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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Π. Σκλιάς 
Η εξωστρέφεια και η αναγνώριση του Νεάπο-
λις ενδυναμώνεται περαιτέρω με συνέργειες και 
συμπράξεις με διακεκρμένα Πανεπιστήμια του 
εξωτερικού...                                            

Σελ 14

Κ. Δίπλαρος 
Η Τοποθέτηση του «λεωφορείου της Αντίστα-
σης», σε δημόσιο χώρο στην πόλη της Πάφου, 
είναι ελάχιστος φόρος τιμής στους ήρωες της 
Αντίστασης..

σελ 2

Κ. Δρουσιώτης 
Η πολιτεία να εξεύρει τρόπους ώστε ιδιαίτε-
ρα μέσω τεχνολογίας π.χ θαλάσσιες κάμερες, 
drones, ραντάρ ακτοπλοϊκής επιτήρησης και να 
εποπτεύονται προστατευόμενες περιοχές... 

σελ 5

Σελ.14

Το παρέλαβε προσωρινά ο Δήμος Γε-
ροσκήπου και υπολογίζεται ότι μπο-
ρεί να ξεκινήσει την λειτουργία του 
στις αρχές του επόμενο χρόνου ως 
κέντρο μαστογραφικού ελέγχου.

Κέντρο Υγείας Χατζηλαμπρή 

Ευοίνωες προοπτικές 
για τον τουρισμό

Το 2023 προδιαγράφεται ευοίωνο για τον 
τουρισμό και οι αφίξεις μπορεί να ξεπερά-
σουν και την καλύτερη χρονιά μέχρι τώρα 
που ήταν το 2019. Σε αυτό σύμφωνα με τον 
διευθυντή της ΕΤΑΠ Νάσο Χατζηγεωρίου 
συνηγορούν οι πτήσεις που προγραμματί-
ζονται και οι αεροπορικές θέσεις που θα δι-
ατεθούν. Για το 2022 η εκτίμηση είναι πως 
θα κλείσει με απώλειες για την Πάφο γύρω 
στο 15% συγκριτικά με το 2019 και στα έσο-
δα στο 10%...

σελ 4

Ανατρέπονται οι σχεδιασμοί στο 
Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για την ανα-
διαμόρφωση των χώρων στο ΤΑΕΠ εξαι-
τίας της καθυστέρησης στην παράδοση 
του νέου κτηρίου. 
Ο περιφερειακός διευθυντής 
του ΟΚΥπΥ διαβεβαιώνει ότι οι ανα-
βαθμίσεις που σχεδιάστηκαν στο κρατι-
κό νοσηλευτήριο θα υλοποιηθούν… 

ΣΕΛ. 
03

Χαρά στα παιδιά
Ο όμιλος 
COSTANTINOU BROS 
HOTELS πρόσφερε 
στιγμές χαρά και δι-
ασκέδασης σε όλα τα 
παιδιά των εργαζομέ-
νων του ομίλου στο 
πλαίσιο χριστογεννιά-
τικης εκδήλωσης..

σελ 7

Ακριβότερη η Πάφος 

Διαφορά στη βενζίνη μέχρι 13 σέντ το λίτρο
Ο Σύνδεσμος Καταναλωτών επιβεβαιώνει 
πως στα καύσιμα η Πάφος είναι η ακριβότερη 
επαρχία Από τα στοιχεία που συγκεντρώνονται 
και μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου στα πρατήρια της Πά-
φου η υψηλότερη τιμή  1.55,8 ευρώ και η χαμη-
λότερη 1.49. 
Από την σύγκριση της χαμηλότερης τιμής 

στην Λευκωσία και της μεγαλύτερης στην Πά-
φο προκύπτει διαφορά που φθάνει στα 13 
σεντ ενώ με βάση τη μέση τιμή η διαφορά εί-
ναι περίπου 4 σέντ το λίτρο…

Σελ. 04

Θα καθυστερήσει μέχρι τον Μάιο το κτήριο για την αιμοκάθαρση
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Η τοποθέτηση του «λεωφορείου της Αντίστα-
σης», σε δημόσιο χώρο στην πόλη της Πά-

φου, ελάχιστος φόρος τιμής στους ήρωες της 
Αντίστασης. Το ΑΚΕΛ Πάφου, με την ευκαιρία της 
Ημέρας της Δημοκρατίας, καλεί τις τοπικές αρ-
χές και ειδικότερα τον Δήμαρχο και το Δημοτικό 
Συμβούλιο Πάφου, όπως προχωρήσουν το συ-
ντομότερο δυνατόν στην τοποθέτηση του «Λεω-
φορείου της Αντίστασης» σε χώρο που να αντα-
ποκρίνεται στο μεγαλείο της θυσίας των ηρώων 
της αντίστασης.  
Αξίζει να σημειώσουμε ότι το «Λεωφορείο της 
Αντίστασης» συντηρήθηκε και εδώ και μεγάλο 
χρονικό διάστημα, φυλάσσεται, χωρίς να έχει το-
ποθετηθεί σε κάποιο περίοπτο χώρο στην πόλη 
της Αντίστασης στην Πάφο. Σε ανακοίνωση του 
το ΑΚΕΛ σημειώνει με αφορμή την ημέρα της 
αντίστασης  που  αποδίδουμε τον ελάχιστο φόρο 
τιμής σε όσους έδωσαν ότι πολυτιμότερο είχαν 
προασπιζόμενοι τη δημοκρατία, την ανεξαρτη-
σία και την νομιμότητα τον μαύρο Ιούλη του ΄74.  
Τιμούμε τους νεκρούς αντιστασιακούς αλλά και 
όσους αντιστάθηκαν κατά το προδοτικό πραξικό-
πημα της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β’.  
Όσες προσπάθειες και αν καταβάλλουν ορισμέ-
νοι την τελευταία περίοδο για παραχάραξη της 
Ιστορίας, το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, ήταν 
προδοτικό, σχεδιάστηκε στα στρατηγεία του 
ΝΑΤΟ και εκτελέστηκε από την χούντα και τους 
εδώ εκπροσώπους της, που δεν ήταν άλλοι από 
την ΕΟΚΑ Β’, τον Γρίβα και τα πρωτοπαλίκαρα του 
Γρίβα. 
Ως ΑΚΕΛ προστίθεται δηλώνουμε ότι θα συνεχί-
σουμε σε πείσμα των καιρών να αγωνιζόμαστε 
για λύση του Κυπριακού και επανένωση της Κύ-
πρου και του Λαού της, για να τερματίσουμε την 

τουρκική κατοχή που αποτελεί αποτέλεσμα της 
προδοσίας.
 
Το μελετούν 
Το λεωφορείο της Αντίστασης παρέμεινε στα α-
ζήτητα για χρόνια και βρισκόταν σχεδόν πεταμέ-
νο μαζί με αδρανή υλικά στην βιοτεχνική περιο-
χή. Ωστόσο μετά από παρέμβαση του Μίκη Τε-
μπριώτη και άλλων συμπολιτών μας όπως η Αννα 
Τσέλεπου και η δημοσιογράφος Λένια Τσαδιώτη 
που ανέδειξαν το θέμα, ο Δήμος Πάφου διέθε-
σε  7 .000 ευρώ και η Εθνική Φρουρά ανέλαβε το 
κόστος των εργασιών το όχημα αποκαταστάθηκε 
και επέστρεψε στην Πάφο. Έκτοτε όμως παραμέ-
νει στις αποθήκες του Δήμου. Ο δημοτικός σύμ-
βουλος  Κώστας Δίπλαρος με αφορμή την παρέμ-
βαση της επαρχιακής επιτροπής του ΑΚΕΛ ανέ-
φερε πως  στην τελευταία συνεδρία του Δημοτι-
κού Συμβουλίου δόθηκε οδηγία στον Αρχιτέκτο-
να του Δήμου Χρήστο Κωνσταντινίδη να ετοιμά-
σει προσχέδιο για τον χώρο που θα τοποθετηθεί 
το λεωφορείο. Σύμφωνα με τον κ Δίπλαρο έγιναν 
εισηγήσεις για να τοποθετηθεί το Λεωφορείο εί-
τε στο κέντρο Ιστορικής Τεκμηρίωσης ,είτε κοντά 
στην είσοδο της πόλης ή κοντά σε κάποιο εκπαι-
δευτήριο στο κέντρο ή ακόμη και σε χώρο κοντά 
στο μνημείο Αντίστασης.

Γιώργος Σαξατέ

Άφωνη για άλλη μια φορά η κοινή γνώμη είδε 
τα ρεζιλίκια των «οπαδών» δύο ομάδων της 

ίδιας πόλης να μετατρέπουν όχι μόνο το γήπεδο 
αλλά και τις γύρω περιοχές σε πεδίο μάχης.
Την ίδια ώρα όλοι οι αρμόδιοι το μόνο κάνουν εί-
ναι να ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλο ή να 
ψελλίζουν πράγματα χιλιοειπωμένα.
Ευτυχώς αυτή τη φορά δεν θρηνήσαμε θύματα, 
αλλά εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση είναι σχε-
δόν σίγουρο ότι θα κλάψουν μανούλες.
Είναι γνωστό ότι τα επεισόδια δημιουργούνται 
πάντα από τους οργανωμένους οπαδούς, πολλοί 
από τους οποίους μόνο οπαδοί δεν είναι, αλλά 
τους οδηγεί εκεί η ανάγκη τους να ανήκουν κάπου 
όπου μπορούν αν πουλήσουν μαγκιά και νταηλίκι. 
Κάναμε την κάρτα φιλάθλου η οποία παρέχεται με 
την μεγαλύτερη ευκολία, ενώ μετά από αυτό δεν 
υπάρχει κανένας ουσιαστικός έλεγχος εάν όσοι 
μπαίνουν στο γήπεδο είναι όντως οι πραγματικοί 
κάτοχοι της κάρτας.
Οι αρμόδιοι όμως θα έπρεπε να μελετήσουν το 
προφίλ των ατόμων που αποτελούν τους οργανω-
μένους οπαδούς και τους συνδέσμους. Να βρουν 
τις είναι αυτό που τους οδηγεί εκεί και να προσπα-
θήσουν να εξαλείψουν τους λόγους αυτούς.
Ποια ανάγκη τους οδηγεί στο να σπάζουν ακόμα 
και τα τσιμέντα στα γήπεδα, να σπάζουν τις κα-
ρέκλες τις τουαλέτες και ότι άλλο βρουν μπροστά 
τους, και ακόμα χειρότερα να πετούν φωτοβολίδες 
και κροτίδες σε αντίπαλους φιλάθλους και αστυ-
νομικούς, να σπάζουν και αν καίνε ξένες περιουσί-
ες. Στην πρόσφατη περίπτωση του αγώνα ΑΕΛ και 
Απόλλωνα, δεν άρχισε καν το ματς και ξέσπασαν 
επεισόδια με τα όσα θλιβερά είδαμε όλοι από τις 
τηλεοράσεις μας. Κουκουλοφόρους να τρέχουν 
στους δρόμους αφιονισμένοι, σπάζοντας και καί-
γοντας ότι έβρισκαν μπροστά τους.
Όχι δεν μπορεί αυτή η συμπεριφορά να δικαιολο-
γηθεί από την αγάπη κάποιου για την ομάδα του.
Αυτό είναι καθαρός χουλιγκανισμός και δεν πρέ-
πει να έχουν καμιά θέση στον αθλητισμό άτομα 
που συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο.
Η συμπεριφορά αυτή δεν έχει καμία απολύτως 
σχέση με τα ιδανικά και τις αξίες του αθλητισμού, 
είτε αυτό λέγεται ποδόσφαιρο είτε οποιοδήποτε 
άλλο άθλημα. Οι περισσότεροι χούλιγκαν μάλιστα 
είναι μέλη εξτρεμιστικών ομάδων και βρίσκουν 
στέγη και σε συγκεκριμένους συνδέσμους φιλά-
θλων, ενώ δεν λείπουν και αυτοί που εκμεταλ-
λεύονται τους χώρους αυτούς για να διοχετεύουν 
διάφορες ουσίες… 

Χουλιγκανισμός

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
Παρελθόν από τον Ακρί-
τα ο Νταβίντ Μπαντία, 
καθώς πληρώνει την έως 
τώρα κακή πορεία της ο-
μάδας. Συνεχίζει με υπη-
ρεσιακό.  

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

Επικαιρότητα
Πλούσιο το αστυνομικό 
δελτίο και αυτή την εβδο-
μάδα. Ξεχώρισε ο καυγάς 
μεταξύ αλλοδαπών με 
ρόπαλα και μαχαίρια.

ΣΕΛΙΔΑ 5 

Επικαιρότητα
Ακόμη ένα έργο ανάπλα-
σης και αναζωογόνησης 
θα υλοποιηθεί στο εμπο-
ρικό κέντρο της πόλης Πά-
φου.

ΣΕΛΙΔΑ  6

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

ΣΕΛΙΔΑ 22

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

1832-Η σημαία της ηγεμο-
νίας της Σάμου
Η Σάμος αναγνωρίζεται α-
πό τον σουλτάνο Μαχμούτ 
Β’ ως αυτόνομη ηγεμονία, 
υποτελής στην Τουρκία και 
υπό την εγγύηση των τριών 
Μεγάλων Δυνάμεων (Αγγλί-
ας, Γαλλίας και Ρωσίας).
1893-Η Ελλάδα κηρύσσει 
πτώχευση. Ο Χαρίλαος Τρι-

κούπης δηλώνει στη Βου-
λή: «Δυστυχώς επτωχεύσα-
μεν».
1905-Ρόμπερτ Κοχ
Ο γερμανός γιατρός Ρόμπερτ 
Κοχ τιμάται με το βραβείο 
Νόμπελ Ιατρικής για την α-
νακάλυψη του βακίλου που 
προκαλεί φυματίωση.
1957-Σύλληψη μαθητή από 
βρετανούς στρατιώτες

Νέες αιματηρές συγκρού-
σεις μαθητών του Παγκυ-
πρίου Γυμνασίου με τον 
βρετανικό στρατό και την α-
στυνομία. Την ίδια μέρα, η 
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 
αποφαίνεται υπέρ της αυ-
τοδιάθεσης της Κύπρου.
1963-Ο Γιώργος Σεφέρης 
παραλαμβάνει το Νόμπελ 
Λογοτεχνίας
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“Η διαφήμιση 
είναι τυπωμέ-
νες πωλήσεις”

Daniel Starch
Διαφημιστής

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ

Μηνά καλλικελάδου, Ερμογένους, 
Ευγράφου μ. 
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/12/2022-ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΖΉΝΩΝΑΣ ΤΗΛ 95988634
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/12/2022-ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΠΑΤΣΑΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ ΤΗΛ 99675440

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

10/12/22 Σάββατο Στυλιανού Χαράλαμπος Αχέπανς 4 Εναντι Γενικού 

Νοσοκομείου Πάφου Αναβαργός 26600020 99351125

11/12/22 Κυριακή Φιλιππίδου - Γεωργιάδου Κωνσταντία, Ευαγόρα 

Παλληκαρίδη 93 Έναντι καταστήματος ρούχων ΝΟΥΜΕΡΟ 26949259 26222670

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

Σκλαβενίτη, απέναντι από φρουταρία Κήπος της Εδέμ. 26942343 99107608

13/12/22 Τρίτη Γκλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα Λεωφ. Ελλάδος 11 Στο ύψος 

εκκλησίας Απ. Πέτρου & Παύλου Πάφος 26100292 97743242

14/12/22 Τετάρτη Ροίδη Σοφία Αγίων Αναργύρων 21 Έναντι εκκλησίας Αγίων 

Αναργύρων Κάτω Πάφος 26221300 26931985

14/12/22 Τετάρτη Καπουδιώτη Άντρη Θεσσαλονίκης 4 Έναντι Πυροσβεστικής 

Πάφος 26911313 99542075

15/12/22 Πέμπτη Παπαδοπούλου Χριστιάνα Ελλάδος 83 Έναντι υπεραγοράς 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Πάφος 26931339 99513254

16/12/22 Παρασκευή Περικέντη Λεία Αποστόλου Παύλου 44 Β Έναντι 

περίπτερου ZIPEX Πάφος 26944070 26933248

Κρατούν κρυμμένο το λεωφορείο της Αντίστασης στην Πάφο 
Παρέμβαση ΑΚΕΛ για να τοποθετηθεί σε περίοπτη θέση 
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Ανατρέπονται οι σχεδιασμοί στο Γ.Ν Πάφου 
Θα καθυστερήσει η νέα μονάδα αιμοκάθαρσης

Τ ο Μάιο αναμένεται η αποπεράτωση 
της νέας Μονάδας Αιμοκάθαρσης του 
Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, που κα-

τασκευάζεται  βόρεια του  νοσηλευτηρίου. 
Το έργο θα έπρεπε να παραδοθεί πριν το τέ-
λος του χρόνου όμως μόλις πρόσφατα δόθη-
κε παράταση στον εργολάβο μέχρι τον Μάιο 
του 2023. 
Η καθυστέρηση αυτή θα εμποδίσει την υλο-
ποίηση και άλλων σχεδιασμών στο Γ.Ν Πά-
φου όπως για παράδειγμα την αναδιαμόρ-
φωση του ΤΑΕΠ το οποίο σήμερα στεγάζεται 
δίπλα από την μονάδα αιμοκάθαρσης και η 
δημιουργία μονάδας βραχείας νοσηλείας. Το 
έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και η απο-
περάτωση του είχε προγραμματιστεί για τον 
Οκτώβριο του 2022. Μάλιστα κατά την τελετή 
θεμελίωσης είχε δοθεί διαβεβαιώσεις ότι το 
έργο θα παραδίδονταν και ενωρίτερα. 
Το κόστος ανέγερσης ανέρχεται στο ποσό 

των €4.737.000 πλέον ΦΠΑ. Το κτήριο θα εί-
ναι ανεξάρτητο μεν, αλλά θα συνδέεται με το 
υφιστάμενο κτήριο μέσω διαδρόμου με το 
Παιδιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου. Απο-
τελείται  από ισόγειο και δύο ορόφους, με 
συνολικό εμβαδό 2.100 τετραγωνικά μέτρα 
περίπου. Ο εργολάβος θα έχει την ευθύνη συ-
ντήρησης του κτηρίου για 12χρόνια. 

Πιεστικές ανάγκες 
Η ανάγκη για ανέγερση νέας μονάδας αιμο-
κάθαρσης στο Γενικό Νοσοκομείο  Πάφου 
είχε διαπιστωθεί και προγραμματιστεί από 
την περασμένη δεκαετία. 
Ο αριθμός των ασθενών σταδιακά είχε αυξη-
θεί και η ο υφιστάμενος χώρος ήταν αδύνα-
τον να εξυπηρετήσει τις ανάγκες. Λόγω της 
στενότητας του χώρου υπήρξαν περιστατικά 
όπου έβγαζαν από τη μονάδα ασθενείς από 
τα παράθυρα.
Η  νέα Μονάδα Αιμοκάθαρσης γίνεται βάσει 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών και έχει τη δυνα-
τότητα να αναπτύσσει μέχρι και 25 σταθμούς 
αιμοκάθαρσης αναλόγως και με τις ανάγκες 
της Επαρχίας Πάφου. 
Το νέο κτήριο θα διαθέτει ξεχωριστή Μο-
νάδα Αιμοκάθαρσης για τους οροθετικούς 
ασθενείς (φορείς Ηπατίτιδας Β) το λεγόμενο 
yellow unit το οποίο σήμερα, όπως είπε, δεν 
διαθέτουν, και ασθενείς από την Πάφο μετα-
βαίνουν τρεις φορές την εβδομάδα στη Λευ-

κωσία και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. 
Επιπρόσθετα θα υπάρχει πρόνοια για μονά-
δα  η οποία θα εξυπηρετεί λοιμώδη νοσήμα-
τα όπως π.χ. Covid – 19. Στο κτίριο προβλέπε-
ται να στεγαστούν τα εξωτερικά νεφρολογικά 
ιατρεία, θα υπάρχει μονάδα βραχείας νοση-
λείας, θάλαμο για μικρές επεμβάσεις και πε-
ριτοναϊκή κάθαρση που αποτελεί ένα άλλο 

είδος θεραπείας αποκατάστασης της νεφρι-
κής λειτουργίας. Το κτήριο είναι σχεδιασμένο 
για εύκολη πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες. 
Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκά-
θαρση στο Γ.Ν Πάφου υπερβαίνουν τους 60 
ενώ ένας σημαντικός αριθμός εξυπηρετείται 
και από μονάδες αιμοκάθαρσης ιδιωτικών 
νοσοκομείων που συνεργάζονται με το ΓεΣΥ. 

