόνο 
μερικοί από τους λόγους που ιδιαίτερα οι νέοι μας 
απαξιώνουν την πολιτική και τους πολιτικούς.
Τώρα εάν είναι η αποχή τρόπος αντίδρασης είναι 
μια άλλη υπόθεση με την οποία επίσης ασχοληθή-
καμε πολλές φορές.
Αφήνουμε δηλαδή άλλους να αποφασίσουν και για 
το δικό μας μέλλον, με την αποχή μας και με τη μη 
ενασχόλησή μας με την πολιτική.
Είναι γι’ αυτό που οι νέοι μας δεν πρέπει να αφή-
νουν την απογοήτευση να καθορίζει το αύριο και 
οφείλουν παρά την πίκρα τους, να αγωνιστούν για 
να αλλάξουν τα πράγματα.
Άλλωστε εάν κοιτάξει κανείς την παγκόσμια ιστορία 
θα δει ξεκάθαρα ότι έτσι γινόταν πάντοτε και όπου 
υπήρχε αδικία αναξιοκρατία και διαφθορά υπήρξε 
πάντοτε και αντίδραση με διάφορους τρόπους.
Σε συστήματα όπως τη δημοκρατία ο μόνος σωστός 
τρόπος για να αλλάξουν τα πράματα όταν παίρνουν 
στραβό δρόμο είναι μέσα από την αρχή της  πλειο-
ψηφίας.  Και ο μόνος τρόπος να την πετύχεις είναι 
η συμμετοχή. Ας αναλογιστούν λοιπόν αυτοί οι τρι-
άντα περίπου χιλιάδες νέοι κυρίως που δεν έχουν 
ακόμα εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους τι 
θα μπορούσαν να πετύχουν με αυτή τη δύναμη…
Ας μην αφήσουμε λοιπόν την απογοήτευση και την 
αδιαφορία να καθορίζουν το αποτέλεσμα εκλογι-
κών αναμετρήσεων που καθορίζουν και το δικό μας 
μέλλον…

Γιατί απέχουν οι νέοι;

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 8, 10, 11

Αθλητικά
Το σούπερ ντέρμπι Άρης 
- Πάφος τη Δευτέρα στο 
Αντώνης Παπαδόπουλος 
συγκεντρώνει τα βλέμ-
ματα των ποδοσφαιρό-
φιλων.

ΣΕΛΙΔΑ 23

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

ΣΕΛΙΔΑ 15

Γυναίκα
Αν τα νύχια σας είναι κοντά 
ξεκινήστε να τα βάφετε με 
απαλά βερνίκια κι αποφύ-
γετε τα έντονα χρώματα 
που κάνουν το μάτι να 
πέφτει σ΄αυτά. 

ΣΕΛΙΔΑ 18 

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

ΣΕΛΙΔΑ  17

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

ΣΕΛΙΔΑ 22

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21

Σαρωτικές αλλαγές σε Λιμανάκι και Ποσειδώνος 

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

1812-Η Μάχη της Μπερεζίνα
Αρχίζει στη Ρωσία η μάχη της 
Μπερεζίνα, που θα διαρκέ-
σει έως τις 29 Νοεμβρίου και 
θα καταλήξει σε πανωλεθρία 
των γάλλων εισβολέων του 
Ναπολέοντα.

1925-Η εκτέλεση Δρακάτου - 
Ζαριφόπουλου
Ο δικτάτορας Θεόδωρος Πά-

γκαλος, μέσα από δίκη σκο-
πιμότητας, εκτελεί με απαγ-
χονισμό, παρουσία πλήθους 
θεατών, τους καταχραστές 
του Δημοσίου, αντισυνταγ-
ματάρχες Διονύσιο Δρακάτο 
και Γεώργιο Ζαριφόπουλο.

1956-Γιώργος Ρουμπάνης
Ο επικοντιστής Γιώργος Ρου-
μπάνης κατακτά το χάλκι-

νο μετάλλιο στους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες της Μελβούρ-
νης, με επίδοση 4,50 μ.

1983-Λίγο μετά τη ληστεία...
Η μεγαλύτερη κλοπή του κό-
σμου. Ράβδοι χρυσού, αξίας 
40 εκατομμυρίων δολαρίων, 
«κάνουν φτερά» από το αε-
ροδρόμιο Χίθροου του Λον-
δίνου.
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“Η διαφήμιση 
είναι τυπωμέ-
νες πωλήσεις”

Daniel Starch
Διαφημιστής

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ

Στυλιανού οσ. Νίκωνος Μετανοείτε, 
Αλυπίου
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/11/2022 - ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 99473655
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/11/2022 - ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΗΛ 99683123

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

26/11/22 Σάββατο Ηρακλέους Μαίρη Ακαμαντίδος 31 Α   800 μέτρα από το 

Time Out προς Χλώρακα, απέναντι από την Τρ. Κύπρου 26947629 99107608

27/11/22 Κυριακή Λάμπρου Γεωργία Αγαπήνωρος 24 Εναντί φρουταρίας 

΄Κήπος της Εδέμ΄ Πάφος 26955057 97619884

28/11/22 Δευτέρα Γιαννιού Σταυρούλλα Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανιών 68 

50μ από Εμπορικό Κέντρο Θεοφάνη προς Κονιά Πάφος 26937857 26271776

29/11/22 Τρίτη Ευθυμίου Κλεονίκη Λεωφ. Αφροδίτης 2 Γεροσκήπου 26913223 

30/11/22 Τετάρτη  Παπούδας Αριστοτέλης Αλέξαντρου Υψηλάντη 25 Περιοχή 

Δασούδι, 300m πιο κάτω από το Lidl Πάφος 26811750 26952138

30/11/22 Τετάρτη  Βαρναβίδου Σταυρούλλα Νικολάου Νικολαϊδη 62 100m από 

το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια Πάφος 26943424 26949727

1/12/22 Πέμπτη Δημητρίου Γιώργος Κινύρα 30 Δρόμος από Δικαστήριο προς 

Τεχνική Σχολή (Δίπλα απο Travel Express) Πάφος 26942131 26951370

2/12/22 Παρασκευή Μανώλης Ευάγγελος Αριστοτέλη Σάββα 49 Δρόμος 

Νοσοκομείου προς Μεσόγη Αναβαργός 26930599 26943628

Η πρώτη σύμβαση αφορά στην κατασκευή του Δυτικού Παραλιακού Πεζοδρόμου 
που εκτείνεται από το Λιμανάκι Πάφου μέχρι τα όρια Πάφου – Χλώρακας



Ο must προορισμός για τις γιορτές 
Χριστουγεννιάτικο χωριό στην Πόλη Χρυσοχούς 
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Ξέσπασμα για το Νοσοκομείο Πάφου 
Καταγγελίες και διαβεβαιώσεις 

Σ το επίκεντρο έντονης κριτικής βρέθηκε το τε-
λευταίο διάστημα το Νοσοκομείο Πάφου με 
αφορμή περιστατικά ασθενών οι οποίοι δεν 

εξυπηρετήθηκαν. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του 
Δημάρχου Πάφου ο οποίος χαρακτήρισε άθλια και 
τριτοκοσμική ι την εικόνα του γενικού νοσοκομεί-
ου Πάφου. Ο κ. Φαίδωνος προανήγγειλε μάλιστα 
ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας ενεργών πολι-
τών, έξω από το νοσοκομείο, σε μεταγενέστερο 
στάδιο στην οποία προτίθεται να συμμετάσχει και 
ο ίδιος. Το νοσοκομείο Πάφου, υλικοτεχνικά, είναι 
γερασμένο, ανέφερε και τα τελευταία 30 χρόνια 
δεν έγινε καμία ουσιαστική συντήρηση. Λόγο κα-
κοδιαχείρισης και κακοδιοίκησης, κατήγγειλε, δεν 
γίνονται ούτε καν τα ελάχιστα , με αποτέλεσμα το 
νοσοκομείο Πάφου  να μοιάζει με εγκαταλειμμένο 
κτήριο. Κατήγγειλε επίσης ότι πολλοί ασθενείς και 
συγγενείς τους από την επαρχία ταλαιπωρούνται 
αφού δεν υπάρχουν κρεβάτια σε κλινικές και ανα-
γκάζονται να νοσηλεύονται σε άλλες επαρχίες.  
Κάλεσε επίσης τους αρμοδίους να αναθεωρήσουν 
τις συμφωνίες με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που 
είναι συμβεβλημένα στο ΓεΣΥ αφού ορισμένοι κλι-
νικάρχες επιλέγουν μόνο τις κερδοφόρες , όπως 
τις χαρακτήρισε, ιατρικές υπηρεσίες. 

Απάντηση ΟΚΥπΥ 
Στις δηλώσεις το Δημάρχου απάντησε ο ΟΚΥπΥ 
σημειώνοντας ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η 
μηδενιστική κριτική. Προχωρεί όπως αναφέρει  η 
αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, με 
επέκταση του ΤΑΠΕ, δημιουργία χώρων απολύ-
μανσης, νέας μονάδας Αιμοκάθαρσης, ορόφου για 
τη μητέρα και το παιδί και άλλα. Όπως αναφέρει 
σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Κρατικών Υπη-
ρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), για καλύτερη και πιο άνε-

τη εξυπηρέτηση των ασθενών, θα γίνει επέκταση 
του  υφιστάμενου χώρου του Τμήματος Ατυχημά-
των και Επειγόντων Περιστατικών -ΤΑΕΠ (Πρώτων 
Βοηθειών) που βρίσκεται στο ισόγειο του Νοσοκο-
μείου για να  καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες. 
Επιπρόσθετα, θα υπάρχει, προστίθεται στην ανα-
κοίνωση, ειδικός χώρος για απολύμανση ασθενών 
από ατυχήματα σε εγκαταστάσεις λυμάτων και χη-
μικών, ο οποίος θα αποτελείται από τα κατάλληλα 
υλικά και τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για τη 
συγκεκριμένη χρήση. Ακόμη, προωθείται η δημι-
ουργία ειδικού ορόφου για τη μητέρα και το παιδί, 
που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2024. 
Όπως αναφέρεται, η παροχή βέλτιστης φροντί-
δας στη μητέρα και το παιδί  βρίσκεται πάντα στις 
προτεραιότητες του Οργανισμού και με γνώμονα 
αυτό, γίνεται αναδιαρύθμιση του 4ου ορόφου του 
Νοσοκομείου, ο οποίος στεγάζει τον γυναικολογι-
κό θάλαμο, τα γυναικολογικά εξωτερικά ιατρεία, 
την κλινική εγκύων και τον παιδιατρικό θάλαμο, 
ούτε ώστε να προστεθούν κλίνες και χώροι υγι-
εινής. Όσον αφορά την ανακαίνιση ημερήσιας 
νοσηλείας και βραχείας, αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί τον Ιούνιο του 2024. Ο χώρος όπου παρέ-
χεται Ημερήσια Νοσηλεία καθώς και ο χώρος της 
Βραχείας Νοσηλείας θα αναβαθμιστούν. Μέρος 
της εν λόγω αναβάθμισης, θα είναι, σημειώνεται, 
εκτός από την επέκταση των υφιστάμενων χώρων, 
και η παροχή σωστού βιοκλιματικού σχεδιασμού 
για να παρέχεται ικανοποιητικός εξαερισμός και 
κλιματισμός με μειωμένη κατανάλωση ενέργει-
ας. Επιπρόσθετα, σημειώνεται πως η δημιουργία 
νέας μονάδας Αιμοκάθαρσης αναμένεται να ολο-
κληρωθεί τον Μάρτιο του 2023. Στο Νοσοκομείο 
βρίσκεται υπό κατασκευή η υπερσύγχρονη μονά-
δα χρόνιας αιμοκάθαρσης, με σύγχρονες εγκατα-
στάσεις, εξοπλισμό και εξειδικευμένο ιατρικό και 
παραϊατρικό προσωπικό και θα παρέχει σε ασθε-
νείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ολοκληρωμέ-
νη ιατρική περίθαλψη υψηλής ποιότητας. Ακόμη 
η εγκατάσταση νέου συστήματος εξαερισμού 
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 
2023. Ο Οργανισμός προχωρά με την εγκατάσταση 
6 νέων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων με 100% 
προσαγωγή κλιματισμένου νωπού αέρα & απαγω-
γής του επιστρεφόμενου αέρα χωρίς κιβώτιο ανά-

μειξης, με απόλυτα φίλτρα HEPA. Επισημαίνεται 
ακόμη πως με την εγκατάσταση των νέων 6 μονά-
δων θα επιτευχθεί η αυτονομία στο σύστημα κλι-
ματισμού και εξαερισμού στα ακόλουθα τμήματα, 
όπως στο Ορθοπεδικό, Παθολογικό, Παιδιατρικό, 
Ενδοσκοπήσεις, Μέρος του Τμήματος Υπηρεσιών 
Ψυχικής Υγείας,  Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 
Ταυτόχρονα, προστίθεται, ο Οργανισμός τροχο-
δρομεί ορατές βελτιωτικές ενέργειες σε επιχειρη-
σιακό επίπεδο προς βελτίωση της εμπειρίας του 
ασθενή καθ’ όλη τη διάρκεια της εμπειρίας του με 
το Νοσοκομείο, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας σε 
όλους τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις.

Παρέμβαση ΑΚΕΛ 
Το ΑΚΕΛ ζητά την αναβάθμιση και στελέχωση του 
Γ.Ν Πάφου και καλεί τον ΟΚΥπΥ να ενσκήψει με 
σοβαρότητα στα θέματα που ταλανίζουν το κρα-
τικό νοσηλευτήριο και να δώσει άμεσα λύσεις. 
Διαβεβαιώνει επίσης ότι σταθεί εμπόδιο σε κάθε 
προσπάθεια υποβάθμισης και εκφυλισμού των 
κρατικών νοσηλευτηρίων. Με αφορμή τα πρό-
σφατα περιστατικά με ασθενείς που δεν εξυπη-
ρετήθηκαν από το Νοσοκομείο Πάφου το ΑΚΕΛ 
απευθύνεται στον ΟΚΥπΥ και ζητά να δώσει άμε-
σα λύσεις.  Επισημαίνει ότι από τα πρώτα στάδια 
εφαρμογής του ΓΕΣΥ, φάνηκε ότι προκαλούνται 
προβλήματα από το γεγονός ότι δυο επαρχίες (Λε-
μεσός- Πάφος) λειτουργούν κάτω από την ευθύνη 
της ίδιας διεύθυνσης του ΟΚΥπΥ, αφού μια τέτοια 
εξέλιξη καθιστά δυσλειτουργική την οργάνωση και 

λειτουργία των δημοσίων νοσηλευτηρίων, ενώ 
δυσχεραίνει την αναπτυξιακή τους πορεία. 
Το ΑΚΕΛ επανέρχεται και ζητά την άμεση ανάλη-
ψη πρωτοβουλιών από τη διεύθυνση του ΟΚΥπΥ  
για βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του 
Γενικού Νοσοκομείου Πάφου και ενίσχυση του 
με ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, το οποίο 
καλείται να καλύψει τις ανάγκες μιας ολόκληρης 
Επαρχίας. Το ΑΚΕΛ αναγνωρίζει ότι τόσο το ιατρικό 
όσο και το παραϊατρικό προσωπικό του Νοσοκο-
μείου Πάφου, έχουν υπερβάλει εαυτό τα δυο τε-
λευταία χρόνια μέσα σε συνθήκες πανδημίας και 
αυξημένων αναγκών παρέχοντας υψηλού επιπέ-
δου υπηρεσίες υγείας, προσπάθεια που φαίνεται 
προσθέτει ότι δεν εκτιμάται από την ηγεσία του 
Οργανισμού όπως θα έπρεπε. Ο.Α.Υ και ΟΚΥπΥ συ-
νεχίζει θα πρέπει να εργαστούν προς την κατεύ-
θυνση εντατικοποίησης της διαδικασίας αυτονό-
μησης των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων εξέλιξη που 
θα ενισχύσει πραγματικά τον ρόλο τους και θα τα 
οδηγήσει στη σύγχρονη εποχή. 
Παράλληλα το ΑΚΕΛ προειδοπο9ιεί ότι, θα παρα-
κολουθεί στενά τις εξελίξεις σε σχέση με το Γενικό 
Νοσοκομείο Πάφου με μοναδικό γνώμονα των 
ενεργειών του τη διαφύλαξη του δημόσιου χαρα-
κτήρα του, την ενίσχυση και  υποστήριξη του, ώστε 
να συνεχίσει να προσφέρει υψηλού επιπέδου ια-
τρική φροντίδα στους ασθενείς τους. Καταλήγει 
η ανακοίνωση ότι «οποιεσδήποτε ενέργειες που 
οδηγούν στον εκφυλισμό του θα μας βρίσκουν 
απέναντι τους».

Ο Δήμαρχος Πάφου 
καταγγέλει ότι δεν 
γίνονται ούτε καν 
τα ελάχιστα και 
προανήγγειλε ειρηνική 
εκδήλωση διαμαρτυρίας

Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς δι-
οργανώνει για πρώτη χρονιά, 
κατόπιν έγκρισης από το Υφυ-

πουργείο Τουρισμού, Χριστουγεννιάτικο 
Χωριό μεγάλης εμβέλειας την περίοδο 
από 26.11.22 μέχρι 15.1.23 και έχει σκο-
πό να προσφέρει μοναδικές, μαγικές 
εμπειρίες σε μία άκρως εορταστική χρι-
στουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, σύμφωνα 
με τον Δήμαρχο, Γιώτη Παπαχριστοφή. 
Η έναρξη θα γίνει ΣΗΜΕΡΑ με την άφιξη 
του Άη Βασίλη. Σε διάσκεψη Τύπου που 
δόθηκε την Δευτέρα στο Δημοτικό Μέγα-
ρο Πόλης Χρυσοχούς, ο κ. Παπαχριστο-
φή ανέφερε πως το Χριστουγεννιάτικο 
Χωριό, το οποίο θα στηθεί στο γραφικό 
κεντρικό πυρήνα του Δήμου, στην Πλα-
τεία της Πόλης θα περιλαμβάνει πλούσιο 
ψυχαγωγικό πρόγραμμα, εντυπωσιακό 

στολισμό, ξύλινα σπιτάκια με τοπικά προ-
ϊόντα και χειροτεχνήματα, ξεναγήσεις σε 
μουσεία, βιωματικά εργαστήρια χειροτε-
χνίας, και οινογαστρονομίας και άλλα. 
Εστιατόρια της ευρύτερης περιοχής θα 
καλωσορίσουν ντόπιους και ξένους επι-
σκέπτες και θα προσφέρουν γιορτινά γα-
στρονομικά ταξίδια. 
Το Χριστουγεννιάτικο χωριό είναι πολύ 
σημαντικό για την ευρύτερη περιοχή, 
πρόσθεσε ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, 

σημειώνοντας πως είναι η πρώτη φορά 
που γίνεται στον Δήμο αλλά και σε ολό-
κληρη την Επαρχία Πάφου, διοργάνωση 
τέτοιας εμβέλειας. 
Ο κ. Παπαχριστοφή είπε πως ο Δήμος Πό-
λης Χρυσοχούς αναμένεται να υποδεχτεί 
αρκετές χιλιάδες κόσμου από τις γειτονι-
κές κοινότητες, την Πάφο, αλλά και από 
τις άλλες πόλεις. Ωστόσο, σημείωσε, 
σκοπός της τοπικής αρχής είναι όπως το 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό το επισκεφτούν 
όχι μόνο οι ντόπιοι αλλά και ξένοι επι-
σκέπτες. «Προσπάθεια μας είναι όπως 
το Χριστουγεννιάτικο Χωριό καταστεί θε-
σμός στην απομακρυσμένη περιοχή του 
διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς. Θέ-
λουμε τον κόσμο μας να τον ψυχαγωγού-
με», είπε ο κ. Παπαχριστοφή.   Είπε ακό-
μη πως η προσπάθεια του Δήμου Πόλης 

Χρυσοχούς είναι πολύπλευρη, είναι και 
για ψυχαγωγία αλλά για να στηριχτούν 
οι επιχειρήσεις της Πόλης Χρυσοχούς 
που τα προηγούμενα χρόνια οι περισσό-
τερες έκλειναν. Επεσήμανε ακόμη πως 
με την φετινή τους διοργάνωση θέλουν 
να στείλουν το μήνυμα ότι τα φετινά Χρι-
στούγεννα «ο must προορισμός» είναι η 
Πόλη Χρυσοχούς.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
15:30-16:00 Boat Parade: Ο Αγιος Βασί-
λης ρίχνει Άγκυρα στην Πόλη Χρυσοχούς 
(Λιμανάκι Λατσιού)
16:00-18:00 Live Link –Ράδιο Πρώτο 
(Πλατεία)
16:00-16:15 Ο Αγιος Βασίλης και οι βοη-
θοί του μοιράζουν δώρα στα παιδιά

17:00 – 18:00 Ο Αγιος Βασίλης ξεκινά το 
ταξίδι του για την Πόλη Χρυσοχούς. Ακο-
λουθεί Πανηγυρική Παρέλαση υπό τους 
Ήχους της Φιλορμονικής  Ορχήστρας Πά-
φου στους κεντρικούε δρόμους της  Πό-
λης με τη συμμετοχή του Άγιου Βασίλη, 
πλαισιωμένου οπό τον Ρούντολφ, ξωτι-
κά, ξυλοπόδαρο, μαζορέτες, μαθητές και 
σχολές  χορού.
18:00 – 18:30 Χαιρετισμός Δημάρχου και 
Εκπροσώπου Υφυπουργείου Τουρισμού 
/ Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Χω-
ριού / Διάφορες Εκπλήξεις
19:00-21:00 Συναυλία Δήμου Μπέκε
ΚΥΡΙΑΚΗ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
10:00 -15:00 Χριστουγεννιάτικο Juke Box
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
10:00 - 21:00 Χριστουγεννιάτικο Juke 
Box  
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  Ριπές
Αλήθειες ψέματα
 και υπερβολές 

για το Γ.Ν Πάφου 

Το γεγονός ότι το Νοσοκομείο Πάφου αντιμε-
τωπίζει σοβαρές αδυναμίες και ελλείψεις, 

είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες. Θα ήταν όμως 
πολύ άδικο, να φορτώνε-
ται αυτή η κατάσταση στο 
ιατρικό – νοσηλευτικό προ-
σωπικό ή την διοίκηση του 
νοσηλευτηρίου και το διοι-
κητικό προσωπικό. 
Η βασική ευθύνη ανήκει 
στον ΟΚΥπΥ, ο οποίος δι-
αχειρίζεται τα τελευταία 
περίπου τρία χρόνια τα νο-
σηλευτήρια και πρωτίστως 
στην κυβέρνηση, οι οποία 

παίρνει τις πολιτικές αποφάσεις. 
Στα 10χρόνια αυτής της διακυβέρνησης, η μόνη 
αναβάθμιση που προωθήθηκε είναι το κτήριο 
για το νεφρολογικό και την αιμοκάθαρση, το 
οποίο ακόμη δεν παραδόθηκε. 
Το πρόβλημα με το συγκεκριμένο τμήμα ήταν 
γνωστό πριν από 15 χρόνια και αναζητούνταν 
λύση. Για όλα τα υπόλοιπα, υπήρξε στασιμότητα 
ή αναβλητικότητα. Η περίφημη διοικητική και οι-
κονομική αυτονομία του Νοσοκομείου καθυστέ-
ρησε υπερβολικά και δεν επιτεύχθηκε ακόμη με 
ευθύνη της παρούσας κυβέρνησης. Όλοι γνωρί-
ζουν επίσης, πώς και με ποιες διαδικασίες προω-
θήθηκαν πρόσωπα σε διευθυντικές θέσεις νευ-
ραλγικών τμημάτων του Νοσοκομείου. Για όλα 
αυτά, οι ευθύνες βαραίνουν την κυβέρνηση. 
Την μεγαλύτερη ευθύνη όμως έχουν διότι άφη-
σαν το Νοσοκομείο υποστελεχωμένο σε πολλές 
ειδικότητες, και δίχως να εκσυγχρονιστεί ο ιατρι-
κός εξοπλισμός. 
Η όποια κριτική λοιπόν γίνεται σήμερα, θα πρέ-
πει να έχει αποδέκτη την κυβέρνηση. Ακόμη και 
για τις κτιριακές εγκαταστάσεις που είναι πλέον 
ανεπαρκείς, η κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως 
τίποτε εκτός από την προώθηση της προσθήκης 
για την αιμοκάθαρση. 
Θα ήταν όμως μηδενιστική η κριτική αν δεν επι-
σημαίνονταν οι προσπάθειες που κατέβαλε τα 
τρία τελευταία χρόνια ο ΟΚΥπΥ.  Επίσης δεν θα 
πρέπει κανείς να ξεχνάει, ότι ακόμη και υπό αυ-
τές τις δύσκολες και αντίξοες συνθήκες το Νοσο-
κομείο αντιμετώπισε την πανδημία με τον Covid, 
και εξυπηρέτησε χιλιάδες ασθενείς. 
Τα πιο σοβαρά περιστατικά από τις ιδιωτικές κλι-
νικές σχεδόν πάντα καταλήγουν στο Γ.Ν Πάφου. 
Δεν είναι δυνατόν να παραγνωρίζονται οι προ-
σπάθειες που κατέβαλε και καταβάλει το ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό για εξυπηρέτηση 
των ασθενών. 
Περιπτώσεις γιατρών που είναι ανεπαρκείς ή εκ-
μεταλλεύονται την κατάσταση και την απουσία 
ουσιαστικού ελέγχου κα αξιολόγησης  υπάρχουν 
και τις έχουμε καταγγείλει πολλές φορές σημει-
ώνοντας μάλιστα ότι κινδυνεύουν ζωές. Το ίδιο 
ισχύει και για αριθμό νοσηλευτών και διοικητι-
κών παραγόντων. Καλωσορίζουμε λοιπόν το εν-
διαφέρον όλων και την εστίαση στα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Πάφου. Για 
να έχει όμως ουσιαστικό περιεχόμενο η κριτική, 
θα πρέπει να αναληφθούν συγκροτημένα και 
στοιχειοθετημένα πρωτοβουλίες για αναβάθ-
μιση του Νοσοκομείου. Να ασκηθούν προς την 
πολιτεία συντονισμένα πιέσεις για να επενδύσει 
στο Νοσοκομείο της Πάφου και να το καταστή-
σει σύγχρονο και ανταγωνιστικό.  Οι σχεδιασμοί 
που έχουν γίνει από τον ΟΚΥπΥ για το 2023 και 
το 2024 είναι σημαντικοί, καθώς για πρώτη φορά 
μετά από αρκετά χρόνια θα επενδυθούν περίπου 
9 εκατομμύρια όμως αυτό δεν είναι αρκετό.  

