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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Χ. Αλεξάνδρου
Επιθεώρησε τις δύο Αροκάριες και έδωσε ά-
δεια για αποκοπή τους διότι τα δέντρα ήταν 
γερασμένα και παρουσίαζαν σχετικά σημά-
δια...

Σελ. 05

Μ. Καρογιάν
Αποκυήματα φαντασίας τα σενάρια για 
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Ν. Χρι-
στοδουλίδης έναντι των κομμάτων που 
τον στηρίζουν...

Σελ. 03

Μ. Λάμπρου
Το 2022 έγιναν είχαμε άνω των 800 πολιτικών γά-
μων, με τα έσοδα να υπολογίζονται σε μισό εκα-
τομμύριο ευρώ… 

Σελ. 15

Σελ.14

Ι. Μουτήρης

Π. Χρυσοχούς
Άλλη μια περίπτωση που καταδει-
κνύει την έλλειψη οργάνωσης και 
στελέχωσης των ασθενοφόρων του 
Νοσοκομείου του Νοσοκομείου της 
Πόλης Χρυσοχούς καταγράφηκε στις 
αρχές της εβδομάδας με ηλικιωμένη 
γυναίκα η οποία τραυματίστηκε και 
ανέμενε για περίπου 4 ώρες προκει-
μένου να την παραλάβει ασθενοφό-
ρο και να την μεταφέρει στην Νοσο-
κομείο Πάφου…

Η συμμετοχή των Παφιτών θα κρίνει πολλά

Σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις και εκτιμήσεις που προηγή-
θηκαν ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος θα είναι μέσα στο τριπρό-
σωπο, νοουμένου ότι στην Πάφο θα υπάρξει ικανοποιητική συμμε-
τοχή των πιστών στην εκλογική διαδικασία. 
Καθώς λοιπόν η αποχή αναμένεται να φτάσει σε ψηλά ποσοστά, γί-
νεται αντιληπτό ότι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή  των 
Παφιτών ψηφοφόρων θα κρίνει πολλά...

Το προηγούμενο διάστημα, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση στην επαρ-
χία μας με πολλά κοινωνικά σύνολα να δηλώνουν τη στήριξή τους 
στον Μητροπολίτη Πάφου, ενώ και ο ίδιος, μιλώντας στο Ράδιο Κό-
σμος, δήλωσε αισιόδοξος ότι θα είναι στο τριπρόσωπο και κάλεσε 
τους πιστούς της επαρχίας μας να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες...

ΣΕΛ. 
04

Ύστατες μάχες για τον Ακάμα 
Στο ράφι είναι το πιο πιθανό να 
μείνει για άλλη μια φορά το Το-
πικό Σχέδιο για τον Ακάμα και 
γενικότερα το θέμα της προστα-
σίας της Χερσονήσου. Η τελευ-
ταία προθεσμία που είχε δοθεί 
για να εξεταστούν προτάσεις 
τροποποίησης του Τοπικού Σχε-
δίου εξαντλήθηκε και δεν φαί-
νεται διατεθειμένη η κυβέρνηση 
να αναλάβει το πολιτικό κόστος 
της δημοσίευσης του Τοπικού 
Σχεδίου ή ακόμη και της ανακοί-
νωσης του ναυαγίου...

Όλα έτοιμα για την εκλογή Αρχιεπισκόπου
60.054 εκλογείς και 136 εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν στην ε-
κλογική περιφέρεια της Πάφου…

Όλα έτοιμα για την αυριανή εκλογική αναμέτρηση που θα αναδείξει 
τους τρεις ιεράρχες που εκλεγούν στο τριπρόσωπο και από τους ο-
ποίους η Ιερά σύνοδος θα εκλέξει τον νέο προκαθήμενο της Εκκλησία 
της Κύπρου. 
Μετά από μια σύντομη προεκλογική περίοδο, όπου οι υποψήφιοι ιε-
ράρχες είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις θέσεις τους, πιστοί κα-
λούνται στις κάλπες για να ψηφήσουν τον ιεράρχη που προκρίνουν 
να αναλάβει τα ηνία της Εκκλησίας μας... Σελ. 04

Ο Πάφου Γεώργιος δυναμικά για το Τριπρόσωπο

www.cosmosnews.com.cy

Γεννήθηκε στο κατεχό-
μενο χωριό Αγία Μαρί-
να όπου και φοίτησε στο 
Δημοτικό Σχολείο, σπού-
δασε ιατρική στην πό-
λη Κλουζ της Ρουμανίας 
και από το τρίτο έτος των 
σπουδών του αποφάσι-

σε ότι θα γίνει καρδιολόγος. Από το 2003 
εργάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου 
και παράλληλα διδάσκει στη Σχολή Επι-
στημών Υγείας και στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Στην συ-
νέντευξη του στον «Αδέσμευτο» αποκα-
λύπτει ότι ασχολείται με την καλλιέργεια 
βιολογικών λαχανικών για την οικογένεια 
του και του αρέσει το περπάτημα στη φύ-
ση...