Η  νέα Μονάδα 
Αιμοκάθαρσης γίνεται 
βάσει ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών και 
έχει τη δυνατότητα να 
αναπτύσσει μέχρι και 25 
σταθμούς αιμοκάθαρσης

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση στο Γ.Ν Πάφου υπερβαίνουν τους 60, ενώ ένας σημα-
ντικός αριθμός εξυπηρετείται και από μονάδες αιμοκάθαρσης ιδιωτικών νοσοκομείων
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  Ριπές
Στο προσκήνιο πάλι ο 
Γρίβας και η ΕΟΚΑ Β΄

Ε ίναι κατάντημα 48χρόνια μετά το πραξι-
κόπημα του 1974 και με όλα όσα μεσο-

λάβησαν την εισβολή και την κατοχή, τους 
χιλιάδες ξεριζωμένους 
πρόσφυγες τους αγνο-
ούμενους και τους νε-
κρούς, η Βουλή να συζη-
τάει και να προκύπτουν 
οξύτατες πολιτικές αντι-
παραθέσεις που αφο-
ρούν τον Γρίβα και την 
ΕΟΚΑ β΄. Να υπάρχουν 
ακόμη συγκεντρώσεις 
έξω από την Βουλή από 

τους συνδέσμους αντιστασιακών και την 
επόμενη μέρα να γίνεται συγκέντρωση απ  
όσους τιμούν τη μνήμη του Γρίβα. Όσο και αν 
η αναζωπύρωση αυτών των αντιπαραθέσεων 
αποδίδονται στην προεκλογική περίοδο που 
διανύουμε η ρίζα δυστυχώς βρίσκεται στις 
μέρες που ακολούθησαν το πραξικόπημα δι-
ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο οι 
πρωταίτιοι των εγκλημάτων της Χούντας και 
ΕΟΚΑ Β’ ουδέποτε πλήρωσαν το τίμημα των 
εγκλημάτων τους. Στην Κύπρο ο Μακάριος 
που έφυγε κυνηγημένος από τους πραξικο-
πηματίες επέστρεψε 7 του Δεκέμβρη 1974 
με κλάδο ελαίας, δίνοντας συγχωροχάρτι σε 
όλους τους εγκληματίες της ΕΟΚΑ Β’. Ακόμη 
όμως και μετά την επιστροφή του Μακαρί-
ου στην Κύπρο και όλα όσα είχαν μεσολα-
βήσει η δράση πυρήνων της ΕΟΚΑ β΄ συνε-
χίζονταν π.χ με την δολοφονία του Δώρου 
Λοϊζου. Εκτός από τις ευθύνες του Μακαρί-
ου σε ότι αφορά τον τρόπο που χειρίστηκε 
τους πραξικοπηματίες συνολικά η πολιτεία 
δεν ήταν ποτέ όσο αποφασιστική θα έπρεπε 
να ήταν. Κατά καιρούς πολιτικοί παράγοντες 
και παρατάξεις φλέρταραν με υποστηρικτές 
και υμνητές του Γρίβα σε βαθμό μάλιστα να 
γίνονται και επίσημα πλέον μνημόσυνα στα 
οποία παρίστανται και ανώτατοι πολιτειακοί 
παράγοντες. 
Με αυτή την πολιτική στάση είναι φυσιολο-
γικό να προκύπτουν συνεχώς θέματα που 
αφορούν την δράση της ΕΟΚΑ β και του Γρί-
βα. Το πιο πρόσφατο ήταν το κονδύλι που 
συμπεριλήφθηκε στους προϋπολογισμούς 
για την οικία Αζίνα στη Χλώρακα  το οποίο 
με βάση και την αιτιολόγηση ή τον σχεδια-
σμό θα διατίθονταν για να τιμηθεί η δράση 
του Γρίβα. Την ίδια στιγμή στην επικαιρότη-
τα ήρθε το θέμα με το λεωφορείο της Αντί-
στασης το οποίο για χρόνια ήταν στα σκου-
πίδια και αποκαταστάθηκε το 2019 και μέχρι 
σήμερα παραμένει στις αποθήκες του Δή-
μου Πάφου. Στο λεωφορείο αυτό είχαν επι-
βιβαστεί παιδιά από την Πάφο αποφασισμέ-
να να αντισταθούν στους πραξικοπηματίες 
της ΕΟΚΑ Β΄. Ξεκίνησε  στις 15 Ιουλίου 1974, 
ημέρα εκδήλωσης του προδοτικού πραξι-
κοπήματος, το ταξίδι του προς Λεμεσό. Ένα 
ταξίδι που επιζώντες περιγράφουν σήμερα 
ως κόλαση. Σε αυτό άφησαν την τελευταία 
τους πνοή δύο νέοι και άλλοι 18 τραυματί-
στηκαν από τα πυρά ενόπλων της ς ΕΟΚΑ Β΄, 
που τους ανέμεναν και είχα στήσει καρτέρι. 
Οι  περισσότεροι επιβαίνοντες με βάση τις 
μαρτυρίες ήταν από την Έμπα, τη Χλώρακα 
και τα Κούκλια.  Στην ενέδρα δολοφονήθη-
καν δύο παιδιά τότε ο Ανδρέας Μακαρίου 
από την Έμπα και ο Δημήτρης Ζηνιέρης ενώ 
άλλα 18 παιδιά τραυματίστηκαν.  Είναι τρα-
γικό σήμερα να 48χρόνια μετά να εξισώνο-
νται τα θύματα με τους θύτες και οι αντιστα-
σιακοί με τους πραξικοπηματίες. 

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

Ακριβότερη η Πάφος 
Διαφορά στη βενζίνη μέχρι και 13 σεντ το λίτρο 

Η Πάφος παραμένει η πιο 
ακριβή επαρχία στα καύσι-
μα και αυτό αποδεικνύεται 

από τα στοιχεία που συγκεντρώνει 
κάθε μήνα το παρατηρητήριο τι-
μών. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κα-
ταναλωτών Μάριος Δρουσιώτης, 
αναφερόμενος στα στοιχεία μέχρι 
τις 4 Δεκεμβρίου αποκάλυψε ότι η 
διαφορά του πιο ακριβού πρατηρί-
ου στην Πάφο με το πιο φθηνό της 
Λευκωσίας έχουν διαφορά 13 σεντς 
το λίτρο. Στη μέση τιμή πρόσθεσε η 
διαφορά είναι περίπου 4 σέντ. Στην 
Πάφο το πρατήριο με την υψηλότε-

ρη τιμή είναι στο 1ευρώ 55,8 σέντ 
σε σύγκριση με 1,56 στη Λευκωσία 
και η χαμηλότερη τιμή είναι στο 149 
στην Πάφο έναντι 1,42 στη Λευκω-
σία. Γενικότερα πρόσθεσε η  Πάφο 
στα καύσιμα είναι η πιο ακριβή 
επαρχία και αυτό όπως είπε δια-
πιστώνεται κάθε φορά που συγκε-
ντρώνονται οι τιμές στα καύσιμα 
από όλα τα πρατήρια και γίνονται 
οι συγκρίσεις. Για πολλά νοικοκυριά 
η κατάσταση είναι τραγική και αδυ-
νατούν να καλύψουν το κόστος των 
καυσίμων για την θέρμανση  τόνι-
σε ο κ. Δρουσιώτης. Ήδη πρόσθεσε 
παρατηρούνται φαινόμενα που ορι-
σμένοι ιδιοκτήτες προμηθεύονται 
πετρέλαιο θέρμανσης με μπιτόνια 
κάθε εβδομάδα.

Ακριβότερα και άλλα είδη 
Δυστυχώς στην επαρχία μας δεν 
είναι ακριβότερα μόνον τα καύσι-
μα αλλά και πολλά ακόμη είδη. Δεν 
υπάρχουν όμως συγκριτικά στοι-
χεία. Σύμφωνα με τον Πακγύπριο 
Σύνδεσμο Καταναλωτών μεγάλες 
αυξήσεις παρουσιάστηκαν σε είδη 
πρώτης ανάγκης τον Νοέμβριο σε 
σχέση με τον Οκτώβριο, την ώρα 
που ο πληθωρισμός δείχνει τα πρώ-
τα σημάδια κόπωσης. Σε σύγκριση 

με τον Ιανουάριο, οι μεγαλύτερες 
αυξήσεις τον Νοέμβριο καταγράφη-
καν στη ζάχαρη, που σημείωσε αύ-
ξηση 68,03%, στα βρώσιμα έλαια, 
με άνοδο 53,43% και στις πατάτες, 
κατά 53,04%. Την μεγαλύτερη μεί-
ωση κατέγραψαν τα φρούτα, κατά 
7,5%. Μιλώντας στο Radiocosmos 
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Μάρι-
ος Δρουσιώτης, και αναφερόμενος  
στα ποσοστά πληθωρισμού από τον 
Ιανουάριο μέχρι και τον Νοέμβριο, 
όπως αυτά δημοσιεύτηκαν από τη 
Στατιστική Υπηρεσία, σημείωσε ότι 
ο πληθωρισμός παρουσιάζει ση-
μάδια κόπωσης και σταθεροποίη-
σης τους τελευταίους τέσσερις μή-
νες”. Αναφορικά με τις μεγαλύτερες 

αυξήσεις που παρουσιάστηκαν σε 
είδη πρώτης ανάγκης τον Νοέμβριο 
σε σχέση με τον Οκτώβριο, η ζάχα-
ρη παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύ-
ξηση, με ποσοστό 16,1%, ενώ οι πα-
τάτες αυξήθηκαν κατά 12,7%. Την 
ίδια περίοδο, σημειώθηκε μεγάλη 
αύξηση στις τιμές υπηρεσιών στο 
σπίτι για άτομα τρίτης ηλικίας και 
για άτομα με αναπηρίες, όπου κα-
ταγράφηκε αύξηση 19,46% σε σχέ-
ση με τον Οκτώβριο, ενώ και τα είδη 
ταξιδιού αυξήθηκαν κατά 8,1%. Για 
την ίδια περίοδο, μείωση παρουσί-
ασαν τα ξενοδοχεία και οι υπηρεσί-
ες καταλυμάτων, κατά 13,4%, ενώ 
και οι αεροπορικές μεταφορές επι-
βατών μειώθηκαν κατά 9,68%. 

Σύμφωνα με τον 
Πακγύπριο Σύνδεσμο 
Καταναλωτών 
μεγάλες αυξήσεις 
παρουσιάστηκαν σε είδη 
πρώτης ανάγκης τον 
Νοέμβριο σε σχέση με 
τον Οκτώβριο, την ώρα 
που ο πληθωρισμός 
δείχνει τα πρώτα 
σημάδια κόπωσης.

Α ισιόδοξος δηλώνει ο διευθυντής της ΕΤΑΠ 
Νάσος Χατζηγεωργιου  ότι η νέα χρονιά 
θα είναι καλύτερη  για τον τουρισμό στην 

επαρχία λόγω των εξαγγελιών για την ενίσχυση 
των πτήσεων από και προς την Πάφο. Είναι εφι-
κτό όπως είπε το 2023 οι αφίξεις και τα έσοδα να 
ξεπεράσουν το 2019. που ήταν η καλύτερη τουρι-
στικά χρονιά των τελευταίων χρόνων. 
Η αισιοδοξία σημείωσε πηγάζει από τον αριθ-
μό των αεροπορικών θέσεων και τις πτήσεις που 
προγραμματίζονται για το επόμενο χρόνο. Αυτό 
είπε είναι ίσως ο πιο καθοριστικός παράγοντας 
για την αύξηση του τουριστικού ρεύματος. Όπως 
ανέφερε ο κ Χατζηγεωργιου για την σεζόν του 
2022  θα κλείσει στο 80% στις αφίξεις σε σύγκρι-
ση με το 2019, ενώ έχει αυξηθεί και η κατά κεφα-
λή δαπάνη που φτάνει στο 90% των εισοδημά-
των του 2019.  
Για την Πάφο εκτίμησε ότι το ποσοστό είναι αυ-
ξημένο κατά 5% στις αφίξεις και τα έσοδα.  Εν τω 
μεταξύ σε συνεδρίαση χθες του διοικητικού συμ-
βουλίου της ΕΤΑΠ καθορίστηκαν οι δράσεις για 
το 2023 και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός  ο οποί-
ος ανέρχεται σε 400.χιλ ευρώ. Ένα σημαντικό 
ποσόν είπε ο κ. Χατζηγεωργίου θα διατεθεί για 

δράσεις που αφορούν τον θεσμό της ευρωπαϊ-
κής πρωτεύουσας έξυπνου τουρισμού. Για τους 
επόμενους μήνες στην επαρχία Πάφου θα παρα-
μείνουν σε λειτουργία 7.500 – 8.000 κλίνες που 
αντιπροσωπεύουν όλες τις κατηγορίες των ξενο-
δοχείων στην Πάφο, σύμφωνα με τον πρόεδρο 
του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου Θάνο Μιχα-
ηλίδη. 
Οι πληρότητας τον χειμώνα και οι τιμές συνέχισε 
είναι αρκετά χαμηλές και οι ξενοδόχοι που παρα-
μένουν σε λειτουργία είναι περισσότερο για να 
στηρίξουν τις αεροπορικές εταιρείες που επιλέ-
γουν να συνεχίσουν το πρόγραμμα τους και τον 
χειμώνα και να υπάρχει μια συνεχής ροή τουρι-
στών και τον χειμώνα και το καλοκαίρι.  
Ερωτηθείς για τις κρατήσεις την περίοδο των Χρι-
στουγέννων ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε πως δεν 
υπάρχει κάτι σημαντικό να καταγραφεί. Πρόσθε-

σε πως εγχώριοι επισκέπτες θα περάσουν τις δι-
ακοπές τους στην Πάφο ωστόσο δεν θα αποτελέ-
σουν σημαντική ροή επισκεπτών για την περίοδο 
των Χριστουγέννων, συμπλήρωσε, παρά το εν-
διαφέρον που υπάρχει.  Την περίοδο αυτή την 
επαρχία είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενο-
δόχων Πάφου επισκέπτονται τουρίστες από το 
Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία τη Πολωνία και 
μικρότερες αγορές ενώ οι επισκέπτες είναι κυ-
ρίως συνταξιούχοι. Ο κ. Μιχαηλίδης έστειλε τέ-
λος το μήνυμα ότι πρέπει να διατηρούν τα ξενο-
δοχεία σε λειτουργία ούτως ώστε να στηριχτεί η 
χειμερινή περίοδος, προσθέτοντας πως όσο κα-
λύτερα πάει η χειμερινή περίοδος τόσο καλύτερα 
βοηθά στην έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου. 
Επίσης ανέφερε πως όλοι επιθυμούν όπως οι αε-
ροπορικές εταιρείες συνεχίσουν το πτητικό τους 
πρόγραμμα.

Ευοίωνες προοπτικές για το 2023 
Οι αφίξεις τουριστών μπορεί να ξεπεράσουν το 2019
Όπως ανέφερε ο κ Χατζηγεωργιου 
για την σεζόν του 2022  θα κλείσει 
στο 80% στις αφίξεις σε σύγκριση με 
το 2019, ενώ έχει αυξηθεί και η κατά 
κεφαλή δαπάνη που φτάνει στο 90% 
των εισοδημάτων του 2019.  
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Γιατί μόνο η Πάφος;

Ό λοι χαιρόμαστε για τα έργα που 
εκτελέστηκαν και εκτελούνται τα 

τελευταία χρόνια στην Πάφο και ιδίως με 
την έλευση των Πανεπιστημιακών Σχο-
λών, κάτι που αναμένεται να ανεβάσει 
επίπεδο την πόλη και να αλλάξει προς το 
καλύτερο πολλά. 
Την ίδια ώρα όμως θα πρέπει να μας προ-
βληματίσει, το γεγονός ότι ενώ στην πόλη 
της Πάφου γίνονται πρωτοποριακά έργα, 
στην υπόλοιπη επαρχία έχουμε μια από 
τα ίδια.
Αγροτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο στο 
κακό του το χάλι, κοινότητες που φυτοζω-
ούν, ακόμα και σχολεία στα οποία φοι-
τούν σε συντριπτικό αριθμό ξενόγλωσσοι 
μαθητές. 
Πώς όμως να ζήσει κάποιος και κυρίως 
ένα νέο ζευγάρι σε μια κοινότητα η οποία 
δεν διαθέτει ούτε καν ένα μπακάλικο;
Σε αυτό να προσθέσουμε και την κατά-
σταση που επικρατεί στους υπόλοιπους 
δήμους της επαρχίας μας, οι υποδομές 
των οποίων βρίσκονται ακόμα σε επίπεδο 
κοινότητας.
Πώς μπορούμε για παράδειγμα να είμα-
στε ευχαριστημένοι, ως Παφίτες, όταν ο 
δρόμος που δέχεται τον μεγαλύτερο όγκο 
τουριστικής κίνησης, εδώ και χρόνια σχε-
διάζεται επανασχεδιάζεται, χωρίς αν έχει 
γίνει τίποτα μέχρι σήμερα για την ανα-
βάθμισή του;
Ο λόγος για τον δρόμο από τους τάφους 
των βασιλέων μέχρι και τον Κόλπο των Κο-
ραλλίων ο οποίος δεν διαθέτει καν στοι-
χειώδη φωτισμό και στον οποίο μάλιστα, 
έχουν μέχρι σήμερα χαθεί αρκετές ζωές.
Πώς μπορούμε να είμαστε ευχαριστη-
μένοι όταν εδώ και μια δεκαετία προ-
σπαθούμε να βρούμε μια λύση ώστε να 
ολοκληρωθεί επιτέλους ο δρόμος Αερο-
δρομίου Τουριστικής περιοχής Πάφου 
και να σκαλώνουμε συνεχώς σε διάφορα 
προβλήματα;
Πώς μπορούμε να είμαστε ευχαριστημέ-
νοι, όταν ανεκτίμητης αρχαιολογικής  και 
ιστορικής αξίας ψηφιδωτά τα οποία μάλι-
στα βρίσκονται εντός του Αρχαιολογικού 
Πάρκου της Κάτω Πάφου παραμένουν 
εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες χωρίς 
ένα σκέπαστρο, (ότι χειρότερο για την δι-
ατήρηση τους);
Όλα αυτά και πολλά ακόμα άλλα θα πρέ-
πει να μας απασχολήσουν και γι’ αυτό 
οφείλουν οι τοπικοί άρχοντες της επαρ-
χίας μας να βγουν μπροστά, να συνερ-
γαστούν και από κοινού να εντείνουν τις 
πιέσεις προς τα κέντρα αποφάσεων ώστε 
να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα που 
θα βοηθήσουν ολόκληρη την επαρχία μας 
να κάνει άλλο ένα βήμα μπροστά.
Γιατί για να παραφράσουμε και το σλό-
γκαν εκπομπής προηγούμενων δεκαετιών 
της Ελληνικής τηλεόρασης (Ελλάδα δεν εί-
ναι μόνο η Αθήνα), Πάφος δεν είναι μόνο 
η όλη της Πάφου.

‘‘η σύνταξη’’

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Χ ωρίς κανένα ουσιαστικό έργο 
υποδομής και προστασίας 
έμεινε ο Τεχνητός Ύφαλος που 

δημιουργήθηκε το 2014 στην θαλάσ-
σια περιοχή των Μουλιών στην Πάφο. 
Στην περιοχή είχε βυθιστεί και ένα 
παλιό σκάφος το Laboe και ο σχεδι-
ασμός προέβλεπε τότε ότι η περιοχή 
θα μετατρέπονταν σε κέντρο για τον 
καταδυτικό τουρισμό με την πόντιση 
διαφόρων αντικειμένων ώστε να δη-
μιουργηθούν και συνθήκες αναπαρα-
γωγής των ψαριών. 
Μετά από 8 χρόνια ο τεχνητός ύφα-

λος έμεινε δίχως να υλοποιηθεί οτι-
δήποτε. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Παράκτιας Αλιείας Πάφου Λεωνίδας 
Λεωνίδου, σε παρέμβαση του στο 
Radiocosmos εξέφρασε πολλές φορές 
την λύπη των επαγγελματιών ψαρά-
δων της Πάφου από την μη ολοκλή-
ρωση του σχεδιασμού για τον τεχνητό 
ύφαλο. Παράλληλα, οι ψαράδες είναι 
οργισμένοι για την κατάσταση που 
επικρατεί στο λιμανάκι απ’ όπου θεω-
ρούν ότι είναι υπό διωγμό. 
Ο κ. Λεωνίδου υποστήριξε ότι ο Δήμος 
Πάφου και η Αρχή Λιμένων δεν διευ-
κολύνουν τους ψαράδες για να έχουν 
πρόσβαση στα σκάφη τους και κάνουν 
όπως είπε ότι μπορούν για να τους 
διώξουν από τον χώρο. Τα τελευταία 
χρόνια ο Σύνδεσμος Παράκτιας Αλιεί-
ας καταθέτει προτάσεις για την δημι-
ουργία αλιευτικού καταφύγιο εκτός 
του Λιμανιού της Κάτω Πάφου.