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

Σ το πλαίσιο της κάλυψης της προ-
εκλογικής εκστρατείας των υπο-
ψηφίων για την Προεδρία της Δη-

μοκρατίας που βρίσκεται σε εξέλιξη και 
των προσπαθειών μας να φτάσουν στον 
πολίτη οι απόψεις των υποψηφίων στον 
κάθε πολίτη, παρουσιάζουμε σήμερα τον 
Ανεξάρτητος Υποψήφιο Μάριο Ηλιάδη. 
Ο υποψήφιος για την προεδρία της Δη-
μοκρατίας Μάριος Ηλιάδης θα επιμείνει 
στην ανάγκη σχηματισμού κυβέρνησης 
συλλογικής ευθύνης διότι όπως μας εξη-
γεί, αυτός είναι ο τρόπος για να αντιμε-
τωπιστούν αποτελεσματικά οι προκλή-
σεις και τα προβλήματα του τόπου. 
Τα χαμηλά ποσοστά των δημοσκοπήσε-
ων είπε δεν τον πτοούν και είναι απο-
φασισμένος να δώσει την μάχη μέχρι 
τέλους για να πείσει. Σε συνέντευξη του 
στο Radiocosmos o κ. Ηλιάδης τόνισε ότι 
η Κύπρος χρειάζεται  έναν ανεξάρτητο 
Πρόεδρο, εκτός του σημερινού πολιτικού 
κομματικού συστήματος, σημειώνοντας  
ότι καμιά κομματική υποψηφιότητα δεν 
θα μπορέσει να φέρει την αλλαγή, κάτι 
που επίμονα ζητάει η κοινωνία. 

Αεροδρόμιο Πάφου
Εάν αναρωτιέστε τι σχέση μπορεί να έχει 
ο Υποψήφιος Πρόεδρος με το αεροδρό-
μιο Πάφου να σας πληροφορήσουμε ότι 
ο κ. Ηλιάδης ως νέος Υπουργός Συγκοι-
νωνιών τότε έπαιξε καθοριστικό ρόλο 
στην κατασκευή του.
Η Πάφος τότε όπως μας είπε ο κ. Ηλιά-
δης, είχε την υπόσχεση του Αρχιεπισκό-
που Μακαρίου του Γ΄ για κατασκευή 
λιμανιού στην Πάφο από την δεκαετία 
του ’70, μια υπόσχεση που ο ίδιος ως 
Υπουργός έδωσε μεγάλο αγώνα να πεί-
σει την Συντονιστική Επιτροπή Κομμάτων 
και Οργανώσεων (ΣΕΚΟ) Πάφου με πρό-
εδρο τον μακαριστό πλέον Αρχιεπίσκοπο 
Χρυσόστομο Β΄, ότι ήταν καλύτερα να 
φτιαχτεί αεροδρόμιο, παρά λιμάνι, όπως 
και έγινε. Όπως εξήγησε ο κ. Ηλιάδης ήδη 
τα δύο υφιστάμενα λιμάνια Λεμεσού και 
Λάρνακας υπολειτουργούσαν και θα 
ήταν ανεύθυνο να κατασκευαστεί ακόμα 
ένα στην Πάφο.

Με δική του λοιπόν επιμονή, πείστηκε 
η ΣΕΚΟ (η οποία αρχικά δεν δεχόταν καν 
να συζητήσει το θέμα της μη κατασκευής 
λιμανιού) να συναινέσει στην κατασκευή 
αεροδρομίου αντί λιμανιού.

Ο κ. Ηλιάδης μάλιστα πίστευε από τότε 
ότι η κατασκευή λιμανιού θα κατέστρεφε 
όλη την τουριστική περιοχή της Πάφου.
Όπως ανέφερε μάλιστα ο κ. Ηλιάδης 
κάθε φορά που τον έβλεπε από τότε ο 
μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος 
Β΄ του έλεγε ότι εσύ έσωσες την Πάφο 
που δεν επέτρεψες τότε να κατασκευα-
στεί λιμάνι.

40 χρόνια στα κοινά
Ο Μάριος Ηλιάδης, όπως ανέφερε 
εμπλέκεται επί 40 χρόνια στα κοινά και 
έχει υπηρετήσει τον τόπο ως Υπουργός 
Συγκοινωνιών, ως πρόεδρος του Δ.Σ. του 
Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, αντι-
πρόεδρος του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
πρόεδρος των Κυπριακών Διυλιστηρίων 
Πετρελαίου και νοιώθει ότι ακόμα έχει 

την πνευματική αντοχή και φυσική υγεία, 
για να προσφέρει και από την θέση του 
Προέδρου της Δημοκρατίας.
Η υποψηφιότητά του ήταν από την αρχή 
ανεξάρτητη με την προοπτική σχηματι-
σμού κυβέρνησης συλλογικής ευθύνης.
Η μορφή αυτή της διακυβερνήσεως θεω-
ρεί ο κ. Ηλιάδης ότι είναι αδήριτη ανάγκη, 
λαμβάνοντας υπόψη τους σοβαρότατους 
κινδύνους που επικρέμανται πάνω από 
την Κύπρο, με τις απειλές της Τουρκίας 
να έχουν πάρει εφιαλτικές διαστάσεις, 
χωρίς αν υπάρχει κάποιος διεθνής μηχα-
νισμός για τα τη σταματήσει…

Διαφθορά και οικονομία
Για την παρούσα διακυβέρνηση είπε ότι 
απέτυχε να προωθήσει την λύση του 
Κυπριακού και διέσυρε την χώρα με τα 
σκάνδαλα και την διαφθορά. 
Δεν θέλω να μηδενίσω είπε ο κ. Ηλιά-
δης το έργο της παρούσας κυβέρνηση 
η οποία πέτυχε την εφαρμογή του ΓεΣΥ 
και σταθερά στην οικονομία να και αυτή 
αντιμετωπίζει ακόμα προβλήματα δομι-
κής, όπως τα χαρακτήρισε φύσεως.
Δυστυχώς είπε ο κ. Ηλιάδης έχουμε φτιά-
ξει μια οικονομία την οποία νέμεται το 
10 με 15% του πληθυσμού, ενώ ο υπό-
λοιπος πληθυσμός σταθερά εισέρχεται 
στη φτωχοποίηση.
Αυτό δεν πρέπει να μας ικανοποιεί και θα 
πρέπει να κοιτάξουμε και το μοντέλο της 
οικονομίας μας ώστε να το οδηγήσουμε 
σε μια πολύ πιο συνεκτική πολιτική που 
οδηγεί σε μια πιο ευδαίμονα κοινωνία.

Η οικονομία σύμφωνα με τον ανεξάρ-
τητο υποψήφιο είναι εργαλείο για την 
οικοδόμηση μιας κοινωνίας αρμονίας 
δεν είναι αυτοσκοπός και δεν πρέπει να 
παινευόμαστε όταν ο ρυθμός ανάπτυξης 
είναι 4 ή 5 και αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης 
συνεχίζει να παράγει τα φαινόμενα που 
περιέγραψαν νωρίτερα.
Αναφερόμενος δε στην 10ετή διακυ-
βέρνηση από το Νίκο Αναστασιάδη ση-
μείωσε ότι χαρακτηρίζεται από μεγάλες 
αδυναμίες και ότι ο ίδιος αρνείται να 
πιστέψει ότι μπορούμε να επιτρέψουμε 
να συνεχίζεται ο διασυρμός της χώρας, 
ότι είμαστε μια χώρα της διαφθοράς, 
και δεν συνέβη ποτέ στο παρελθόν αυτό 
το πράγμα. Διεθνείς οργανισμοί, διεθνή 
φόρα να μας χαρακτηρίζουν χώρα της 
διαφθοράς.
Σχολιάζοντας το γεγονός ότι κανείς δεν 
δικάστηκε ούτε καταδικάστηκε, ούτε και 
αποδείχτηκε τίποτα από όσα καταμαρτυ-
ρούν, ο κ. Ηλιάδης αναφέρθηκε, στα διε-
θνή μέσα που διασύρουν την Κύπρο και 
τον τρόπο που συμπεριφέρονταν παρά-
γοντες της πολιτικής ζωής του τόπου για 
τα οποία δεν μπορούμε να είμαστε πε-
ρήφανοι. Μόνο σημείωσε από αυτά που 
είδαμε στις τηλεοράσεις σε οποιαδήπο-
τε άλλη χώρα θα είχαμε παραιτήσεις και 
διώξεις και εν όσω δεν υπάρχει τιμωρία η 
κατάσταση αυτή θα συνεχίζεται.
Το επίπεδο διαφθοράς που έχουμε φτά-
σει κατέληξε ο κ. Ηλιάδης είναι απερί-
γραπτο και δεν νομίζω ότι οποιαδήποτε 
άλλη Ευρωπαϊκή χώρα παρουσιάζει τέ-
τοια προβλήματα. 

Κυπριακό
Αναφερόμενος τέλος στο Κυπριακό ο κ. 
Ηλιάδης, έκανε λόγω για οικτρή αποτυ-
χία της παρούσας κυβέρνησης κατά τη 
10ετή διακυβέρνηση της, φτάνει κανείς 
να αναλογιστεί πού βρισκόμασταν το 
2016 και πού σήμερα. Υπάρχουν όμως 
είπε μικρές δυνατότητες να σπάσουμε 
τα αδιέξοδα και να επιστρέψουμε σε αν 
διάλογο λύσης με βάση τη Διζωνική Δι-
κοινοτική Ομοσπονδία και αυτός είναι ο 
μόνος δρόμος.

Μάριος Ηλιάδης 
Κυβέρνηση συλλογικής ευθύνης - Ο τρόπος για να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι προκλήσεις και τα προβλήματα του τόπου.

Αρχιεπισκοπικές Εκλογές 
Υποψηφιότητες και διεργασίες
Μ ε γραπτή ενυπόγραφη επιστολή στο γραφείο του 

Γενικού Εφόρου Αρχιεπισκοπικών Εκλογών, εκδήλω-
σαν το ενδιαφέρον τους Μητροπολίτες για τη χηρεύουσα 
θέση του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β’ τη 
Δευτέρα. 
Υποψηφιότητα κατέθεσαν ο Μητροπολίτης Πάφου και Το-
ποτηρητής του Θρόνου Γεώργιος, ο Μητροπολίτης Λεμε-
σού Αθανάσιος δια του αντιπροσώπου του, Αρχιμανδρίτη 
Χρυσόστομου, ο Μητροπολίτης Κυρηνείας Χρυσόστομος, 
ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας Βασίλειος, ο Μητροπολίτης 
Μόρφου Νεόφυτος, δια του αντιπροσώπου του, Πρωτοσύ-
γκελου, Αρχιμανδρίτη Φώτιου Ιωακείμ, και ο Μητροπολί-
της Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας, δια του αντιπροσώπου 
του, Πρωτοσύγκελου, Πρωτοπρεσβύτερου Θεόδωρου Στυ-
λιανού. 
Ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος αποφάσισε να μην 
υποβάλει τελικώς υποψηφιότητα για τις Αρχιεπισκοπικές 

Εκλογές.
Οι Αρχιεπισκοπικές Εκλογές για την ανάδειξη του Τριπρο-
σώπου από το λαό, το οποίο θα παραπεμφθεί στην Ιερά 
Σύνοδο ανάμεσα στους έξι υποψηφίους, θα διεξαχθούν 
την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου. Όπως αναφέρθηκε, αν υπάρ-
ξουν ανυπέρβλητες δυσκολίες, καθώς το σημείο αυτό είναι 
οριακό, θα συνέλθει και πάλι η Ιερά Σύνοδος για να αποφα-
σίσει περί της αλλαγής της ημερομηνίας
Επίσης, αποφασίστηκε ότι, με τροποποίηση του καταστα-
τικού, θα δημιουργηθεί ψηφοδέλτιο στο οποίο θα ανα-
γράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με τη φωτογραφία 
τους. Επίσης αποφασίστηκε όπως στα Εκλογικά Κέντρα 
προεδρεύουν κυβερνητικοί λειτουργοί και όπως σε αυτά 
παρίστανται εκπρόσωποι των υποψηφίων. Η Ιερά Σύνοδος 
ανέθεσε την ευθύνη της ετοιμασίας των εκλογικών καταλό-
γων και της προετοιμασίας των εκλογών στον Ιωάννη Χαρι-
λάου, διευθυντή του Κεντρικού Εκκλησιαστικού Ταμείου. 

Τα έξοδα για τη διεξαγωγή των εκλογών θα καταβληθούν 
από την Εκκλησία της Κύπρου.
Σύμφωνα με τον Γενικό Έφορο και Διευθυντή του Ελεγκτι-
κού Τμήματος Εκκλησίας της Κύπρου Γιάννη Χαριλάου οι 
υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του Καταστατι-
κού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου.
Ο κ. Χαριλάου αναφερόμενος στα εκλογικά κέντρα, είπε 
ότι οι πολίτες θα ενημερωθούν αρχές του Δεκέμβρη, λέ-
γοντας μάλιστα ότι θα υπάρξει ειδική πλατφόρμα όπου θα 
εμφανίζεται το εκλογικό κέντρο που θα μπορεί να ψηφίσει 
ο κάθε ενδιαφερόμενος.
Επεσήμανε πως όλοι εργάζονται με στόχο να γίνουν οι 
εκλογές στις 18 Δεκεμβρίου, λέγοντας ότι αν υπάρξουν 
αιτήσεις για εγγραφές στους εκλογικούς καταλόγους στην 
περίοδο των ενστάσεων, θα ενημερώσει την Ιερά Σύνοδο 
για να λάβει τις αποφάσεις της. Εκτίμησε τέλος, ότι θα λει-
τουργήσουν περίπου 1000 εκλογικά κέντρα.
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Σημαντική τουριστική ένεση από Πολωνία 

Μην πυροβολείτε τον 
πιανίστα

Η φράση “μην πυροβολείτε τον πιανίστα” 
είναι παροιμιώδης και εννοεί, μην κατη-

γορείτε κάποιον χωρίς να φταίει.
Για την ιστορία, η φράση αυτή παρουσιαζό-
ταν ως επιγραφή σε σαλούν της άγριας δύ-
σης στην Αμερική όπου έπεφτε συχνά πυκνά 
πιστολίδι με το παραμικρό, με αποτέλεσμα 
πολλοί άτυχοι πιανίστες που απλά οι άνθρω-
ποι έκαναν τη δουλειά τους να χάνονται ως 
παράπλευρες απώλειες από αδέσποτες σφαί-
ρες.
Θυμηθήκαμε τη φράση με αφορμή παράπο-
να διαφόρων εκλογικών επιτελείων που θεω-
ρούν ότι οι δημοσιογράφοι, προβάλλουν πε-
ρισσότερο τους ανθυποψηφίους τους.
Δεν ισχυριζόμαστε ότι δεν υπάρχουν δημο-
σιογράφοι ή μέσα που το κάνουν αυτό, αλλά 
οφείλουμε να υπερασπιστούμε τη δημοσι-
ογραφική μας τιμή και να μιλήσουμε για το 
δικό μας μέσο τον Αδέσμευτο. 
Ως μέσο δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κα-
λύπτουμε καμιά δραστηριότητα υποψηφίου, 
εκτός και αν κρίνουμε ότι αξίζει για την ενη-
μέρωση των αναγνωστών μας.
Θα πρέπει να θυμίσουμε επίσης ότι σε κάθε 
μέσο υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι όπως 
όλοι οι άλλοι δικαιούνται μισθό και άλλα 
ωφελήματα τα οποία πρέπει να καλύπτονται 
κάθε τέλος του μηνός και ότι το μόνο έσοδο 
των ΜΜΕ (εκτός των κρατικών) και βεβαίως 
και των τοπικών, προέρχεται από τη διαφή-
μιση.
Με την ίδια λογική λοιπόν θα μπορούσαμε 
να κατακρίνουμε τους διαφόρους υποψηφί-
ους για τον τρόπο που μοιράζουν τη διαφη-
μιστική τους πίτα, κάτι που βεβαίως και δεν 
κάνουμε.
Ο κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να διαφη-
μιστεί όπου και όπως ο ίδιος επιθυμεί.
Εμείς τώρα ως δημοσιογράφοι έχουμε καθή-
κον να λειτουργούμε σύμφωνα με τον κώδικα 
δημοσιογραφικής δεοντολογίας ο οποίος μας 
υποχρεώνει να μεταφέρουμε τις ειδήσεις χω-
ρίς να τις παραποιούμε.
Μόνο λοιπόν σε μια τέτοια περίπτωση μπο-
ρούμε να κατηγορηθούμε για μεροληψία, 
(εάν δηλαδή συστηματικά και ηθελημένα πα-
ραποιούμε την αλήθεια σε θέματα που τους 
αφορούν), κάτι που τουλάχιστον στο δικό μας 
μέσο δεν γίνεται και δεν θα το επιτρέψουμε 
ποτέ.
Αντιλαμβανόμαστε την έγνοια του κάθε υπο-
ψηφίου, αλλά δεν μπορούμε να λάβουμε μέ-
ρος στο παιχνίδι εντυπώσεων που επιθυμούν 
ορισμένοι. Στα δεκαεννέα χρόνια κυκλοφο-
ρίας του ο Αδέσμευτος έχει αποδείξει την 
έγνοια του για την προάσπιση των συμφερό-
ντων της Πάφου και των ανθρώπων της, κα-
θώς και τη σοβαρότητα και εγκυρότητά του.
Μην πυροβολείτε λοιπόν τον πιανίστα. Η ει-
κόνα κάθε υποψηφίου σχηματίζεται μέσα 
από τις ιδέες απόψεις και προγράμματά του 
και με βάση αυτό θα τιμήσουν ή θα απαξιώ-
σουν με την ψήφο τους τον καθένα…

‘‘η σύνταξη’’

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προ-
βολής Περιφέρειας Πάφου υλοποιώντας το 

σχέδιο δράσης για το 2022 συμμετείχε στις 22 
και 23 Νοεμβρίου 2022 σε εργαστήρια/παρου-
σιάσεις σε 2 πόλεις στην Πολωνία (Κρακοβία και 
Βαρσοβία). 
Η εν λόγω διοργάνωση ήταν μια πρωτοβουλία 
του Υφυπουργείου Τουρισμού και η δράση αυτή 
είχε στόχο την ενημέρωση εμπορικών συνεργα-
τών αφού σε αυτές τις εκδηλώσεις παρευρέθη-
καν  πέραν των 80 τουριστικών πρακτόρων.  
Σημειώνεται ότι οι αφίξεις από την Πολωνική αγο-

ρά έχουν τα τελευταία χρόνια αυξηθεί δραστικά. 
Το 2019 οι αφίξεις ανήρθαν για την Κύπρο στις  
80,000 ενώ το 2022 μέχρι τον Αύγουστο ανήρθαν 
σε πέραν των 120,000 αφίξεων σημειώνοντας 
αύξηση κατά 50%.  Σημαντικό μερίδιο κερδίζει 
κάθε χρόνο η Πάφος ενώ η αεροπορική σύνδεση 
της Πάφου με την Πολωνία είναι η καλύτερη  των 
τελευταίων 30 χρόνων. Την χειμερινή περίοδο 
2022-2023 εκτελούνται τουλάχιστο 12 εισερχό-
μενες πτήσεις την εβδομάδα με την Ryanair από 
5 Πολωνικά αεροδρόμια ενώ  ενισχυμένο πτητικό 
πρόγραμμα αναμένεται να υπάρξει και την καλο-

καιρινή περίοδο 2023 με πέραν των 14 πτήσεων 
ανά εβδομάδα από 6 Πολωνικά αεροδρόμια.      
Η όλη προσπάθεια συμμετοχής σε εκθέσεις και 
εργαστήρια, η φιλοξενία τουριστικών πρακτόρων 
και δημοσιογράφων, ενέργειες Δημοσίων Σχέσε-
ων και άλλες προωθητικές ενέργειες εντάσσονται 
σε ένα  ευρύτερο πλαίσιο των κοινών προσπα-
θειών  των φορέων και επιχειρηματιών της Πά-
φου, του Υφυπουργείου Τουρισμού  και άλλων, 
για πλήρη ανάκαμψη του τουρισμού στις επιδό-
σεις του 2019 και προσέλκυση τουρισμoύ σε ολό-
χρονη βάση. 

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Π ρόσφατα ανακοινώθηκαν 
νέες πτήσεις από και προς 
το αεροδρόμιο Πάφου στο 

οποίο την επόμενη χρονιά αναμέ-
νεται να διακινηθούν επιπρόσθετες 
χιλιάδες τουρίστες και η ανάγκη 
αναβάθμισης είναι πλέον επιτακτι-
κή. Ακόμη και με την υφιστάμενη 
διακίνηση επιβατών οι αίθουσες 
αναμονής και για αφίξεις και ανα-
χωρήσεις είναι ανεπαρκείς. 
Παράλληλα βέβαια αναβάθμιση 
και εξωραϊσμό χρειάζονται και οι 
εξωτερικοί χώροι. Προς αυτή την 
κατεύθυνση αναλαμβάνουν δράση  
και οι τοπικοί φορείς. 
Συνάντηση με θέμα την καθαριό-
τητα, τον εξωραϊσμό και την τοπιο-
τέχνηση του περιβάλλοντα χώρου 
του αερολιμένα Πάφου πραγματο-
ποιήθηκε την Πέμπτη στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του αεροδρομίου 
Πάφου.  