Πιέσεις 
Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρει-
ας Πάφου καταγγέλλει δημόσια την 
ανεπαρκή εποπτεία της θαλάσσιας 
προστατευόμενης περιοχής Γεροσκή-
που-Μουλιά. 
Με ανακοίνωση της ΕΤΑΠ, ο πρόεδρος 
της Κυριάκος Δρουσιώτης καταγγέλ-
λει ότι πάρα τις φιλότιμες προσπάθει-
ες των εμπλεκομένων κυβερνητικών 

υπηρεσιών στην εποπτεία των θαλάσ-
σιων προστατευόμενων περιοχών τα 
αποτελέσματα είναι απογοητευτικά. 
Η παράνομη αλιεία συνεχίζεται απρό-
σκοπτα, η διέλευση ταχύπλοων συνε-
χίζεται ακόμη και μέσα στους πυρήνες 
των περιοχών, ενώ τα θέματα ασφά-
λειας διερχομένων σκαφών, λουό-
μενων και καταδυτών μεγεθύνονται 
χρόνο με τον χρόνο. 
Από το 2016 αναφέρει η ανακοίνω-
ση που η ΕΤΑΠ μαζί με το ΤΑΘΕ έχει 
ανακηρύξει και δημιουργήσει προ-
στατευόμενη θαλάσσια περιοχή στην 
Γεροσκήπου-Μουλιά, φαίνεται ότι 
ακόμη πάσχουμε σοβαρά στην γενική 
διαχείριση, προστασία και εποπτεία 
των συγκεκριμένων περιοχών. 
Αυτό που εισηγούμαστε είναι επιτέ-

λους η πολιτεία να υιοθετήσει καλές 
πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών 
και να εξεύρει τους τρόπους, ώστε 
ιδιαίτερα μέσω τεχνολογίας π.χ θα-
λάσσιες κάμερες, drones, ραντάρ 
ακτοπλοϊκής επιτήρησης κ.α να επο-
πτεύονται οι προστατευόμενες περι-
οχές 24/7/365. 
Η ΕΤΑΠ σημειώνει ότι αναμένει από 
την πολιτεία να αναλάβει άμεσα δρά-
ση και εάν υπάρχουν πιθανά κολλήμα-
τα αυτά να αρθούν ώστε να τελειώσει 
μια για πάντα το πρόβλημα της ανε-
παρκούς επιτήρησης των θαλάσσιων 
προστατευόμενων περιοχών, προτού 
όπως σημειώνει βρεθούμε αντιμέ-
τωποι με σοβαρά δυστυχήματα που 
πιθανόν να προκαλέσουν απώλεια αν-
θρώπινων ζωών.

Άφησαν απροστάτευτο τον ύφαλο 
στα Μουλιά 
Υπό διωγμό οι ψαράδες στην Πάφο

Ε πίθεση από οκτώ ομοεθνείς τους μέσα 
στο διαμέρισμα που διαμένουν στην Κάτω 
Πάφο στην οδό Δανάης κατάγγειλαν ότι 

δέχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας δύο Σύριοι, οι 
οποίοι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο Νο-
σοκομείο Πάφου. Σύμφωνα με την καταγγελία 
τους οι οκτώ δράστες εισέβαλαν στο διαμέρισμα 
τους, κρατώντας μαχαίρια και ρόπαλα και άρχι-
σαν να τους χτυπούν, ενώ στη συνέχεια τους λή-
στεψαν και εγκατέλειψαν τον χώρο. Βάσει της 
καταγγελίας των νεαρών δύο από τους δράστες 
της επίθεσης κρατούσαν πιστόλια. Οι δυο νεαροί 
μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επει-
γόντων Περιστατικών όπου τους προσφέρθηκαν 
πρώτες βοήθειες και απολύθηκαν. Διαπιστώθη-
κε ότι έφεραν ελαφρά τραύματα στα χέρια στον 
ώμο και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώμα-
τος τους. Σε κατάθεση τους στην Αστυνομία υπο-
στήριξαν ότι γύρω στις 11.00 το βράδυ της Δευ-
τέρας, οκτώ συμπατριώτες τους εισέβαλαν στο 
διαμέρισμα τους και ενώ δεν υπήρξε καμία με-
ταξύ τους διαφορά προηγουμένως, τους χτύπη-
σαν τους έκλεψαν 500 ευρώ και δυο κινητά τηλέ-
φωνα. Μετά τη επίθεση η Αστυνομία απέκλεισε 

την σκηνή η οποία παρέμεινε φρουρούμενη μέ-
χρι χθες το πρωί που ολοκληρώθηκαν οι έρευνες 
και η συλλογή τεκμηρίων. Παράλληλα η Αστυνο-
μία εξασφάλισε οπτικό υλικό από κάμερες παρα-
κείμενων υποστατικών. Παρόμοιο περιστατικό 
σημειώθηκε και πριν από περίπου δύο μήνες σε 
διαμέρισμα Σύριου στο κέντρο της Πάφου. Τότε 

είχαν εισβάλει στο διαμέρισμα 5 άτομα τα οποία 
τραυμάτισαν τον 44χρονο ο οποίος μετά από χει-
ρουργική επέμβαση και νοσηλεία στην Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λευκω-
σίας απεβίωσε. Για την υπόθεση αυτή είναι προ-
φυλακισμένα τρία πρόσωπα τα οποία έχουν πα-
ραπεμφθεί σε δίκη στο Κακουργιοδικείο. 

Λήστεψαν και τραυμάτισαν ομοεθνείς τους 
Εντάλματα σύλληψης για συμμορία Σύριων

«Πάρα τις φιλότιμες 
προσπάθειες των 
εμπλεκομένων 
κυβερνητικών 
υπηρεσιών 
στην εποπτεία 
των θαλάσσιων 
προστατευόμενων 
περιοχών τα 
αποτελέσματα είναι 
απογοητευτικά» 
τονίζει ο  Κυριάκος 
Δρουσιώτης
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Αιμοδοσία 
ΑΤΗΝΟDOROU

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το περα-
σμένο Σάββατο η ανοικτή αιμοδοσία του Ομίλου 

ATHINODOROU, στο πλαίσιο της 
κοινωνικής προσφοράς της εται-
ρείας.
Η Αιμοδοσία έλαβε χώρα στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 
Ανατολικό με δεκάδες υπαλλή-
λους πελάτες και φίλους της εται-
ρείας να αιμοδοτούν  ενισχύοντας 
την τράπεζα αίματος του ομίλου 
και  προσφέροντας το πολύτιμο 

αυτό αγαθό για το συνάνθρωπό. 

Τις ειδήσεις φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Αναπλάσεων συνέχεια …
Πήρε σειρά η πλατεία Λοζάν 

Α κόμη ένα έργο ανάπλασης και αναζωο-
γόνησης θα υλοποιηθεί στο εμπορικό κέ-
ντρο της πόλης Πάφου, ενισχύοντας το 

στίγμα της πόλης που αλλάζει και δημιουργεί ευ-
καιρίες και δυνατότητες για τους επαγγελματί-
ες και προσφέρει στους κατοίκους και τους επι-
σκέπτες καλύτερη ποιότητα ζωής. Πρόκειται για 
τη διαμόρφωση πλατείας και χώρου στάθμευ-
σης μεταξύ των οδών Κώστα Γεωργίου και Βλα-
δίμηρου Ηρακλέους, παρά την Πλατεία Μάρκου 
Δράκου γνωστή ως Πλατεία Λοζάν. Το ποσό του 

έργου ανέρχεται σε €287.742.   Την  Τρίτη 6 Δε-
κεμβρίου υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέλε-
ση του έργου από τον Δήμαρχο Πάφου κ. Φαίδω-
να Φαίδωνος με την ανάδοχο Εταιρεία Τεχνικών 
Έργων ΓΑΣΠΕ Λτδ. Οι εργασίες για το έργο, που 
περιλαμβάνουν δαπεδοστρώσεις, αστικό εξο-
πλισμό, φωτισμό και τοπιοτέχνηση, θα αρχίσουν 
αμέσως και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός 
5 μηνών.   Μιλώντας κατά τη σχετική τελετή, ο 
Δήμαρχος Πάφου επισήμανε ότι το έργο έρχε-
ται να συμπληρώσει ένα κενό που δημιουργείται 
από αδιαμόρφωτα τεμάχια στον αστικό ιστό της 
πόλης και ολοκληρώνεται ουσιαστικά ο εξωρα-
ϊσμός του οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ των 
οδών Βλαδίμηρου Ηρακλέους και Κώστα Γεωργί-
ου.  Στο πλαίσιο του έργου θα διαμορφωθεί μι-
κρός χώρος στάθμευσης 10 θέσεων. 

Συντηρήσεις και αποκατάσταση 
Εν τω μεταξύ συνεχίζεται και το πρόγραμμα απο-
κατάστασης διατηρητέων τ/κ υποστατικών στο 
εμπορικό κέντρο και τον Μουταλο. Αυτή τη φορά 

ο  Δήμος Πάφου προχωρεί στην ανακατασκευή 
της οροφής τριών κτιρίων επί των οδών Φελλά-
χογλου, Αφροδίτης και Ναμίκ Κεμάλ. Μεταξύ των 
οικιών που θα αποκατασταθούν είναι και αυτή 
της οικογένειας του τουρκοκύπρου ηγέτη Ραούφ 
Ντεκτάς. Η σχετική σύμβαση υ από τον Δήμαρχο 
Φαίδωνα Φαίδωνος και εκπρόσωπο της αναδό-
χου εταιρείας A.G. Stavraetos Metals Ltd. Το ποσό 
της σύμβασης ανέρχεται σε €46.981,20. Αντικεί-
μενο της σύμβασης αποτελεί η κατασκευή θεμε-
λίωσης, υποστυλωμάτων και οροφής σε ένα από 
τα τρία κτίρια, ενώ η ανάδοχος εταιρεία θα προ-
βεί στην κατασκευή οροφής στα άλλα δύο. Το 
έργο, που θα χρηματοδοτηθεί από την Υπηρε-
σία Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 
διάστημα τριών μηνών από την έναρξη των ερ-
γασιών.

Τοπιοτέχνηση 
Επίσης την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου υπογράφηκε και 
η σύμβαση για την ανάθεση του σχεδιασμού, 

εκτέλεσης και συντήρησης του δημόσιου χώ-
ρου πρασίνου που περιβάλλει τον Νέο Κεντρικό 
Αστυνομικό Σταθμό Πάφου στην οδό Πεσόντων 
Αστυνομικών. Στην υπογραφή των συμβολαίων 
παρευρέθηκε ο Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου 
κ. Νίκος Τσαππής, ο οποίος αφού ευχαρίστησε 
το Δήμο Πάφου για την διεξαγωγή της διαδικα-
σίας, ανέφερε πως η τοπιοτέχνηση του συγκεκρι-
μένου χώρου πρασίνου είναι ένα έργο που όχι 
μονό θα εμπλουτίσει το πράσινο της πόλης αλλά 
θα αναβαθμίσει ταυτόχρονα  την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων της περιοχής κοντά στον Αστυνο-
μικό Σταθμό. Ανέφερε επίσης πως σύντομα θα 
προχωρήσουν και στην αναβάθμιση και τοπιο-
τέχνηση του εσωτερικού χώρου πρασίνου του 
σταθμού.  Οι εργασίες για την τοποτέχνηση του 
χώρου αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα και θα 
ολοκληρωθούν εντός 21 ημερών από την έναρξή 
τους, ενώ το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 
€29.900,00 πλέον Φ.Π.Α. Η ανάδοχη εταιρεία θα 
αναλάβει επίσης τη συντήρηση του χώρου για δι-
άστημα 36 μηνών. 

Σύλληψη στην Πάφο για παιδική πορνογραφία 

Νέα υπόθεση παιδικής πορνογραφίας διερευνά η Αστυνομία, μέλη της οποί-
ας προχώρησαν χθες σύλληψη 33χρονου, από την Ρουμανία για διευκόλυν-

ση των ανακρίσεων.
Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε, μετά από πληροφορίες που λήφθηκαν από 
τη Europol, ότι κάτοχος διαδικτυακού λογαριασμού, ανέβασε και αποθήκευ-
σε στο διαδίκτυο, αρχεία που περιείχαν εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παι-
διών. Από τις εξετάσεις του Κλάδου Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, διαπι-
στώθηκε ότι χρήστης του συγκεκριμένου λογαριασμού είναι 33χρονος κάτοικος 
Πάφου. 
ναντίον του 33χρονου εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει 
του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. Μετά τη σύλληψή του διενερ-
γήθηκε έρευνα στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ως τεκμή-
ρια ένα κινητό τηλέφωνο, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και 20 ψηφιακοί δί-
σκοι. 
Ο Κλάδος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διερευνά την υπόθεση με πολύ με-
γάλη προσοχή και διακριτικότητα ενώ ζητήθηκε η συνδρομή και των διωκτικών 
αρχών της χώρας από την οποία κατάγεται ο 33χρονος.



Παιδική Χριστουγεννιάτικη γιορτή του 
Ομίλου  Constantinou Bros 

Μαγικό Χριστουγεννιάτικο ταξίδι για τα παιδιά των 
εργαζομένων του Ομίλου…

Ο Όμιλος Εταιρειών Constantinou Bros, διοργάνωσε και φέτος με 
μεγάλη επιτυχία την καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 

για τα παιδιά των εργαζομένων.

Η εκδήλωση έγινε το περασμένο Σάββατο 3 Δεκεμβρίου σε ει-
δικά διαμορφωμένη αίθουσα του ξενοδοχείο Athena Royal 

Beach.
Μέσα σε ένα παραμυθένιο και γιορταστικό κλίμα, στη χώρα των 
ζαχαρωτών, με πλούσιο μπουφέ και όλων των ειδών τις ζαχαρέ-
νιες λιχουδιές, παιδιά και γονείς απόλαυσαν υπέροχες στιγμές ξε-
γνοιασιάς και διασκέδασης.

Μαζί με τα παιδιά και όλοι οι αγαπημένοι τους ήρωες κινουμένων 
σχεδίων Μίκυ, Μίνι, Ντόναλτ και Γκούφη που με τις σκανδαλιές 
και τα πειράγματά τους διασκέδασαν και φωτογραφήθηκαν με τα 
παιδιά.

Οι μικροί καλεσμένοι είχαν ακόμα την ευκαιρία να διασκεδάσουν 
με ζωγραφική προσώπου, μπαλονοκατασκευές, παιχνίδια και μα-
γικά κόλπα, αλλά και να “ταξιδέψουν” στο ονειρεμένο και μαγικό 
για κάθε παιδί Χωριό του Άη Βασίλη, όπου με τους βοηθούς του, 
μοίρασαν δώρα σε όλα τα παιδιά, σκορπώντας, ενθουσιασμό και 
χαρά…    



“Αδέσμευτος” 10 Δεκεμβρίου 2022Σελίδα 08 π αραπο λ ι τ ι κ ά

Ερώτηση

Π
ρ
ο
ς 

Υπ
ο
ψ

η
φ

ίο
υ
ς 

γι
α
 τ

η
ν 

π
ρ
ο
ε
δ
ρ
ία

…

Ε

Αθηνοδώρου ΕΤΑΠ   Τιμές Καυσίμων ΣΑΠΑ 

αιρετίζουμεΧ

Ο Δίκαιος

Τον Δεκέμβριο που μας μπήκε με καλο-
καιρία, παρά το γεγονός ότι η θερμοκρα-
σία είναι σχετικά χαμηλή…

Τους λογής - λογής καλικάντζαρους που 
αυτή την περίοδο προετοιμάζονται  για να 
μας κάνουν τη ζωή δύσκολη…

Τις Χριστουγεννιάτικες μελωδίες που 
μπαίνουν στη καθημερινότητά μας και 
μας γεννούν διάφορα συναισθήματα…

Τις προεκλογικές συγκεντρώσεις οι οποί-
ες τώρα τις γιορτές των Χριστουγέννων 
φανταζόμαστε ότι θα αραιώσουν…

Το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι που όπως 
πάμε φέτος θα το πληρώσουμε πολύ - 
πολύ ακριβά…

Τον κορονοϊό ο οποίος εξακολουθεί αν 
σαρώνει, άσχετο εάν η απουσία αυστη-
ρών μέτρων μας έχει κάνει να εφησυχά-
ζουμε…

Τις Χριστουγεννιάτικες σχολικές γιορτές, 
που μας κάνουν να θυμόμαστε τα παιδικά 
μας χρόνια και γεννούν όμορφα συναι-
σθήματα…

Τα πρώτα χιόνια που φέτος δεν έπεσαν 
ακόμα στην Κύπρο και μάλλον δεν θα μας 
κάνουν σύντομα τη χάρη…

Την ξεροκεφαλιά μας που δυστυχώς, εί-
ναι πολύ μεγαλύτερη από οποιοδήποτε 
άλλο προσόν μας και επισκιάζει κάθε καλό 
που προσπαθούμε να κάνουμε…

Τα πρώτα κόκκινα μανιτάρια που φάγα-
με μακάρι να είναι καλά ο Κωστής…

Τις κλασικές Χριστουγεννιάτικες ταινίες 
που συνήθως προβάλλουν τα κανάλια 
και τις οποίες όσες φορές και να έχουμε 
δει δεν τις βαριόμαστε… 

Τους κλέφτες και τους ψεύτες που φωνά-
ζουν όλο και πιο δυνατά στην Κύπρο για 
να φοβηθεί ο νοικοκύρης…

Όσους και όσες γιόρταζαν τις προηγού-
μενες ημέρες, που είχαμε μαζεμένους 
Αγίους και Αγίες. Χρόνια πολλά και ελπί-
ζουμε να απαλλαγούμε από όλα τα κακά 
που μας περιτριγυρίζουν…

Όσους καμώνονται ότι επιθυμούν δι-
ακαώς το καλό της επαρχίας μας αλλά 
δεν μας πείθουν. Ή τουλάχιστον δεν μας 
πείθουν ότι τους νοιάζει μόνο και πρώτα 
αυτό…

Τους πολίτες που παρά τις δύσκολες οι-
κονομικά εποχές που ζούμε δίνουν από το 
υστέρημά τους, για να βοηθηθούν οι πά-
σχοντες συνάνθρωποι μας…

Τις δύο Αννούλες συναδέλφους που 
γιόρταζαν χτες. Μαζί και τους Νικολήδες 
Νικολέτες, και Βαρβάρες που γιόρταζαν 
τις προηγούμενες ημέρες. Χρόνια πολλά 
με υγεία και δημιουργία…

Το δέκατο τρίτο μισθό που τον περιμέ-
νουμε όλοι με ανυπομονησία.

Στα Πάνω ο Όμιλος εταιρι-
ών Αθηνοδώρου που για 
άλλη μια χρονιά οργάνω-
σε με επιτυχία  στις εγκα-
ταστάσεις του  αιμοδοσία 
για ενίσχυση της τράπεζας 
αίματος του συγκροτήμα-
τος …

Στα πάνω η Εταιρεία Τουρι-
στικής Ανάπτυξης και Προ-
βολής Πάφου για τις προ-
σπάθειες που καταβάλει 
για την αύξηση του τουρι-
στικού ρεύματος προς την 
επαρχία…

Τι θα γίνει με τις 
τράπεζες;
Ο ι τράπεζες όπως τις γνωρίζαμε 

στην Κύπρο έχουν πλέον εξα-
φανιστεί. Δεν μπορείς πλέον να α-
πευθυνθείς σε μια τράπεζα για να ε-
ξασφαλίσεις δάνειο, καθώς τα κριτή-
ρια που απαιτούνται μόνο όσοι δεν 
έχουν ανάγκη από δάνειο τα πλη-
ρούν.
Όσο δε για τους μικροεπιχειρηματί-
ες, ούτε κατά διάνοια δεν μπορούν 
να εξασφαλίσουν κάποιο δάνειο α-
κόμα και για ανάπτυξη της επιχείρη-
σής τους αφού οι εξασφαλίσεις που 
απαιτούνται είναι σχεδόν απρόσιτες 
γι’ αυτούς. 
Μπήκαμε μάλιστα σε μια περίοδο ό-
που ούτε ως σκέψη δεν περνά από 
το μυαλό των χαμηλόμισθων να α-
πευθυνθούν, ή των μικροεπιχειρη-
ματιών στις τράπεζες για κάποιο δά-
νειο και αναγκάζονται να εξασφαλί-
ζουν χρηματοδότηση από άλλες πη-
γές με όλους τους κινδύνους που ε-
γκυμονούν.
Η εξυπηρέτηση πλέον γίνεται ηλε-
κτρονικά και όσοι επισκέπτονται τα 
ταμεία των τραπεζών απλά ταλαιπω-
ρούνται.
Όταν δε οι πελάτες εκφράζουν παρά-
πονα, απλά τους προτρέπουν να εξυ-
πηρετούνται ηλεκτρονικά.
Ήδη έχουν απολυθεί με σχέδια ή χω-
ρίς εκατοντάδες τραπεζικοί υπάλ-
ληλοι και η δουλειά σε τράπεζα δεν 
είναι πλέον ιδανική για τους νέους 
μας. 
Ο τραπεζικός τομέας, θα λέγαμε ότι 
έπαψε πλέον να αποτελεί χρηματο-
δότη της Κυπριακής οικογένειας και 
επιχείρησης. 
Μια καλή ερώτηση λοιπόν προς τους 
υποψηφίους για την Προεδρία της 
Δημοκρατίας θα ήταν “Πώς θα πε-
τύχουν ο τραπεζικός τομέας να κατα-
στεί ξανά χρηματοδότης της κυπρι-
ακής οικογένειας και επιχείρησης; 
Ποιες ενδεχομένως άλλες εναλλακτι-
κές λύσεις προτείνουν”;

Θυμίζει καλοκαίρι ο φετινός Χειμώνας στην 
Κύπρο. Παρόλο που ο Νοέμβριος είχε αρ-

κετές βροχές, ο Δεκέμβριος μπήκε ηλιόλουστος 
και έτσι θα παραμείνει έως το τέλος του μήνα. 
Οι προβλέψεις αναφέρουν ότι ο Χειμώνας αρ-
χίζει στις 23 Δεκεμβρίου και απ’ εκεί και ύστε-
ρα θα έχουμε αλλαγή του καιρού.  
Πάντως, μια φίλη ρωσίδα ανέβασε φωτογρα-
φία στο facebook τη στιγμή που έκανε ηλιοθε-
ραπεία γράφοντας ότι ο λόγος που επέλεξε να 
ζήσει στην Κύπρο ήταν επειδή έχουμε 300 μέ-
ρες ήλιο. Οι καλές καιρικές συνθήκες ευνοούν 
πολλούς. 

Καλοκαιρινός Χειμώνας 

Στα κάτω όλοι όσοι έχουν 
την ευθύνη για τον καθο-
ρισμό των τιμών στα καύ-
σιμα  που αναγκάζουν 
τους Παφίτες να τα  πλη-
γώνουν ακριβότερα σε 
σύγκριση με τις άλλες πό-
λεις … 
Χούλιγκαν 

Στα κάτω οι χουλιγκαν 
και όλοι όσοι μεταβαί-
νουν στα γήπεδα όχι για 
να απολαύσουν τον πο-
δοσφαιρικό αγώνα αλλα 
για να προκαλέσουν ζη-
μίες, ένταση και  καυγά-
δες …

Στα κάτω το Συμβού-
λιο Αποχετεύσεων Πά-
φου(ΣΑΠΑ ) που δεν έδω-
σε παράταση στην πλη-
ρωμή των λογαριασμών 
όπως συνήθως πράττει 
τα τελευταία χρόνια επι-
βάλλοντας μάλιστα και 
αύξηση 5% … 

Χούλιγκαν 

Ν εότερες πληροφορίες της στήλης αναφέρουν 
ότι, μετά τον Παναθηναϊκό που ήρθε στην 

Πάφο για προετοιμασία, άλλη μια σπουδαία ομά-
δα, αυτή τη φορά από την Ισπανία, αναμένεται να 
συμφωνήσει και να έρθει στην πόλη μας για λίγες 
ημέρες. 
Αν και και δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορί-
ες για το ποια ομάδα θα είναι, η στήλη σας ενημε-
ρώνει ότι είναι μία εκ των τριών πρώτων ομάδων 
του ισπανικού πρωταθλήματος. Πρόκειται για τις 
Μπαρσελόνα, Ρεάλ Μανδρίτης, ή Σοσιεδάδ. 

Αθλητικός τουρισμός 
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Πηγαδάκι με ζιβανία και 
μεζεδάκια έστησαν οι 

δήμαρχοι Πόλης Χρυσοχούς 
Γιώτης Παπαχριστοφή και 
Πέγειας Μαρίνος Λάμπρου 
την περασμένη Κυριακή, στο 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό 
του Δήμου Πόλεως. 
Μαζί τους και ο αντιδήμαρ-
χος Πόλης Λευτέρης Παναγή, 
ο πρώην δήμαρχος Άγγελος 
Γεωργίου και κάποιοι άλλοι 
φίλοι και ο αρχισυντάκτης μας Γιώργος Σα-
ξατέ, ο οποίος προηγουμένως είχε παρου-
σιάσει με τον Λαογραφικό Όμιλο ΚΤΗΜΑ, 
τα έθιμα του 12ημέρου.
Οι εκδηλώσεις στο Χριστουγεννιάτικο Χω-

ριό, έχουν δημιουργήσει ένα 
εορταστικό κλίμα στην περι-
οχή και δεν είναι υπερβολή 
να πούμε ότι συγκεντρώνει 
κόσμο που θυμίζει Αύγου-
στο στο κέντρο της Πόλης.
Παρά τις προσπάθειες μας 
πάντως, να αποσπάσουμε 
κάποια πληροφορία από τον 
αρχισυντάκτη μας για το τι 
λέχθηκε στο πηγαδάκι πέσα-
με σε τοίχο και δεν κατέστη 

δυνατό να πληροφορηθούμε τι σχολίαζαν 
μεταξύ τους, ούτε για την μεταρρύθμιση 
ούτε για το τι σχεδιάζουν να κάνουν οι το-
πικοί άρχοντες στις επερχόμενες εκλογικές 
αναμετρήσεις…

Παρεάκια

Κτύπησαν πάλι οι ανόητοι στη Λεμεσό. 
Στον τελευταίο αγώνα των ομάδων του 
στο Τσίρειο, έτσι για το χάζι είπαν να το ι-
σοπεδώσουν. Εάν δεν τιμωρηθούν ούτε 
αυτή τη φορά τότε ότι κάνουν μας αξίζει…

Δηλαδή κάποιοι Ιεράρχες πιστεύουν ό-
τι πηγαίνοντας στο φανάρι, θα εξασφα-
λίσουν περισσότερους ψήφους, ή μήπως 
πάνε για να πάρουν απλά ευλογία;

Ακούγοντας κάποιες προεκλογικές ομιλί-
ες, ειλικρινά δεν ξέρεις αν πρέπει να γε-
λάσεις ή να κλάψεις…

Παλιό το κόλπο αλλά πάντοτε πιάνει. 
Σκάνδαλο; Αμέσως διατάζεις μια έρευ-
να και καθάρισες. Μέχρι να τελειώσει, ξε-
χνούν και το όνομά τους οι πολίτες…

Εκτός χρονοδιαγραμμάτων η κατασκευή 
του δρόμου Πάφου – Πόλης. Μα το περί-
εργο θα ήταν το αντίθετο. Άσε που ο δρό-
μος είναι Πάφου - Πόλης αλλά για να πας 
από την Πάφο θα πρέπει να κατευθύνεσαι 
προς τη Λεμεσό για να μπεις σε αυτόν από 
το ύψος της Αχέλειας…

Πού πάμε επιτέλους; Μα να γαζώσουν 
αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και 6χρο-
νος επειδή έχουν προηγούμενα με τον πα-
τέρα; Ο θεός να μας φυλάει. Γίναμε Τέ-
ξας…

Θα τρελαθούμε, αντί οι αστυνομικοί να 
δέρνουν χούλιγκαν, δέρνουν οι χούλιγκαν 
αστυνομικούς…

Ο τελευταίος προϋπολογισμός της πα-
ρούσας κυβέρνησης θα ψηφιστεί και αυ-
τή τη φορά, με τις ψήφους ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και 
ΔΗΠΑ…

Με τόσες απάτες που γίνονται καθημερι-
νά μέσω διαδικτύου και κάποιοι εξακο-
λουθούν πάλι να την παθαίνουν. Μα είναι 
δυνατό να δίνει χιλιάδες ευρώ χωρίς αν 
τσεκάρεις που πάνε τα λεφτά;

Φωτιά στον προεκλογικό σκηνικό έβα-
λε o Νικόλας Παπαδόπουλος με την επι-
βεβαίωση της αναφορά του Νίκου Χρι-
στοδουλίδη στο διακαναλικό debate, ό-
τι ο Αβέρωφ Νεοφύτου πρότεινε τα μισά 
υπουργεία στο ΔΗΚΟ, με αντάλλαγμα τη 
στήριξη του...

Ο Νικόλας όμως πότε θα μας πει τις συμ-
φώνησε με τον Χριστοδουλίδη;

Το μόνο που απομένει πλέον να μας πουν 
οι υποψήφιοι, είναι τα κάλαντα…

Δηλαδή υπάρχει πολιτικός στην Κύπρο 
που πιστεύει ότι θα αφήσει ποτέ η Τουρ-
κία να ενταχθεί η Κύπρος στο ΝΑΤΟ και μά-
λιστα με άλυτο το Κυπριακό;

Ήθελα να ήξερα, αυτά τα εροπλάνα της 
Τουρκίας που μπαίνουν όποτε θέλουν 
στο εναέριο χώρο της Κύπρου και πετούν 
πάνω από τον Πενταδάκτυλο όπως πρό-
σφατα, δεν τα εγκλωβίσει η αντιαεροπορι-
κή μας άμυνα; 

Ρεπό μέχρι τον Μάρτιο θα έχουν πλέον οι 
βουλευτές μας καθώς δεν θα υπάρχει αυ-
τό το διάστημα νομοθετικό έργο…

Α. Μαυρογιάννης

Π εριοδεία στην κατεχόμενη Αμμόχω-
στο και την Καρπασία πραγματοποί-

ησε ο Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης.
Ο κ. Μαυρογιάννης περ-
πάτησε στην περίκλειστη 
πόλη και επισκέφθηκε την 
Μονή του Αποστόλου Αν-

δρέα και συνομίλησε με Τουρκοκύπριους 
και εγκλωβισμένους.
Στις δηλώσεις του ανέφερε δε ότι η Αμμό-
χωστος είναι η λυδία λίθος για την επίλυ-
ση του Κυπριακού. Όλα είπε πρέπει να ξε-
κινήσουν από εδώ, γιατί σε αντίθετη περί-
πτωση όλα θα τελειώσουν εδώ.
Μήπως όμως τελείωσαν ήδη και δεν μας 
το λένε; Γιατί οι Τούρκοι ανοίγουν την πε-
ρίκλειστη πόλη κομμάτι, κομμάτι και δεν 
συγκινείται κανείς…

Μ. Τσαβουσούγλου

Γ ιατί η Τουρκία ανέλαβε δράση; Επει-
δή, από την άλλη πλευρά, όλα τα άλ-

λα κράτη της Ανατολικής 
Μεσογείου δημιούργησαν 
πλατφόρμες, απέκλεισαν 
την Τουρκία, την αγνόη-
σαν και μαζί αγνόησαν και 
τα δικαιώματα της “τδβ 

Κύπρου. Δηλώσεις του Υπουργού Εξωτε-
ρικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου για να δικαιολογήσει την προκλητι-
κότατη στάση της Τουρκίας.
Μισές αλήθειες από τον Τούρκο ΥΠΕΞ για 
το φυσικό πλούτο της Κύπρου, αφού επι-
χειρεί να παρουσιάσει μια πλασματική ει-
κόνα που θέλει την τουρκική και τ/κ πλευ-
ρά να καταθέτει μια σειρά από δήθεν ε-
ποικοδομητικές προτάσεις και την ε/κ να 
τις απορρίπτει, ενώ για τον αποκλεισμό 
αυτό ευθύνεται αποκλειστικά η ίδια η 
Τουρκία, που με λίγα λόγια τα θέλει όλα 
δικά της.

Α. Νεοφύτου

Συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής Ursula Von der 

Leyen είχε μεταξύ άλλων 
στην Αθήνα τις προηγού-
μενες ημέρες ο Αβέρωφ 
Νεοφύτου, με την οποία 
μοιράστηκε μάλιστα το 
προσωπικό του στοίχημα.

Όπως δήλωσε ο κ. Νεοφύτου, έθεσε ενώ-
πιον της Προέδρου της Επιτροπής τη θέ-
ση μου για αίτηση της Κύπρου για ένταξη 
στο ΝΑΤΟ και τη χρησιμοποίηση του φυ-
σικού αερίου ως καταλύτη για να ανοίξει 
ο δρόμος για επανέναρξη του διαλόγου 
για το κυπριακό.
Την Τουρκία της ρώτησε κανένας, ή θα 
μπούμε στην ουρά μαζί με Σουηδία και 
Φινλανδία, ώστε οι Αμερικανοί να αρχί-
σουν να τάζουν στον Σουλτάνο μεγαλύτε-
ρα ανταλλάγματα…

Ο Δίκαιος

Σκανδαλολογία

Α ν θες να συγκαλύψεις ένα σκάνδαλο δι-
έταξε μια έρευνα, ή ένα σκάνδαλο ξε-

περνιέται με ένα άλλο. Οι δύο τακτικές με 
τις οποίες συνήθως αντιμετωπίζονται τα 
σκάνδαλά στην Κύπρο.
Τι να πρωτοθυμηθούμε;    
Την περίπτωση του Κώστα Κληρίδη με τον 
Ρίκκο Ερωτοκρίτου, όταν ο πρώτος κατήγ-
γειλε μια υπόθεση διαφθοράς του δεύτε-
ρου και σε σύντομο χρονικό διάστημα βρέ-
θηκε σε θέση κατηγορούμενου; Της Άννας 
Αριστοτέλους που κατήγγειλε τον τέως δι-
οικητή της ΥΚΑΝ και βρέθηκε σε θέση κατη-
γορούμενου; 
Εφαρμογή στην Κύπρο όμως βρίσκει και το 

πρώτο ρητό για τη συγκάλυψη σκανδάλων 
μέσω έρευνας. Δεν είναι λίγες, άλλωστε, 
οι υποθέσεις που έρευνες διατάσσονται 
σωρηδόν σε μια προσπάθεια να ατονήσει 
το μένος της κοινής γνώμης για υποθέσεις 
σκανδάλων και στην πορεία, λόγω και της 
χρονικής απόστασης, αλλά και επειδή τα 
πορίσματα που εκδίδονται δεν δημοσιο-
ποιούνται, ή δημοσιοποιούνται επιλεκτικά, 
δεν σπάει ρουθούνι και στο τέλος περνάνε 
χωρίς οι συνέπειες να αγγίξουν τους πρω-
ταγωνιστές του.
Συνεργατισμός, ΞΕΚΤΕ, Χρηματιστήριο, 
FOCUS, έρευνα για τον θάνατο του 14χρο-
νου Στυλιανού και πολλά άλλα…

Εκλογές 
Χριστουγεννιάτικα

Έρχονται τα Χριστούγεννα με εκλογές και πάλι 

και χάσαμε τον μπούσουλα όλοι μικροί μεγάλοι.

Όλοι μιλούν για εκλογές σε σπίτια καφενεία, 

και όλοι οι υποψήφιοι μας κάνουν λιτανεία.

Στην πολιτεία εκλογές μα και στην Εκκλησία, 

τα ‘χουμε κάνει ρόιδο χάσαμε την ουσία…

Άλλοι μιλούν για τις γραφές, άλλοι για το ΓεΣΥ, 

ξεχνούν πως η πατρίδα μας έμεινε η μισή.

Και ευλογούν τα γένια τους την βρώσι και την πόσι, 

και όλοι περιμένουμε κάποιον να μας λυτρώσει.

Κι οι ψηφοφόροι σκέφτονται, ποιον τάχα να ψηφίσουν, 

μήπως να πάνε διακοπές κι όλους να τους αφήσουν; 

Οικία Επάρχου
Το σπίτι του Διοικητού, η γνωστή σε ό-

λους Οικία Επάρχου, είναι αναμφίβολα 
ένα εμβληματικό κτήριο στην Πάφο και ιδι-
αίτερα μετά τις πρόσφατες εργασίας καθα-
ρισμού και διαμόρφωσης που έγιναν στην 
περιοχή έχει αναδειχτεί και δεσπόζει τις πε-
ριοχής.
Θα ήταν κρίμα ένα ο Δήμος Πάφου ο οποί-
ος έχει εξασφαλίσει την παραχώρηση του 
(και πολύ καλά έκανε) θα πρέπει να σκεφτεί 
πολύ καλά πώς θα το αξιοποιήσει.
Η εύκολη λύση της παραχώρησής του σε 

κάποιο από τα πανεπιστήμια  ή άλλου ορ-
γανισμού δεν πιστεύουμε ότι θα ωφελήσει 
ιδιαίτερα την πόλη.
Ας μην αποφασίσουν λοιπόν αβασάνιστα 
για τη χρήση του καθώς πολλά θα μπορού-
σαν να γίνουν. Μια ιδέα θα ήταν η μετατρο-
πή του σε κέντρο πολιτισμού (λόγω και προ-
ϊστορίας) και γιατί όχι ο συνδυασμός του με 
την κατασκευή κηποθέατρου. Αλλά και από 
μόνος του ο χώρος όπως είναι προσφέρε-
ται για υπαίθριες, καλλιτεχνικές και άλλες 
εκδηλώσεις.



Παγκόσμια συμφωνία  για 
Πανδημίες 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι τον Φε-
βρουάριο του επόμενου έτους θα ξεκινήσει διαπραγ-

ματεύσεις για μια παγκόσμια συμφωνία με στόχο την 
καλύτερη καταπολέμηση των πανδημιών. Στις διαπραγμα-
τεύσεις που διεξήχθησαν αυτή την εβδομάδα, ειπώθηκε ό-
τι τα κράτη συμφώνησαν «να αναπτύξουν το πρώτο προ-
σχέδιο της συμφωνίας, το οποίο στοχεύει στην προστασία 
του κόσμου από τις πανδημίες στο μέλλον». Αυτή η ανακοί-
νωση έρχεται λίγες μέρες πριν από την τρίτη επέτειο της ε-
πιδημίας του κορονοϊού στην Κίνα. Σχεδόν 6,6 εκατομμύρια 
άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους από την Covid-19, ενώ 
η παγκόσμια κρίση έχει κοστίσει στις οικονομίες τρισεκα-
τομμύρια δολάρια. Ο αντίκτυπος της πανδημίας στις «ζωές 
των ανθρώπων, στην οικονομία και στην κοινωνία, δεν πρέ-
πει ποτέ να ξεχαστεί», επισημαίνει ο ΠΟΥ. Τα σχέδια για την 
έγκριση του κειμένου της συμφωνίας αναμένεται να ορι-
στικοποιηθούν έως την άνοιξη του 2024. Ο νέος κορονοϊός 
– που προκαλεί τη νόσο COVID-19 – αναφέρθηκε για πρώτη 
φορά τον Δεκέμβριο του 2019 στη Γουχάν της Κίνας. Οι Η-
νωμένες Πολιτείες έχουν καταγράψει τον μεγαλύτερο αριθ-
μό θυμάτων και ακολουθούν η Ινδία και η Βραζιλία.

Παίρνουν φωτιά τα διαγωνίσματα 

Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου  αρχίζουν οι εξετάσεις 4μη-
νων  για τους μαθητές των Γυμνασίων και των Λυκεί-

ων. Για τους  μαθητές των Γυμνασίων που για πρώτη φο-
ρά φέτος παρακάθονται στις εξετάσεις θα ολοκληρωθούν 
σε μια εβδομάδα ενώ για τους μαθητές των Λυκείων θα δι-
αρκέσουν 2 εβδομάδες . Τα σχολεία όπως ανέφερε ο  εκ-
πρόσωπος του συνδέσμου διευθυντών Ανδρέας Ιωσήφ 
προετοιμάζονται για την  ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων. 
Παράλληλα βέβαια οι μαθητές έχουν και τα διαγωνίσμα-
τα στα οποία υποβάλλονται αυτό το διάστημα.  O κ. Ιωσήφ 
χαρακτήρισε αναγκαίο να γίνει αντικειμενική αξιολόγηση 
του θεσμού των εξετάσεων τετραμήνων σημειώνοντας ό-
τι υπάρχουν και προβλήματα για τα οποία πρέπει να γίνουν 
διορθωτικές παρεμβάσεις. 