Αναλαμβάνουν δράση 

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο 
Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαί-
δωνος ο Δημαρχεύων Γεροσκήπου 
Κυριάκος Χατζηβασίλης, εκπρόσω-
ποι του Τμήματος Δασών, η Διευθύ-
ντρια της Πολιτικής αεροπορίας, ο 
Διευθυντής της ΕΤΑΠ Νάσος Χατζη-
γεωργίου και ο Διευθυντής του αε-
ροδρομίου Πάφου Γιάννης Χάρπας. 
Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Πά-
φου μετά το πέρας της περιοδείας 
του στο αεροδρόμιο Πάφου και 
στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο 
επεσήμανε την αναγκαιότητα αλλα-
γής της εικόνας που παρουσιάζει 
σήμερα ο χώρος που περιβάλλει το 
αεροδρόμιο Πάφου. 
Επίσης αναφέρθηκε σε θέματα κα-
θαριότητας αλλά και σε διαφημιστι-
κές πινακίδες που δεν έχουν άδεια 
για την τοποθέτηση τους. Είναι κοι-

νή διαπίστωση όλων πρόσθεσε, ότι 
η επέκταση του κτιρίου του αερολι-
μένα Πάφου είναι επιβαλλόμενη. 
H συνάντηση είπε αποτελεί πρω-
τοβουλία των Τοπικών αρχών της 
επαρχίας Πάφου και άλλων φορέ-
ων, με αντικείμενο τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ο αερολιμένας 
Πάφου και κυρίως με ζητήματα που 
έχουν να κάνουν με τον γενικότερο 
εξωραϊσμό του περιβάλλοντος χώ-
ρου όπως κλαδέματα, καθαριότη-
τες, θέματα φωτισμού και πεζοδρο-
μίων στην ευρύτερη περιοχή. 
Το αεροδρόμιο Πάφου συνέχισε ο 
κ. Φαίδωνος, βρίσκεται στα όρια 
δύο μικρών κοινοτήτων που δεν 
έχουν την επάρκεια και τα μέσα 
για να προβούν σε αυτές τις εργα-
σίες. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια θα 
συμβάλουν οικονομικά και ο Δήμος 
Πάφου και οι άλλοι Δήμοι αλλά και 
η Hermes Airports, για να ολοκλη-
ρωθεί η πρωτοβουλία εντός Δεκεμ-
βρίου. 
Οι τοπικές αρχές της Πάφου είναι 
αποφασισμένες να ασκήσουν πιέ-
σεις τόσο προς την κυβέρνηση και 
τα αρμόδια Υπουργεία, όσο και 
προς την Hermes, προκειμένου να 
προχωρήσουν άμεσα σε  αναβάθμι-
ση των υποδομών στο αεροδρόμιο 

της Πάφου ο οποίος είναι ο 2ος διε-
θνής αερολιμένας της Κύπρου. 
Σε παρέμβαση του στο Radiocosmos 
o Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαί-
δωνος χαρακτήρισε υποχρέωση του 
κράτους να αναβαθμίσει το οδικό 
δίκτυο και να συνδέσει με ένα δρό-
μο ευρωπαϊκών προδιαγραφών το 
αεροδρόμιο με τον αυτοκινητόδρο-
μο. Αυτό πρόσθεσε θα πρέπει να 
γίνει άμεσα και ανεξάρτητα από την 
ολοκλήρωση του δρόμου αεροδρο-
μίου τουριστικής περιοχής. 
Το δεύτερο θέμα πρόσθεσε, είναι 
η επέκταση του αεροδρομίου, η 
οποία θα πρέπει να γίνει το συντο-
μότερο διότι οι υφιστάμενες εγκα-
ταστάσεις είναι ανεπαρκείς για να 
εξυπηρετήσουν την υφιστάμενη 
αεροπορική κίνηση, πόσο δε την 
αύξηση που αναμένεται από τον 
επόμενο χρόνο. 
Παράλληλα σημείωσε ο κ. Φαίδω-
νος, οι τοπικές αρχές σε συνεργα-
σία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων 
την Ηermes και το Τμήμα Δασών, 
ανέλαβαν τον εξωραϊσμό του περι-
βάλλοντα χώρου την ανακατασκευή 
των πεζοδρομίων την ενίσχυση του 
φωτισμού και τον εμπλουτισμού 
του γειτονικού δασυλλίου. Για τον 
σκοπό αυτό είπε, οι  Δήμοι Πάφου 

και Γεροσκήπου θα διαθέσουν κον-
δύλια και προσωπικό.
Ο Δημαρχεύον στην Γεροσκήπου 
Κυριάκος Χατζηβασίλης από την 
πλευρά του, χαρακτήρισε προτε-
ραιότητα την αναβάθμιση του οδι-
κού δικτύου προς το αεροδρόμιο 
και την επέκταση των αιθουσών 
αφίξεων και αναχωρήσεων. Δεν εί-
ναι δυνατόν όπως είπε, οι επιβάτες 
να ασφυκτιούν στις αίθουσες του 
αεροδρομίου, διότι αυτό που μένει 
στους επισκέπτες είναι η 1η και η 
τελευταία εικόνα. Απευθύνει επί-
σης έκκληση στην Hermes Airports 
να είναι πιο αυστηρή στην συντή-
ρηση του αεροδρομίου Πάφου. 
Από την πλευρά του ο Διευθυντής 
του αεροδρομίου Πάφου Γιάννης 
Χάρπας χαιρέτησε τις προσπάθει-
ες που καταβάλλονται αλλά και τα 
όποια έργα που γίνονται για το αε-
ροδρόμιο Πάφου και την αναβάθμι-
ση του. Όσον αφορά το παλιό κτίριο 
του αεροδρομίου Πάφου που είναι 
και αναξιοποίητο, γίνονται συνέχισε 
προσπάθειες για την εκμετάλλευση 
του, προσθέτοντας πως μέχρι σήμε-
ρα αυτό δεν έγινε κατορθωτό. Έχου-
με βγει σε διαγωνισμό ωστόσο ση-
μείωσε, η εταιρεία που επιλέχτηκε 
δεν μπορούσε να προχωρήσει για 
κάποιους λόγους. 
Εξάλλου η Διευθύντρια της Πολι-
τικής Αεροπορίας του αερολιμένα 
Πάφου Βασιλική Θεοδώρου, χαρα-
κτήρισε την σύσκεψη πολύ σημα-
ντική, προσθέτοντας πως αναμέ-
νουν να υλοποιηθούν όλα τα μέτρα 
που αποφασίστηκαν σε πάρα πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα.  Πρό-
κειται συμπλήρωσε για διεθνή αε-
ρολιμένα και σίγουρα όλοι θέλουμε 
να δούμε όσο γίνεται την καλύτερη 
εμφάνιση του αερολιμένα Πάφου 
τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά 
του χώρου.    

Αεροδρόμιο Πάφου 
Επιτέλους αναλαμβάνουν δράση για αναβάθμιση 

Η ΕΤΑΠ Πάφου πρόβαλε την Πάφο ως ολόχρονο 
τουριστικό προορισμό  
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Πόλη Χρυσοχούς 

Καθυστέρηση και νέο χρονοδιάγραμμα 
για το αποχετευτικό 

Το 2026 αναμένεται να λειτουργή-
σει το αποχετευτικό σύστημα στην 

Πόλη Χρυσοχούς. Σύμ-
φωνα με τον Δήμαρχο 
Γιώτη Παπαχριστοφή, 
εντός του 2024 ανα-
μένεται να ξεκινήσουν 
οι εργασίες για την 
πρώτη φάση, ενώ τις 

αμέσως επόμενες εβδομάδες αναμέ-
νεται να προκηρυχθούν οι προσφορές 
για την πρόσληψη μελετητών επικαι-
ροποίησης των σχεδίων και επίβλεψης 
του έργου. 
Το αποχετευτικό στην Πόλη Χρυσο-
χους, θα κατασκευαστεί από το Τμήμα 
Αναπτύξεως Υδάτων, ενώ ο Δήμος έχει 
ήδη κληθεί να καταβάλει ποσόν 60 
χιλιάδων ευρώ για την συμπερίληψη 
στον σχεδιασμό του δικτύου όμβριων 
υδάτων. 
Η πρώτη φάση του αποχετευτικού θα 
περιλαμβάνει τα όρια του Δήμου Πό-
λεως, ενώ στη δεύτερη φάση θα περι-
ληφθούν οι κοινότητες Νέου Χωριού, 
Αργάκας, Γιαλιάς και Αγίας Μαρίνας. 
Το έργο έχει προταθεί για συγχρημα-
τοδότηση στο πρόγραμμα Θ.αλ.Ε.Ι.Α. 
2021 – 2027 και η ΓΔ ΕΠΣΑ έθεσε όρο, 
η υλοποίηση του έργου να γίνει από το 
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. 
Πάντως και πριν από ένα χρόνο, η δι-
αβεβαίωση που δινόταν ήταν πως 
σύντομα θα προκηρύσσονταν διαγω-
νισμός για συμβούλους μελετητές, οι 
οποίοι θα αναλάβουν την εκπόνηση 
της μελέτης του κεντρικού αποχετευτι-
κού συστήματος, τη διάθεση του ανα-
κυκλωμένου νερού, δεδομένου ότι δεν 
θα μπορεί να διατεθεί στο έργο Λίμνης 
όπως αρχικά είχε αποφασισθεί, την 
ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού για 
τις κατασκευαστικές συμβάσεις για δί-
κτυο συλλογής λυμάτων και το Σταθμό 
Επεξεργασίας Λυμάτων, την επίβλεψη 
των κατασκευαστικών εργασιών. 
Μάλιστα τότε δίνονταν και η διαβε-
βαίωση ότι η προκήρυξη του διαγωνι-
σμού, αναμενόταν αρχές του 2022 και 
η κατακύρωση της Σύμβασης τον Ιού-
νιο του 2022, ενώ για την ολοκλήρωση 
της μελέτης, θα απαιτηθούν δώδεκα 
μήνες. 
Σήμερα επαναλαμβάνεται ότι είναι 
ζήτημα ημερών η προκήρυξη διαγωνι-
σμού για μελετητές. 

Χρειάζεται νέο Γυμνάσιο η Πάφος
Υπερπληθυσμός μαθητών στα Γυμνάσια  

Τις ειδήσεις φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Αλλάζει όψη η πλατεία Σολωμού
Έργο τέχνης για τα 200 χρόνια της Ελληνικής 
Επανάστασης 1821 θα κοσμεί το κέντρο της Πάφου…

Τ η σύμβαση ανάθεσης του έργου για την 
ανέγερση του μνημείου αφιερωμένο στα 
200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία 

υπέγραψαν ο Δήμαρχος Πάφου και η ομάδα στην 
οποία ανατέθηκε το έργο, η οποία αποτελείται 
από το αρχιτεκτονικό γραφείο Λαμπριανού Κου-
τσόλαμπρου Αρχιτέκτονες Ε.Π.Ε, τον γλύπτη Αρσέ-
ντη Λισενκόβ, την εικαστικό Κατερίνα Φουκαρά, 
και την εταιρεία Γ.Μ. Οικοδομείν Λτδ. Εκ μέρους 
της ομάδας τη σύμβαση υπέγραψε ο αρχιτέκτο-
νας Γιάννης Κουτσόλαμπρος. 
Η ανέγερση του μνημείου θα γίνει σε ένα από τα 
πλέον κεντρικά σημεία της πόλης, την πλατεία 
Διονυσίου Σολωμού επί της οδού 25ης Μαρτίου, 
και θα πλαισιώνεται από την προτομή του Εθνι-
κού μας ποιητή. 
Κατά την υπογραφή των συμβολαίων ο κ. Φαίδω-
νος αναφέρθηκε στη σημασία της πρωτοβουλίας 
αυτής του Δήμου Πάφου να δημιουργήσει ένα 
αφήγημα που θα εμπνέει με τα οράματα και τις 
αξίες του μεγάλου αγώνα τις επόμενες γενιές και 
που παράλληλα θα εκπέμψει προς τη σύγχρονη 
κοινωνία και ιδιαίτερα προς τη νεολαία, τα κατάλ-
ληλα μηνύματα. 
Ο κ. Κουτσόλαμπρος, κατά τη σύντομη περιγραφή 
του έργου ανέφερε πως στόχος της ομάδας ήταν 
η δημιουργία ενός μνημείου που θα ιστορεί την 
εποποιία του αγώνα αλλά θα είναι παράλληλα 
προσιτό με διαφορετικές χρήσεις αφού οι επι-
σκέπτες και ιδιαίτερα τα παιδιά θα μπορούν να 

εξερευνούν τις διάφορες πτυχές του. 
Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται στις 
€155.000 πλέον Φ.Π.Α και το μνημείο αναμένεται 
να ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών.

Η πρόταση των μελετητών 
Η επιλογή της ομάδας που θα κατασκευάσει το 
μνημείο έγινε μετά από σχετικό διαγωνισμό στον 
οποίο συμμετείχαν πολλές καλλιτεχνικές και αρχι-
τεκτονικές ομάδες. 
Στο σκεπτικό της ομάδας που παρουσιάστηκε 
στην επιτροπή επιλογής του έργου αναφέρο-
νταν μεταξύ άλλων ότι στην αέναη πορεία της η 
ιστορία ταλαντώνεται ανάμεσα στην πρόοδο και 
το πισωγύρισμα, την άνοδο και την κατάθλιψη, 
τη μέχρι θανάτου προσήλωση στο στόχο και τον 
αποπροσανατολισμό, μέχρι τη σημαντική στιγμή 
της επιτυχίας του στόχου που φωτίζει το δρόμο 
με το θρίαμβό της. 

Το 1821 είναι η αρχή της σύγχρονης Ελληνικής 
Δημοκρατίας. 
Έγινε την εποχή των εθνικών αφυπνίσεων, η πρώ-
τη επιτυχημένη εθνική παλιγγενεσία, καρπός του 
πνεύματος της Αμερικάνικης και της Γαλλικής επα-

νάστασης, των κηρυγμάτων του διαφωτισμού και 
της αντίδρασης στην καταπίεση. Η πρόταση για το 
μνημείο ακολουθά αυτή την πορεία. Ένα στερεό 
διασπασμένο σε εποχές, στιγμές και ανθρώπους 
έως την κορύφωση του θριάμβου. Ανεβαίνει όταν 
ο αγώνας αρχίζει, κατεβαίνει μαζί με το φρόνημα 
και την αποτυχία, αγωνίζεται σκληρά και γίνεται 
θρύλος μέσα από την έξοδο του Μεσολογγίου και 
την καταστροφή. 
Εμφύλιοι και διχόνοια ανακατωμένοι με τον ηρω-
ισμό και τον θρίαμβο. Παγκόσμια συστράτευση 
για τα τελικά βήματα ολοκλήρωσης. Όλα απο-
τυπώνονται επάνω στις καμπύλες της πέτρας. Η 
διακριτική διαδρομή μέσα από το μνημείο είναι 
καμπύλη ώστε να μην ακυρωθεί η συνολικότητα 
των σχημάτων με διαμπερείς θεάσεις. Ένα μνη-
μείο προσιτό, φιλικό σε όλους, το σκαλωτό σχήμα 
έχει αναπάντεχες χρήσεις. Τα παιδιά μπορούν να 
σκαρφαλώσουν, να αναπαυθούν ή να κρυφτούν 
στο περιβάλλον που δημιουργείται. Ένα μάθημα 
ιστορίας και μια εμπειρία για τον επισκέπτη. QR 
codes σε καθορισμένα σημεία βοηθούν στην ανά-
γνωση των συμβολισμών και την παρακολούθηση 
της πορείας, εμπειρία για τα σχολεία, τους επι-
σκέπτες και τους πολίτες.

Η ανέγερση του μνημείου θα 
γίνει σε ένα από τα πλέον 
κεντρικά σημεία της πόλης, την 
πλατεία Διονυσίου Σολωμού επί 
της οδού 25ης Μαρτίου, και θα 
πλαισιώνεται από την προτομή του 
Εθνικού μας ποιητή. 

Επιτακτική είναι η ανάγκη για την 
ανέγερση νέου Γυμνασίου και Τε-

χνικής Σχολής στην Πάφο σύμφωνα με 
τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνδέ-
σμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Πά-
φου Χριστόδουλο Δημητρίου. 
Όπως ανέφερε στο radiocosmos, θα 
πρέπει άμεσα να αρχίσουν οι απαραί-
τητες διαδικασίες από τους εμπλεκό-
μενους φορείς. 
Ο κ. Δημητρίου εξέφρασε απογοήτευ-
ση γιατί ναυάγησε πρόταση που κα-
τατέθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για 
αγορά των εγκαταστάσεων της αμερι-
κανικής ακαδημίας στην Αχέλεια για 
την λειτουργεία νέας Τεχνικής σχολής. 
Σύμφωνα με τον Χριστόδουλο Δη-

μητρίου, o οποίος επανεξελέγη στην 
προεδρία της Ομοσπονδίας Συνδέ-
σμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Πά-
φου τα κύρια προβλήματα των σχολεί-
ων στην επαρχία είναι η αύξηση του 
αριθμού των μαθητών με μεταναστευ-
τική βιογραφία καθώς και τα προβλή-
ματα παραβατικότητας. 

Το νέο συμβούλιο
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομο-
σπονδίας που προέκυψε μέσα από 
την εκλογική διαδικασία είναι: Χρι-
στόδουλος Δημητρίου, Πρόεδρος, Πέ-
τρος Γεωργιάδης Αντιπρόεδρος, Άννη 
Γιαννίκου  Γραμματέας, Δημήτρης Νε-
οφύτου Ταμίας, Μαρία Στυλιανού Βο-

ηθός Γραμματέας και Μέλη Ηρόδοτος 
Εύζωνας, Γιαννάκης Παπαγεωργίου, 
Άνθη Αναξαγόρα, Θεοδόσιος Θεοχά-
ρους, Μαρία Συμεωνίδου, Αιμίλιος 
Χριστοδούλου, Πέτρος Στυλιανού, Ηλί-
ας Μακρυνικόλα, Μανώλης Γεωργί-
ου, Σταυρούλα Σταυρινού και  Σάββας 
Σάββα.  

Παρέμβαση Χ. Σαββίδη 
Την ανάγκη ανέγερσης νέου Γυμνάσι-
ου και Τεχνικής Σχολής,  επεσήμανε 
και ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος 
Σαββίδης. Ο κ. Σαββίδης επέκρινε τον 
Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο, για 
την απόφαση τους να παραχωρήσουν 
για ένα χρόνο τις εγκαταστάσεις του 

Κέντρου Καινοτομίας στο Αμερικανι-
κό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού. Έπρεπε 
είπε, ο Δήμος να δείξει ευαισθησία και 
το κοινωνικό του πρόσωπο προς την 
κοινωνία, παραχωρώντας το συγκεκρι-
μένο χώρο για τις ανάγκες της δημόσι-
ας εκπαίδευσης. 
Σε ότι αφορά τις κτηριακές υποδομές 
στην Πάφο, είπε ότι η Κοινοβουλευ-
τική Επιτροπή Παιδείας θα επανέλθει 
σύντομα στο θέμα.www.cosmosnews.com
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Τι φοβάται ο κοινοτάρχης της Ίννιας 
Ξενάγηση εμπειρογνωμόνων σε Λάρα – Τοξεύτρα 

Τ α παράπονα και τις διαμαρτυρίες των κοι-
νοτήτων του Ακάμα για τις πρόνοιες του 
Τοπικού Σχεδίου και τις ρυθμίσεις για τις 

περιοχές που εντάχθηκαν στο Νατούρα μετέφερε 
στους συνέδρους της τριήμερης ημερίδας που δι-
οργανώθηκε μέσα στην εβδομάδα στην Δρούσια 
για τις προστατευόμενες περιοχές ο κοινοτάρχης 
της Ίννιας Γιάγκος Τσίβικος. 
Το συνέδριο  διοργανώθηκε από το Υπουργείο 
Γεωργίας, με ατζέντα την Διατήρηση, Διαχείριση 
και Διακυβέρνηση Προστατευόμενων Περιοχών 
– Εφαρμογή στη Χερσόνησο του Ακάμα , άρχισε 
την Τετάρτη και ολοκληρώθηκε την Πέμπτη. 
Στόχος του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση και 
διάχυση διεθνών εμπειριών, καλών πρακτικών 
και επιτυχημένων παραδειγμάτων σχετικών με 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των προστατευό-
μενων περιοχών και η συζήτηση της εφαρμογής 
τους στην Κύπρο και ειδικότερα στην περίπτωση 
της Χερσονήσου του Ακάμα. 
Στο Συνέδριο προσκλήθηκαν και συμμετείχαν δι-
ακεκριμένοι διεθνείς εμπειρογνώμονες με ευ-
ρεία, πρακτική και πολυδιάστατη εμπειρία σε 
θέματα διακυβέρνησης και διαχείρισης προστα-
τευόμενων περιοχών. 
Ο κοινοτάρχης της Ίννιας ξενάγησε τους συνέ-
δρους στη Λάρα και σε άλλα ευαίσθητα σημεία 
και τους ενημέρωσε όπως είπε αναλυτικά για τις 
απαγορευτικές διατάξεις που εφαρμόζονται στην 
Κύπρο σε αντίθεση με όσα ισχύουν για ανάλογες 
περιοχές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Το Συνέδριο αποτελεί δράση του Έργου «Δια-
χείριση της Περιοχής του Δικτύου Natura 2000 
– Χερσόνησος Ακάμα», το οποίο συγχρηματο-
δοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης  για την Προγραμματική Περίο-
δο 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος 
Ανάπτυξη» των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. 
Στο συνέδριο προσκλήθηκαν και συμμετείχαν δι-
ακεκριμένοι διεθνείς εμπειρογνώμονες και στο 
επίκεντρό του βρέθηκαν θέματα όπως η ανάπτυ-
ξη αειφόρου τουρισμού γύρω από τις προστα-
τευόμενες περιοχές, η εφαρμογή μοντέλων βιώ-
σιμης ανάπτυξης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο με 
επίκεντρο τις προστατευόμενες περιοχές, η υλο-
ποίηση επενδύσεων στις προστατευόμενες περι-
οχές με στόχο τη δημιουργία περιβαλλοντικών, 
οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών, η δια-
βούλευση και συμμετοχική διαχείριση με εμπλε-
κόμενους φορείς και την τοπική κοινωνία κ.ά. 
Οι προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες προέρ-
χονταν από Διεθνείς Οργανισμούς, όπως τη Δι-
εθνή Τράπεζα (World Bank), τη Διεθνή Ένωση 

Διατήρησης της Φύσης (IUCN), το Δίκτυο Ευρω-
παϊκών Προστατευόμενων Περιοχών (Europarc 
Federation), Πανεπιστήμια και άλλες Προστατευ-
όμενες Περιοχές.

Φόβοι και προειδοποιήσεις 
Σε ότι αφορά το Τοπικό Σχέδιο ο κοινοτάρχης της 
Ίννιας αποκάλυψε ότι είχε επαφές με τον Υπουρ-
γό Εσωτερικών και ανέφερε ότι δεν πήρε σαφείς 
διαβεβαιώσεις. Υποψιάζεται όπως είπε και φο-
βάται, ότι θα επιχειρηθεί να επαναφέρουν ορι-
σμένες από τις πρόνοιες που απορρίφθηκαν από 
την περιβαλλοντική αρχή με διαφοροποιημένες 
ζώνες προκειμένου να ικανοποιήσουν τις κοινό-
τητες πλην της Ίννιας.  Ο κ. Τσίβικος, απηύθυνε 
προειδοποίηση να μην επιχειρηθεί κάτι τέτοιο 
διότι θα πρόκειται για προσπάθεια να αποσπά-
σουν την συγκατάθεση των κοινοτήτων με πλά-
γιο τρόπο. 
Κάλεσε επίσης τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να 
αποτρέψει την δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου. 
Σημειώνεται πως η κυβέρνηση έδωσε παράταση 
μέχρι αρχές Δεκεμβρίου για την διαμόρφωση του 
τελικού Τοπικού Σχεδίου της περιοχής.

Εντοπίστηκε ο φούρ-
νος του Φαϊκκή
Ανακαλύπτουν θησαυ-
ρούς στη Φελλάχογλου

Ο πρώτος φούρνος που λει-
τούργησε στην Πάφο στις 

αρχές τη πρώτης δεκαετίας του 
περασμένου αιώνα εντοπίστηκε 
σήμερα στην περιοχή πλησίον 
του Τεμένους της Αγίας Σοφίας 
στο πλαίσιο εργασιών αποκατά-
στασης κτηρίων τουρκοκυπρια-
κής ιδιοκτησίας. 
Ο Δήμαρχος Πάφου αποκάλυψε 
πως ο φούρνος είναι σε καλή 
κατάσταση και μπορεί να απο-
κατασταθεί. Πρόκειται για τον 
φούρνο Φαϊκη ο οποίος ήταν ο 
πρώτος που λειτούργησε στην 
Πάφο. Θα καταβληθεί προσπά-
θεια είπε ο κ. Φαίδωνος, να 
εντοπιστούν οι απόγονοι του και 
θα επιδιωχθεί να βρεθούν φω-
τογραφίες του. 
Στην ίδια περιοχή είπε αποκαλύ-
φθηκαν και περίφημες καμάρες 
σε κτήριο στο οποίο είχαν γίνει 
μετατροπές από χρήστες. 
Με αφορμή της εργασίες αποκα-
τάστασης και ανάδειξης κτηρίων 
στην περιοχή ο κ. Φαίδωνος είπε 
ότι μεταξύ αυτών θα αποκατα-
σταθεί η οικία της οικογένειας 
του Ραούφ Ντεκτάς. 
Όλες αυτές οι βελτιώσεις και 
αποκαταστάσεις κτηρίων στην 
περιοχή της Φελλάχογλου σε 
συνδυασμό με το 2ο Χάνι της 
αγοράς που αποκαθίσταται θα 
προσδώσουν ακόμη μεγαλύτερη 
αίγλη στην περιοχή τόνισε ο κ. 
Φαίδωνος. Υπενθύμισε ότι στις 
αρχές του περασμένου αιώνα 
ο κύριος εμπορικός δρόμος της 
Πάφου ήταν η Φελλάχογλου.  

Σε ότι αφορά το Τοπικό Σχέδιο ο 
κοινοτάρχης της Ίννιας αποκάλυψε 
ότι είχε επαφές με τον Υπουργό 
Εσωτερικών και ανέφερε ότι δεν 
πήρε σαφείς διαβεβαιώσεις.  