Αναβλήθηκαν οι εκλογές στο 
ΣΟΔΑΠ 

Α ναβάλλονται οι εκλογές στον ΣΟΔΑΠ που είχαν προγραμ-
ματιστεί για την Κυριακή. Η απόφαση λήφθηκε την Τε-

τάρτη από τον έφορο συνεργατικής ανά-
πτυξης  και ήδη έχουν ενημερωθεί και οι 
αγροτικές οργανώσεις. Για την απόφα-
ση του εφόρου ενημερώθηκαν οι αγρο-
τικές οργανώσεις οι οποίες έδωσαν την 
συγκατάθεση τους. Το ΣΟΔΑΠ  έχει πά-
νω από 10.000 μέλη όμως στην πρόσφα-
τη γενική συνέλευση είχαν παραστεί μό-
νον 15 μέλη ενώ δεν είχε επιδεχθεί και 

ενδιαφέρον για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Η νέα ημερο-
μηνία εκλογών αναμένεται να καθοριστεί μετά τις προεδρι-
κές εκλογές. Τις πληροφορίες του Radiocosmos επιβεβαίωσε 
ο επαρχιακός γραμματέας της ΠΕΚ Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης 
χαρακτηρίζοντας ορθή  την απόφαση του εφόρου  αφού ό-
πως είπε είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του αμπελουργι-
κού προβλήματος που παρουσιάζονται τόσο σοβαρά προβλή-
ματα στον κλάδο.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ακατάχνωτα
Ψηφίστηκε το βράδυ της Πέμπτης  ο προϋπολογι-
σμός του κράτους και η Βουλή θα κλείσει μέχρι τον 
Μάρτιο του 2023  λόγω των προεδρικών εκλογών. 
Ουσιαστικά για τους επόμενους 3 μήνες οι Βουλευτές 
δεν θα εργάζονται. Θα ήταν παράδοξο να βρεθεί έστω 
και ένας Βουλευτής να προτείνει το διάστημα που δεν 
θα λειτουργεί η Βουλή να αποκοπεί και ο μισθός των 
Βουλευτών; Ούτε για αστείο δεν πέρασε από το μυα-
λό οποιουδήποτε. 

Οι νεοφιλελεύθεροι Βουλευτές που πολλές φορές ε-
πιχειρηματολογούν για την σύνδεση των μισθών με 
την παραγωγικότητα όταν πρόκειται για την τσέπη 
τους γίνονται σοσιαλιστές. 

Όσοι παρακολουθούν από κοντά τις κινήσεις των 
κομμάτων ή Βουλευτών σχετικά με τις Αρχιεπισκο-
πικές εκλογές καταλαβαίνουν τι θα γινόταν αν δεν α-
κολουθούσαν οι προεδρικές εκλογές. Η συγκυρία πά-
ντως ευνοεί τον Μητροπολίτη Πάφου Γεώργιο για 
πολλούς λόγους. 

Οι δημοσκοπήσεις στα μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται 
να δείξουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις προβλέ-
πουν ορισμένοι πολιτικοί αναλυτές. Τα ίδια βέβαια 
έλεγαν και το Καλοκαίρι για το Φθινόπωρο αλλά οι α-
ναλύσεις τους διαψεύστηκαν.  Ίδωμεν. 

Παράδοξο θα ήταν αν ολοκληρώνονταν αυτή η προ-
εκλογική εκστρατεία δίχως να έχουμε πολιτική αντι-
παράθεση για τον Γρίβα την ΕΟΚΑ β΄ και το πραξικό-
πημα.  

Στην Πάφο κυοφορούνται κομματικές εξελίξεις αμέ-
σως μετά τις προεδρικές εκλογές. Θα έχουμε ανακα-
τατάξεις και στις δημοτικές ομάδες τουλάχιστον του 
Δήμου Πάφου.

Κουίζ: Που εξαφανίστηκαν τις τελευταίες μέρες ορι-
σμένα πρωτοπαλίκαρα υποψηφίων προέδρων; 

Δεν είναι αστείο αλλά πολύ σοβαρό ενδεχόμενο ο 
αυτοκινητόδρομος Πάφου -Πόλης αντί για το 2023 
να ολοκληρωθεί το 2026! Μιλούμε για το πρώτο τμή-
μα της πρώτης φάσης. Αν υποθέσουμε ότι τα υπόλοι-
πα 3 τμήματα θα γίνουν εντός χρονοδιαγραμμάτων ο 
αυτοκινητόδρομος μπορεί να ολοκληρωθεί το 2038! 
Τόσο καλά!

Πρόβλεψη: Για τον Ακάμα κάτι τρέχει τις τελευταίες 
μέρες που μπορεί να οδηγήσει και σε εξελίξεις στο 
κυβερνητικό σχήμα. Ανεξάρτητες πηγές εκτιμούν πως 
αν τελικά ληφθεί απόφαση να μην δημοσιευθεί το Το-
πικό Σχέδιο ίσως ο Υπ. Περιβάλλοντος Κώστας Καδής 
να υποβάλει την παραίτηση του. 

Στον Δήμο Πάφου υπογράφουν αβέρτα συμβόλαια 
για αναπλάσεις και παρεμβάσεις που βελτιώνουν 
την εικόνα της πόλης όμως θα πρέπει να επιδειχθεί 
και το ανάλογο ενδιαφέρον να τελειώσουν τα έργα 
στην Λεωφόρο Ελλάδας και την Γλάδστωνος προκει-
μένου να απελευθερωθεί το κέντρο της πόλης που υ-
ποφέρει από για πολλούς μήνες. 

Τι συμβαίνει τελικά με τα δέντρα που ξεραίνονται 
στην πλατεία Κέννεντυ;  Είναι φυσιολογικό ή μήπως 
κάποιος έβαλε το δαχτυλάκι του; Περιμένουμε πειστι-
κές απαντήσεις από τις υπηρεσίες του Δήμου και ό-
χι εικασίες. 

Μετά τις 18 Δεκεμβρίου που θα τελειώσουν οι Αρχι-
επισκοπικές Εκλογές θα ξεκινήσουν άλλες διαδικασίες 
και πάλι εκκλησιαστικού χαρακτήρα. 
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Η “μούγια”

Στις Smart city δεν θα παραβιάζο-
νται τα δεδομένα

Η επίτροπος προσωπικών δεδομένων Ειρήνη Λοϊζίδου 
Νικολαϊδου διαβεβαιώνει ότι οι κάμερες που θα χρη-

σιμοποιηθούν στο πλαίσιο των έργων για την smart city θα 
διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
όπως προνοεί η σχετική νομοθεσία. Εκτός από τον Δήμο Πά-
φου πρόσθεσε ανάλογα έργα προωθεί και ο Δήμος Λευκω-
σίας και βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη για τις κάμερες που 
θα τοποθετηθούν. Μιλώντας στο radiocosmos η επίτροπος 
προστασίας προσωπικών δεδομένων σημείωσε πως σε κά-
θε περίπτωση προσμετράτε το δημόσιο όφελος και η προ-
στασία των προσωπικών δεδομένων και δίνεται η σχετική 
άδεια με προϋποθέσεις και ασφαλιστικές δικλείδες. 

Παρέδωσε την σκυτάλη η Αννίτα

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων 
Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων πόλης και ε-

παρχίας Πάφου, εξελέγη κατά την πρόσφατη γενική συνέλευ-
ση του φορέα. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας για τη νέα χρονιά 
αναλαμβάνει ο Αντρέας Μιχαήλ. Αναλυτικά το νέο ΔΣ απαρ-
τίζεται από τους ακόλουθους: Αντρέας Μιχαήλ, Πρόεδρος, 
Κώστας Αρχοντούς, Αντιπρόεδρος, Καρολίνα Κυπριανού, 
Γραμματέας, Αντρέας Ψάλτης, Ταμίας, Μαρία Ιωαννίδου, Β. 
Γραμματέας, Χρυστάλλα Κορκού, Β. Ταμίας και μέλη Έλενα 
Χαραλάμπους, Γιώργος Κανάρης, Κωνσταντίνος Πάλιος, Α-
ντώνης Αντωνίου, Ευθύβουλος Κωνσταντή. Κατά την διάρκεια 
των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης έγινε απολογισμός από 
την πρόεδρο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, Αννί-
τα Ταλιώτου, καθώς και κατάθεση της ελεγμένης οικονομικής 
κατάστασης από τον ταμία.

Ικανοποίηση 
στην Πόλη Χρυσοχούς 

Τα δύο πρώτα Σαββατοκύριακα που λειτούργησε το Χρι-
στουγεννιάτικο χωριό στην Πόλη Χρυσχούς αποδείχθηκε 

ότι τα ποσά που ξοδεύτηκαν έπιασαν τόπο υποστηρίζει ο Δή-
μαρχος Γιώτης Παπαχριστοφή. Οι επισκέπτες πρόσθεσε και οι 
κάτοικοι της περιοχής αγκάλιασαν τις εκδηλώσεις με ενθουσι-
ασμό και η συμμετοχή ξεπέρασε τις προσδοκίες. Τις επόμενες 
εβδομάδες πρόσθεσε οι εκδηλώσεις θα πυκνώσουν και δεν 
θα περιορίζονται μόνον τα Σαββατοκύριακα. Προς το παρόν 
πάντως τις καθημερινές το Χριστουγεννιάτικο χωριό μοιάζει 
εγκαταλειμμένο ακόμη και τα βράδια της Παρασκευής.







“Αδέσμευτος” 10 Δεκεμβρίου 2022Σελίδα 14 ε π ι κ α ι ρ ό τ η τ α

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Τελευταία αναβολή για τον συζυγοκτόνο 
Ο φόνος μετατρέπεται σε  ανθρωποκτονία

Για τις 13 Δεκεμβρίου ανα-
βλήθηκε η υπόθεση στο Κα-
κουργιοδικείο Πάφου για 

τον φόνο της Τρεμιθούσας. Με 
κοινό αίτημα τους η υπεράσπιση 
και η κατηγορούσα αρχή, ζήτη-
σαν ολιγοήμερη αναβολή προκει-
μένου να παρουσιάσουν τις αγο-
ρεύσεις τους και το δικαστήριο θα 
επανέλθει σε μεταγενέστερο στά-
διο για να επιβάλει ποινή. 
Το αίτημα έγινε αποδεκτό από το 
δικαστήριο που όρισε νέα δικάσι-
μο για τις 13 Δεκεμβρίου. 
Οι δυο πλευρές κατέληξαν στα γε-
γονότα της υπόθεσης γεγονός που 
επιτρέπει στην κατηγορούσα αρχή 
να διαφοροποιήσει το κατηγορη-
τήριο. Ο κατηγορούμενος για την 
δολοφονία της συζύγου του ανα-
μένεται πλέον στην επόμενη δικά-
σιμο να αλλάξει την απάντηση του 
παραδεχόμενος την κατηγορία της 
ανθρωποκτονίας. 
Οι συνήγοροι υπεράσπισης του 

75χρονου αναμένεται να ζητή-
σουν την επιείκεια του δικαστηρί-
ου για την ποινή που θα επιβλη-
θεί προβάλλοντας το επιχείρημα 
ότι το θύμα βρισκόταν στο τελευ-
ταίο στάδιο της ανίατης ασθένει-
ας και υπέφερε.  

Το ιστορικό 
Πριν από ένα ακριβώς χρόνο, τον 
περασμένο Δεκέμβριο, ο 75χρο-
νος Βρετανός Ντέιβιντ Χάντερ 
επέφερε τον θάνατο στην σύζυγο 
του Τζανις η οποία βρισκόταν στο 
τελικό στάδιο καρκίνου, επειδή 
όπως ανέφερε αργότερα δεν μπο-
ρούσε να την βλέπει να υποφέρει. 
Όπως ισχυρίσθηκε μάλιστα η ίδια 
ζητούσε από τον σύζυγο της να 
την απαλλάξει από τους φρικτούς 
πόνους. 

Το ζευγάρι με βάση μαρτυρίες 
από το οικογενειακό και φιλικό 
τους περιβάλλον είχε πολύ καλές 
σχέσεις και ήταν μαζί για σχεδόν 
50χρόνια. Για την αστυνομία και 
την κατηγορούσα αρχή οι συνθή-
κες θανάτου της Τζανίς οδηγού-

σαν στο συμπέρασμα ότι ήταν φό-
νος εκ προμελέτης. Μεταξύ άλλων 
πρόβαλλαν το επιχείρημα ότι το 
θύμα δεν άφησε κάποια σχετική 
επιστολή. Ωστόσο οι συνήγοροι 
υπεράσπισης του Ντέιβιντ Χάντερ 
αντέτειναν ότι  δεν είχε νόημα να 
αφήσει το θύμα οποιαδήποτε επι-
στολή διότι ο φερόμενος δράστης 
είχε σκοπό να θέσει και ο ίδιος 
τέρμα στην ζωή του. Οι συνήγοροι 
του παρουσίασαν ακόμη ιατρικές 
γνωματεύσεις για την ασθένεια 
του θύματος αλλά και τις συνθή-
κες που εντοπίστηκε ο φερόμενος 
δράστης ο οποίος είχε καταναλώ-

σει μεγάλη ποσότητα χαπιών και 
χρειάστηκε να νοσηλευτεί για αρ-
κετές ημέρες στην μονάδα εντα-
τικής θεραπείας. Σημειώνεται ότι 
η  κατηγορία της ανθρωποκτονί-
ας  επισύρει μικρότερη ποινή  από  
την κατηγορία του φόνου εκ προ-
μελέτης που αντιμετώπιζε αρχικά. 
Ο Ντέιβιτ Χάντερ είναι προφυλα-
κισμένος για σχεδόν ένα χρόνο. Η 
υπόθεση αυτή έχει λάβει μεγάλη 
δημοσιότητα στην Βρετανία όπου 
ζει η κόρη τους ζεύγους η οποία 
είναι πεπεισμένη για τις συνθήκες 
θανάτου της μητέρας της και στη-
ρίζει τον πατέρα της. 

Διεθνείς συνεργασίες 

αναπτύσσει το Nεάπολις

Το  Κέντρο Υγείας 
«Χριστόφορος Χατζηλα-
μπρής», θα στεγάζεται 
σε ένα υπερσύγχρονο 
κτήριο,  θα περιλαμβάνει  
το Κέντρο Μαστογραφίας 
Πάφου  με δυνατότητα 
εξυπηρέτησης του συνό-
λου των γυναικών της 
Πάφου. 

O Δήμος Γεροσκήπου πα-
ρέλαβε προσωρινά το Κέ-

ντρο Υγείας Χατζηλαμπρή και 
είναι σε επικοινωνία με τον 
ΟΚΥπΥ για να γίνει αντίστοι-
χη η παραλαβή. Ο δημαρχεύ-
ον Κυριάκος Χατζηβασίλης χα-
ρακτήρισε εφικτό τον στόχο 
να τεθεί σε λειτουργία τον Ια-
νουάριο το κέντρο μαστογρα-
φίας. Ο Δήμος πρόσθεσε είναι 
σε επικοινωνία με τον ΟΚΥπΥ 

ο οποίος από την πλευρά του 
δηλώνει έτοιμος να προχωρή-
σει στην επίπλωση και τον εξο-
πλισμό του Κέντρου Υγείας. Ο 
αρχικός σχεδιασμός προέβλε-
πε την ολοκλήρωση του Κέ-
ντρου Υγείας το Καλοκαίρι του 
2021. Αυτό προβλέπονταν στα 
συμβόλαια και είχε αναφερ-
θεί και από τον πρόεδρο της 
Δημοκρατίας στην τελετή κα-
τάθεσης του  θεμέλιου λίθου. 
Τελικά ολοκληρώθηκε με κα-
θυστέρηση περίπου 15 μηνών.  
Η ανέγερση του έργου ξεκίνη-
σε τον Ιανουάριο του 2020 και 
το κόστος υπολογίζεται στα 
δύο  εκατομμύρια ευρώ. Το 
κόστος κάλυψε το κράτος κατά 
τα  4/5 και τον Δήμο Γεροσκή-
που κατά το 1/5 . Το Ιατρικό 
Κέντρο, συνολικής έκτασης 
1.600 τ.μ., θα φέρει την ονο-
μασία «Χριστόφορος Νεοφύ-
του Χατζηλαμπρής» σε ένδει-
ξη εκτίμησης προς τον δωρητή 
του ακινήτου Χριστόφορο Χα-

τζηλαμπρή. Το κέντρο βρίσκε-
ται παρά τον κυκλικό κόμβο 
Κολώνης, σε μια προνομια-
κή θέση για την εξυπηρέτηση 
των κατοίκων της Γεροσκήπου 
αλλά  και των κοινοτήτων της 
ανατολικής Πάφου. Το  Κέντρο 
Υγείας «Χριστόφορος Χατζηλα-

μπρής», θα στεγάζεται σε ένα 
υπερσύγχρονο κτήριο,  θα πε-
ριλαμβάνει  το Κέντρο Μαστο-
γραφίας Πάφου  με δυνατότη-
τα εξυπηρέτησης του συνόλου 
των γυναικών της Πάφου. Πα-
ράλληλα θα αναπτυχθούν και 
εξωτερικά ιατρεία.

Ιδού το Κέντρο Υγείας Χατζηλαμπρή 

Ο κατηγορούμενος για την 
δολοφονία της συζύγου 
του αναμένεται πλέον στην 
επόμενη δικάσιμο να αλλάξει 
την απάντηση του παραδε-
χόμενος την κατηγορία της 
ανθρωποκτονίας. 

Για την αστυνομία και την κατηγορούσα αρχή οι συνθήκες θανάτου της Τζανίς οδηγούσαν 
στο συμπέρασμα ότι ήταν φόνος εκ προμελέτης.

Προσωρινή παραλαβή 

Το Ιατρικό Κέντρο, συνολικής έκτασης 1.600 τ.μ., θα φέρει την ονομασία 
«Χριστόφορος Νεοφύτου Χατζηλαμπρής» σε ένδειξη εκτίμησης προς τον δω-
ρητή του ακινήτου Χριστόφορο Χατζηλαμπρή.

Για την αστυνομία και την κατηγο-
ρούσα αρχή οι συνθήκες θανάτου της 
Τζανίς οδηγούσαν στο συμπέρασμα 
ότι ήταν φόνος εκ προμελέτης.

Μ νημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν 
το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος 

και το Πανεπιστήμιο της Χάιφα του Ισρα-
ήλ. Στο μνημόνιο προβλέπονται κοινές 
δράσεις έρευνας, ανταλλαγές προσωπι-
κού, καθώς και κοινά προπτυχιακά και με-
ταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Καθηγη-
τής Παντελής Σκλιάς δήλωσε πως η εξω-
στρέφεια και η αναγνώριση του Πανεπι-
στημίου Νεάπολις Πάφος ενδυναμώνεται 
περαιτέρω με συνέργειες και συμπράξεις 
με διακεκριμένα Πανεπιστήμια του εξωτε-
ρικού και την ανάπτυξη ποιοτικών συνερ-
γειών . Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
της Χάιφα, αποτελεί, όπως είπε, μέρος 
ενός συντεταγμένου πλάνου στρατηγικής 
ανάπτυξης το οποίο υλοποιείται με στα-
θερά και αξιόπιστα βήματα και το οποίο 
συμπεριλαμβάνει κομβικές συμπράξεις με 
Πανεπιστήμια του Ισραήλ. «Έχουμε ήδη 
προχωρήσει σε συγκεκριμένες πρωτο-
βουλίες, οι οποίες έχουν ιδιαίτερα θετική 
ανταπόκριση τόσο από την ακαδημαϊκή 
μας κοινότητα αλλά και το ευρύτερο οικο-
σύστημα της πανεπιστημιακής εκπαίδευ-
σης στον Ευρωπαϊκό και όχι μόνον χώρο», 
σημείωσε. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πά-
φος είναι μια ώριμη και συνειδητή επιλο-
γή για τη φοιτητική του κοινότητα και τους 
εταίρους του στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό 
χάρτη, κατέληξε.