Τις ειδήσεις φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Εκλογές στο ΣΟΔΑΠ - Βράζουν οι αμπελουργοί
Εκλογές για ανάδειξη του νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΣΟΔΑΠ θα διεξαχθούν στις 11 Δε-
κεμβρίου, ενώ θα προηγηθεί Γενική 
συνέλευση στις 2 Δεκεμβρίου. 
Συνολικά 10 χιλιάδες 700 μέλη του 
οργανισμού από τις επαρχίες Πά-
φου και Λεμεσού θα κληθούν να 
ψηφίσουν για  την ανάδειξη του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
Όπως ανέφερε στο radiocosmos ο 
Διευθυντής του ΣΟΔΑΠ Μαρίνος Πε-
ρικλέους, οι υποψηφιότητες για την 
ανάδειξη των μελών του νέου συμ-
βουλίου θα υποβληθούν μέχρι τις 3 
Δεκεμβρίου, ενώ θα λειτουργήσουν 
τρία εκλογικά κέντρα –στο οινοποι-
είο Καμαντέρενα, στο 10ο Δημοτικό 
Σχολείο Πάφου και στη ΣΕΔΙΓΕΠ Λε-
μεσού. 
Σύμφωνα με τον κ. Περικλεους, 
φέτος ο ΣΟΔΑΠ παρέλαβε τελικά 
4 εκατομμύρια 100 χιλιάδες κιλά 
σταφύλια, παρόλο που αρχικά  ο 
οργανισμός είχε ανακοινώσει ότι 

θα παραλάβει μόνο 2,5 εκατομμύ-
ρια κιλά για να εξυπηρετήσει τους 
αμπελουργούς, με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν περί τα 7 εκατομμύρια λί-
τρα αδιάθετα, τα οποία καλύπτουν 
τις ανάγκες της αγοράς για περίοδο 
τριών ετών αφού οι πωλήσεις κάθε 
χρόνο δεν ξεπερνούν τα 2 εκατομ-
μύρια κιλά. 
Για τον ΣΟΔΑΠ η φετινή χρονιά ήταν 
επιβαρυντική, καθώς παρέλαβε σχε-
δόν την διπλάσια ποσότητα σταφυ-

λιών από αυτή που προγραμμάτιζε 
και μάλιστα σε πολύ υψηλή τιμή. 
Αντίθετα τα υπόλοιπα μεγάλα οινο-
ποιεία για τις επιπρόσθετες ποσότη-
τες που παρέλαβαν επιδοτήθηκαν. 

Βράζουν 
Εν τω μεταξύ σε αναβρασμό βρί-
σκονται οι αμπελουργοί για τα 
σταφύλια που έμειναν ατρύγητα. Η 
πολιτική του Υπουργείου Γεωργίας 
και γενικότερα της κυβέρνησης για 

τον αμπελοοινικό τομέα απέτυχε 
παταγωδώς και απόδειξη είναι τα 
ατρύγητα σταφύλια στα αμπέλια κα-
ταγγέλλει ο επαρχιακός γραμματέας 
της ΠΕΚ Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης. 
Υπολογίζεται ότι τα ατρύγητα στα-
φύλια ανέρχονται σε 2,5 εκ κιλά. Οι 
αμπελουργοί που επηρεάζονται είπε 
δεν γνωρίζουν ακόμη αν και πότε θα 
αποζημιωθούν για τα σταφύλια που 
έμειναν ατρύγητα. Άγνωστο είναι 
και το ύψος της αποζημίωσης είπε 
ο κ. Πιττοκοπίτης προειδοποιώντας 
πως θα υπάρξουν δυναμικές αντι-
δράσεις αν η κυβέρνηση επιχειρή-
σει να παραχωρήσει ψίχουλα στους 
αμπελουργούς. Παράλληλα είπε, οι 
Αγροτικές Οργανώσεις ετοιμάζονται 
να καταθέσουν προτάσεις για την 
επόμενη χρονιά, που θα είναι ακό-
μη πιο δύσκολη για τον αμπελουρ-
γικό τομέα. 
Η αναδιάρθρωση και η εφαρμογή 
προγράμματος με εκριζώσεις  αμπε-
λιών κατέληξε είναι μονόδρομος.
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Ryanair Ηλίας Μυριάνθους Χριστόδουλος Δημητρίου Πρόδρομος Προδρόμου 

αιρετίζουμεΧ

Ο Δίκαιος

Τους Παφίτες που τελικά σεισμό στο σει-
σμό γίναμε αντισεισμικοί. Δεν χαμπαριά-
ζουμε με τίποτα…

Τα καυσόξυλα που είναι πάντα σε πρώτη 
ζήτηση αλλά είναι ολόκληρη διαδικασία 
για να τα προμηθευτείς…

Τις βροχές που έπεσαν αυτή την εβδομά-
δα και θα βοηθήσουν τα μανιτάρια να ξε-
πεταχτούν, εάν βέβαια τα αφήσουν…

Τα εκλογικά επιτελεία πολιτικά και εκ-
κλησιαστικά που εργάζονται πυρετωδώς 
αυτό το διάστημα…

Τους πολίτες που βομβαρδίζονται κα-
θημερινά με δημοσκοπήσεις, πολιτικές 
εκπομπές και συζητήσεις, αλλά τα προ-
βλήματα που τους καίνε δεν ακούν να τα 
συζητούν…

Την Χριστουγεννιάτικη διάθεση που μας 
πιάνει σιγά σιγά και την όρεξη για γαλο-
πούλα, μελομακάρονα, κουραμπιέδες 
κλπ…

Τις εκπλήξεις που σημειώνονται στο 
φετινό μουντιάλ και δίνουν την ευκαιρία 
στους τζογαδόρους να κερδίσουν μεγάλα 
ποσά…

Την αγάπη που εκεί που υπάρχει αναδί-
δει μοναδική ζεστασιά, σε όσους ξέρουν 
αν την αναγνωρίζουν…

Τους καταναλωτές που με τις αυξήσεις 
στις τιμές σχεδόν όλων των προϊόντων δεν 
ξέρουν από πού να φυλαχτούν…

Τον λαογραφικό Όμιλο Κτήμα που φέρ-
νει για άλλη μια φορά την αναβίωση των 
εθίμων του δωδεκαημέρου τα οποία θα 
παρουσιάσει σε Πόλη Χρυσοχούς ( 4 Δε-
κεμβρίου) και Πάφο (18 Δεκεμβρίου)…

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Δήμου 
Πόλης Χρυσοχούς που αρχίζει από σήμε-
ρα τη λειτουργία του και υπόσχεται να 
χαρίσει ξεχωριστές στιγμές σε μικρούς και 
μεγάλους…

Τους πολλούς εορτάζοντες αυτές τις ημέ-
ρες που δεν είναι και λίγοι. Στυλιανοί, 
Στυλιανές, Φαίδρα, Φαίδρος, Ανδρέηδες 
βέβαια και Ανδρούλες, που σχεδόν όλοι 
έχουμε και από, ένα ή από μία…

Την τουριστική περιοχή της Πάφου που 
έχει και το χειμώνα τις ομορφιές της φτά-
νει να ξέρεις κανείς που θα τις αναζητή-
σει…

Την περίοδο του Black Friday που απο-
τελείωσε τους απρόσεχτους και τώρα θα 
κάθονται να περιμένουν τον δέκατο τρίτο 
για τα ψώνια των Χριστουγέννων…

Το μουντιάλ που συνεχίζεται αλλά εμάς 
μας λείπουν οι αγώνες της ομάδας μας και 
μας τρώει η αγωνία εάν θα παρουσιαστεί 
ακόμα καλύτερη στη συνέχεια…

Τις προεκλογικές υποσχέσεις και εξαγγε-
λίες που συνήθως είναι δυστυχώς έπεα 
πτερόεντα…

Πάνω η Ιρλανδική αερο-
πορική εταιρεία που αυτή 
την εβδομάδα ανακοίνω-
σε  επέκταση του πτητικού 
της προγράμματος από και 
προς το Αεροδρόμιο Πά-
φου κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο με συμπερίληψη 
και δρομολογίου για την Α-
θήνα... 

Πάνω ο βουλευτής της Ε-
ΔΕΚ που δεν μάσησε τα λό-
για του και «τα χωσε» στον 
Δήμαρχο που κάθε τρεις και 
τόσο φέρνει τον Πρόεδρο 
για εγκαίνια έργων βιτρίνας, 
αλλά δεν του είπε τίποτα 
για τα προβλήματα του νο-
σοκομείου...

Πόσο δύσκολο

Α ντιλαμβανόμαστε ότι η έγκριση 
του νομοσχεδίου για την καθιέ-

ρωση του καλαθιού του νοικοκυριού 
δεν εξαρτάτο μόνο από τους βουλευ-
τές μας.
Αντιλαμβανόμαστε επίσης όπως και 
ο κάθε πολίτης ότι πρόκειται για ένα 
θεσμό προς όφελος των μη προνομι-
ούχων, ο οποίος θα ελαφρύνει επί-
σης τα βάρη κάθε οικογένειας.
Αυτό που δεν αντιλαμβανόμαστε εί-
ναι γιατί δεν θα καταφέρουν να ε-
φαρμόσουν το θεσμό πριν από τα 
Χριστούγεννα, αφού ήδη ανακοινώ-
θηκε ότι η έγκριση του νομοσχεδίου 
μετατίθεται για το 2023 και μάλιστα, 
θα είναι κάτι που θα αναλάβει η νέα 
κυβέρνηση!!!
Και ποιος μας λέει δηλαδή ότι η νέα 
κυβέρνηση θα συμφωνεί με αυτό και 
ποιος μας λέει ότι όπως και τόσες άλ-
λες προεκλογικές δεσμεύσεις θα ξε-
χαστεί και αυτό;
Πόσο δύσκολο ήταν να ολοκληρωθεί 
η συζήτηση μεταξύ των εμπλεκομέ-
νων μερών και ποιος μας λέει ότι κά-
ποιοι (για παράδειγμα ο Σύνδεσμος 
Υπεραγορών) χωρίς να διαφωνήσουν 
απλά κωλυσιεργούσαν, ώστε να χα-
θεί η συγκυρία των Χριστουγέννων 
κατά την οποία τα ψώνια είναι απα-
ραίτητα ακόμα και από τον τελευταίο 
πολίτη;
Ναι τα μέλη του κοινοβουλίου και τα 
κόμματα δεν έχουν την απόλυτη ευ-
θύνη για την αναβολή της εφαρμο-
γής του θεσμού, δεν θα μπορούσαν 
όμως αν πιέσουν τις καταστάσεις κα-
ταγγέλλοντας δημόσια που πιθανόν 
έβαζαν εμπόδια στη συζήτηση με δι-
άφορες προφάσεις;
Σε κάθε περίπτωση το μέτρο αυτό 
που εξαγγέλθηκε με κάθε επισημότη-
τα και για το οποίο μάλιστα κάποιοι 
διεκδίκησαν εύσημα δεν θα εφαρ-
μοστεί πριν το επόμενο Πάσχα και οι 
πολίτες που ΤΩΡΑ το έχουν τόση ανά-
γκη δεν θα το εκμεταλλευτούν…

Έ να από τα σοβαρά ζητήματα που πρέπει 
να εξετάσει ο νέος Αρχιεπίσκοπος, έχει 

να κάνει με τη χρήση διαδικτύου από τους 
Ιερωμένους. Είναι απαράδεκτο, σχεδόν ό-
λοι οι ιερείς να είναι χρήστες μέσων κοινω-
νικής δικτύωσης, όπως είναι το facebook. 
Με αφορμή τα όσα ζούμε κατά καιρούς, έ-
φτασε η στιγμή που οι ιερωμένοι θα πρέ-
πει να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το 
εν λόγω κοινωνικό μέσο, καθώς, ως γνω-
στό, συμβαίνουν πολλά περίεργα. Άλλω-
στε, τι χρειάζεται σήμερα ένας ιερέας το 
facebook; 

Παπάδες και facebook… 

Πάνω ο πρόεδρος της Ο-
μοσπονδίας Συνδέσμων 
Γονέων  Μέσης Εκπαίδευ-
σης Πάφου, που συνεχί-
ζει εδώ και χρόνια να προ-
σφέρει τις υπηρεσίες τους 
στους οργανωμένους γο-
νείς και την εκπαίδευση… 

Κάτω όλοι οι ασυνείδη-
τοι που βρίσκονται ανα-
μεσά μας και συνεχίζουν 
με τις ενέργειες και τις 
πράξεις τους να επιβα-
ρύνουν το περιβάλλον με 
σκουπίδια στην προσπά-
θεια τους να καθαρίσουν 
το δικό τους σπίτι... 

Κάτω ο υπουργός Παι-
δείας, αφού όλα όσα 
συμβαίνουν τον τελευ-
ταίο καιρό στα σχολεία 
μας – καυγάδες, παραβα-
τικότητα, καταγγελίες μα-
θητριών για σεξουαλική 
παρενόχληση – δείχνουν 
ότι τα πράγματα δεν πά-
νε καθόλου καλά στον το-
μέα του…  

Ασυνείδητοι

Μ ετά την Πάφο, αλλάζει και η Κάτω Πά-
φος. Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει 

στο Ράδιο Κόσμος ο δήμαρχος Πάφου Φαί-
δωνας Φαίδωνος, όταν τελειώσουν τα έργα 
στην Πάνω Πάφο, περί τα μέσα του 2023, 
τότε θα ξεκινήσουν τα έργα στην Κάτω Πά-
φο με επίκεντρο την λεωφ. Ποσειδώνος. Ό-
πως έχει δηλώσει ο κ. δήμαρχος, η παραλι-
ακή λεωφόρος θα κλείσει για τα οχήματα ο-
λόχρονα και θα γίνει ένας πανέμορφος πε-
ζόδρομος με φωτισμό και παγκάκια.     

Αλλάζει και η Κάτω Πάφος…
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Το πιο κάτω κείμενο μας 
το απέστειλε επώνυμος 

επηρεαζόμενος συμπολίτης 
και αφορά τις γνωστές λίνι-
ες που τοποθετήθηκαν στην 
Κάτω Πάφο και για τις οποίες 
στο πρόσφατο παρελθόν υ-
πήρξαν σφοδρές αντιδράσεις 
και καταγγελίες, με αποτέλε-
σμα κάποιες από αυτές να α-
πομακρυνθούν. Το παραθέ-
τουμε αυτούσιο.  
«Οι επικίνδυνες «λίνιες» - λεπίδες εξακο-
λουθούν να βρίσκονται στην Κάτω Πάφο. 
Πλησίον της γέφυρας που ενοποιεί τους 
αρχαιολογικούς χώρους. Έργο που εγκαι-
νιάστηκε πρόσφατα στα πλαίσια των γνω-
στών πανηγυριών του Δημάρχου Φαίδωνα 
Φαίδωνος για να απονείμει το χρυσό κλειδί 
της Πόλης στον Αναστασιάδη. Φαίνεται ε-
πειδή τα εγκαίνια έγιναν λίγο βορειότερα α-

πό τις κοφτερές και αόρατες 
σε κάποια σημεία «λίνιες», ο 
Πρόεδρος δεν εκουτσούβλη-
σεν πάνω τους όπως συμβαί-
νει καθημερινά με αρκετούς 
περαστικούς στο συγκεκριμέ-
νο σημείο, ανάμεσα τους και 
αρκετοί τουρίστες. Μην μου 
βρείτε δικαιολογία ότι είναι 
έργο των Δημοσίων Έργων. 
Τα εγκαίνια τα έκαμεν ο Φαί-
δωνας με τον Αναστασιά-

δη. Δήμαρχε οφείλεις να κάμεις αυτό που 
πρέπει ώστε να μετακινηθούν ΑΜΕΣΑ πριν 
θρηνήσουμε θύματα. Ως τώρα έχουμε μόνο 
τραυματισμούς και πόδια τυλιγμένα στον 
γύψο. Όταν τοποθετείσαι επί παντός επι-
στητού, είναι καθήκον σου να επιληφθείς 
και για το πιο πάνω θέμα που αφορά την 
ασφάλεια και την υγεία των πολιτών εντός 
των ορίων του Δήμου Πάφου».

Μήνυμα στο Φαίδωνα

Πολύ θα θέλαμε να μπούμε στο μυαλό αυτών 
που υποστηρίζουν τη λύση δύο κυρίαρχων κρα-
τών στην Κύπρο. Αυτό δηλαδή που προτείνει ο 
Τατάρ…
 
Άρχισε και το Μουντιάλ του Κατάρ, που είναι 
λέει 20 φορές πιο κοστοβόρο από το προηγού-
μενο. Πάντως μέχρι και σε κοντέινερ φιλοξε-
νούν φιλάθλους στο Κατάρ όπως ακούγεται…

Τελικά τα πολλά debates, όχι απλώς δεν βοή-
θησαν στην ανάπτυξη της πολιτικής συζήτησης, 
αλλά φαίνεται πως επαναβεβαίωσαν πως αυ-
τός ο προεκλογικός είναι παγιδευμένος σε ένα 
κύκλο επαναλήψεων...

Ζούμε για την ημέρα που τουλάχιστον στις Αρ-
χιεπισκοπικές εκλογές θα κατέλθει μόνο ένας ι-
εράρχης και όλοι οι υπόλοιποι θα τον υποστη-
ρίξουν… 

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου Ερίκ Καντονά ήρ-
θε για μία ακόμη φορά στο προσκήνιο όταν α-
νέφερε σχετικά με το Μουντιάλ: «Όλα γίνονται 
για τα λεφτά». Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι που 
πιστεύουν το αντίθετο;

Πλάκα, πλάκα αυτός ο Ερνοτγάν τελικά είναι 
πολύ επικίνδυνος και απρόβλεπτος, γι’ αυτό 
πρέπει να προσέχουμε…

Τελικά ποιος ευθύνεται για το σαμποτάζ στους 
αγωγούς Nord Stream και Nord Stream-2; Είναι 
αλήθεια ότι το έκαναν οι Βρετανοί, με την συ-
ναίνεση των Αμερικανών;

Έρχεται αυτό το black Friday και πέφτει μαύρο 
στις τσέπες μας…

Η μόνη μας έγνοια σύμφωνα με τον Υπουργό 
Εξωτερικών στο Κυπριακό προς το παρόν δεν 
είναι να αρχίσουν συνομιλίες αλλά να μην γί-
νουν τα πράγματα χειρότερα. Λίγο δύσκολο να 
γίνουν χειρότερα απ’ ότι τα κάναμε κ, Κασουλί-
δη μου…

Την είπε στον Φαίδωνα ο Ηλίας Μυριάνθους, 
με αφορμή τις νέες καταγγελίες του δεύτερου 
για την κατάσταση που επικρατεί στο Γενικό Νο-
σοκομείο Πάφου. Λίγο πολύ του είπε ότι τόσες 
φορές που ήρθε ο Πρόεδρος στην Πάφο για ε-
γκαίνια, γιατί δεν κατάγγειλε όλα αυτά που κα-
ταγγέλλει σήμερα;

Χαράς Ευαγγέλια στους Παφίτες και Παφί-
τισσες, με τις νέες πτήσεις που εξαγγέλθηκαν 
για Αθήνα. Θυμάστε κάποτε που πηγαίναμε τα  
Σαββατοκύριακα απλά για μπουζούκια; Τώρα 
και να θέλουμε δεν μπορούμε…

Ωραίος ο Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος που 
στήθηκε μέχρι τώρα στην Πάφο. Ελπίζουμε ότι 
το ίδιο θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα…

Γεωγραφικά πάντως εκπροσωπείται ολόκλη-
ρη η Κύπρος στις Αρχιεπισκοπικές. Κερύνεια, 
Αμμόχωστος, Λευκωσία, Λεμεσός, Μόρφου και 
Πάφος. Τι μένει έξω, Καρπασία, Τρόοδος και 
Τηλλυρία…   

Για όσους ενδιαφέρονται πωλείται η 
Manchester United. Ελπίζουμε να μην ενδια-
φερθούν οι ιδιοκτήτες της Pafos fc και υποβαθ-
μίσουν την ομάδα μας…

Άντε πάλι αυτός ο Πρόδρομος κατάφερε να ξε-
σηκώσει τους δασκάλους εκεί που πιστεύαμε ό-
τι η φετινή σχολική χρονιά θα κυλήσει ήρεμα… 

Η. Μυριάνθους

Κάρφωσε το Φαίδωνα ο Βουλευτής Η-
λίας Μυριάνθους, μιλώντας για τα 

προβλήματα που έχουν 
σχέση με το γενικό Νοσο-
κομείο Πάφου, τα οποία 
όπως είπε αναδεικνύουν 
κατά καιρούς και με κάθε 
ευκαιρία στη Βουλή.

Είχαν προηγηθεί καταγγελίες του δημάρ-
χου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος για την 
κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκο-
μείο της Πάφου
Δυστυχώς είπε ο κ. Μυριάνθους, ενώ ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας  επισκέπτεται  
συχνά την Πάφο για εγκαίνια έργων, δεν 
τέθηκαν ενώπιον του τα προβλήματα των 
νοσοκομείων και η ανάγκη αναβάθμισης 
τους.
Λέει δηλαδή στο Φαίδωνα Εκεί τον είχες 
γιατί δεν του τα είπες αυτοπροσώπως και 
βγαίνεις τώρα και τα καταγγέλλεις; 

 

Γ. Κωνσταντινίδης

Σ το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανι-
σμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) διορί-

στηκε πρόσφατα ο συμπο-
λίτης μας λογιστής Γιάννης 
Κωνσταντινίδης.
Ο Γιάννης δε είναι βεβαί-
ως η πρώτη φορά που δι-
ορίζεται, ούτε που δοκι-

μάζεται. Επιτυχημένος επαγγελματίας πέ-
ρασε προηγουμένως από τα Δ.Σ., τόσο της 
Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου όσο και την 
Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.
Τώρα δοκιμάζεται σε αυτό το νευραλγικό 
πόστο που έχει άμεση σχέση με τον τομέα 
τη Υγείας βεβαίως και είμαστε σίγουροι 
ότι θα επιτύχει και σε αυτή του τη θέση…

Π. Προδρόμου

Δ εν θυμόμαστε άλλο Υπουργό Παιδεί-
ας αλλά και γενικότερα να έχει ξεση-

κώσεις τόσες διαμαρτυρί-
ες από γονείς, εκπαιδευτι-
κούς αλλά και μαθητές κα-
τά τη διάρκεια της θητείας 
όσες ο νυν Υπουργός Παι-
δείας, Αθλητισμού και Νε-
ολαίας Πρόδρομος προ-

δρόμου.
Ο κ. Προδρόμου κάθε τρεις και λίγο ξεση-
κώνει διαμαρτυρίες μια για τις εξετάσεις 
τετραμήνων, μια για τα μέτρα κατά της 
πανδημίας στα σχολεία, μιας για τη θέρ-
μανση των σχολείων και τώρα για την υ-
ποχρεωτική φοίτηση στη προδημοτική εκ-
παίδευση.
Βεβαίως δεν μπορείς να κάνει τίποτα χω-
ρίς αν ανοίξει μύτη αλλά χάθηκε ο κόσμος 
να κάνει διαβουλεύσεις πριν εφαρμόσει 
κάτι ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνα-
τές αντιδράσεις;

Ο Δίκαιος

Έπαιξε μπάσκετ στην Πάφο ο Λούης
Σ την Πάφο βρέθηκε για άλλη μια φορά 

το περασμένο Σαββατοκύριακο ο γνω-
στός stand up comedian Λούης Πατσαλί-
δης, ο οποίος είχε παράσταση το βράδυ 
του Σαββάτου σε ξενοδοχείο της πόλης 
μας.
Την Κυριακή το πρωί ο Λούης μαζί με τους 
συνεργάτες του, αγωνίστηκαν σε φιλαν-
θρωπικό αγώνα μπάσκετ που διεξήχθη 
στην αίθουσα του Λυκείου Κύκκου Πά-
φου, για την ευαισθητοποίηση και η ενη-
μέρωση του κόσμου για την εκστρατεία 
Movember Κύπρου.

Στην ομάδα του Λούη και τα παιδιά του 
Ραφηλία και Γιάννος που έδωσαν τον κα-
λύτερο τους εαυτό για να κερδίσει η ομά-
δα του πατέρα τους, ωστόσο τελικά έχα-
σαν με μικρή διαφορά…   

Αδιαφορία 

Μπαίνουμε στο Δεκέμβριο, έρχεται ο Χειμώνας 
και ο πολίτης στην τιβί κατάντησε θαμώνας.

Βλέπει κι ακούει δηλαδή χωρίς να συγκινείται 
κι από την πολυθρόνα του κανένας δεν κινείται…
Τι κι αν η ακρίβεια δηλαδή τα κόκαλα μας σπάει, 

ο κάθε γείτονας φτωχός δεν έχει για να φάει.
Καθένας στην κοσμάρα του και με αυτά που έχει, 

μ’ αυτά που έχει έτοιμα, που ξέρει και κατέχει.
Και κάθομαι και σκέφτομαι και η Τταλλού φωνάζει, 

πώς η ακρίβεια τελικά την τρώει την ταράζει…
Με την τιμή στο ηλεκτρικό θ’ ανάβουμε φανάρια, 

θ’ αφήσουμε τα θέρη μας να πάμε για πουρνάρια…

Αναβαθμισμένος διάκοσμος

Α ισθητά ποιοτικά αναβαθμισμένος είναι 
φέτος ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος 

που τοποθετεί ο Δήμος Πάφου, αλλά για να 
γίνει η διαφορά, χρειάζονται περισσότερα.