Υπόθεση κατοχής επιθετικού οργάνου, 
κατοχής αντικειμένου που εκτοξεύει 

επιβλαβή αέρια , επίθεσης με πραγματική 
σωματική βλάβη και κλοπή τηλεφώνου διε-
ρευνά η Αστυνομία Πάφου με θύμα 29χρο-
νο, μόνιμο κάτοικο Πάφου. Ο 29χρονος 
κατήγγειλε ότι στις 23:50 την Πέμπτη δέ-
χθηκε επίθεση από τρια άτομα. Συγκεκρι-
μένα είπε πως εκείνη την ώρα περπατούσε 
επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου 
κατευθυνόμενος προς την εργασία του σε 
αρτοποιείο όταν συνάντησε στον δρόμο 
τρεις πεζούς. Τα τρία πρόσωπα  έρχονταν 
εξ αντιθέτου και σε κάποια στιγμή  ένα-
ςεξ αυτών ετον πλησίασε και τον κτύπησε 
με ρόπαλο και ακολούθως του εκτόξευσε 
επιβλαβή αέρια, σύμφωνα με τα όσα κα-
τήγγειλε. Ο παραπονούμενος, ο οποίος μι-
λούσε στο κινητό του τηλέφωνο έπεσε στο 
έδαφος , και τράπηκε σε φυγή για να γλυ-
τώσει ενώ στην συνέχεια επιστρέφοντας 
στην σκηνή διαπίστωσε ότι είχε κλαπεί το 
κινητό του τηλέφωνο. Ο 29χρονος μετα-
φέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επει-
γόντων Περιστατικών του ΓΝ Πάφου όπου 
σύμφωνα με τον επί καθήκοντι ιατρό έφε-
ρε διάφορες εκδορές στο χέρι. 

Επίθεση σε 29χρονο



Τ α παραμύθια έχουν υπόβαθρο κυρίως την 
κουλτούρα και την παράδοση των λαών, κα-
θώς και τους θρύλους που δημιουργήθηκαν 

από παραλογές διηγήσεων ζητημάτων που κινού-
σαν το ενδιαφέρον των ανθρώπων, και μεταποιη-
μένων αναλόγως πώς εξυπηρετείτο το συμφέρον 
και η φαντασία τους. Γι’ αυτό το λόγο πολλές ιστο-

ρήσεις και διηγήσεις έχουν κοινή ρίζα, 
κυρίως όσες βασίζονται στη θρησκεία 
και στα ήθη και έθιμα του κάθε λαού.
Οι καλικάντζαροι βγαίνουν από τα 
σκότη της γης κάθε Χριστούγεννα, και 
γυρίζουν τα σπίτια των χωρικών ψά-
χνοντας να βρουν χοιρινό κρέας που 

πολύ τους αρέσει.
Μια φορά ένας καλικάντζαρος φαταούλας που 
ήρθε στη Χλώρακα να βρει λουκάνικα και κρέας, 
αλλά έβρισκε παντού κλειδαμπαρωμένα και δεν 
έβρισκε να φάει, ντύθηκε τη μορφή ανθρώπου και 
χτύπησε την πόρτα ενός χωρικού ζητώντας του με 
πολλή επιμονή να του δώσει να φάει. Όμως ο χω-
ρικός ένας σκληροτράχηλος χειροδύναμος γεωργός 
δεν του έδινε, αλλά ο καλικάντζαρος δεν έφευγε και 
με πολλή θράσος ζητούσε επίμονα να του δώσει να 
φάει κρέας. Ο χωρικός θύμωσε πολύ από την με-
γάλη επιμονή του, και αρπάζοντας τον, τον έκαμε 
τουλούμι στο ξύλο. Ο καλικάντζαρος αφού τις έφα-
γε πολύ του κακοφάνηκε, και θέλοντας να τον εκδι-
κηθεί πήρε ύφος μειλίχιο και τον ρώτησε το όνομα 
του, με μια σκέψη στο μυαλό, αργότερα να επι-
στρέψει με άλλους καλικάντζαρους και να τον δεί-

ρουν. Όμως ο πονηρός χωρικός του είπε πως τον 
λένε Κανένας.
Πάει λοιπόν ο Φαταούλας και βρίσκει τους άλλους 
καλικαντζάρους. Τους είπε πως τον έδειρε ο κανέ-
νας και να πάνε όλοι μαζί να πάρουν εκδίκηση. Οι 
σύντροφοι του γέλασαν μαζί του νομίζοντας πως 
ήπιε κρασί και μέθυσε. Αυτός όμως ήθελε εκδίκη-
ση, και επέμεινε πολύ, τόσο πολύ, που τους νευρί-
ασε. Για να ησυχάσουν λοιπόν από τη μουρμούρα 
του, τον έδεσαν σε μια τρεμιθιά έξω από το εκκλη-
σάκι του Μιχαήλ Αρχαγγέλου. Αφού πέρασαν τα 
Φώτα και έφυγαν οι καλικάντζαροι, δυστυχώς ξέ-
χασαν τον φίλο τους δεμένο στην μεγάλη τρεμιθιά. 
Και έμεινε εκεί δεμένος για αιώνες να τον περιπαί-
ζουν τα μικρά παιδιά, και να τον παίρνουν οι νοικο-
κυρές να τους κάνει τις σκληρές δουλειές.
Αυτή την ιστορία μου διηγήθηκε όταν ήμουν μικρός 
η στετέ μου η Δεσποινού, επιμένοντας πώς είναι 
αληθινή, και πως ο καημένος καλικάντζαρος έμει-
νε για αιώνες δεμένος στην μεγάλη τρεμιθιά μέχρι 
πριν ακόμα λίγο καιρό, να κάνει τις δουλειές των 
νοικοκυρών, και να τον περιγελούν τα παιδιά.
Στον τόπο εκείνο βλάσταιναν πολλές θεόρατες τρε-
μιθιές πολλών χιλιάδων χρόνων, ώσπου τον τόπο 
τον αγόρασε η Ζήνα Κάνθερ και τον δώρισε σε Χλω-
ρακιώτες, οι οποίοι όμως τις έκοψαν για να κτίσουν 
διαμερίσματα και να ανοίξουν δρόμους. 
Όμως η μεγάλη τρεμιθιά που σε αυτήν ξέχασαν δε-
μένο τον σύντροφο τους οι καλικάντζαροι, στέκει 
ακόμα να θυμίζει την παλιά ιστορία, αλλά και το 
μένος των ανθρώπων που για την ανάπτυξη και την 

πρόοδο τους δεν δίστασαν παράνομα να κόψουν 
τα αιωνόβια δένδρα. Η περιοχή από τότε ονομάζε-
ται οι τρεμιθιές της Ζήνας.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

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

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

ναι και ποιότητα στη σκέψη μας 
και τανάπαλιν». (Γ. Μπαμπινιώ-
της, 2018) Όσοι λοιπόν αγαπάμε 
τη γλώσσα μας και ενδιαφερό-
μαστε για την ποιότητά της, θα 
πρέπει να θελήσουμε να προσέ-

ξουμε μερικά από εκείνα τα λάθη που ακούμε 
ή διαβάζουμε:
     1. Λέξεις που συγχέονται: Διαλέγω  Vs  επι-
λέγω: Πήγα στη λαϊκή αγορά και «επέλεξα τα 
καλύτερα φρούτα». Το σωστό είναι: πήγα στη 
λαϊκή αγορά και διάλεξα τα καλύτερα φρούτα. 
      Ο προπονητής «διαλέγει τους παίκτες» για 
την εθνική ομάδα. Το σωστό είναι: ο προπο-
νητής επιλέγει* τους παίκτες για την εθνική 
ομάδα. [* με προκαθορισμένη διαδικασία]
     N.B. (Σημειώστε): διαλέγω, (choose) διά-
λεξα (καθομ.) βρίσκω το καλύτερο από ένα 
σύνολο: διαλέγω/διάλεξα ένα επάγγελμα/
φρούτα/τους φίλους μου/τη μέρα.  vs  επιλέ-
γω (select)
επέλεξα (λόγ.) 1. διακρίνω αυτό/αυτόν που 
προτιμώ από ένα σύνολο με συγκεκριμένα 
κριτήρια: επέλεξαν τους μαθητές/επιλέχθηκαν 
οι μαθητές για να αντιπροσωπεύσουν το σχο-
λείο μας. 2. αποφασίζω,  προτιμώ: ο παππούς 
επέλεξε να ζει στο χωριό παρά στην πόλη.                        
     Επιλεγμένα παραδείγματα:  Ξέρω να διαλέ-
γω τους φίλους μου. - Ο προπονητής επιλέγει  
τους παίκτες της εθνικής ομάδας. -  Επέλεξε 
να ζει στην εξοχή, γιατί η πόλη τον  κούραζε. 
Ο καθηγητής μας έχει επιλέξει τα βιβλία που 
συνιστά στους φοιτητές του.
Οι εμπειρογνώμονες έχουν επιλέξει  τα εμβό-
λια κατά της νόσου Covid-19. 
Ποιος επιλέγει/επέλεξε τον τύπο των λιμουζί-
νων για τους κρατικούς αξιωματούχους; 
      Λέμε και γράφουμε: Το υπουργείο Υγείας 
πήρε τα κατάλληλα μέτρα για περιορισμό των 
κρουσμάτων, άρα (λοιπόν) δεν πρέπει να ανη-
συχούν οι πολίτες. (και όχι: άρα λοιπόν) 
N.B. (Σημειώστε): οι λέξεις “άρα” και “λοιπόν” 
είναι συνώνυμες. (= συνεπώς)
Μπήκε (μέσα) στο αυτοκίνητο βιαστικά. (το 
επίρρ. “μέσα” πλεονάζει, είναι περιττό με τα 
ρ. μπαίνω, περιέχω, εντάσσω, εισέρχομαι)  -  
Η εκπομπή  θα επαναληφθεί (ξανά) απόψε. 
(το χρονικό επίρρ. “ξανά” πλεονάζει, είναι 
περιττό  με τα ρήματα: επαναλαμβάνω, επα-
νέρχομαι)  
Ανεβαίνω (πάνω) στην καρυδιά.  -  Κατεβαίνω 
(κάτω) με τα πόδια.  
Το βράδυ επιστρέψαμε (πίσω) στην Πάφο.  -  
Αν πλησιάσεις (κοντά),  θα λερωθείς.  
(Από) Ανέκαθεν οι άνθρωποι αγαπούσαν τα 
ταξίδια. [ από = -θεν: παιδιό-θεν, ουρανό-θεν 
Έχει το (άσχημο) ελάττωμα της φλυαρίας και 
πολλές φορές γίνεται ενοχλητικός. 
Της ψήφισης τού Νομοσχεδίου για τις εκποιή-
σεις προηγήθηκε έντονη συζήτηση.
(και όχι: Προηγήθηκε έντονη συζήτηση πριν 
από την ψήφιση του Νομοσχεδίου) 
 Πηγές:  Μπαμπινιώτης Γ. , Λεξικό της Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας  Παπαζαφείρη I. , Λάθη 
στη χρήση της γλώσσας μας.
Τριανταφυλλίδη Μ. Νεοελληνική Γραμματική 
Το Βήμα online  -  Philenews  
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Την σελίδα Πολιτισμός φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Μ έρες αγάπης, μέρες ζεστα-
σιάς, ευκαιρία να θυμηθού-
με τι μας δένει με την παρά-

δοσή μας. Μπορεί να μην είμαστε σε 
θέση να τηρήσουμε τα έθιμα μιας άλ-
λης εποχής, αξίζει όμως να θυμηθού-
με όλα όσα έκαναν οι παλιοί για να μα-
θαίνουν οι νέοι.
Αν και η ταχύτητα της καθημερινότητάς 
μας μάς εμποδίζει να ακολουθήσουμε 
πιστά τις παραδόσεις μας, εντούτοις 
οι περισσότεροι από εμάς βρίσκουμε 
κάποιον τρόπο ώστε να τηρήσουμε, 
αν όχι όλα, μερικά από τα έθιμα του 
τόπου μας, για να «μυρίσει» το σπίτι 
μας Χριστούγεννα. Αλήθεια, όμως, πό-
σοι από εμάς αναρωτηθήκαμε ποια εί-
ναι η ιστορία πίσω από τα ήθη και έθι-
μα του τόπου μας και πόσοι από εμάς 
γνωρίζουν την καταγωγή τους;

Έθιμα
Ταξιδεύοντας ιστορικά στον χρόνο, θα 
παρατηρήσουμε ότι πολλά από τα ήθη 
και τα έθιμα του δωδεκαημέρου ανά-
γονται στους Βυζαντινούς χρόνους ή 
ακόμη και στην αρχαιότητα. Στοιχεία 
όπως το ρόδι και τα ζυμώματα, που 
κουβαλούν μαζί τους ευχές για καλή 
τύχη, συναντώνται πολλά χρόνια πριν 
από τη γέννηση του Χριστού και η αέ-
ναη πίστη σε αυτά είναι ένας δεσμός 
που φαίνεται ότι δεν θα διαλυθεί 
ποτέ. Τα ήθη μας είναι τα συναισθή-
ματά μας, οι αντιλήψεις και οι νοοτρο-
πίες μας.

Κατά τη διάρκεια του δωδεκαημέρου, 
δηλαδή από την παραμονή των Χρι-
στουγέννων μέχρι και την ημέρα των 
Φώτων, συνυπάρχουν διάφορα έθι-
μα, ώστε η γέννηση του Κυρίου και ο 
νέος χρόνος να φέρουν μόνο αγάπη 
και χαρές στο κάθε σπιτικό. Σήμερα, 
δυστυχώς, τα έθιμα του τόπου μας τεί-
νουν να παραμείνουν σε λαογραφικά 
βιβλία, εφόσον οι περισσότεροι από 
εμάς βρίσκουν «έτοιμες» τις παραδό-
σεις, αγνοώντας τη σημασία που κρύ-
βεται πίσω από κάθε ενέργεια.

Δωδεκαήμερο αγάπης
Τα Χριστούγεννα δεν γιορτάζονταν 
στον τόπο μας μόνο ανήμερα την εορ-
τή, όπως γίνεται σήμερα. Ώς τον ερχο-
μό των Χριστουγέννων, ακολουθείτο 
μια προεργασία που διαρκούσε αρκε-
τές ημέρες. Ξεκινώντας φυσικά με τη 
νηστεία, με τη σωστή προετοιμασία 
του σώματος και της ψυχής, την προ-
ετοιμασία του σπιτιού, με το καθάρι-
σμα και το ασπρόγιασμα, την προετοι-
μασία του ζώου που θα «θυσιαζόταν» 
για το γιορτινό τραπέζι, τη διακόσμηση 
του σπιτιού, το ζύμωμα των ψωμιών.
Η κάθε ενέργεια είχε τον δικό της συμ-
βολισμό και όλες μαζί στόχευαν στην 
ευημερία της οικογένειας και στην κα-
λοτυχία που θα έφερνε μαζί ο νέος 
χρόνος. Η προετοιμασία του σπιτιού 
ήταν απαραίτητη, ώστε ο νέος χρόνος 
να το βρει καθαρό και φρεσκοβαμμέ-
νο. Καθαροί και με καινούρια ρούχα 

έπρεπε να ήταν και οι νοικοκύρηδες 
με τα παιδιά τους. Μια άλλη συνήθεια 
προηγούμενων χρόνων, με βαθιά τε-
λετουργική σημασία, ήταν το σφάξιμο 
του χοίρου.
Το ζώο εκτρεφόταν όλον τον χρόνο 
από την οικογένεια για να νοστιμίσει 
το γιορτινό τραπέζι. Στην Πιτσιλιά, οι 
χοίροι σφάζονταν κατά το Τριώδιο και 
στη Μεσαορία, στις αρχές του φθινο-
πώρου, ενώ σε χωριά της επαρχίας 
Πάφου μετά τη γιορτή του Αγίου Σπυ-
ρίδωνα. Στον Άγιο Δημήτριο Μαρα-
θάσας, όσοι τελούσαν εκκλησιαστι-
κή γιορτή μετέφεραν στην εκκλησία 
βραστό χοιρινό κρέας, το οποίο πρό-
σφεραν με ένα ποτήρι ζιβανία στους 
εκκλησιαζόμενους. Το σφάξιμο του 
χοίρου συνηθιζόταν να γίνεται ανήμε-
ρα τα Χριστούγεννα.
Μετά τον εκκλησιασμό, όλοι οι συγγε-
νείς μαζεύονταν στο σπίτι όπου θα άρ-
χιζε αυτού του είδους η ιεροτελεστία. 
Το κρέας του ζώου ξεχώριζε για λουκά-
νικα, ζαλατίνα, λούντζες, λαρδί. Τίποτα 
δεν έμενε ανεκμετάλλευτο τις γκρίζες 
-από οικονομικής άποψης- τότε επο-
χές. Σε περίπτωση που κάποιος συγχω-
ριανός, για τον έναν ή άλλο λόγο, δεν 
ανέτρεφε χοίρο, οι χωριανοί δεν τον 
άφηναν έτσι. Του έδιναν, η κάθε οικο-
γένεια, από δυο-τρεις οκάδες κρέας 
και το πρόβλημα έβρισκε τη λύση του.
Στις Κέδαρες, οι κάτοικοι ακόμη θυ-
μούνται το κλαδί ελιάς που τοποθε-
τούσαν πάνω στα κρέατα. Πολλές φο-

ρές μάλιστα το έμπλεκαν σε σχήμα 
σταυρού. Μα και στην πόρτα απάνω 
έβαζαν ένα κλωνάρι ελιάς, καθώς επί-
σης και στην ταπατζιά με τα ψωμιά. 
Πίστευαν πως η ελιά θα έφερνε ευλο-
γία στο σπίτι, ενώ παράλληλα θ’ απω-
θούσε τους καλικάντζαρους και δεν θα 
τους επέτρεπε να πλησιάσουν και να 
λερώσουν τα φαγητά.
Τέλος, φτιάχνονταν κι άλλα κουλούρια 
σε διάφορα σχήματα, ανάλογα με τη 
φαντασία της κάθε νοικοκυράς, όπως 
τα «βορτακούθκια», που σημαίνει «μι-
κρά βατράχια», και τα οποία εξέφρα-
ζαν την επιθυμία για βροχή, που ήταν 
πολύ σημαντική για τους γεωργούς, 
«αδροπούθκια», που σημαίνει «μικροί 
άνθρωποι», η ελληνική παράδοση τα 
συνδέει με τις ψυχές των νεκρών, τα 
«ζεμπιλούθκια», που σημαίνει «μικρά 
καλαθάκια», μια έκφραση της επιθυ-
μίας να ευλογηθεί η σοδειά. 
Στο χωριό Κέδαρες, οι γυναίκες του 
χωριού φύτευαν τα «γένια του Άγιου 
Βασίλη».
Δηλαδή τοποθετούσαν σε ένα ρηχό 
δοχείο ένα κομμάτι βαμβάκι και από 
πάνω έβαζαν μπόλικους σπόρους σι-
ταριού, κριθαριού ή και φακές. Οι 
σπόροι φύτρωναν και μετατρέπονταν 
σε ένα όμορφο καταπράσινο διακο-
σμητικό. Ανήμερα τα Φώτα τα ράντι-
ζαν με αγιασμό και τα φύτευαν στα 
χωράφια τους, πιστεύοντας ότι με αυ-
τόν τον τρόπο τα σπαρτά τους θα ήταν 
ευλογημένα και θα ευδοκιμούσαν.

Τα Χριστούγεννα παλιά



σας εύχεται

Το περίπτερο Καραβέλλα

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!!!

To ARIS KIOSK 
εύχεται σε όλο 

τον κόσμο...

Valentino Kiosk 

Ευχόμαστε 
σε όλο τον κόσμο

Refresh Kiosk

σ α ς  ε ύ χ ο ν τ α ι  Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Π Ο Λ Λ Α

Κ Α Ι  Ε Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο  Τ Ο  Ν Ε Ο  Ε Τ Ο Σ

σας εύχεται

ΚΑΛΕΣ 
ΓΙΟΡΤΕΣ!!!

Tru-View Kiosk 
& Mini Market

Το περίπτερο ΑMAZON
σας εύχεται Καλές Γιορτές Εύχεται σε όλο τον κόσμο

Χρόνια Πολλά 

Το G&K Kouppas kiosk Εύχονται στην πολυπληθή πελατεία τους 
Χρόνια Πολλά 

και Καλές Γιορτές 

Το περίπτερο KAMPOS
εύχεται σε όλο τον κόσμο

 της Πάφου
Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Π Ο Λ Λ Α

σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο το νέο Έτος!