Θα επαναλάβουμε ότι ένας αξιόλογος διά-
κοσμος, φτιάχνει χριστουγεννιάτικη ατμό-
σφαιρα και προσελκύει ντόπιους και ξένους 
δίνοντας ζωή στις περιοχές που τοποθετεί-
ται και αυξάνοντας την κίνηση.
Για να πετύχουμε βέβαια κάτι τέτοιο δεν 
φτάνει ο Δήμος από μόνος του, αλλά χρειά-
ζεται και η συνεργασία του ιδιωτικού τομέα 
και των δημοτών.
Σπίτια και καταστήματα στολισμένα, θα δώ-
σουν άλλο τόνο στην πόλη και θα επωφελη-
θούμε όλοι…



Οι μπηχτές Μυριάνθους 

Τα προβλήματα στο νοσοκομείο Πάφου αλλά και στην 
Πόλη Χρυσοχούς είναι χρόνια και κατά καιρούς αναδει-

κνύονται από τους βουλευτές της επαρχίας  τόνισε με δη-
λώσεις στο radiocosmos ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυ-
ριάνθους. 
Ανέφερε ότι όλοι οι φορείς της επαρχίας θα πρέπει συντο-
νισμένα να τα προωθήσουν και κάλεσε τον Δήμαρχο Πά-
φου και πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Κομμάτων 
και Οργανώσεων να συγκαλέσει άμεσα συνέδρια για να συ-
ζητηθούν τρόποι αντιμετώπισης τους. Δυστυχώς είπε ο κ. 
Μυριάνθους ενώ ο ΠτΔ επισκέπτεται συχνά την Πάφο για 
εγκαίνιά έργων, δεν τέθηκαν ενώπιον του τα προβλήματα 
των νοσοκομείων και η ανάγκη αναβάθμισης τους.   

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για 
Κιβωτό στην Ελλάδα 
Δ ιαδοχικά σοκ στην ελληνική κοινωνία, προκαλεί το ντό-

μινο αποκαλύψεων για την Κιβωτό του Κόσμου, με το 
οικονομικό σκέλος της ΜΚΟ, να παίρνει μία θέση στο προ-

σκήνιο, μαζί με τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση 
και ξυλοδαρμούς των παιδιών. Στο επίκεντρο των ερευνών 
της Οικονομικής Αστυνομίας, βρίσκονται τα εκατομμύρια 
ευρώ που πέρασαν από τα χέρια των ανθρώπων της Κιβω-
τού του Κόσμου και η χλιδάτη ζωή, με τα ακριβά αυτοκίνητα 
που φέρεται να έκανε ο πατήρ Αντώνιος και η πρεσβυτέρα 
του. Την ίδια ώρα, έρχεται στο φως, ένα ακόμη αποκαλυ-
πτικό περιστατικό: πρώην κορυφαίο στέλεχος της Κιβωτού 
του Κόσμου, άδειασε με απόλυτη μυστικότητα, τραπεζική 
θυρίδα σε υποκατάστημα πιστωτικού Ιδρύματος στο κέ-
ντρο της Αθήνας.

Δεν εντοπίστηκαν  
τα επικίνδυνα κουνούπια

Σ την Πάφο από τους ελέγχους και τις εξετάσεις που διενερ-
γήθηκαν δεν εντοπίστηκε το επικίνδυνο κουνούπι τίγρης 

σύμφωνα με τον υπεύθυνο των υγειονομι-
κών υπηρεσιών στο Δήμο Πάφου Χρήστο 
Χρήστου. Όπως ανέφερε στο Radiocosmos, 
από την εξέταση των δειγμάτων που λή-
φθηκαν από εντομοπαγίδες που τοποθετή-
θηκαν στα δημοτικά όρια δεν εντοπίστηκε 
μέχρι στιγμής το συγκεκριμένο είδος κου-
νουπιού.  Ο κ Χρήστου εκτίμησε ωστόσο ό-

τι το συγκεκριμένο είδος είναι πολύ πιθανό να υπάρχει και 
στην Πάφο για αυτό  πρόσθεσε λαμβάνονται και τα απαραί-
τητα μέτρα.  

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ακατάχνωτα
Οι δημοσκοπήσεις για τις Αρχιεπισκοπικές εκλο-
γές δίνουν προβάδισμα στον Αθανάσιο τον Γε-
ώργιο και τον Ταμασού. Αν επιβεβαιωθούν και 
στην κάλπη αυτές οι εκτιμήσεις, τότε ο επόμε-
νος Αρχιεπίσκοπος θα είναι ο Γεώργιος λένε ό-
σοι γνωρίζουν τους συσχετισμούς στην Ιερά Σύ-
νοδο. Η γνωστή “G9” θα αναλάβει δράση και θα 
καθαρίσει το τοπίο όπως λένε. Για την ώρα πά-
ντως τα επιτελεία των υποψηφίων τρέχουν για 
να κινητοποιήσουν κόσμο καταρχήν να ψηφίσει 
στις εκλογές και βέβαια να στηρίξουν τον υπο-
ψήφιο τους... 

Στις δημοσκοπήσεις που παρουσιάστηκαν τις 
τελευταίες μέρες για τις Προεδρικές Εκλογές 
αν και κλείνει η ψαλίδα του Νίκου Χριστοδου-
λίδη με Αβέρωφ Νεοφύτου και Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη, παραμένει όμως μεγάλη η διαφορά. Οι 
επιστήμονες των δημοσκοπήσεων σημειώνουν 
πως αν η ψαλίδα μειωθεί σε μονοψήφιο ποσο-
στό τότε η μάχη θα γίνει ντέρμπι και δεν θα εί-
ναι κανείς βέβαιος ποιος θα περάσει στον 2ο 
γύρο. Πολύ μικρή είναι η απόσταση μεταξύ του 
2ου και 3ου στην κούρσα. Αν παραμείνει η ψα-
λίδα ως έχει τότε η μάχη θα δοθεί για το ποιος 
θα είναι ο 2ος. Η εικόνα που θα διαμορφωθεί 
αρχές Ιανουαρίου θα είναι πιο πραγματική των 
προθέσεων του εκλογικού σώματος και θα είναι 
σχεδόν αδύνατον να ανατραπεί... 

Η κριτική που ασκήθηκε το τελευταίο διάστημα 
στο Νοσοκομείο  Πάφου είναι ισοπεδωτική λένε 
στελέχη του νοσηλευτηρίου. Χολωμένοι εμφα-
νίζονται επίσης γιατροί και νοσηλευτές οι οποί-
οι θεωρούν ότι επιχειρείται η απαξίωση τους. 
Διερωτώνται μάλιστα γιατί δεν βλέπει ποτέ το 
φως της δημοσιότητας οποιοδήποτε περιστατι-
κό που αφορά τα Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια. Δεν 
έχουν άδικο.!

Για τα εκπαιδευτήρια της Πάφου το έχουμε ξα-
ναγράψει αλλά φαίνεται ότι δεν ιδρώνει το αυ-
τί κανενός. Η Πάφος χρειάζεται επειγόντως νέο 
Γυμνάσιο. Τα υφιστάμενα εκπαιδευτήρια είναι 
υπερπλήρη και τα επόμενα χρόνια θα είναι α-
δύνατον να απορροφήσουν επιπρόσθετους  μα-
θητές... 

Το αυτί των αρμοδίων δεν ιδρώνει ούτε και για 
την σύνδεση του αεροδρομίου Πάφου με Λεμε-
σό και Λευκωσία. Τα δρομολόγια των λεωφο-
ρείων είναι πολύ λίγα. Δύο ημέρες την εβδο-
μάδα υπάρχει μόνον ένα δρομολόγιο άλλες 3 
μέρες από 2 δρομολόγια και τις υπόλοιπες δύο. 
Αυτό το πρόγραμμα δρομολογίων δεν εξυπηρε-
τεί τις ανάγκες. Αν θέλουμε να γίνει πραγματικά 
διεθνής ο αερολιμένας θα πρέπει να αντιμετω-
πίζεται και ισότιμα με αυτό της Λάρνακας...

Επιβαλλόμενη ήταν η πρωτοβουλία που ανέ-
λαβαν οι τοπικές αρχές της Πάφου για την ανα-
βάθμιση του αεροδρομίου και της εικόνας του 
περιβάλλοντα χώρου. Μάλιστα άργησαν να πα-
ρέμβουν αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ... 

Αυτό το Σαββατοκύριακο και όλα τα επόμενα 
μέχρι τις 15 Ιανουαρίου όλοι οι δρόμοι θα οδη-
γούν στην Πόλη Χρυσοχούς για το Χριστουγεν-
νιάτικο χωριό και όχι μόνον... 
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Η “μούγια”

Δικαιώθηκε ο ΟΣΥΠΑ

Μ ε νέα απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στις 18 
Νοεμβρίου 2022, δικαιώθηκε τελεσίδικα ο Οργανι-

σμός Συγκοινωνιών Πάφου (Ο.ΣΥ.ΠΑ.), σχετικά με την ανά-
θεση της Προσφοράς για τις Δημόσιες Επιβατικές Μεταφο-
ρές στην Επαρχία Πάφου. 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ο Ο.ΣΥ.ΠΑ. ΛΙΜΙΤΕΔ είναι 
καθ’ όλα έτοιμος για υπογραφή της νέας δημόσιας σύμβα-
σης. Η προσφορά του Ο.ΣΥ.ΠΑ. ΛΙΜΙΤΕΔ, προσθέτει η ανα-
κοίνωση, διασφαλίζει την ποιοτική και ασφαλή αναβάθμι-
ση των Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών σε ολόκληρη την 
Επαρχία Πάφου, η οποία στηρίζεται όχι μόνο στην τεχνο-
γνωσία που κατέχει αλλά και στην εμπειρία και γνώση των 
αναγκών της Επαρχίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την 
υπόθεση ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου χειρίστη-
καν οι δικηγόροι Γ. Βαλιαντής και Χ. Παρασκευά από το δι-
κηγορικό γραφείο Λ. Παπαφιλίππου & Σία Δ.Ε.Π.Ε. Με την 
ευκαιρία αυτή, ο Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου ευχαρί-
στησε το επιβατικό κοινό και τις τοπικές αρχές της Επαρχί-
ας, για τη στήριξη και συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια των 
προηγούμενων ετών και  εξέφρασε την ελπίδα για διεύρυν-
σή της στη συνέχεια.

Η σκέψη στα θύμα τροχαίων

Σ το πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Μνήμης Θυμάτων από 
Τροχαία Δυστυχήματα, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας 

του Δήμου Πάφου σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας της 

Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, το Round Table – 7  και την 
Κοινοτική Αστυνόμευση  διοργάνωσε την περασμένη Κυριακή 
εκδήλωση στη μνήμη των θυμάτων από τροχαία δυστυχήμα-
τα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Κέννεντυ 
και περιλάμβανε άναμμα κεριών στη μνήμη των θυμάτων κα-
θώς και τραγούδια από το Νέαρχο Νεάρχου. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διεξήχθη έρανος για ενίσχυ-
ση του  συμπολίτη μας Χαράλαμπου Λεανζή. 
Η Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα των Τροχαίων 
Δυστυχημάτων καθιερώθηκε το 1993 από την Ευρωπαϊκή Ο-
μοσπονδία Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων (FEVR) και τι-
μάται κάθε χρόνο την 3η  Κυριακή του Νοεμβρίου.

Ετοιμάζουν εκπλήξεις 
Π λούσιο και αναβαθμισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων ε-

τοιμάζει ο Δήμος  της Πάφου κατά την περίοδο των Χρι-

στουγέννων με την πραγματοποίηση πέραν των 15 εκδηλώσε-
ων σύμφωνα με τον Δ/Σ Γιώργο Κουννά ο οποίος ανέλαβε να 
συντονίσει τις δημοτικές υπηρεσίες. Όπως ανέφερε ο κ. Κου-
νάς, συνεχίζεται η τοποθέτηση του Χριστουγεννιάτικου διά-
κοσμου σε πλατείες και κυκλικούς κόμβους και σε εκδήλωση 
που θα πραγματοποιηθεί την Πρώτη Δεκεμβρίου στην πλα-
τεία Κέννεντυ θα γίνει και η φωταγώγηση του. 
Εκτός από τα καινούργια στολίδια που προμηθεύτηκε ο Δή-
μος ανασκεύασε και παλαιότερα με τρόπο ώστε να αξιοποιη-
θούν φέτος.  Γενικώς όπως είπε, ο διάκοσμος με έμφαση στο 
κέντρο της Πάφου θα είναι αναβαθμισμένος.
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ο ι θέσεις του στο Κυπριακό και σε άλλα 
ζητήματα, τον κατατάσσουν ως ένα εκ 
των αρχιερέων που δεν εκτελεί απλά τα 

καθήκοντα του, αλλά ως τον αρχιερέα που βρί-
σκεται εκεί για να δώσει φως και λύσεις στους 
προβληματισμούς της σύγχρονης κοινωνίας. Ο 
Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος, 
ξεχωρίζει για τις θέσεις που παίρνει σε κάθε ζή-
τημα, αλλά κυρίως για την πίστη του σε θέματα 
θρησκείας και πατρίδας.  Φλογερός πατριώτης 
και ιερωμένος καθηλώνει το ακροατήριο, του 
όποτε ανεβαίνει στο βήμα για να αναλύσει θέ-
ματα της επικαιρότητας, ενώ αντιμετωπίζει με 
πραότητα και αγάπη κάθε πρόβλημα που μπορεί 
να προκύψει στην Μητροπολιτική περιφέρεια 
της Πάφου.  

Λίγα λόγια για τον Μητροπολίτη Πάφου 
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώρ-
γιος γεννήθηκε στην Αθηαίνου στις 25 Μαρτίου 
1949.Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο το 
1967. Ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ σπούδασε Χημεία 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τα έτη 1968-1972.
Σπούδασε Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
τα έτη 1976-1980. Μετεκπαιδεύτηκε στην Αγ-
γλία στη Χημεία και στη Θεολογία. Στις 23 Δε-
κεμβρίου 1984 χειροτονήθηκε διάκονος από τον 
χωρεπίσκοπο Σαλαμίνας Βαρνάβα και στις 17 
Μαρτίου 1985 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος και 
προεχειρίσθει σε Αρχιμανδρίτη από τον Αρχιεπί-
σκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Α’. Το 1994 ανέλαβε 
καθήκοντα Γραμματέως της Ιεράς Συνόδου. Πα-
ράλληλα με τα πιο πάνω καθήκοντα του, εργά-
στηκε και ως Καθηγητής Χημείας σε σχολεία της 
Μέσης Εκπαίδευσης. Το 1993 προήχθη σε Βοηθό 
Διευθυντή. Στις 24 Απριλίου 1996 εξελέγη από 
την Ιερά Σύνοδο Χωρεπίσκοπος Αρσινόης και 
στις 26 Μαΐου 1996 χειροτονήθηκε Επίσκοπος. 
Στις 29 Δεκεμβρίου 2006 εξελέγη παμψηφεί από 
την Εκλογική Συνέλευση που συνήλθε ειδικά για 
τον σκοπό αυτό, Μητροπολίτης Πάφου. Έκτοτε 
εκτελεί υποδειγματικά τα καθήκοντα του δια-
σφαλίζοντας την αποτελεσματική λειτουργία της 
Μητρόπολης του. Εκπροσωπεί την Εκκλησία της 
Κύπρου στους διαλόγους με τις Πανορθόδοξους 
Διασκέψεις και στον Διάλογο με τους Ρωμαιοκα-
θολικούς. Είναι επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής 
Βιοηθικής και Παιδείας της Ιεράς Συνόδου.  

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου, προ-
ΐσταται στις διάφορες υπηρεσίες τις οποίες 
προσφέρει η Ιερά Μητρόπολη Πάφου όπως:
· Θρησκευτική Διαφώτιση 
· Ιερατικά Συνέδρια 
· Έκδοση «Διμηνιαίου Δελτίου Κηρυγμάτων» 
και Πρακτικά Ιερατικών Συνεδρίων» 
· Ίδρυμα «Παναγία Θεραπεύτρια» 
· Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
· Υπηρεσία Στρατού – αγιασμοί, κηρύγματα και 
εξομολογήσεις 
· Δανειστική Βιβλιοθήκη στο Κτήριο της Ιεράς 
Μητρόπολης Πάφου
· Στήριξη της Οικογένειας 
· Κατήχηση ετερόδοξων και αλλόθρησκων και 

βάπτιση ενηλίκων
· Ένωση Χριστιανών Νέων «Σταυραετοί» 
· Κέντρο Νεότητας Ιεράς Μητρόπολης Πάφου
· Εκκλησιαστικό Μουσείο Ιεράς Μητρόπολης 
Πάφου
· Φιλανθρωπικά Ιδρύματα: «Μαργαρίτας Λια-
σίδου» και Πετρίδειον Ίδρυμα. 
Έδειξε έμπρακτα την αγάπη και στήριξη του 
προς τον μοναχισμό στις Μονές της Επαρχίας 
Πάφου όπως: ανοικοδόμηση της Ιεράς Μονής 
Παναγίας Σαλαμιωτίσσης, στελέχωση της Ιεράς 
Μονής Χρυσορογιάτισσας και της Ιεράς Μονής 
Αγίου Μηνά Πενταλιάς, το κτίσιμο της Ιεράς 
Μονή Αγίου Εφραίμ στα Χολέτρια. 

Ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος, διαθέτει 
ευρύτατη μόρφωση – Θεολογική και Επιστημο-
νική. Είναι πτυχιούχος Θεολογίας και Χημείας 
με μετεκπαιδεύσεις και στους δύο τομείς. Δι-
αθέτει ορθή και ευθαρσή στάση απέναντι στο 
Εθνικό μας Πρόβλημα. Φλογερός πατριώτης και 
ιερωμένος που εμμένει αταλάντευτα στην εξα-
σφάλιση των προϋποθέσεων για επιβίωση του 
Κυπριακού Ελληνισμού στη γη των πατέρων του. 
Με προσφυγή του στο Συμβούλιο της Ευρώπης 
εξασφάλισε την πρώτη καταδίκη της Τουρκίας 
για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην Κύπρο και την ανάγκασε να καταβάλει χρη-
ματικό πρόστιμο – Απόφαση Αρ. 507/-3.2.94  
Διαθέτει γνώση των προβλημάτων της Παιδείας 
μας και θέληση για την ορθή επίλυσή τους .Εργά-
στηκε για 18 χρόνια ως Καθηγητής Χημείας στη 
Μέση Εκπαίδευση, στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, 4 
χρόνια από τα οποία στη Θέση του Βοηθού Δι-
ευθυντή. Για 11 χρόνια ήταν μέλος της Εξεταστι-
κής Επιτροπής στο μάθημα της Χημείας για τις 
προεισαγωγικές εξετάσεις των Ελληνικών Πανε-
πιστημίων. Διετέλεσε επίσης μέλος της Ομάδας 
Συγγραφής των διδακτικών βιβλίων Χημείας 
στην ανάπτυξη Προγραμμάτων του Υπουργείου 
Παιδείας. Προεδρεύει των Συνοδικών Επιτροπών 
Παιδείας και Βιοηθικής με συχνές παρεμβάσεις 
στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας για τα θέματα 
αυτά. Ως Πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής 
Παιδείας, επισκέπτεται τα σχολεία και συζητά 
με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τα 
προβλήματα της επικαιρότητας. 

Φιλανθρωπικό Έργο 
Ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος προεδρεύει 
του Ιδρύματος Μαργαρίτας Λιασίδου για άτομα 
με ειδικές ικανότητες και προνοεί για την ορθή 
διαπαιδαγώγηση και ένταξη τους στο κοινωνικό 
σύνολο. Στηρίζει το «Πετρίδειον Ίδρυμα» με σκο-
πό την παραχώρηση υποτροφιών σε άριστους 
μαθητές σε ήθος και επίδοση. Ηγείται του Ιδρύ-
ματος «Παναγίας Θεραπεύτριας» όπου οι ιερείς 
της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου επισκέπτονται 
συχνά τα Νοσοκομεία Πάφου και Πόλις Χρυσο-
χούς με σκοπό την συμπαράσταση στους ασθε-
νείς και τέλεση Θείας Λειτουργίας. Ανακουφίζει 
τους έχοντας ανάγκη – πτωχούς και ασθενείς. 

Στήριξη των Νέων 

Ίδρυσε και διαχειρίζεται το Ταμείο Υποτροφιών 
στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου για ενίσχυση πτω-
χών και άριστων φοιτητών. Εποπτεύει τη λει-
τουργία των κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητρό-
πολης Πάφου για την ορθή διαπαιδαγώγηση της 
νεολαίας. Εποπτεύει τη λειτουργία του Κέντρου 
Νεότητας Ιεράς Μητρόπολης Πάφου. Εποπτεύ-
ει την λειτουργία της Ένωσης Χριστιανών Νέων 
«Σταυραετοί». 
Επίσης διαθέτει σταθερή προσήλωση στην ορθή 
διαπαιδαγώγηση του ποιμνίου. Στηρίζει με ομι-
λίες και ιδιαίτερες συναντήσεις την οικογένεια 
και τους νέους. Στρέφεται με τα κηρύγματα του 
κατά της ποικιλόμορφης διαφθοράς. Λειτουργεί 
Δανειστική Βιβλιοθήκη στο Κτήριο της Ιεράς Μη-
τρόπολης Πάφου. 

Στήριξη προς τον μοναχισμό στις Μονές 
της Επαρχίας Πάφου 
Προσφέρει στήριξη προς τον μοναχισμό στις Μο-
νές της Επαρχίας Πάφου. Ανοικοδόμηση της Ιε-
ράς Μονής Παναγίας Σαλαμιωτίσσης, στελέχωση 
της Ιεράς Μονής Χρυσορογιάτισσας και της Ιεράς 
Μονής Αγίου Μηνά Πενταλιάς, κτίσιμο της Ιεράς 
Μονής Αγίου Εφραίμ στα Χολέτρια. 
 
Σοβαρότητα που προκαλεί σεβασμό στους ξέ-
νους και στους Κύπριους 
Εκπροσωπεί την Εκκλησία της Κύπρου στις πα-
νορθόδοξες διασκέψεις και σε άλλους θρησκευ-
τικούς διαλόγους. 
Ό λόγος του στην Ιερά Σύνοδο είναι πάντα συναι-
νετικός γι’ αυτό χαίρει της εκτίμησης των άλλων 
μελών της Ιεράς Συνόδου. 

Προσήλωση στην Παράδοση μας 
Δημιούργησε σπουδαία σε ποιότητα και μεγά-
λωσε σε αριθμό τόμων Βιβλιοθήκη στην Ιερά 
Μητρόπολη Πάφου. Δωρίσθηκε στην Μητρόπο-
λη Πάφου η βιβλιοθήκη του μακαριστού Ανδρέα 
Μιτσίδη, Διευθυντή του γραφείου των Αρχιεπι-
σκόπων: Μακαρίου Γ’, Χρυσοστόμου Α’ και Χρυ-
σοστόμου Β’. 
Ανακαίνισε και εμπλούτισε το Εκκλησιαστικό 
Μουσείο της Πάφου το οποίο στέγασε στο πρώ-
ην Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου.   
Ο Μητροπολίτης Πάφου μπορεί να διοικεί απο-
τελεσματικά, δίκαια και με προοπτική την Εκκλη-
σία Κύπρου. Μπορεί να συνεχίσει να ακούγεται 
η ορθή εθνική φωνή της Εθναρχούσας Εκκλησίας 
μας. Μπορεί να συνεχίσει η υποστήριξη προς τα 
δίκαια του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου αλλά 
και να έχουμε μια σοβαρή και άξια φωνή στην 
Ορθοδοξία. 

Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος Παπαχρυσοστόμου
Φλογερός πατριώτης και ιερωμένος
Εγκύπτει με αγάπη στους προβληματισμούς 
της σύγχρονης κοινωνίας…  

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ 
ANNUAL GENERAL ASSEMBLY PCCI 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 28 Νοεμβρίου 2022

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου προσκαλεί όλα τα Μέλη του στην ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕ-
ΛΕΥΣΗ που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022 στο Ξενοδοχείο ‘Aliathon Resort’, στην 
Τουριστική περιοχή Γεροσκήπους.

Η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (μόνο για μέλη του ΕΒΕ Πάφου) το οποίο θα διε-
ξαχθεί στις 4:30 μ.μ με κύρια θέματα την παρουσίαση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για 
το διαχειριστικό έτος 2021, την έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων και κατάθεση της έκθεσης Ελεγκτών 
για το έτος 2021 και τον διορισμό Ελεγκτών για το έτος 2022.