COSTALESS 
KIOSK

Το περίπτερο 

Μιλτιάδης & 
άντρούλλά ΧάράλάΜπούς

Εύχεται στην πολυπληθή πελατεία τους 
Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές

Το Global Kiosk &
το Sweet cafe

το περίπτερο 
το πΕριπτΕρι

ANDROS

Kiosk

το περίπτερο 
ν. πάνάΓιΩτού

εύχεται σε όλο τον κόσμο
Χρονιά πολλάΕυχόμαστε 

σε όλο τον κόσμο

Τη σελίδα Περιβάλλον - Παιδεία φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.



Ούτε σεντ για Γρίβα  
ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ έβαλαν 
φρένο στους σχεδιασμούς για δημιουργία 
Μουσείου Γρίβα στη Χλώρακα

Έπιασαν τελικά τόπο οι εκδηλώ-
σεις διαμαρτυρίας και οι αντι-

δράσεις σχετικά με την πρόθεση της 
κυβέρνησης να προχωρήσει στην 
αγορά της οικίας Αζίνα στη Χλώρακα 
και τη δημιουργία Μουσείου αφιε-
ρωμένου στο Γρίβα.
Τέσσερα κόμματα, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, 
ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ με δυο κοινές τρο-
πολογίες επί του κρατικού προϋπο-
λογισμού για το 2023 επιχειρούν να 
αποκόψουν κάθε κρατική δαπάνη η 
οποία έχει σχέση με τον Γεώργιο Γρί-
βα Διγενή. 
Η Επιτροπή Οικονομικών της Βου-
λής, που συνεδρίασε τη Δευτέρα, 
προχώρησε στην ομαδοποίηση των 
τροπολογιών που κατατέθηκαν από 
τα κόμματα και όπως προκύπτει από 
το τελικό έγγραφο των τροπολογιών, 
τα κόμματα ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και 

ΔΗΠΑ εισηγούνται με τις δυο τροπο-
λογίες, την αποκοπή όλων των δαπα-
νών που αφορούν δραστηριότητες, 
εκδηλώσεις, μνημόσυνα, ανέγερση 
και συντήρηση μνημείων, ξεναγή-
σεις, εκδόσεις, σε σχέση με τον Γε-
ώργιο Γρίβα Διγενή.
Αποκοπή από τα κονδύλια του Υφυ-
πουργείου Πολιτισμού και συγκεκρι-
μένα τα κονδύλια - κοινωνικές παρο-
χές ύψους €376.236 το μέρος των 
δαπανών που προορίζεται για το 
Ίδρυμα Μνημείου Στρατηγού Γ. Γρί-
βα Διγενή καθώς και οποιεσδήποτε 
άλλες δραστηριότητες, εκδηλώσεις, 
μνημόσυνα, ανέγερση και συντήρη-
ση μνημείων, ξεναγήσεις και εκδό-
σεις που αφορούν τον Γρίβα.
Να θυμίσουμε πως η Ολομέλεια της 
Βουλής άναψε κόκκινο στην δαπάνη 
για τη δημιουργία μουσείου για τον 
Γεώργιο Γρίβα Διγενή.
Συγκεκριμένα, η Βουλή ενέκρινε την 
τροπολογία του ΑΚΕΛ για αποκο-
πή των δαπανών για τη δημιουργία 
«Μουσείου του Γρίβα» και τις χορη-
γίες προς το Ίδρυμα Γρίβα. Την τρο-
πολογία καταψήφισαν ΔΗΣΥ, ΕΛΑΜ 
και ο ανεξάρτητος βουλευτής Αν-
δρέας Θεμιστοκλέους. Υπενθυμίζε-
ται ότι η κυβέρνηση ζήτησε κονδύλι 
ύψους 4.4 εκατομμυρίων για χορη-
γία προς το Ίδρυμα Μνημείου του 
Γ. Γρίβα Διγενή καθώς και κονδυλί-
ου για αγορά της οικίας Αζίνα στην 
Πάφο με σκοπό τη μετατροπή της σε 
Μουσείο Διγενή.
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Πληροφορίες για την μόλυνση από 
στρεπτόκοκκο τύπου Α δίδει το Υπ. Υγείας

Πληροφορίες για την μόλυνση 
από στρεπτόκοκκο τύπου Α δί-

δει το Υπουργείο Υγείας ξεκαθαρί-
ζοντας ότι ανάλογα περιστατικά δεν 
έχουν μέχρι στιγμής εντοπιστεί στην 
Κύπρο. 
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, 
περιστατικά λοίμωξης με Στρεπτό-
κοκκο παρατηρήθηκαν τις τελευταί-
ες βδομάδες σε χώρες της Ευρώπης 
όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλ-
λία, Ιρλανδία και ότι η αύξηση των 
κρουσμάτων είναι πέρα από τα ανα-
μενόμενα επίπεδα και αφορά κυρί-
ως παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών, 
ενώ καταγράφηκε και μικρός αριθ-
μός θανάτων.
Εξηγεί ότι ο στρεπτόκοκκος της ομά-
δας Α (GAS) είναι ένα κοινό που πολ-
λοί το φέρουν στο λαιμό και στο 
δέρμα τους χωρίς να εμφανίζουν συ-
μπτώματα λοίμωξης (υγιείς φορείς). 
Ωστόσο, το συγκεκριμένο παθογό-
νο βακτήριο μπορεί να προκαλέσει 
σε ορισμένες περιπτώσεις λοίμωξη, 
ήπια ή και πιο σοβαρή όπως αμυ-
γδαλίτιδα, φαρυγγίτιδα, οστρακιά 
και μολυσματικό κηρίο.
Το Υπουργείο σημειώνει ότι οι σοβα-
ρές λοιμώξεις που συνδέονται με τον 

στρεπτόκοκκο προέρχονται από τον 
διεισδυτικό στρεπτόκοκκο της ομά-
δας Α (iGAS). Αυτές οι λοιμώξεις προ-
καλούνται όταν τα βακτήρια μετα-
φερθούν σε μέρη του σώματος όπου 
κανονικά δεν ανιχνεύονται, όπως 
στους πνεύμονες ή αλλού μέσω της 
κυκλοφορίας του αίματος.
Η μόλυνση από στρεπτόκοκκο είναι 
ιδιαίτερα συνηθισμένη στα παιδιά 
ηλικίας 5 έως 15 ετών, αν και μπο-
ρεί να εκδηλωθεί σε μικρότερα παι-
διά και ενήλικες.

Τρόποι μετάδοσης

Ο στρεπτόκοκκος μεταδίδεται κυρί-
ως με άμεση επαφή με τις εκκρίσεις 
του αναπνευστικού μέσω του βήχα 
και του φτερνίσματος του πάσχο-
ντος, που είναι ιδιαίτερα μολυσματι-
κός κατά τη διάρκεια της οξείας λοί-
μωξης.
Η μετάδοση ευνοείται σε χώρους 
όπου υπάρχει συνωστισμός όπως 
σχολεία, στρατόπεδα, κλειστές δο-
μές και μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο 
χρόνος επώασης από την επαφή μέ-
χρι την ανάπτυξη των συμπτωμάτων  
είναι 2-5 μέρες.



Τη σελίδα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Το περίπτερο 
NIKITAS TAKIS 

Το TALIOTIS KIOSK

Σας εύχεται Χρόνια Πολλά 
με Υγεία & Ευτυχία

Το περίπτερο Marios 
σας εύχεται 

Καλές Γιορτές 
Εύχεται στην πολυπληθή πελατεία του 

Χρόνια Πολλά & Καλές Γιορτές 

σας εύχεται

Το Περίπτερο 

Time Out

Η Διεύθυνση και το προσωπικό 
της εταιρείας μας εύχεται σε όλο τον κόσμο

Εργαστηριακό 
Κέντρο ΔιάγνωσηςTo περίπτερο G & T

εύχεται σε όλο τον κόσμο

Το Κοινοτικό Συμβούλιο 
Κισσόνεργας

εύχεται σε όλο τον κόσμο της Πάφου

Καλές Γιορτές!

Το Κοινοτικό Συμβούλιο 
Αργάκας

εύχεται σε όλο τον κόσμο της Πάφου

Ο Πρόεδρος, τα μέλη και το 
προσωπικό του Κοινοτικού 

Συμβουλίου ΛΕΜΠΑΣ
σας εύχονται 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!

Ο Πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό 
του Κοινοτικού Συμβουλίου

Μεσόγης
εύχονται σε όλο τον 

κόσμο της Πάφου

Ο Πρόεδρος και τα μέλη 
 του Κοινοτικού Συμβουλίου 

ΣΤΑΤΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
σας εύχονται 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Κ Α Ι  Ε Υ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο  ΤΟ  Ν Ε Ο  Ε ΤΟ Σ

Ο Πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό 

 του Κοινοτικού Συμβουλίου ΕΜΠΑΣ

σ α ς  ε ύ χ ο ν τ α ι  Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Π Ο Λ Λ Α
Κ Α Ι  Ε Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο  Τ Ο  Ν Ε Ο  Ε Τ Ο Σ

Ο Πρόεδρος, τα μέλη 
και το προσωπικό 

του Κοινοτικού 

Συμβουλίου  ΙΝΕΙΑΣ

σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο το νέο Έτος!

Ο Πρόεδρος, 
τα μέλη και το προσωπικό 

 του Κοινοτικού Συμβουλίου 
ΠΟΛΕΜΙΟΥ

εύχονται σε όλο τον κόσμο 
της Πάφου

Το Κοινοτικό Συμβούλιο

Τσάδας
σ α ς  ε ύ χ ε τ α ι  Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Π Ο Λ Λ Α

Κ Α Ι  Ε Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο  Τ Ο  Ν Ε Ο  Ε Τ Ο Σ
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Τρίτη συνεχόμενη νίκη και τίτλος για Ιωαννίδη!
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Ολοκληρώθηκε και ο πέμπτος και τελευταί-
ος  γύρος του Πρωταθλήματος ταχύτητας. 
Ο αγώνας διεξήχθη στην περιοχή του λα-

τομείου «Λατούρος»  με το μήκος της διαδρομής 
να είναι 3,5 χλμ, 
Ο Γιάννος Ιωαννίδης με ένα Mitsubishi Lancer Evo 
VIII κατάφερε να επικρατήσει και στον τελευταίο 
αγώνα του πρωταθλήματος. ‘Έκανε ένα στρωτό 
αγώνα καταφέρνοντας να γράψει τον ταχύτερο 
χρόνο στην δεύτερη χρονομετρημένη διαδρομή 
2:31.51 και  με την νίκη του σε συνδυασμό με τον 
συντελεστή του αγώνα που του έδωσαν 37,5 β. να 
στεφθεί πρωταθλητής για το 2022.
Ο Γιώργος Πολυκάρπου με Mitsubishi Lancer Evo 
III και χρόνο 2:33.60  ήταν ο οδηγός που τερμάτι-
σε στη δεύτερη θέση, χρόνο που σημείωσε στην 
πρώτη χρονομετρημένη διαδρομή, και με αυτό 
το αποτέλεσμα να «κατεβεί»  στην δεύτερη θέση 
του πρωταθλήματος μετά  από δύο χρόνια. Τρίτος 
τερμάτισε  ο πάντα ανταγωνιστικός Ηλίας Πιερή 
με Mitsubishi Lancer Evo VI, με καλύτερο χρόνο το 
02:36.02,και να τερματίζει και στην τρίτη θέση του 

πρωταθλήματος. 
Στην τέταρτη θέση και πρώτος στην κατηγορία RC2 
τερμάτισε ο Λάμπρος Ιωαννίδης  με ακόμα ένα 
Mitsubishi Lancer.Στην 5η θέση γενικής  τερμάτι-
σε ο Σταύρος Αντωνίου  με το γνωστό Mitsubishi 
Lancer Evo IX  που στέφθηκε και πρωταθλητής στην 
κατηγορία RC2. Στην 6η θέση γενικής και πρώτος 
στην κατηγορία RCS2 ο Ευαγόρας Κούλουρος  με 
Mitsubishi Lancer Evo ΙΙΙ. 
Στην έβδομη θέση γενικής με «γρήγορα περάσμα-
τα» στα πηδάλια ενός Semog Bravo Sport, o νεαρός 
Μιλτιάδης Μιλτιάδους που είναι και νικητής στην 
RCK1. Όγδοος γενικής πλασαρίστηκε ο Ιάκωβος 
Πενταράς που είχε για συνοδηγό τον Μάριο Τίλλευ 
με ένα  Mitsubishi Lancer 6ης γενιάς, ακολουθού-
μενος από τον Λουκά Χριστοφόρου που οδηγούσε 
ένα Semog Bravo Sport.Την δεκάδα συμπλήρωσε 
ο Αχιλλέας Κούλουρος με ακόμα ένα από τα πολ-
λά  Mitsubishi Lancer του αγώνα, ενώ στην εντέκα-
τη θέση με ακόμα ένα Semog Bravo Sport ανέβηκε 
ο Νικόλας Χούτρης. Στην 2WDS νίκησε ο Δημήτρης 
Παρέλλης με OPEL CORSA που στέφθηκε και πρω-

ταθλητής της κατηγορίας του, με τον  Παναγιώ-
τη Ξενοφώντος με Honda Civic να επικρατή  στην 
κατηγορία RC4 και να κατακτά και το πρωτάθλη-
μα στην συμβατική δικίνητη κατηγορία. Στην  14η 
θέση με Ford Fiesta ανέβηκε ο Θωμάς Θεοφάνους 
ακολουθούμενος από τον  Μιχάλη Σοφοκλέους 

με το γνωστό VW GOLF GTI.Στον αγώνα τερμάτι-
σαν και οι Χάρης Ιωάννου με Renault Clio.Έλληνας 
Κλεάνθης με Ford που ήταν και ο νικητής στην κα-
τηγορία RCL1,Λοίζος Παπαγεωργίου με Mitsubishi 
Mirage και οι Περικλής Νικολαΐδης και Νικόλας Νι-
κολαΐδης με VW GOLF 3.

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

Μετά από αρκετές εβδομάδες αναμονή 
και λιγότερο από δύο μήνες πριν την 

επίσημη έναρξη της σεζόν του 2023 στο Μό-
ντε Κάρλο, η FIA εξέδωσε το επίσημο πρό-
γραμμα του παγκοσμίου πρωταθλήματος, 
το οποίο θα περιλαμβάνει συνολικά 13 αγώ-
νες, με highlights την επιστροφή των αγώνων 
σε Μεξικό και Χιλή αλλά και την ένταξη ενός 
νέου format αγώνα σε τρεις χώρες της κεντρι-
κής Ευρώπης. Το πρωτάθλημα του 2023 θα 
ξεκινήσει παραδοσιακά, με δύο αγώνες στο 
Μόντε Κάρλο και Σουηδία στα τέλη Γενάρη 
και στις αρχές Φλεβάρη, ενώ μετέπειτα θα γί-
νει η επιστροφή στο Γκουαναχουάτο του Με-
ξικού, το τετραήμερο 16-19 Μαρτίου. 
Εν συνεχεία ακολουθούν σημαντικοί αγώνες 
σε Κροατία, Σαρδηνία και Πορτογαλία, Σα-
φάρι κι Εσθονία που διατήρησαν τις θέσεις 
τους στις δύο άκρες της καλοκαιρινής δια-
κοπής στο καλεντάρι, με τον ιστορικό αγώνα 
της Φινλανδίας να μετακινείται δύο εβδομά-
δες νωρίτερα, στις αρχές Αυγούστου κι αρκε-

τά κοντά στον γειτονικό αγώνα της Εσθονί-
ας. Σταθερή έμεινε κι η ημερομηνία του Ράλι 

Ακρόπολις, το οποίο θα διεξαχθεί και φέτος 
στο δεύτερο σαββατοκύριακο του Σεπτεμ-
βρίου και πιο συγκεκριμένα από 7 έως 10 του 
μηνός. 
Το καλεντάρι θα επιστρέψει η Χιλή, με το Σα-
ντιάγο να φιλοξενεί μετά από απουσία τριών 
ετών το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ένας ακό-
μη νέος αγώνας, θα αποτελέσει αυτός που 
θα πάρει τη θέση της Ισπανίας ως ασφάλτι-
νο ράλι, με την Γερμανία, την Τσεχία και την 
Αυστρία να ενώνουν τις δυνάμεις τους και να 
δημιουργούν, με την έγκριση της ομοσπονδί-
ας, το ράλι Κεντρικής Ευρώπης, το οποίο θα 
διεξαχθεί στα τέλη του Οκτωβρίου. Η σεζόν 
θα ολοκληρωθεί στην Ιαπωνία για ακόμη μία 
χρονιά, καθώς οι οργανωτές του αγώνα εξα-
σφάλισαν μία ακόμη ευκαιρία από την ομο-
σπονδία και τον promoter, παρά τα σημα-
ντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά τη 
διάρκεια του φετινού φινάλε. 

Πρόγραμμα Πρωταθλήματος Ράλι 2023
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

“Αδέσμευτος” 10 Δεκεμβρίου 2022Σελίδα 20 θ έ σ ε ι ς  ε ρ γ α σ ί α ς

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

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

ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΒΟΗΘΟ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
 
Περιγραφή Εργασίας: 

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

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

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

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

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

a) Reservations Officer
b) Receptionist

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

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

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

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

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

προσωπικό για τη στελέχωση του γραφείου της.

Λειτουργό Ταξιδιωτικού Γραφείου

Περιγραφή Εργασίας:

•Διαχείριση Ταξιδιωτικού Γραφείου

•Κρατήσεις: αεροπορικών εισιτηρίων, ξενοδοχείων, εκδρομών.

•Προώθηση πωλήσεων. 

Απαραίτητα προσόντα:

•Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.

•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα.

•2-3 χρόνια εμπειρία σε ταξιδιωτικό γραφείο. 

Η εταιρία προσφέρει:

•Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας

•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

•Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης

•Δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται στην 

κάτωθι διεύθυνση:

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

Constantinou Bros Hotels

Human resources department

Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος

www.cbh-cyprus.com

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

Head Barman
Barman
Bar Waiter

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

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

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

e-mail.: hr@cbh-cyprus.com
Constantinou Bros Hotels
Human resources department
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος
www.cbh-cyprus.com
ΤΗΛ: 26 964898, ΦΑΞ: 26 964503



“Αδέσμευτος” 10 Δεκεμβρίου 2022 Σελίδα 21α νακο ι νώσ ε ι ς

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

Για διαγωνίσματα 10 ευρώ την ώρα. 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 
σε όλες τις γλώσσες 

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

από έμπειρο προσωπικό. 

Για πληροφορίες 99567680 & 99571542

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ 

Μαυρικίδου Ειρήνη

Πολυετής εργασία στα νοσοκομεία στην Ελλάδας 

Πλήρες καρδιολογικός έλεγχος.

Κλινική «Αγ Γεώργιος» 

Λεωφ. Ελ. Βενιζελου 29

Κινητό 99363554

Τηλ. κλινικής 26947000

Η Ομάδα Στήριξης της υποψηφιότητας
 του Μητροπολίτη Πάφου κ.κ. Γεώργιου στις Αρχιεπισκοπικές 

Εκλογές
σας προσκαλεί στην επαρχιακή συνάντηση 

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022, στις 6μμ. 
 Αίθουσα Παλαιάς Ηλεκτρικής Πάφου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε αύριο Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 στον ιερό ναό Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
στην Πάφο το 2ο ετήσιο μνημόσυνο του αγαπημένου μας 

                                                              

 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΤΣΕΛΕΠΟΥ
 Και καλούμεν όσους τιμούν την μνήμη του όπως παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Η σύζυγος, τα παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Η εταιρεία Well goods στην Πάφο ζητά προσωπικό για το κατάστημα

στην οδό Αγαπήνωρος  στην Κ Πάφο.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 26166727 



Η νέα πρόεδρος του ΑΠΟΠ Αννίτα Ταλιώτου σε 
συνέντευξή της στον Αδέσμευτο αποκαλύπτει 
την εμπλοκή της με τον αθλητισμό, τους στόχους 

της ομάδας και το πώς είναι να εμπλέκεται μια γυναίκα 
σε μια αντροκρατούμενη ομάδα. 