Στις 5:30 μ.μ θα ακολουθήσει το ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΕΡΟΣ (για προσκεκλημένους & μέλη) το οποίο περιλαμβάνει 
καλωσόρισμα προσκεκλημένων από το Γραμματέα/Διευθυντή του Επιμελητηρίου κ. Μαρίνο Στυλιανού, 
Χαιρετισμό από την Αξιότιμη Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας κα. Νατάσα Πηλείδου, χαιρετι-
σμό από τον Πρόεδρο του ΚΕΒΕ κ. Χριστόδουλο Αγκαστινιώτη και τέλος ομιλία του Προέδρου του Επιμελη-
τηρίου Πάφου κ. Γιώργου Μάη.

Μετά το πέρας του Επίσημου Μέρους θα ακολουθήσει ανοικτή δεξίωση προς όλους τους προσκεκλημέ-
νους και τα μέλη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ Πάφου,
Μαρίνος Στυλιανού Γραμματέας/Διευθυντής 



Π ριν 100 χρόνια και βάλε, σε ένα χωριό δυο 
σκάπουλοι αγάπησαν την ίδια κοπέλα, μια 
πεντάμορφη κόρη από μεγάλο σόι  και ήθε-

λαν να την παντρευτούν. Ό Ευστάθιος 
πολύ πλούσιος, και ο Χαράλαμπος 
πολύ φτωχός. 
Ό Ευστάθιος και αυτός από μεγάλο 
σόι, ήταν σίγουρος πως ένα προξενιό 
θα τελεσφορούσε. Έτσι λογάριαζε να 

πει στους γονιούς του να την ζητήσουν για νύφη 
τους.
Ό Χαράλαμπος πάμπτωχος και εκ της δεινής θέσεως 
του γνωρίζοντας το αδύνατον του συνοικεσίου, εξο-
μολογήθηκε τον καημό του στη μάνα του και εξομο-
λογήθηκε απελπισμένος την ερώτησε τι να κάμει.
Η Ερχαρη η μάνα του που τον άκουσε, πολύ τον 
ελυπήθει. Ήταν ο γιος της ο καλός, ο κανακάρης της, 
και ήξερε πως δεν είχε ελπίδες απέναντι στον Ευ-
στάθιο.
Όμως σαν μάνα ευσπλαχνική αλλά και κοψονούρα, 
έβαλε το μυαλό της να δουλέψει να τον εβοηθήσει. 
Ήταν μια χωρική γυναίκα άκληρη χωρίς στον ήλιο 
μοίρα που η ίδια όλη της τη ζωή στη φτώχεια με 
πολλά βάσανα ανάγιωνε τα παιδιά της, ήθελε αν 
γινόταν να τον παντρολογήσει με την πλούσια κο-
πέλα και να τον μπάσει στο μεγάλο σόι της, να μην 
περάσει και αυτός τα ίδια δεινά της μίζερης δικής 
της ζωής που ένεκα της φτώχειας από παιδιόθεν 
βασανιζόταν.
Σκέφτηκε πολύ, και γνωρίζοντας πως θα ήταν δύ-
σκολο το εγχείρημα, κατέστρωσε ένα σχέδιο και το 
έβαλε μπροστά. Θα το προσπαθούσε, και αν πετύ-
χαινε θα ήταν καλά, αν όχι, θεός είδε.
Ό γιος της ήταν όμορφο παλικάρι, σεμνός, τίμιος και 
εργατικός. Όμως εκείνους τους πέτρινους καιρούς, 
καλύτερα προσόντα λογαριάζονταν οι περιουσίες 
και τα μάλια. Ήταν ψηλός ίσα με δυο μέτρα, ωραίος 
και αρρενωπός. Σε πολλές κορασιές η καρδιές τους 
σκιρτούσαν για λόγου του, αλλά αυτός είχε πέσει 
σε μεγάλο έρωτα με την Θεκλού, που δυστυχώς δεν 
ήταν της τάξης του. 
Πολύ δύσκολα τα πράματα σκέφτηκε η Έρχαρη, ήθε-
λε πονηράδα να πετύχει ο σκοπός κα καθώς είχε μια 
ανιψιά που μπαινόβγαινε καθημερινά στο σπίτι της 
Θεκλούς σαν παραδουλεύτρα, την έπεισε να βοηθή-
σει. Ήταν η Τοτέ, μια πολλοπάϋτη και καταφερτζού 
που με τα γλυκόλογα της έβγαζε κουφή από την 
τρύπα. 
Ξεκίνησε λοιπόν με γλυκόλογα και παινέματα να της 
εκθειάζει τον Χαράλαμπο. Ότι ήταν όμορφος, καλός, 
πως είχε έρωτα μαζί της, πως την αγάπη δεν την 
φέρνουν τα μάλια και οι περιουσίες. 
Ύστερα έβαλε τον Χαράλαμπο να περνά τακτικά από 
τη γειτονιά, και από μακριά ανταλλάσσοντας ματιές, 
και πες, πες η Τοτέ λόγια και λογάκια, η Θεκλού έπε-
σε και αυτή σε μεγάλο έρωτα για τον Χαράλαμπο.  
Ό Ευστάθιος έστειλε τα προξένια, και ο πατέρας της 
Θεκλούς καθώς ήθελε το καλύτερο για την κόρη του, 
αμέσως δέχτηκε. Ανέλαβε τα παντρολόγια η προξε-
νήτρα, οι συμπέθεροι συμφώνησαν στην προίκα, 
ήταν όλα καλά και η δουλειά πήγαινε να τελέψει. 
Ώσπου όμως ξαφνικά η νύφη αν και φοβισμένη 
αλλά αναθαρρυμένη από την αγάπη που είχε μέσα 
της για τον Χαράλαμπο, αρνήθηκε το προξενιό.  Εκεί-

νους τους καιρούς, οι κόρες δεν είχαν μερτικό στην 
απόφαση ποιος θα ήταν ο γαμπρός. Όύτε της μάνας 
έπεφτε λόγος, η απόφαση ήταν μόνο του κυρού και 
αφέντη. Έτσι σαν έμαθε ο πατέρας την άρνηση της, 
ποιος δεν τον φοβήθηκε, ήταν η οργή του μεγάλη. 
Την τιμώρησε σκληρά, ύστερα την κλείδωσε στο 
ασιερονάρι και δεν την έβγαλε έξω ώσπου θέλοντας 
και μη, είπε το ναι και εγίνηκεν το προξενιό.  Ήταν 
μια λυπητερή ιστορία αγάπης που είχαν η κόρη στην 
καρδιά της και το όμορφο παλικάρι που όταν τον 
έβλεπε σκιρτούσε η καρδιά της. 
Ήταν ένα πρωτόγνωρο αίσθημα  που κατάφερε να 
της το προκαλέσει με τα σούρτα φέρτα και τα γλυ-
κά της λόγια της η πολλοπάιτη Τοτέ η καταφερτζού, 
που ήθελε την μικρή κοπέλα να την βάλει στο σόι 
της. Έτσι με σούρτα φέρτα και φιλέματα, σιγά αλλά 
σταθερά, την κατάφερε να αγαπήσει τον ανεψιό 
της, ύστερα την έβαλε να αρνηστεί το προξενιό του 
πατέρα της.
Όμως δυστυχώς άλλες οι επιθυμίες άλλων, και άλ-
λες οι προσταγές εταίρων.
Έτσι παντρεύτηκε η κόρη τον Ευστάθιο και έμει-
νε ο Χαράλαμπος να μαραζώνει και να οδύρεται 
για τη χαμένη αγάπη του. Ήθελε να φύγει να χα-
θεί, δεν άντεχε να σκέφτεται πως άλλος την αγκά-

λιαζε και τη φιλούσε, ήταν ο πόνος ανυπόφορος. 
Και μια μέρα ξαφνικά είπε στη μάνα του πως θα 
φύγει να πάει μακριά, να ξενιτευτεί, να πάρει ένα 
δρόμο άγνωστο, να αναζητήσει νέους τόπους, να 
συναντήσει καινούργιους ανθρώπους, να γνωρίσει 
περιπέτειες, να πορευτεί κινδύνους, να αλλάξει ζωή, 
μήπως έτσι θάψει τον πόνο του, μήπως γιατρευτεί 
και να ξεχάσει το ντέρτι που του έτρωγε τα σωθικά. 
Έφυγε ο Χαράλαμπος. Μπαρκάρισε σε ένα βαπόρι, 
γύρισε λιμάνια και χώρες, και μετά από χρόνια κατα-
στάλαξε στη μακρινή Πορτογαλία. Και ύστερα από 
χρόνια όταν καταλάγιασε ο καημός του, ξέχασε λίγο 
τον πόνο του, παντρεύτηκε και έμεινε δια παντός 
εφ’ όρου ζωής μακριά στα ξένα. 
Και έμεινε η καημένη η μάνα του να μαραζώνει και 
να τον πεθυμά,  και να καταριέται τα μάλια και τις 
περιουσίες που ήταν η αιτία να χάσει το γιο της.
ΥΓ.
Η ιστορία είναι πραγματική, και άγνωστος λαϊκός 
ποιητής την τσιάττισε και την έκανε τραγούδι που το 
τραγουδούσαν στα πανηγύρια. 

Μια παλιά ιστορία αγάπης
Η Θέκλα μέσα στ άσιερον έκαμνεν τον σταυρόν της,
να πάρει τον Χαράλαμπον να σβήσει το λαμπρόν της
Τζ΄ η καημένη εφώναζεν Χριστόν τζιαι Παναγίαν,
Σάββατον ναν το χάρτωμαν, τζιαι Κυριακήν η παντρεία.

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

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

ότητα στη σκέψη μας και τανάπα-
λιν». (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 διαβάζουμε:
1. Λέξεις που συγχέονται: Ανταγωνίζομαι Vs συ-
ναγωνίζομαι: Όι ΗΠΑ και η Κίνα «συναγωνίζονται 
μεταξύ τους» για την παγκόσμια οικονομική κυρι-
αρχία. Το σωστό είναι:   οι ΗΠΑ και η Κίνα ανταγω-
νίζονται μεταξύ τους για την παγκόσμια οικονομική 
κυριαρχία. 
Η Μύκονος «ανταγωνίζεται τη Σαντορίνη» σε ομορ-
φιά. Το σωστό είναι: Η Μύκονος συναγωνίζεται τη 
Σαντορίνη σε ομορφιά.  (είναι στο ίδιο επίπεδο) 
N.B. (Σημειώστε): ανταγωνίζομαι (rival): αγωνίζο-
μαι να ξεπεράσω κάποιον, να αναδειχθώ ανώτερος: 
ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ ανταγωνίζονται για την κατάληψη 
τής εξουσίας. [ ανταγωνισμός = ο αγώνας µεταξύ 
αντιπάλων που έχουν τις ίδιες επιδιώξεις, µε σκο-
πό την επικράτηση, τη νίκη τού ενός: «ο σκληρός 
ανταγωνισμός µεταξύ των µαθητών συχνά επιδρά 
βλαπτικά στις µεταξύ τους σχέσεις» ] 
Τα κυπριακά κρασιά ανταγωνίζονται τα γαλλικά. Vs 
συναγωνίζομαι (compete) 1. συμπορεύομαι, αμιλ-
λώμαι, αγωνίζομαι από κοινού με κάποιον: συνα-
γωνίζονται ποιος θα βγάλει μεγαλύτερο γενικό 
βαθμό στο απολυτήριο. 2. είμαι στο ίδιο επίπεδο 
με άλλους: τα ξενοδοχεία της Πάφου συναγωνίζο-
νται σε ανέσεις αυτά της Αγίας Νάπας. (Γ. Μπαμπι-
νιώτης)
 Επιλεγμένα παραδείγματα: Τα δύο μεγάλα κόμ-
ματα της Κύπρου ανταγωνίζονται με πάθος για την 
κατάληψη της εξουσίας.  -  Τα κυπριακά κρασιά 
ανταγωνίζοναι τα γαλλικά. 
Ό δρ Παναγιώτης Ρουσής συναγωνίζεται με άλλους 
για το Βραβείο Αριστείας στην Διδασκαλία. 
H Κύπρος ανταγωνίζεται τις άλλες μεσογειακές χώ-
ρες στον τουρισμό. 
Κανένας δεν μπορεί να συναγωνιστεί σε νοστιμιά 
το κυπριακό χαλούμι. 
Ό Χρυσόστομος συναγωνίζεται στην εργατικότητα/
συνέπεια την αδελφή του.
2. Λανθασμένη χρήση των μορίων  “ως” και “σαν”: 
 Η ελευθερία μου «ως δημοσιογράφος» είναι εκ 
των ων ουκ άνευ. Το σωστό είναι: 
η ελευθερία μου  (γεν.)  ως δημοσιογράφου (γεν.) 
είναι εκ των ων ουκ άνευ. 
Η εκλογή τού εγγονού μου «ως προέδρου» τής τά-
ξης του με χαροποίησε. Το σωστό είναι: 
η εκλογή (ονομ.) τού εγγονού μου ως πρόε-
δρος (ονομ.) τής τάξης του με χαροποίησε. 
Ν.Β.(Σημειώστε): Η λέξη  που συνοδεύεται από 
το μόριο “ως” είναι στην  πτώση  της  λέξης  στην 
οποία αναφέρεται. 
Επιλεγμένα παραδείγματα: Σπούδασε ιατρική και 
απέκτησε φήμη «ως γιατρός». (και όχι: σαν για-
τρός)  Μην συμπεριφέρεσαι «σαν μαθητής» του 
δημοτικού! (και όχι:  ως μαθητής)
Ν.Β. (Σημειώστε): Τα μόρια είναι άκλιτες λέξεις, 
που λειτουργούν σαν σύνδεσμοι, επιρρήματα 
ή προθέσεις. Το μόριο “ως”  χρησιμοποιείται 
για πραγματικές ιδιότητες, ενώ το “σαν” (= όπως 
ακριβώς) για παρομοιώσεις: μιλά σαν ειδικός. (= 
δεν είναι ειδικός).

“Αδέσμευτος” 26 Νοεμβρίου 2022 Σελίδα 15π ολ ι τ ι σ μ ό ς

ΚΥΡΙΑΚΌΣ ΤΑΠΑΚΌΥΔΗΣ

Την σελίδα Πολιτισμός φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

ΚΣΤ 37/2022

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KOINOTIKOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΣΑΔΑΣ

για την για την κατασκευή οχετού ομβρίων υδάτων επι της οδού 25ης Μαρτίου εντός 
της Κοινότητας Τσάδας

Τσάδα 21  Νοεμβρίου 2022

1. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τσάδας ζητά προσφορά για την για την κατασκευή οχετού ομβρίων υδάτων επι 
της οδού 25ης Μαρτίου εντός της Κοινότητας Τσάδας

2. Όι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους όρους μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύνα-
ψης Συμβάσεων (eprocurement)  στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy η 
απο τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου

3. Όι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβά-
σεων (eprocurement) στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy. η στο κιβώ-
τιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου μέχρι την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου   2022 και ώρα 6.00 μ.μ.

4. Για τυχόν διευκρινήσεις  σχετικά με την προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο Πρό-
εδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου στο τηλέφωνο 96510500.

Παύλος Χ Νικόλας
Πρόεδρος
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Ένας αυθεντικός αμπελουργός μας εξηγεί βήμα – βήμα τον παραδοσιακό τρόπο απόσταξης 
της χωριάτικης ζιβανίας…

Π ερνώντας κάποιος αυτή την εποχή 
από τα ορεινά χωριά της Πάφου, θα 
προσέξει διάφορα υποστατικά που 

βρίσκονται τις περισσότερες φορές κάπως 
απομονωμένα να καπνίζουν και κάποιες πε-
ρίεργες κατασκευές. Εάν δε επισκεφθεί κά-
ποιο από αυτά, μπορεί να δει από κοντά τη 
διαδικασία απόσταξης Ζιβανίας αλλά και να 
γευτεί το παραδοσιακό προϊόν του τόπου. 
Ηλικιωμένοι, αλλά και νεότεροι αμπελουρ-
γοί, επιμένουν να συνεχίζουν την παράδοση 
και να παράγουν τη δική τους «χωριάτικη» 
ζιβάνια. 
Πρόσφατα επισκεφτήκαμε το Καζάνι του 
Προκόπη Πετρίδη στη Γαλαταριά και παρακο-
λουθήσαμε από κοντά όλη τη διαδικασία του 
καζανιάσματος και της απόσταξης Ζιβανίας 
με τον κ. Σταύρο Γρηγορίου να μας εξηγεί 
βήμα- βήμα τη διαδικασία.

Ερ.: Ποια είναι η διαδικασία παρασκευής ζι-
βανίας και πότε αρχίσατε τις διαδικασίες;
Απ.: Περί τα τέλη Οκτωβρίου, τρυγήσαμε 
ώριμα μαύρα και άσπρα σταφύλια, τα αλέσα-
με και τα τοποθετήσαμε σε μεγάλα πλαστικά 
δοχεία για γίνει η ζύμωση για τη ζιβανία. Σχε-
δόν καθημερινά ανακατεύουμε τα ζίβανα μέ-
χρι να «κάτσουν» να μετατραπεί δηλαδή το 
σάκχαρο τους σε οινόπνευμα και όταν αυτό 
γίνει, μετά από είκοσι περίπου ημέρες τα ζί-
βανα μπαίνουν στο καζάνι για την απόσταξη. 
Αρχικά τοποθετούνται στη βάση του καζανιού 
«μαζιά» για να μην κολλούν τα ζίβανα στον 
πάτο, ενώ πριν κλειστεί το καζάνι τοποθετού-
νται και πάλι «μαζιά» για να πιέζουν τα ζίβα-
να ενώ κλίνετε καλά το στόμιο του καζανιού 
με αλεύρι. Στη συνέχεια ανάβεται η φωτιά 
αρχικά δυνατή μέχρι να κοχλάσει και μόλις 
αρχίσει να βγαίνει η ζιβανία ελαττώνονται τα 
ξύλα, γιατί κατά την απόσταξη η φωτιά πρέ-
πει να είναι  μέτρια. 
Το νερό στη Δάνη  πρέπει συνεχώς να είναι 
κρύο και δροσερό, πράγμα που επιτυγχάνε-
ται με τη συνεχή ανανέωσή του. Η ζιβανία 
που βγαίνει, μαζεύεται σ’ ένα δοχείο, αρχικά 
είναι δυνατή περίπου 26 με 27 γράδα και συ-
νεχίζουμε να τη μαζεύουμε μέχρι τα 19. 
Όταν ολοκληρωθεί η απόσταξη αποθηκεύε-
ται σε δοχεία που κλείνουν καλά για να απο-
φεύγεται η εξάτμιση της.

Ερ.: Πόση ώρα διαρκεί όλη αυτή η διαδικα-
σία;
Απ.: Η διαδικασία μπορεί να κρατήσει από 
πέντε έως και  έξι ώρες για κάθε καζανιά,  
αφού χρειάζονται αρκετές ώρες μέχρι να 
βράσει το καζάνι και να αρχίσει η απόστα-
ξη. Όταν αρχίσει να τρέχει η Ζιβανία, σε δυο 
ώρες το αργότερο παίρνεις την καλή ζιβανία 
και ακολούθως θα πάρεις τον πόρακο.

Ερ.: Εκτός από ποτό, πώς χρησιμοποιείται η 
ζιβανία;

Απ.:Από τα παλιά χρόνια η ζιβανία χρησι-
μοποιείται για εντριβές σε κρυολογήματα, 
για τον πονόδοντο, για καθαρισμό και απο-
λύμανση πληγών, ενώ σε κάποια χωριά την 
χρησιμοποιούν ακόμη και για να ψήσουν 
λουκάνικα και ρέγγες,   καθώς και άλλα πα-
ρασκευάσματα που δεν χρειάζονται πολλή 
φωτιά, γιατί η καθαρή ζιβανία ανάβει όπως 
το οινόπνευμα. 
Στα παλιά χρόνια που δεν ήταν γνωστά άλλα 
αλκοολούχα ποτά, γινόταν μεγάλη κατανά-
λωση ζιβανίας σε γλέντια αλλά και ως «κέ-

ρασμα» από τις νοικοκυρές, με τη συνοδεία 
μαύρης σταφίδας, καρυδιών και σουτζιούκ-
κου στους επισκέπτες. 
Ο πόρακος χρησιμοποιείται από τις νοικο-
κυρές στο καθάρισμα του σπιτιού, ενώ τα 
ζίβανα μετά την ολοκλήρωση της απόσταξης 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα 
στα χωράφια.

Ερ.: Εσάς ποιος σας έμαθε όλη τη διαδικα-
σία; 
Απ.: Ο πατέρας μου αλλά και οι μεγαλύτεροι 

συγχωριανοί μου, αφού από μικρός βοηθού-
σα τους γονείς μου στα αμπέλια και πέρα 
από το κρασί, τις σταφίδες και τον σουτζιούκ-
κο, φτιάχναμε και ζιβανία για τις ανάγκες της 
οικογένειας.

Ερ.:Τι θα κάνετε τη ζιβανία που σήμερα 
ετοιμάζετε;
Απ.:Θα την μοιράσω σε συγγενείς και φί-
λους… 

Ζιβανία
H ζιβανία, το παραδοσιακό απόσταγμα οί-
νου ή στεμφύλων που παράγεται σε ειδικά 
καζάνια με τη μέθοδο της απόσταξης, είναι   
άχρωμη, δεν περιέχει ζάχαρη και δεν έχει κα-
μία οξύτητα.
Συνήθως η περιεκτικότητά της σε οινόπνευ-
μα κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 47-52%. 
Το ίδιο προϊόν, εκτός από την Κύπρο, παρά-
γεται και σ’ άλλες χώρες  και φέρει διάφορες 
ονομασίες, όπως τσίπουρο στην Ελλάδα, και 
τσικουδιά στην Κρήτη.

Για την παραγωγή καλής ποιότητας ζιβανίας 
τα σταφύλια που θα χρησιμοποιηθούν πρέ-
πει να είναι ώριμα και υγιή. 
Από την περίοδο της Βενετοκρατίας μέχρι 
σήμερα η παραγωγή ζιβανίας αποτελεί μια 
βασική ασχολία και  πηγή εισοδήματος για 
τους Κύπριους αμπελουργούς. Η απόσταξη 
της ζιβανίας είναι μια πατροπαράδοτη τέχνη 
που για αιώνες μεταδίδεται από γενιά σε γε-
νιά σε κρασοχώρια της Πάφου, και Λεμεσού. 
Στα χωριά αυτά συναντώνται όλοι οι τύποι 
συσκευών απόσταξης, από το πιο παραδοσι-
ακό καζάνι μέχρι το πιο σύγχρονο.
Η πρώτη αναφορά της ζιβανίας γίνεται στην 
Ομήρου Οδύσσεια ως ζίβανον, ένα δυνα-
τό ποτό που κατανάλωσαν οι Κύκλωπες 
στο νησί των Λαιστρυγώνων. Η επιφερόμε-
νη μέθη ήταν ο λόγος που κατέστρεψαν τα 
πλοία του Οδυσσέα. Η ονομασία του ποτού 
προέρχεται από τη λέξη ζίβανα ή ζίβανο με 
την οποία προσδιορίζονται τα στέμφυλα, δη-
λαδή τα απομεινάρια των σταφυλιών από τα 
οποία παράγεται.

Σταύρος Γρηγορίου
Η παραδοσιακή απόσταξη ζιβανίας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

«...Η πρώτη αναφορά της ζιβανίας γίνεται 
στην Ομήρου Οδύσσεια ως ζίβανον, ένα 
δυνατό ποτό που κατανάλωσαν οι Κύκλω-
πες στο νησί των Λαιστρυγώνων...»

«...η ζιβανία χρησιμοποιείται για εντριβές 
σε κρυολογήματα, για τον πονόδοντο, για 
καθαρισμό και απολύμανση πληγών, ενώ 
σε κάποια χωριά την χρησιμοποιούν ακό-
μη και για να ψήσουν λουκάνικα και ρέγ-
γες...»

«...H ζιβανία, το παραδοσιακό απόσταγμα οίνου ή στεμφύλων που παράγεται σε ειδικά 
καζάνια με τη μέθοδο της απόσταξης, είναι άχρωμη, δεν περιέχει ζάχαρη και δεν έχει 
καμία οξύτητα...»
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Σ ύμφωνα με την Eurostat, η Κύπρος 
ανήκει στις χώρες της Ε.Ε με τα πιο 
πολλά αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, 

681 αυτοκίνητα ανά χίλιους κα-
τοίκους έχει το Λουξεμβούργο, 
663 η Ιταλία και 645 η Κύπρος. 
Ποια χώρα έχει όμως τα περισ-
σότερα αυτοκίνητα ανά νοικο-
κυριό; Στην πρώτη θέση αυτής 

της κατάταξης φιγουράρει η Κύπρος με 
επίδοση 1,72 αυτοκίνητα ανά νοικοκυριό. 
Η Πολωνία και το Λουξεμβούργο ακολου-
θούν με 1,67 και 1,66 οχήματα αντίστοιχα, 
ακολουθούμενες από τη Μάλτα και την 
Ιταλία με 1,55 και 1,52 οχήματα. Ιδιαίτερα 
ανησυχητικό είναι αφενός το γεγονός ότι η 
Κύπρος παρουσιάζει ένα από τους  μεγα-
λύτερους ρυθμούς αύξησης του αριθμού 
των επιβατικών αυτοκινήτων, αφετέρου 
είναι και η ολοένα αυξανόμενη μέση ηλι-
κία των αυτοκινήτων που κατακλύζουν 
τους κυπριακούς δρόμους. Σαν συνέπεια, 
η Κύπρος αναδεικνύεται σαν η χώρα όπου 
κυκλοφορεί ένας από τους πιο γερασμέ-
νους στόλους αυτοκινήτων στην ΕΕ.
Είναι τουλάχιστο εξοργιστικό, διαδοχικές 
κυβερνήσεις να μην έχουν αντιληφθεί ότι 
δεν πάει άλλο με τον ολοένα αυξανόμενο 
αριθμό των αυτοκινήτων και το αρνητι-
κό αποτέλεσμα, τόσο για το περιβάλλον, 
πολύ περισσότερο όμως για τον ίδιο τον 
άνθρωπο και την υγεία του. Όταν οι δρό-
μοι, ειδικά στις πόλεις και ειδικότερα σε 
συγκεκριμένες ώρες, γεμίζουν με αυτοκί-
νητα που κινούνται με ρυθμούς χελώνας, 
τότε κυβέρνηση και βουλή δεν θα έπρεπε 
να αρκούνται σε προώθηση και ψήφιση 
νόμων τιμωρίας των οδηγών αυτοκινήτων, 
αλλά σε μέτρα ριζικής επίλυσης του προ-
βλήματος. 
Όταν η χρήση των δημόσιων μέσων με-
ταφοράς είναι σχεδόν ανύπαρκτη, όταν η 
επιβολή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
κατάντησε το μεγαλύτερο κυνηγητό που 
υφίστανται οι πολίτες, όταν η προσπάθεια 
του κράτους επικεντρώνεται στη διασπορά 
του φόβου μέσω τσουχτερών προστίμων, 
και τη διαπίστωση ότι η χώρα μας έχει 
αποτύχει και σε αυτό τον τομέα.
Δεν προκαλεί μόνο το γεγονός ότι γέμισαν 
οι δρόμοι με αυτοκίνητα εν κινήσει. Τόσο 
στις πόλεις, ακόμη όμως και στα χωριά, 
οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια κατάντησαν 
κυριολεκτικά χώροι στάθμευσης αυτοκι-
νήτων, επιβεβαιώνοντας την τραγική κα-
τάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, που 
κατά τα  άλλα θέλει να παρουσιάζεται σαν 
ευρωπαϊκή χώρα.
Επιπλέον, δεν είναι υπερβολή ο ισχυρι-
σμός ότι τα αυτοκίνητα συνιστούν το με-
γαλύτερο έξοδο που επωμίζεται μια οικο-
γένεια, με το κόστος αγοράς, τα καύσιμα, 
την άδεια κυκλοφορίας, την ασφάλιση, τη 
διενέργεια τεχνικού ελέγχου, τις τροχαίες 
παραβάσεις και προπάντων τα έξοδα συ-
ντήρησης. Όλα τα πιο πάνω θα είχαν κά-
ποιο νόημα αν η χώρα μας ήταν κατασκευ-
αστής αυτοκινήτων, δυστυχώς όμως μόνο 
ήλιο και θάλασσα «πουλούμε»! 
Είναι εν κατακλείδι επιτακτική η ανάγκη 
για αλλαγή πλεύσης και προώθηση το γρη-
γορότερο της χρήσης των Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς. 
Σε αντίθετη περίπτωση και σε λίγα μόλις 
χρόνια ίσως θα χρειάζεται η κατανάλωση 
ηρεμιστικών για να μπορεί κάποιος, του-
λάχιστο στις πόλεις, να διακινείται πλέον 
με αυτοκίνητο!

Α. Τρακκίδης 
Διορισμένος Δημοτικός Σύμβουλος Γεροσκήπου 

Κίνηση Σωτηρία της Πάφου

Ακόμη μια αρνητική πρωτιά 
για την Κύπρο!

Τ ο σύνταγμα του 1960, σύντομα προκά-
λεσε τριβές μεταξύ Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων. Το 1963, οι προτάσεις 

του ΠτΔ Μακαρίου στον αντιπρό-
εδρο Küçük για 13 συνταγματικές 
τροποποιήσεις, ώστε να γίνει ομα-
λότερη η λειτουργία του κράτους, 
έδωσαν την δικαιολογία για δια-
κοινοτικές ένοπλες συγκρούσεις. 

Αφορμή για αυτές τις τροποποιήσεις ήταν το 
αδιέξοδο στην Βουλή, για την έγκριση του προ-
ϋπολογισμού του κράτους (δεν τον ψήφιζαν οι 
Τ/Κ), λόγω της μη διευθέτησης της εκκρεμότη-
τας των ξεχωριστών δήμων. Βάσει του συντάγ-
ματος του 1960, οι πέντε μεγάλοι δήμοι έπρεπε 
να διαχωριστούν, από ενιαίους δήμους σε ξε-
χωριστούς, Ε/Κ και Τ/Κ, δήμους. 
Οι Εγγυήτριες Δυνάμεις άφησαν ένα μεγάλης 
σημασίας κεφάλαιο για την ομαλή λειτουργία 
της καθημερινότητας των δύο κοινοτήτων, όπως 
την τοπική αυτοδιοίκηση, να διευθετηθεί μετά 
την ανεξαρτησία. Ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής 
στην Κύπρο ενθάρρυνε τον Μακάριο στην δι-
αμόρφωση και κατάθεση των 13ων Σημείων. 
Αυτό προκάλεσε την κρίση του 1963, η οποία 
εξελίχθηκε στο πρώτο πραξικόπημα ενάντια 
στην Κυπριακή Δημοκρατία.  
Η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε τη πολιτική ένταση, 
την οποία η ίδια δημιούργησε μέσω της Τ/Κ Συ-
νέλευσης. Εξάσκησε την ισχύ της πάνω στους 
Τ/Κ, χρησιμοποιώντας τους Τούρκους αξιωματι-
κούς και παραστρατιωτικούς της ΤΜΤ και μετέ-
τρεψε την πολιτική κρίση σε ένοπλη σύγκρουση 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Σκοπός της ήταν να 
αποδείξει ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμβίωση 
μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ και ότι η διχοτόμηση ήταν η 
μόνη λύση.  
Η «πράσινη γραμμή», που χάραξε ο Άγγλος 
στρατηγός Young σαν γραμμή καταπαύσεως του 
πυρός, ήταν από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της 
Τουρκίας, αφού χάραξε τα σύνορα του μεγαλύ-

τερου Τ/Κ θύλακα, καθώς και άλλων μικρότε-
ρων στις άλλες επαρχίες. Έτσι, δημιουργήθηκαν 
αλλού μικρά και αλλού μεγάλα Τ/Κ κέντρα, στα 
οποία στην συνέχεια εξαναγκάστηκαν να μετα-
κινηθούν Τ/Κ οι οποίοι ζούσαν σε μιχτά χωριά. 
Με αυτό τον τρόπο πετύχαν, έστω και διάσπαρ-
το, de facto γεωγραφικό διαχωρισμό και διοίκη-
ση, πράγμα που ενδυνάμωνε τις διεκδικήσεις 
της Τουρκίας για ομοσπονδοποίηση.
Η Αγγλία, εφαρμόζοντας την στρατηγική του 
Διαίρει και Βασίλευε, έφερε σε σύγκρουση Τ/Κ 
και Ε/Κ, Τουρκία και Ελλάδα. Με αυτό τον τρόπο 
συνέχισε να προβάλλει, ως αναγκαία και απα-
ραίτητη την παρουσία της στο νησί για την δια-
τήρηση της ειρήνης και αποφυγής σύγκρουσης 
και διάλυσης στις νότιο-ανατολικής πτέρυγας 
του ΝΑΤΟ. Σε μία προσπάθεια αποδιεθνοποίη-
σης του προβλήματος και περιορισμού του στο 
πλαίσιο του ΝΑΤΟ, Αγγλία και ΗΠΑ υπέβαλαν 
το γνωστό έως «Αγγλοαμερικανικό Σχέδιο», το 
οποίο: α) δημιουργούσε σχέση άμεσης εξάρ-
τησης της Κύπρου από τις εγγυήτριες δυνάμεις 
και β) ακρωτηρίαζε την ανεξαρτησία και εξου-
σία της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Προσέκρουσαν στην στρατηγική του Μακαρίου 
να διεθνοποιήσει το πρόβλημα με προσφυγή 
στον ΟΗΕ. Οι Άγγλοι εφάρμοσαν την στρατη-
γική του πειθαναγκασμού απειλώντας τον ότι, 
εάν δεν δεχόταν το σχέδιο, θα αναζωπυρωνό-
ταν η ένταση και η βία στο νησί και ότι υπήρ-
χε σοβαρή απειλή επεμβάσεως της Τουρκίας. 
Θέλοντας να έχει το πάνω χέρι και βασιζόμενη 
στις ηγεμονικές συμμαχίες της εντός του ΟΗΕ, 
η Αγγλία έτρεξε να προλάβει τον Μακάριο και 
προσέφυγε πρώτη στον ΟΗΕ. 
Ακολουθώντας συμπεριφορά ενεργητικής συμ-
μετοχής στο διεθνές σύστημα, η Κύπρος σύναψε 
μη-ηγεμονικές συμμαχίες με χώρες του Τρίτου 
Κόσμου και άνοιξε γέφυρες επικοινωνίας με την 
ΕΣΣΔ. Λόγω αυτών των σχέσεων, το αποτέλεσμα 
της προσφυγής της Αγγλίας στον ΟΗΕ ήταν μία 

πανηγυρική νίκη της Κύπρου και επιβράβευση 
της στρατηγικής του Μακαρίου. Εμμένοντας 
στην διεθνοποίηση του Κυπριακού και επικα-
λούμενος διεθνείς αρχές δικαίου, ο Μακάριος 
εξισορρόπησε την πολιτικο-στρατιωτική ισχύ 
της Αγγλίας και Τουρκίας. Εξασφάλισε διεθνή 
προβολή του προβλήματος, διεθνή και όχι ΝΑ-
ΤΟ-ική ειρηνευτική δύναμη και  απόφαση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας ότι, η λύση θα ήταν 
σύμφωνη με τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ. 
Το σημαντικότερο ήταν ότι, παρά την αποχώρι-
ση των Τ/Κ από την διακυβέρνηση της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, αυτή παρέμενε η μόνη διε-
θνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, με κυριαρχία 
σε όλο το νησί, συμπεριλαμβανομένων και των 
θυλάκων. 
Σε αυτό το παιγνίδι των λεπτών ισορροπιών, ο 
φόβος εξωθήσεως της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας να βρει προστασία στην ΕΣΣΔ ανάγκασε την 
Δύση να αποτρέψει την Τουρκική εισβολή το 
1964. Οι ξεκάθαρες δηλώσεις Khrushchev υπέρ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, η ισχυρή παρουσία 
του Σοβιετικού στόλου στην Μεσόγειο, η στρο-
φή των Αραβικών κρατών προς την ΕΣΣΔ έκαναν 
την προοπτική μεταπήδησης της Κύπρου από το 
στρατόπεδο των Αδεσμεύτων στο Σοβιετικό, σο-
βαρή απειλή για την ειρήνη και ασφάλεια στην 
περιοχή, αφού αυτό θα ανέτρεπε το υφιστάμε-
νο ισοζύγιο δυνάμεων. 
Οι σχέσεις του Μακαρίου με το κίνημα των Αδε-
σμεύτων και την ΕΣΣΔ έδωσαν στους εχθρούς 
του την λαβή να τον αποκαλούν κόκκινο παπά, 
κομμουνιστή και Κάστρο της Μεσογείου. Η 
πραγματικότητα ήταν ότι, ο Μακάριος έντεχνα 
συμμετείχε στα διεθνή δρόμενα, εξισορροπώ-
ντας την ισχύ της μικρής σε έκταση και ανύπαρ-
κτου στρατού Κύπρου, έναντι των στρατηγικών 
συμφερόντων της Δύσης και της Σοβιετικής 
απειλής.   

Αντώνης Κ. Σιβιτανίδης, M.Sc., B.Sc.
Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου ΔΗΚΟ

Π λησιάζουμε προς την εκπνοή του Νο-
εμβρίου και όπως κάθε χρόνο ο κόσμος 
έχει ήδη αρχίσει να ανυπομονεί για την 

καθιερωμένη πλέον εμπορική «συ-
νάντηση» που αποκαλούμε Black 
Friday .
Σύμφωνα με τους καταστηματάρ-
χες, πρόκειται για έναν εξαιρετικά 
δημοφιλή εμπορικό θεσμό που 
χρόνο με τον χρόνο «αγκαλιάζεται» 

όλο και περισσότερο από τους καταναλωτές.
Αδήριτη ανάγκη όμως, ιδιαίτερα αυτές τις πολύ 
δύσκολες εποχές που διανύουμε όπου οι συνε-
χείς αυξήσεις  και η ενεργειακή κρίση  έχουν γο-
νατίσει τα νοικοκυριά πρέπει να είμαστε πολύ 
προσεκτικοί στις αγορές μας. 
Κάντε λοιπόν   μια έρευνα αγοράς κάποιες 
ημέρες νωρίτερα γράφοντας τις τιμές του προ-
ϊόντος που χρειάζεστε  ώστε να  ξέρετε κατά 
πόσο η έκπτωση που θα γίνει  θα είναι η πραγ-
ματική.
Κάποιοι καταστηματάρχες ,συνηθίζουν να ανε-
βάζουν τις τιμές λίγες ημέρες νωρίτερα  και την 
ημέρα του Black Fridays  ανακοινώνουν υποτι-
θέμενες εκπτώσεις με τις τιμές ωστόσο να είναι 
οι ίδιες με τις αρχικές  προ της αύξησης.
Τι πρέπει να προσέχουμε πριν αγοράσουμε ένα 
προϊόν: 1.Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν που πρό-
κειται να αγοράσετε είναι κατάλληλο για την 
χρήση που το θέλετε. Στη συνέχεια θα πρέπει 
να ελέγχετε το προϊόν καθώς και την συσκευ-

ασία και να βεβαιωθείτε ότι φέρουν την απα-
ραίτητη σήμανση. Όταν έχετε αμφιβολία για 
οποιοδήποτε προϊόν, μην το αγοράζετε. 2.Δια-
βάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις πληροφο-
ρίες που αναγράφονται στις ετικέτες.
3.Διεξήγαγε έρευνα αγοράς του προϊόντος που 
προτίθεσαι να αγοράσεις και ζήτησε από τον 
πωλητή λεπτομερείς επεξηγήσεις για τις ιδιότη-
τές του, όπως και επίδειξη του συγκεκριμένου 
προϊόντος αν αυτό είναι εφικτό. 4.Να ζητάτε 
τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος σε απλή και 
κατανοητή γλώσσα .Οι παραγωγοί καταναλωτι-
κών προϊόντων οφείλουν να παρέχουν κατάλ-
ληλες πληροφορίες στα Ελληνικά για κινδύνους 
που πιθανόν να παρουσιαστούν κατά τη χρήση/
φύλαξη του. 5.Να ζητάτε  γραπτώς τους όρους 
της εγγύησης, ιδιαίτερα στην περίπτωση που η 

εγγύηση που σου παρέχει ο πωλητής  υπερβαί-
νει το χρονικό διάστημα των δύο χρόνων. 6.Όλα 
τα προϊόντα έχουν δύο χρόνια εγγύηση από την 
ημέρα παράδοσής τους
7.Ζητάτε πάντα απόδειξη του προϊόντος με 
σκοπό να την χρησιμοποιήσετε όταν και εφό-
σον παρουσιαστεί πρόβλημα. 8.Κάντε σωστή 
επιλογή προϊόντων. Θα πρέπει να ελέγχετε 
εάν το προϊόν δεν έχει κάποιο ελάττωμα που 
πιθανόν να σας προκαλέσει κάποιο ατύχημα ή 
να βλάψει την υγεία σας ή να προκαλέσει οικο-
νομική ζημιά σε εσάς και τρίτα πρόσωπα. 9.Με 
σωστή χρήση του προϊόντος  θα πρέπει να χρη-
σιμοποιήσετε το προϊόν σύμφωνα με τις προδι-
αγραφές που αναγράφονται στην ετικέτα του. 
10.Όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγο-
ρά πρέπει να είναι ασφαλή. Σε περίπτωση που 
ο καταναλωτής αντιληφθεί οποιαδήποτε παρα-
νομία πρέπει να το καταγγείλει άμεσα είτε στον 
Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών είτε στην 
Υπηρεσία Ανταγωνισμού και προστασίας κατα-
ναλωτών του Υπουργείου  Εμπορίου Ενέργειας 
Βιομηχανίας και Τουρισμού. 11.Τα προϊόντα 
που φέρουν τη σήμανση CE, συνάδουν με τις 
γενικές απαιτήσεις και πρόνοιες ασφάλειας και 
ελέγχου της Ε.Ε. Η γενική υποχρέωση περί της 
ασφάλειας των προϊόντων και η απαίτηση υψη-
λού επιπέδου προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας των καταναλωτών ισχύουν μόνο για 
τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην επικράτεια 
της Ε.Ε. Μην αφήνετε κανένα να αισχροκερδεί 
εις βάρος σας.!!!
Κάντε λοιπόν τις αγορές σας με σύνεση, κάντε 
την λίστα σας  και αγοράστε ότι ΕΣΕΙΣ χρειάζε-
στε και ΟΧΙ ότι σας παρουσιάζουν!!!

Της Χρίστας Χριστοφή                                                                                                                            
Μέλος Δ.Σ  του Κ.Σ.Κ

13 Σημεία -Τουρκοανταρσία: Η Ρεαλιστική Προσέγγιση  

Black Friday - κάνε σωστές αγορές!
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Τη σελίδα Περιβάλλον - Παιδεία φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Υλικά 
200 γρ. ζάχαρη 
200 γρ. ταχίνι 
Χυμό από 3 πορτοκάλια 
300 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
3 κ. γ. baking powder 
1 φλιτζάνι σταφίδες

Εκτέλεση 

Σε ένα βαθύ μπολ αναμιγνύουμε το ταχίνι με το χυμό πορ-
τοκάλι και στη συνέχεια τη ζάχαρη και ανακατεύουμε καλά. 

Στη συνέχεια προσθέτουμε το αλεύρι μαζί με το baking 
powder. 

Ανακατεύουμε καλά και στο τέλος προσθέτουμε τα απο-
ξηραμένα φρούτα και κάνουμε ένα τελευταίο καλό ανακά-
τεμα. 

Βάζουμε το μίγμα σε λαδωμένη και αλευρωμένη φόρμα και 
ψήνουμε στους 170 βαθμούς για περίπου 1 ώρα.

Κέικ με ταχίνιTips για να κάνετε 
τα νύχια σας 
να φαίνονται μακρύτερα

Τα πιο stylish 
πουλόβερ του 

Χειμώνα: 
Πώς θα 

τα φορέσεις

Α ν τα νύχια σας είναι κοντά 
ξεκινήστε να τα βάφετε με 

απαλά βερνίκια κι αποφύγετε 
τα έντονα χρώματα που κάνουν 
το μάτι να πέφτει σ΄αυτά. Όσο 
τα νύχια μεγαλώνουν και μόλις 
φθάσουν στο ίδιο μήκος με το 
δέρμα των δακτύλων μπορείτε 
να ξεκινήσετε με κόκκινα, καφέ 
και μπορντό βερνίκια. Μη χρη-
σιμοποιείτε βερνίκια με γκλίτερ 
κι άλλα τόσο εντυπωσιακά και 
γυαλιστερά χρώματα γιατί θα 
κάνετε τα νύχια σας να φαίνονται 
πιο κοντά. Όταν βάφετε τα νύχια 
σας αφήστε μερικά χιλιοστά δε-
ξιά κι αριστερά άβαφα, γιατί έτσι 
θα προσθέσετε μήκος. Αν κάνετε 

σχέδια στα νύχια σας προτιμή-
στε μικρά μοτίβα όπως κουκίδες, 
ξεκινώντας από την κορυφή του 
νυχιού προς το κέντρο ή λεπτές 
γραμμές που δίνουν μήκος.
Γενικά οι γραμμές που δίνουν μή-
κος είναι ο,τι καλύτερο μπορείτε 
να επιλέξετε και μάλιστα δεν 
χρειάζεται να τις κάνετε σε όλα 
σας τα νύχια. Επιλέξτε μερικά και 
αφήστε τα υπόλοιπα βαμμένα 
στο χρώμα που σας αρέσει.
Τα σχέδια κάνουν τα νύχια σας 
να φαίνονται πιο μακριά όταν τα 
κάνετε πάνω σε διαφανές ή Nude 
βερνίκι. Όταν κάνετε γαλλικό μα-
νικιούρ βάψτε ακριβώς την άκρη 
του νυχιού σας, που κάνει το ημι-
κύκλιο με λευκό βερνίκι και μην 
κάνετε πιο παχιά γραμμή γιατί 
έτσι θα κοντύνετε το νύχι.
Κάντε σχέδια με άλλο χρώμα, με 
λεπτό πινελάκι, σχεδιάζοντας το 
ημικύκλιο στο πάνω μέρος του 
νυχιού, που θα δώσει την αίσθη-
ση πιο μακριών νυχιών.
Ένα άλλο κόλπο για να φαίνο-
νται τα νύχια πιο μακριά είναι 
να κάνετε αντίστροφο γαλλικο 
μανικιούρ, παίζοντας με φωτεινά 
χρώματα.

Υλικά
2 αγγούρια μεγάλα, καθαρισμένα και κομμένα σε μικρά 
κυβάκια, 1 1/2 φλιτζ. γιαούρτι, 3 κ.σ. λεμόνι, 1 σκελίδα 
σκόρδο καθαρισμένη, 1/3 φλιτζ. άνηθος ψιλοκομμένος, 
1/2 κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 1/4 φλιτζ. μαϊντανός, 1/4 
φλιτζ. ελαιόλαδο, 10 φύλλα εστραγκόν, αλάτι

Εκτέλεση

Ρίχνουμε όλα τα υλικά στο μπλέντερ και τα χτυπάμε 
σε δυνατή ταχύτητα, ώσπου να ομογενοποιηθούν και 
η σούπα να έχει λεία και πυκνή υφή. 
Μεταφέρουμε τη σούπα σε μπολ και αλατοπιπερώ-
νουμε. Καλύπτουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε 
στο ψυγείο για 2 ώρες για να κρυώσει καλά.
Πριν τη σερβίρουμε, την ισομοιράζουμε σε βαθιά 
πιάτα, την περιχύνουμε με λίγο ελαιόλαδο και την 
γαρνίρουμε προαιρετικά με λεπτές φέτες από αγγούρι 
και λίγο άνηθο.

Κρύα σούπα 
με αγγούρι και γιαούρτι

Μάσκα προσώπου για λαμπερό δέρμα 
με καφέ και μέλι

HOT κομμάτι, HOT σχέδιο, 
HOT χρώματα!

Το πιο hot κομμά-
τι της σεζόν

Σου προτείνουμε μία diy μάσκα 
ομορφιάς για super λαμπερό 

δέρμα! 

Extra tip: 
Διπλασιάζοντας τη δόση έχεις το 
τέλειο body scrub.

Συστατικά: 
1 κ.σ. αλεσμένο καφέ 
2 κ.σ. βρώμη 
1 κ.σ. μέλι 
1-2 γενναίες δόσεις κανέλα σε σκόνη

Οδηγίες: 
Ανακάτεψε τα υλικά σε ένα μπολ 
μέχρι να δημιουργηθεί ένα μείγμα 
που θυμίζει αλοιφή. Έπειτα, άπλωσε 
το μείγμα στο δέρμα σου (χωρίς να 
τρίψεις!), αποφεύγοντας την επαφή 
με τα μάτια. Περίμενε 20 λεπτά και 
αφαίρεσε τη με ζεστό νερό.

Αν έχεις ευαίσθητο δέρμα, μπορείς 
να αφαιρέσεις από τη συνταγή την 
κανέλα.