Ερ.: Πως ξεκίνησε η εμπλοκή σας με τον αθλητισμό, νο-
ουμένου ότι τα τελευταία χρόνια είστε στα σχολεία σε 
άλλα πόστα;
Απ.: Όπως είναι γνωστό μέχρι τώρα η εμπλοκή μου στους 
οργανωμένους γονείς,  είχε ως πρωταρχικό στόχο την δι-
ευκόλυνση και διασφάλιση της καλύτερης δυνατής πα-
ροχής εκπαίδευσης στους μαθητές ιδιαίτερα στην Πόλη 
και Επαρχία της Πάφου.  Βασικός μου στόχος είναι και 
ήταν η ολόπλευρη παιδεία,  υγεία,  ασφάλεια,  ευημε-
ρίας και ψυχαγωγίας των παιδιών της πόλης μας και όχι 
μόνο επιτυγχάνοντας υψηλού επιπέδου μάθηση,  αλλά 
και κοινωνική μόρφωση στα παιδιά μας,  συμβάλλοντας 
στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. 
Στην πορεία η μικρή μου θυγατέρα ενδιαφέρθηκε για την 
καλαθόσφαιρα,  αρχίζοντας μαθήματα στις ακαδημίες 
του ΑΠΟΠ.  Εκεί την αγκάλιασαν και μαζί με τους έμπυ-
ρους προπονητές καταφέραν να την κερδίσουν να αγα-
πήσει το άθλημα αλλά και να θέλει να ασχοληθεί σε πιο 
ψηλό επίπεδο. Όπως βλέπετε οι συγκυρίες με ώθησαν 
να γίνω η νέα πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΑΠΟΠ.  Είναι ένα επίτευγμα για μένα γιατί ως εκπαιδευ-
τικός της Μέσης Εκπαίδευσης,  ως οργανωμένος γονέας 
αλλά και ως δημότης της Πάφου,  θεώρησα σωστό να 
αποδεκτό και να προσφέρω στον Ιστορικό Σωματείο του 
ΑΠΟΠ. Τη θέση του Προέδρου ανέλαβα μετά από ομό-
φωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΠΟΠ 
η οποία επικυρώθηκε σε έκτακτη γενική συνέλευση που 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022. 

Ερ.: Είστε στον ΑΠΟΠ πλέον, πόσο δύσκολο είναι να δι-
οικείς μια ομάδα;
Απ: Δεν είναι καθόλου εύκολο γιατί όπως γνωρίζουμε 

χρειάζονται πολλές ώρες εργασίας αφού το ιστορικό Σω-
ματείο ΑΠΟΠ, παράλληλα φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια 
προσφοράς στον Κυπριακό αθλητισμό και πολιτισμό, εί-
ναι η ανάδειξή του έργου που επιτελεί και της επιτυχη-
μένης του πορείας τόσο στην Πάφο όσο και στη χώρα 
μας γενικότερα.  
Στην προσπάθεια μας να έχουμε μια αξιοπρεπή αλλά 
και δυναμική εμφάνιση στο φετινό πρωτάθλημα καλα-
θόσφαιρας, το νυν διοικητικό συμβούλιο ήρθε αντιμέτω-
πο με διάφορα συσσωρευμένα προβλήματα οικονομικής 
και διοικητικής φύσεως τα οποία το νέο διοικητικό συμ-
βούλιο τα αντιμετωπίζει με μεθοδικότητα και προγραμ-
ματισμό. Θέλω να ευχαριστήσω το συμβούλιο το οποίο 
με στηρίζει και με συλλογική δουλειά και ομαδικότητα 
αλλά καθώς και με τη στήριξη των συμπολιτών μας πετυ-
χαίνουμε τον μεγάλο μας στόχο που δεν είναι άλλος από 
την υγιή επιβίωση και ανάδειξη του μεγάλου και ιστορι-
κού Σωματείου του ΑΠΟΠ. 

Ερ.: Ποιοι οι στόχοι σας φέτος;
Απ.: Οι βασικοί στόχοι του Σωματείου μας, μαζί με τους 
εξειδικευμένους προπονητές, είναι να δώσουμε στα παι-
διά/αθλητές τις απαραίτητες βάσεις και εχέγγυα να εξε-
λιχθούν όχι μόνο καλαθοσφαιρικά αλλά και σε ήθος, 
αλλά ταυτόχρονα να πετύχουμε τα  καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα τόσο στις Ακαδημίες όσο και στην Ανδρι-
κή Ομάδα, προασπίζοντας τους στόχους και τους σκο-
πούς του Σωματείου μας.
Παράλληλα η ευρεία πολιτιστική δράση του ΑΠΟΠ στην 
κοινωνία της Πάφου αποτελεί διαχρονικό στόχο και επι-
δίωξη του Σωματείου μας.  Το σωματείο μας προσκαλεί 
το κοινό της Πάφου, να στηρίξει τις δράσεις του Σωμα-
τείου μας και τους γονείς να συστήσουν τα παιδιά στις 
Ακαδημίες μας αλλά και την ανδρική μας ομάδα της Α΄ 
κατηγορίας (η μοναδική στην Πάφο) καθώς και την ομά-
δα των τροχοκαθισμάτων (μία εκ των τεσσάρων Παγκύ-
πρια). 
Ερ. Έχετε οικονομική στήριξη απο εξωγενείς παράγο-

ντες π.χ. άλλους οργανισμούς;
Απ.: Εδώ θα ήθελα να επισημάνω για τους περιορισμέ-
νους οικονομικούς πόρους του σωματείου μας, οι οποίοι 
δεν είναι αρκετοί και το σωματείο πρέπει να τρέχει έτσι 
ώστε να μπορέσει να επιβιώσει και να διατηρήσει ομά-
δα καλαθόσφαιρας στην Α’ Κατηγορία καθώς και υψηλό 
επίπεδο στις Ακαδημίες παιδιών αλλά και την ομάδα των 
τροχοκαθισμάτων. Όλα αυτά στηρίζονται κυρίως σε χο-
ρηγίες φιλάθλων συμπολιτών μας προς τους οποίους εκ-
φράζω δημόσια τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες. 

Ερ.: Πως σας βλέπουν οι άλλοι; Είναι ασυνήθιστο μια 
γυναίκα και ίσως να είναι και σπάνιο να ηγείται ενός 
σωματείου;
Απ.: Στις μέρες μας η διοίκηση ενός σωματείου δεν μπο-
ρεί να ασκηθεί μόνο από ένα άτομο, αλλά από μια ομά-
δα ατόμων, τα οποία προΐστανται άλλων και χαρακτηρί-
ζονται ηγετικά στελέχη, είναι και άνδρες και γυναίκες. 
Στην παρούσα φάση αγκαλιάστηκα από τους διάφορους 
φορείς αλλά και από το Διοικητικό Συμβούλιο (όπου τα 
περισσότερα μέλη είναι γυναίκες) με βασικό γνώμονα το 
καλός νοούμενο του σωματείου μας. Αυτό που έχω να 
επισημάνω είναι ότι οι γυναίκες έχουν την ικανότητα και 
την φιλοδοξία να αναρριχηθούν σε ηγετικές θέσεις με 
εξαίρετα αποτελέσματα.  

Ερ.: Σε τι υστερεί ο ΑΠΟΠ και δεν μπορεί να μπει σφήνα 
στις μεγάλες ομάδες του χώρου; 
Απ.: Το βασικό πρόβλημα είναι οι οικονομικοί πόροι που 
δεν είναι σταθεροί έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε 
μια ηρεμία…
Εν κατακλείδα θα ήθελα να τονίσω ότι το  νέο διοικη-
τικό Συμβούλιο του Σωματείου αποβλέπει να επανα-
φέρει τον ενθουσιασμό και τη στήριξη των συμπολιτών 
μας στο ιστορικό αυτό Σωματείο. Στόχος ο οποίος θα γί-
νει κατορθωτός μέσα από την αθλητική του πορεία στο 
φετινό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας, με ένα αξιόλο-
γο αγωνιστικό σχήμα από κύπριους και ξένους καλαθο-

σφαιριστές, αγωνίζεται στην Α’ Κατηγορία Ανδρών της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας,  την ανάδειξη 
των Ακαδημιών παιδιών  στα τέσσερα κλιμάκια που δι-
ατηρεί στην Επαρχία μας καθώς και της ειδικής ομάδας 
καλαθοσφαίρισης με τροχοκαθίσματα, αλλά και με διά-
φορες δράσεις που προγραμματίζει να διοργανώσει. Αξι-
οσημείωτο είναι το γεγονός ότι φέτος θα καταγραφεί και 
θα παρουσιαστεί η μεγάλη ιστορία του ΑΠΟΠ, η οποία 
δεν εξαντλείται με τις σπουδαίες συγκινήσεις που προ-
σφέρει στους φιλάθλους του μέσα στα γήπεδα της Κύ-
πρου αλλά και με την συμβολή των μελών και αθλητών 
του σε εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες ιδιαίτερα φέτος 
που το ιστορικό Σωματείο ΑΠΟΠ, συμπληρώνει 70 χρό-
νια προσφοράς στον Κυπριακό αθλητισμό και πολιτισμό, 
με έμφαση στα κοινά της Πάφου, σημειώνοντας επιτυχη-
μένη πορεία και σημαντικό έργο. 

ΑΝΝΙΤΑ ΤΑΛΙΩΤΟΥ
«Στόχος μας η ανάδειξη του μεγάλου και ιστορικού ΑΠΟΠ»
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Κοινοτικό Συμβούλιο Κάθηκα

Ο Πρόεδρος και τα μέλη 

 του Κοινοτικού Συμβουλίου 

Χλώρακας
εύχονται σε όλο τον κόσμο της Πάφου

Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Π Ο Λ Λ Α
Κ Α Ι  Ε Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο  Τ Ο  Ν Ε Ο  Ε Τ Ο Σ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη 

 του Κοινοτικού Συμβουλίου 

Νέου Χωρίου
εύχονται σε όλο τον κόσμο της Πάφου

Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Π Ο Λ Λ Α
Κ Α Ι  Ε Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο  Τ Ο  Ν Ε Ο  Ε Τ Ο Σ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη 

 του Κοινοτικού Συμβουλίου 

Κονιών
εύχονται σε όλο τον κόσμο της Πάφου

Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Π Ο Λ Λ Α
Κ Α Ι  Ε Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο  Τ Ο  Ν Ε Ο  Ε Τ Ο ΣΟ Πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό 

του Κοινοτικού Συμβουλίου  

Αγίας Μαρινούδας

σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο το νέο Έτος!

Ellinas KIOSK



Η λύση της συνεργασίας με τον Ντα-
βίδ Μπαντία ήταν κάτι το αναμε-
νόμενο, αν και μπορούσε να είχε 

συμβεί αρκετά νωρίτερα. 
Ο Ισπανός προπονητής πληρώνει την 
κακή πορεία της ομάδας, που σε ένα ολό-
κληρο πρώτο γύρο πήρε μόνο 7 βαθμούς, 
που προήλθαν από δύο νίκες και μια ισο-
παλία σε 13 αγώνες. 
Η παραμονή στην κατηγορία ήταν δύ-
σκολη από την αρχή, ωστόσο, δεν είναι 
ακατόρθωτη όπως είναι σήμερα τα βαθ-
μολογικά δεδομένα. Μπορεί η ομάδα να 
είναι ουραγός, ωστόσο, με τιτάνια προ-
σπάθεια, ή αν θέλετε, με αντεπίθεση δι-
αρκείας, ο στόχος της παραμονής μπορεί 
να επιτευχθεί. 
Να μην ξεχνάμε ότι θα γίνουν και τέσσε-
ρις μεταγραφές τον Ιανουάριο, με ποδο-
σφαιριστές που μπορούν να βοηθήσουν 
άμεσα. Μάλιστα, γίνεται λόγος και για 
υπέρβαση που θα αφορά των ένα εκ των 
τεσσάρων ποδοσφαιριστών.   
Συνεπώς, με νέο προπονητή και με τέσ-
σερις ποδοσφαιριστές ετοιμοπόλεμους, 
οι οποίοι θα ενσωματωθούν στην ομάδα 
μέσα στις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε να 

είναι έτοιμοι, η ιστορική ομάδα της Επαρ-
χίας μας θα προσπαθήσει για όσους αγώ-
νες έχουν απομείνει να κάνει την ανατρο-
πή. Στόχος από δω και πέρα οι βαθμοί σε 
κάθε αγώνα και στο τέλος θα κάνει τον 
απολογισμό της. 
Ο υποβιβασμός δεν είναι το τέλος του κό-
σμου, καθώς η ομάδα μπορεί να επιστρέ-
ψει ένα χρόνο μετά αρκετά πιο έμπειρη 
και να θέσει γερές βάσεις στο άμεσο μέλ-
λον για να καταστεί μια υπολογίσιμη δύ-
ναμη στα μεγάλα σαλόνια, έτσι όπως την 
ονειρεύεται ο ιδιοκτήτης / επενδυτής Λι-

ουτάουρας Βαραναβίσιους, αλλά και ο 
κόσμος της.

Με Ομόνοια 
Στην πρωτεύουσα και στο ΓΣΠ θα ταξιδέ-
ψει ο Ακρίτας για να αντιμετωπίσει την 
Ομόνοια σε μια εξαιρετικά δύσκολη ανα-
μέτρηση. Η ομάδα θα είναι με υπηρεσια-
κό προπονητή, μέχρι να εξευρεθεί ο αντι-
καταστάτης του Μπαντία. 
Στη συνέχεια ακολουθεί ο αγώνας με τη 
Νέα Σαλαμίνα, έναν αγώνα που πρέπει 
να κερδίσει πάση θυσία. 

Τιτάνια προσπάθεια για παραμονή θα 
κάνουν στον Ακρίτα Χλώρακας

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

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 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

Θα προλάβουν στον Ακρίτα; 
Μόνο με αντεπίθεση διαρκείας θα καταφέρει ο Ακρίτας Χλώρακας να παραμείνει 
στην κατηγορία. Η ήττα από τη Δόξα την περασμένη αγωνιστική ήταν μια 
πολύ κακή εξέλιξη για την ομάδα του Μπαντία που ήθελε τη νίκη πάση θυσία. 
Ακολουθεί το ματς με την Ομόνοια που σίγουρα δεν θα μοιάζει σε κανένα σημείο, 
με το παιχνίδι του πρώτου γύρου. Τώρα, όσο αφορά την ενίσχυση Ιανουαρίου, το 
θέμα που προκύπτει είναι αν θα προλάβει το τρένο της παραμονής.

Ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήμα-
τος και το ενδιαφέρον παραμένει στα ύψη. Πέ-

ραν των τεσσάρων πρώτων ομάδων που έχουν ξε-
χωρίσει στον βαθμολογικό πίνακα και θεωρούνται 
σχεδόν δεδομένες για μια θέση στην πρώτη εξάδα, 
αναμένεται μεγάλη μάχη για τα τελευταία δύο ει-
σιτήρια.

Οι πιο πάνω τέσσερις ομάδες δεν αποκλείε-
ται να είναι αυτές που θα επιδιώξουν και τον 

τίτλο του πρωταθλήματος έως το τέλος. Κακά τα 
ψέματα, οι τέσσερις πρώτες ομάδες παίζουν και το 
καλύτερο ποδόσφαιρο. 

Στη βαθμολογία προηγείται η Πάφος με 31 
βαθμούς και ακολουθούν ο ΑΠΟΕΛ με 30 βαθ-

μούς (δεν συμπεριλαμβάνεται ο αγώνας της Παρα-
σκευής), ο Άρης με 29 και η ΑΕΚ με 28. Απ’ εκεί και 
ύστερα, υπάρχει μια διαφορά εννέα βαθμών μετα-
ξύ της 4ης με την 5η και 6η θέση, την οποίαν κατέ-
χουν Απόλλωνας και Ομόνοια (από 19 β.). 

Κανείς δεν μπορεί να διαγράψει τις ομάδες 
Ανόρθωσης και ΑΕΛ που βρίσκονται πιο χα-

μηλά στον βαθμολογικό πίνακα και στοχεύουν σε 
είσοδο στην εξάδα. Η Μεγάλη Κυρία είναι στους 17 
βαθμούς και η ΑΕΛ στους 14. Ενδιάμεσα είναι η Νέα 
Σαλαμίνα και η Καρμιώτισσα που καραδοκούν.

Μεγάλη μάχη αναμένεται και στην κάτω 
ζώνη, όπου τέσσερις ομάδες αναμένεται να 

παλέψουν για αποφυγή του υποβιβασμού. Σε πιο 
δύσκολη θέση βρίσκονται Ολυμπιακός και Ακρίτας 
που έχουν από 7 βαθμούς. Πιο μπροστά Δόξα Κα-
τωκοπιάς και ΕΝΠ, που έχουν από 11 βαθμούς.  

Μεγάλη αγωνία επικρατεί στις τάξεις των φίλων της Πάφος fc, ενόψει 
μεταγραφικής περιόδου Ιανουαρίου. Πρώτη μεταγραφή ο Μπετανκόρ και 

ακολουθούν άλλες τρεις που πρέπει να είναι από το επάνω ράφι. 

Εάν χάσουμε φέτος το πρωτά-
θλημα, αρχίζουμε ομαδικά το 

τένις... Σπόντες. . .
ΑΠΟΠ και στημένα

Το όνομα του ΑΠΟΠ εμπλέκεται στα στημένα παιχνί-
δια του πρωταθλήματος καλαθόσφαιρας που συνέ-

βησαν κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς. 
Όπως αναφέρεται στο πόρισμα που αποκάλυψε ο Φι-
λελεύθερος, και στα τρία παιχνίδια που θεωρείται ότι 
υπήρξε στοιχηματική δραστηριότητα εμπλέκεται η 
ΕΝΑΔ, εκ των οποίων, στα δύο ήταν αντιμέτωπη με τον 
ΑΠΟΠ και στο άλλο με τον ΑΠΟΕΛ. 
«Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, στο πόρισμα που 
προέκυψε από τις πολύμηνες έρευνες διαπιστώθηκε 
ότι: Στον αγώνα ΕΝΑΔ – ΑΠΟΕΛ αποδείχθηκε χειρα-
γώγησή του από συγκεκριμένα πρόσωπα. Για τον σκο-
πό αυτό γίνεται εισήγηση, όπως διωχθούν ποινικά. Για 
τους αγώνες ΕΝΑΔ – ΑΠΟΠ και ΑΠΟΠ – ΕΝΑΔ διαπιστώ-
νεται επίσης χειραγώγησή τους, όμως λόγω πολυπλο-
κότητας του συστήματος δεν εντοπίζονται στοιχεία για 
πρόσωπα» αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Μ ετά τον Παναθηναϊκό, νέο μεγάλο ποδοσφαιρι-
κό ΜΠΑΜ με κορυφαία ομάδα της Ισπανίας στην 

Πάφο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, κο-
ρυφαία ομάδα της Ισπανίας με τους αστέρες της θα έρθει 
στην Πάφο τέλος Ιανουαρίου για μίνι προετοιμασία.
Η εν λόγω ισπανική ομάδα θα διαμένει σε ξενοδοχείο στην 
Πέγεια και θα προπονείται στις υπερσύγχρονες εγκατα-
στάσεις του δήμου Πέγειας.

Νέο μεγάλο ΜΠΑΜ... 

Τέλος ο Μπαντία από τον 
πάγκο του Ακρίτα...

Το πρωί της Πέμπτης ο Ακρίτας Χλώρακας 
ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον προπονη-

τή Νταβίδ Μπαντία.
«Ο Ακρίτας Χλώρακας ανακοινώνει την λύση 
της συνεργασίας του με τον προπονητή της 
ομάδας κ. Νταβίδ Μπαντία. Του ευχόμαστε 
κάθε επιτυχία τόσο στην προσωπική όσο και 
στην επαγγελματική του σταδιοδρομία και 
τον ευχαριστούμε για την προσφορά του 
στην ομάδα μας».
Ο Μπαντία ανέλαβε την ομάδα από την 
αρχή της αγωνιστικής περιόδου με στόχο να 
κρατήσει την ομάδα στην κατηγορία. Ωστό-
σο, το έργο του ήταν δύσκολο από την αρχή, 
καθώς η ομάδα στελεχώθηκε με νεαρούς 
ποδοσφαιριστές από 19 έως 22 ετών (οι 
πλείστοι), κάτι που φάνηκε εκ των υστέρων 
ότι δεν είχαν την απαραίτητη εμπειρία. 
Η ευθύνη ασφαλώς δεν βαραίνει αποκλει-
στικά τον προπονητή για την κακή πορεία 
που έχει έως τώρα η ομάδα, αλλά όλους 
όσοι ασχολήθηκαν με τον προγραμματι-
σμό. 
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Zaggoulos
 26 821 300

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
ΜΕ ΣΤΥΛ ΚΑΙ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

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

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

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

100%
GUARANTEED

BEST
QUALITY
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