Τη σελίδα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Δημοσθένους και Χριστοδούλου   κέρδισαν το 
CMF Ral ly  Of  Cyprus 
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Διεξήχθη το  Σαββατοκύριακο 19-20 Νοεμ-
βρίου το CMF Rally Of Cyprus, πέμπτος 
και έκτος γύρος του Παγκυπρίου Πρωτα-

θλήματος Ράλλυ, με διοργανωτή την Κυπριακή 
Ομοσπονδία Αυτοκινήτου. 
Το πλήρωμα Δημοσθένους/Χριστοδούλου με 
Skoda Fabia R5 της Petrolina Racing team, κέρδι-
σε την πρώτη ειδική διαδρομή διαχειρίστηκε την 
συνέχεια τον αγώνα  και με προσεγμένη τακτική 
κέρδισαν το CMF Rally Of Cyprus και ανέβηκαν 
στην δεύτερη θέση του Παγκυπρίου πρωταθλή-
ματος με 131,50 β. Στην δεύτερη θέση τερμάτι-
σαν  οι Γαλαταριώτης /Ιωάννου με το VW Polo 
GTi R5 της Petrolina Racing team που κέρδισαν 
της επτά ειδικές διαδρομές του αγώνα όμως 
“πλήρωσαν” το ελαστικό της πρώτης ειδικής 
διαδρομής αλλά με τους βαθμούς του αγώνα 
κατέκτησαν το φετινό πρωτάθλημα. Στην τρίτη 
θέση του βάθρο ανέβηκαν  οι Παφίτης/Γραμμέ-

νος με το γνωστό Mitsubishi Lancer Evo IX της 
Q8 Oils rally team. Το πλήρωμα είχε ένα στρωτό 
αγώνα, ανεβαίνοντας για πρώτη φορά στο βά-
θρο φέτος. Με την συγκομιδή των βαθμών του 
αγώνα έφτασαν τους 129,50  στην κατηγορία 
RC2 και όλα θα ξεκαθαρίσουν στην Πάφο στον 
τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος.
Τέταρτοι γενικής και πρώτοι δικίνητη  με ένα 
εξαιρετικό αγώνα τερμάτισαν οι Τιμοθέου/Π. 
Σιάλος με Peugeot 208 Rally4. Το πλήρωμα με το 
βαθμολογικό όφελος του αγώνα έφτασε στους 
153 β  και θα κυνηγήσουν τις πιθανότητες για 
τον τίτλο της κατηγορίας τους στον τελευταίο 
αγώνα της χρονιάς. 
Στην πέμπτη θέση γενικής και πρώτο  στην RC4 
τερμάτισε το πλήρωμα των Πολυκάρπου/ Κ. 
Σιάλου, με το Comline Peugeot 208 Rally4. Το 
πλήρωμα είχε τα προβλήματα του κατά τη δι-
άρκεια του αγώνα το πάλεψε  έφτασαν στους 

150 β στο πρωτάθλημα με  το θέμα τίτλου να 
είναι ακόμη ανοικτό. Η  καλή εμφάνιση για τους 
Παντελή/Νέστωρος στην πρώτη τους εμφάνιση 
με το Peugeot 208 R2 συνοδεύτηκε με την έκτη 
θέση γενικής. Το πλήρωμα σημείωσε  ανταγωνι-
στικούς χρόνους  και ολοκλήρωσε στην δεύτε-
ρη θέση της RC4.  Έβδομοι γενικής τερμάτισαν 
οι Γιάγκου/Νικολάου με το Psaltis Autoparts  
Hyundai i20 R5, οι οποίοι επέστρεψαν την Κυ-
ριακή υπό καθεστώς Rally 2 και κέρδισαν την 
R5.
Στην όγδοη θέση μετά από ένα απροβλημάτιστο 
αγώνα και πρώτοι στην RC5 οι Σωτήρης και Χρή-
στος Πετρακίδης με Ford Fiesta, οι οποίοι με το 
αποτέλεσμα ανέβηκαν πρώτοι στην κατηγορία 
τους με 121,50 β.  
Οι Σκορδής /Χρυσάνθου με Ford Fiesta τερμά-
τισαν στην όγδοη θέση και δεύτεροι στην RC5 

και συγκέντρωσαν  117,75 β στο πρωτάθλημα, 
ενώ την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Σταύ-
ρου/Πιερή με Psaltis/ENEOS Suzuki Swift. Στην 
11η θέση  και πρώτοι στην κατηγορία RCS2 οι 
Νικηφόρου – Καροτσάκης με Subaru Impreza 
και στην δωδέκατη θέση και πρώτοι στην 2WDS 
τερμάτισαν οι Μιχάλης Σοφοκλέους - Ευαγόρας 
Παντελίδης στα πηδάλια του GEPA MICHANICAL 
INSTALLATION  Volkswagen Golf.
Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με τον τερματισμό 
στο χώρο της Κρατικής Έκθεσης, κατά στη διάρ-
κεια του Boyz Stuff Show 2022. Εκεί όπου έγιναν 
και οι απονομές των επάθλων στους νικητές του 
αγώνα.
Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ράλλυ συνεχίζεται 
και ολοκληρώνεται με το 45ο Ράλλυ Αφροδίτη 
που θα διεξαχθεί στην Πάφο στις 17-18 Δεκεμ-
βρίου.

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

Ο Max Verstappen της Red Bull Racing 
ήταν ο μεγάλος νικητής του GP στο Abu 

Dhabi, σημειώνοντας τη 15η του νίκη μέσα 
στο 2022, με τον Charles Leclerc να τερματί-
ζει δεύτερος μπροστά από τον Sergio Perez 
που συμπλήρωσε το podium, καταλαμβά-
νοντας και τη 2η θέση του Πρωταθλήματος 
οδηγών.
Στο GP Abu Dhabi υπήρξαν, ορισμένες μά-
χες που διατήρησαν το ενδιαφέρον μέχρι 
το πέσιμο της καρό σημαίας. Το δεδομένο 
του αγώνα άκουγε όμως στο όνομα Max 
Verstappen και πάλι, με το δύο φορές Πα-
γκόσμιο Πρωταθλητή να είναι ο ταχύτερος 
οδηγός στην πίστα. Ο Ολλανδός δεν απειλή-
θηκε ιδιαίτερα και έφτασε στη 15η νίκη του 
τη φετινή αγωνιστική περίοδο, αυξάνοντας 
το δικό του ρεκόρ. Η Red Bull Racing, ωστό-
σο, έχασε μία άλλη μάχη, με το Sergio Perez 
να μένει πίσω από τον Charles Leclerc και να 
χάνει τη 2η θέση στο Πρωτάθλημα οδηγών.                                                                                                                              
Ο Max Verstappen με Red Bull Racing πήρε 
τη νίκη στο Yas Marina Circuit, με τον 
Charles Leclerc της Scuderia Ferrari να τερ-

ματίζει στη 2η θέση. Ο Sergio Perez με Red 
Bull Racing συμπλήρωσε το podium στην 
3η θέση, μπροστά από τον Carlos Sainz 
της Scuderia Ferrari στην 4η θέση ενώ  πέ-
μπτος ολοκλήρωσε ο George Russell με την 
Mercedes-AMG.                        Ο Lando Norris 
με την McLaren τερμάτισε στην  6η θέση με 
τον Esteban Ocon με Alpine στην 7η θέση. Η 
Aston Martin είχε διπλό τερματισμό στους 
βαθμούς, με  τους Lance Stroll και Sebastian 
Vettel στις θέσεις 8 και 10 αντίστοιχα με τον  
Daniel Ricciardo με McLaren στην 9η θέση.

Ο Max Verstappen ήταν ο μεγάλος νικητής του 
τελευταίου αγώνα της F1 για το 2022!
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

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

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

ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΒΟΗΘΟ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
 
Περιγραφή Εργασίας: 

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

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

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

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

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

a) Reservations Officer
b) Receptionist

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

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

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

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

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

προσωπικό για τη στελέχωση του γραφείου της.

Λειτουργό Ταξιδιωτικού Γραφείου

Περιγραφή Εργασίας:

•Διαχείριση Ταξιδιωτικού Γραφείου

•Κρατήσεις: αεροπορικών εισιτηρίων, ξενοδοχείων, εκδρομών.

•Προώθηση πωλήσεων. 

Απαραίτητα προσόντα:

•Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.

•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα.

•2-3 χρόνια εμπειρία σε ταξιδιωτικό γραφείο. 

Η εταιρία προσφέρει:

•Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας

•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

•Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης

•Δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται στην 

κάτωθι διεύθυνση:

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

Constantinou Bros Hotels

Human resources department

Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος

www.cbh-cyprus.com

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

Head Barman
Barman
Bar Waiter

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

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

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

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

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
Εργοδηγός για Οικοδομικά Έργα

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

hr@aristodevelopers.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
Πολιτικός Μηχανικός για Οικοδομικά Έργα

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

hr@aristodevelopers.com

Για διαγωνίσματα 10 ευρώ την ώρα. 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 
σε όλες τις γλώσσες 

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

από έμπειρο προσωπικό. 

Για πληροφορίες 99567680 & 99571542

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ 

Μνημόσυνο
Τελούμε την Κυριακή 27.11.2022 στην εκκλησία Αγίας Ειρήνης στην Τίμη 

το ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας 

ΣΑΒΒΑ ΖΩΙΤΣΑ από την Τίμη  

και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. 

Οι τεθλιμμένοι
Σύζυγος Γιωργούλα, παιδιά, γονείς, αδέλφια και λοιποί συγγενείς 

Μνημόσυνο
Τελούμε αύριο Κυριακή 27/11/2022 από τον Ιερό Ναό Παναγίας

 Παντάνασσας στην Πάφο, το 9μήνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού  και αδελφού

ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
(Τέως Λυκειάρχη
 από την Πάφο)

Και καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Κωνσταντία Μιχαηλίδου,
 παιδιά, εγγόνια, αδελφές και  λοιποί συγγενείς.

Μνημόσυνο
Τελούμε αύριο Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 στον Ιερό Ναό Παναγίας Παντάνασσας στην 

Πάφο το πέμπτο ετήσιο μνημόσυνο της προσφιλούς μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς

ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΠΑΕΤΗ 
(από την Πάφο)

και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη της να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος, Παιδιά και Εγγόνια



Το σούπερ ντέρμπι μεταξύ Άρη Λεμεσού και 
Πάφος fc είναι αυτό που ξεχωρίζει περισσό-
τερο από τους αγώνες της 12ης αγωνιστι-
κής. 
Το παιχνίδι που θα γίνει τη Δευτέρα στο 
«Αντώνης Παπαδόπουλος» τυπική έδρα του 
Άρη, μαγνητίζει τα βλέμματα πολλών φιλά-
θλων, καθώς από το αποτέλεσμα του αγώνα 
εξαρτιόνται πολλά. 
Φαβορί στην αναμέτρηση δεν υπάρχει, 
αλλά με βάση τα στατιστικά των δύο ομά-
δων, η πλάστιγγα γέρνει υπέρ της παφιακής 
ομάδας. Άλλωστε, μια ομάδα που έχει την 
καλύτερη άμυνα και την καλύτερη επίθεση 
είναι λογικό να είναι το φαβορί σε μια ανα-
μέτρηση.  
Άρης και Πάφος λοιπόν συγκρούονται με 
στόχο τη νίκη για να παραμείνουν σε τρο-
χιά τίτλου. Η Πάφος έχει προβάδισμα τεσ-
σάρων βαθμών έναντι του Άρη και αν κα-
ταφέρει και πάρει τη νίκη, τότε η διαφορά 
πάει στους 7 βαθμούς. Σε περίπτωση νίκης 
του Άρη, το πρωτάθλημα παίρνει «φωτιά» 
και η αγωνία ανεβαίνει ξανά στα ύψη. 
Στα αγωνιστικά, η φιλοξενούμενη Πάφος 
μετά από αρκετό καιρό παρουσιάζεται κο-
μπλέ, με τον Χένινγκ Μπεργκ να έχει όλα 
τα αστέρια του διαθέσιμα, εκτός του Ναμ, 

ο οποίος βρίσκεται με την Εθνική Σενεγάλης 
στο Μουντιάλ του Κατάρ. Φανέλα βασικού, 
μετά από αρκετό καιρό, θα πάρει ο Βραζι-
λιάνος επιθετικός Ζάιρο, ο οποίος μαζί με 
τον Σεμέδο θα προσπαθήσουν να διασπά-
σουν την άμυνα του Άρη και να οδηγήσουν 
την ομάδα στην πολύ σημαντική νίκη. 
Στον Άρη, μεγάλο πλήγμα αποτελεί ο τραυ-
ματισμός του Ματία Σπόλιαριτς που θα μεί-
νει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα μήνα. 
Απ’ εκεί και πέρα, οι δύο προπονητές Αλεξέι 
Σπιλέφσκι και Χένινγκ Μπέργκ θα βρεθούν 
αντιμέτωποι στην σκακιέρα με τον καθένα 
να ετοιμάζεται για ΤΣΕΚ ΜΑΤ.  
Τη δική τους μάχη αναμένεται να δώσουν 
και οι φίλοι των δύο ομάδων παρά τη δύ-
σκολη μέρα και ώρα. Από πλευράς Πάφου 
υπάρχει έντονη κινητικότητα και δεν απο-
κλείεται οι φιλοξενούμενοι να ξεπεράσουν 
τους πεντακόσιους. 

Ανανέωσε ο Μιχαήλ
Η Πάφος fc ανακοίνωσε την ανανέωση του 
νεαρού κύπριου διεθνή ποδοσφαιριστή 
Αλέξανδρου Μιχαήλ μέχρι το 2024.
Ο Αλέξανδρος, 22 ετών (28.01.2000) αγωνί-
ζεται ως κεντρικός αμυντικός αλλά και στο 
αριστερό άκρο της άμυνας. Ξεκίνησε την κα-

ριέρα του σε μικρή ηλικία στην Καρμιώτισσα 
και στη συνέχεια μεταγράφηκε στην ομάδα 
του Κούρη Ερήμης. Εντάχθηκε στο δυναμικό 
της Πάφος fc το καλοκαίρι του 2021.
Ο Αλέξανδρος ήταν διεθνής με τις Εθνικές 

ομάδες νέων της Κύπρου και είναι στέλεχος 
της Εθνικής ομάδας Ελπίδων. Κατά την περ-
σινή περίοδο αγωνίστηκε σε 8 επίσημους 
αγώνες με τα χρώματα της παφιακής ομά-
δας σε όλες τις διοργανώσεις.

Σούπερ ντέρμπι στο «Α. Παπαδόπουλος»
Άρης Λ. εναντίον Πάφος fc για το τρίποντο...
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Την Πάφο για μίνι προετοιμασία 
έχουν επιλέξει αρκετές ομάδες, 

λόγω της διακοπής των πρωταθλη-
μάτων τους για την διεξαγωγή του 
Μουντιάλ στο Κατάρ που βρίσκε-
ται σε εξέλιξη.
Μια από αυτές ο Παναθηναϊκός, ο 
οποίος φθάνει στην πόλη μας για 
δέκα ημέρες. Η ομάδα του Ιβάν Γιο-
βάνοβιτς θα βρίσκεται και θα προ-
πονείται στην Πέγεια από τις 28 
έως 8 Δεκεμβρίου. 
Στην πόλη μας αυτό το διάστημα 
βρίσκονται και άλλες ομάδες για 
προετοιμασία εκμεταλλευόμενες 
το καλό κλίμα που επικρατεί στην 
Κύπρο. Η Χάποελ Ιερουσαλήμ βρί-
σκεται στην Πάφο από την Πέμπτη, 
όπως και η κροατική Χάιντουκ Σπλιτ 
(HNK Hajduk Split). 
Στην Κύπρο βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ 

Θεσσαλονίκης, ο οποίος επέλε-
ξε τη Λάρνακα για προετοιμασία: 
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επέλεξε την Κύπρο 
για τη χειμερινή προετοιμασία της 
ομάδας, στην οποία θα ταξιδέψει 
την Κυριακή (27.11) στις 15:45 και 
θα εγκατασταθεί στη Λάρνακα. Οι 
προπονήσεις της ομάδας θα διε-
ξάγονται στο αθλητικό κέντρο των 
ακαδημιών της ΑΕΚ Λάρνακας, ενώ 
η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου 
θα δώσει και τρεις φιλικούς αγώ-
νες. Στις 28.11 στις 14:30 θα αντι-
μετωπίσει την Ασόντ από το Ισρα-
ήλ, στις 01.12 στο Τσίρειο θα τεθεί 
αντιμέτωπος με την ΑΕΛ Λεμεσού 
στις 18:30, ενώ στις 05.12 θα αντι-
μετωπίσει στο «Αντώνης Παπαδό-
πουλος» τον Άρη Λεμεσού, πριν την 
επιστροφή της ομάδας στη Θεσσα-
λονίκη».



Σ υσκέψεις μακριά από τα φώτα 
της δημοσιότητας πραγμα-
τοποιούν τις τελευταίες ημέ-

ρες οι άμεσα επηρεαζόμενοι για το 
θέμα που έχει προκύψει με το κλεί-
σιμο του κολυμβητηρίου Πάφου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δίνουν το 
παρών τους όλες οι επηρεαζόμενες 
πλευρές, μεταξύ αυτών ο Ναυτικός 
Όμιλος Πάφου, ο  σύλλογος «Ευα-
γόρας Παλληκαρίδης» και εκπρόσω-
πος του δήμου Πάφου με θέμα να 

εξευρεθεί λύση και να ανοίξει το κο-
λυμβητήριο Πάφου.
Από τις συσκέψεις δεν προέκυψε κά-
ποια εξέλιξη μέχρι στιγμής, ωστόσο, 
κάποιοι άμεσα επηρεαζόμενοι κλή-
θηκαν από τον δήμο Πάφου να πα-
ραιτηθούν από τις θέσεις τους για 
να λυθούν τα προβλήματα. 
Αύριο πραγματοποιείται και τρίτη 
σύσκεψη μεταξύ των πιο πάνω με-
ρών και αναμένεται να έχουμε εξε-
λίξεις.  

Αποφασίζουν για το κολυμβητήριο Πάφου...

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

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022Α Sports
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

Άρης - ΠάΦΟς fc...
Αν η Πάφος fc καταφέρει και κερδίσει και τον Άρη, τότε αυξάνει τη 
διαφορά στους 7 από την ομάδα της Λεμεσού και σε συνδιασμό 
με άλλα αποτελέσματα, πιθανόν να αυξηθεί η διαφορά ακόμα 
και από τον τρίτο στην βαθμολογία ΑΠΟΕΛ. Κάποιοι τονίζουν 
ότι η Πάφος fc δύσκολα θα χάσει αυτό το προβάδισμα μέχρι την 
ολοκλήρωση της Α’ φάσης του πρωταθλήματος.

Επαναρχίζει το κυπριακό πρωτάθλημα, το 
οποίο έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία, 

μιας και η ομάδα της πόλης, η Πάφος fc, πραγμα-
τοποιεί εντυπωσιακή πορεία και οδηγεί την κούρ-
σα του πρωταθλήματος. 

Με την ολοκλήρωση, λοιπόν, της 11ης αγω-
νιστικής, η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ είναι 

στην πρώτη θέση με διαφορά τεσσάρων βαθμών 
από τον δεύτερο Άρη, τον οποίο θα αντιμετωπί-
σει στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής. Ένας αγώ-
νας που αναμένεται με αρκετό ενδιαφέρον από 
πολλούς, καθώς θα αγωνιστούν οι δύο από τις 
καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. 

Από το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής ξεχω-
ρίζουν επίσης οι αγώνες ντέρμπι Αποέλ – 
Ομόνοια, ΑΕΚ – Απόλλων που αφορούν την 

εξάδα, αλλά και ο αγώνας ΑΕΛ – Ανόρθωση, μια 
μάχη μεταξύ δύο ομάδων που προσπαθούν να 
τερματίσουν στις πρώτες έξι θέσεις. 

Απ’ εκεί και πέρα, έχουμε τα πολύ σημαντικά παι-
χνίδια της κάτω ζώνης, Ακρίτας - Παραλίμνι, 
Καρμιώτισσα - Δόξα και Ολυμπιακός - Νέα 

Σαλαμίνα. Μπορεί να είναι νωρίς να μιλάμε για 
διαβάθμιση,  ωστόσο, τα βαθμολογικά δεδομένα 
είναι τέτοια που κάποιες ομάδες δεν «επιτρέπε-
ται» να χάσουν άλλους βαθμούς. 

Για παράδειγμα, στον Ακρίτα, εάν δεν κερ-
δίσουν ούτε το Παραλίμνι, τότε η ομάδα θα 
παραμείνει καθηλωμένοι στην τελευταία 

θέση και με πολύ λίγες πιθανότητες για κάτι καλό 
στη συνέχεια. 

Δεν αγωνίστηκε ο Μουσταφά Ναμ στο παιχνίδι της Σενεγάλης 
με την Ολλανδία, ωστόσο έχει ακόμα ευκαιρίες για να ξεδιπλώ-

σει το ταλέντο του και να ανεβάσει την τιμή πώλησης. 

Αν αποκλειστούμε νωρίς, με 
βλέπω να έρχομαι Κύπρο

Ο μικρός Κυριάκος μεγάλωσε και πήρε το 2ο dan
Συγκινεί ο πατέρας του 16χρονου Κυριά-

κου, Φύτος Κούβαρος, με την κατάκτηση 
του 2ου DAN από τον γιο του.
«12 χρόνια... 12 χρόνια ταξιδιού στον μαγι-
κό κόσμο του καράτε. 12 χρόνια γεμάτα χα-
ρές, λύπες, ενθουσιασμό, απογοήτευση... 12 
χρόνια σκληρής δουλειάς, πειθαρχίας, σεβα-
σμού... Σήμερα οι κόποι σου απόδωσαν για 
ακόμα μια φορά καρπούς... Συγχαρητήρια μά-
γκα μου για την απόκτηση του 2ου dan, έστω 
και με καθυστέρηση λόγω πανδημίας».
Ο Κυριάκος Κούβαρος ασχολείται με το κα-

ράτε από την ηλικία των τεσσάρων ετών και 
με σκληρή δουλειά κατάφερε σήμερα να γί-
νει ένας πολύ καλός αθλητής με αρκετές δι-
ακρίσεις.
Τελευταία διάκριση ήταν τον Σεπτέμβριο στο 
Λιχτενστάιν με το Εθνόσημο στο στήθος που 
πήρε την τρίτη θέση στα 76 κιλά και τρίτος 
στο ομαδικό. Επίσης, τέλη Απρίλη κατετάγη 
9ος  στο παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων σε δι-
οργάνωση που διεξήχθη στη Λεμεσό με συμ-
μετοχή πέραν των 50 χωρών και 1580 αθλη-
τών.

Σπόντες. . .
Μπαντία... 

Κάπου έχει κουράσει το θέμα με τον προπονητή 
του Ακρίτα Νταβίντ Μπαντία. Παρόλο που πα-

ράγοντες της ομάδας άφηναν να νοηθεί ότι άνοιξε 
η πόρτα εξόδου για τον Ισπανό προπονητή, εν τού-
τοις, παραμένει στη θέση του και μάλιστα «σιδερο-
δεμένος».
Παρά την κακή πορεία που πραγματοποιεί η ομά-
δα του, αλλά και την κριτική που δέχεται, ο κ. Μπα-
ντία εξακολουθεί να παραμένει στη θέση του χωρίς 
κανένα να μην γνωρίζει τι θα αποφασίσουν τα αφε-
ντικά του Ακρίτα. Πάντως, εάν η ομάδα της Χλώρα-
κας κερδίσει την ΕΝΠ τότε αναπτερώνει τις ελπίδες 
της για παραμονή στην κατηγορία. Με άλλο αποτέ-
λεσμα, η ομάδα παραμένει το πρώτο φαβορί για δι-
αβάθμιση.

Ο ι εταιρείες στοιχημά-
των δίνουν φαβορί στην 

αναμέτρηση Άρης – Πάφος fc 
την παφιακή ομάδα με ελα-
φρύ (χρηματικό) προβάδισμα. 
Τον γηπεδούχο Άρη δίνουν 
από 2.70 έως 2.80, ενώ την 
Πάφο από 2.45 έως 2.55. Την 
ισοπαλία που είναι και αυτό ένα πιθανό αποτέλεσμα, 
δίνουν από 3.20 έως 3.55.

Φαβορί η Πάφος....

Τα λένε φιλικά 
Παναθηναϊκός και Πάφος fc

Η αποστολή του «τριφυλλιού» θα βρεθεί στο 
νησί μας από τις 28 Νοεμβρίου μέχρι τις 8 

Δεκεμβρίου.
Το αρχικό πλάνο της «πράσινης» ΠΑΕ, το οποίο 
ωστόσο δεν έχει οριστικοποιηθεί μέχρι στιγμής, 
είναι η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αντιμετω-
πίσει την 1η Δεκεμβρίου τη Χάποελ Μπερ Σεβά 
από το Ισραήλ, ενώ στη συνέχεια οι πρωτοπόροι 
της Super League θα αναμετρηθούν με την Πάφο 
στις 4 Δεκεμβρίου και τη Νέα Σαλαμίνα στις 7 Δε-
κεμβρίου.
Πλέον απομένει να ρυθμιστούν όλες οι λεπτομέ-
ρειες γύρω από αυτά τα φιλικά παιχνίδια, προ-
κειμένου να ανακοινωθούν και επίσημα από την 
ΠΑΕ Παναθηναϊκός. 
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Zaggoulos
 26 821 300

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
ΜΕ ΣΤΥΛ ΚΑΙ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

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

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

Χριστουγεννιάτικη Προσφορά σε όλα τα Τζάκια: 
21 Νοεμβρίου - 23 Δεκεμβρίου             Έκπτωση40%

100%
GUARANTEED

BEST
QUALITY
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