Αρχιεπισκοπικές Εκλογές 

Σελ.05

Σελ.05

ΣΕΛ. 
03
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Ανέτοιμη ήταν την Τρίτη η Κατηγορούσα Αρχή 
να καταθέσει στο Κακουργιοδικείο το νέο 

κατηγορητήριο για τον φόνο της Τριμεθούσας με 
θύμα την 75χρονη Τζανίς που διαπράχθηκε τον 
περασμένο Δεκέμβριο. Την νέα ολιγοήμερη ανα-
βολή ζήτησε ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας 
Αρχής, Δικηγόρος της Δημοκρατίας Ανδρέας Χα-
τζηκύρου γιατί, όπως ανέφερε, οι προϊστάμενοί 
του στην Νομική Υπηρεσία έχουν ζητήσει πρό-
σθετο χρόνο προκειμένου να μελετήσουν το νέο 
κατηγορητήριο, αλλά και τα γεγονότα της υπό-
θεσης που έχουν συμφωνηθεί από τις δυο πλευ-
ρές. Και αυτό, συνέχισε, προκειμένου να διαφο-
ροποιηθεί το κατηγορητήριο κατά του 74χρονου 
Ντέιβιντ Χάντερ. 
Οι συνήγοροι υπεράσπισης Νικολέτα Χαραλα-
μπίδου και Ρίτσα Πεκρή δεν έφεραν ένσταση στο 
αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής, εκφράζοντας 
ωστόσο την έκπληξη τους. 
Το Δικαστήριο όρισε την ακρόαση της υπόθεσης 
μετά από δεκάλεπτη διακοπή για τις 20.12.22 

στις 09:30 το πρωί και διέταξε όπως ο κατηγο-
ρούμενος παραμείνει υπό κράτηση. Το Δικαστή-

ριο επεσήμανε επίσης ότι δεν πρόκειται να δε-
χτεί άλλη αναβολή στην υπόθεση και αν οι δύο 
πλευρές δεν είναι έτοιμες τότε θα προχωρήσει 
στην εκδίκαση της κατηγορίας για φόνο εκ προ 
μελέτης. 
Ο Ντέιβιντ Χάντερ που επέφερε τον θάνατο στην 
σύζυγό του, η οποία βρισκόταν στο τελικό στά-
διο καρκίνου, υποστηρίζει ότι προέβη σε αυτή τη 
ενέργεια για να την λυτρώσει επειδή υπέφερε. 
Το ζητούσε όπως είχε ισχυριστεί η ίδια για να 
την απαλλάξει από τους πόνους. Για την Αστυ-
νομία και την Κατηγορούσα Αρχή επρόκειτο για 
φόνο εκ προμελέτης, αφού το θύμα δεν είχε 
αφήσει οποιοδήποτε σημείωμα. Η υπεράσπιση 
του 74χρονου, ωστόσο, που κρατείται τον τελευ-
ταίο χρόνο στις Κεντρικές Φυλακές, υποστήριξε 
ότι δεν επρόκειτο για εκ προμελέτης έγκλημα, 
παρουσιάζοντας ιατρικές γνωματεύσεις για την 
ασθένεια του θύματος.

Γιώργος Σαξατέ

Πόσες φορές έχουμε ακούσει ότι οι λαοί κυβερνού-
νται από τις κυβερνήσεις που τους αξίζουν, ενώ 

ταυτόχρονα όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνονται  
σεβαστές οι αποφάσεις του κυρίαρχου λαού οι οποίες 
είναι αλάθητες;
Αυτό δεν θα μπορούσαμε να το πούμε καθώς οι αποφά-
σεις της πλειοψηφίας, όπως εφαρμόζονται στη Δημο-
κρατία δυστυχώς δεν είναι πάντα σωστές και αν ανατρέ-
ξουμε στην ιστορία, θα δούμε πολλά παραδείγματα.
Ο Αδόλφος Χίτλερ για παράδειγμα, ο οποίος αιματοκύ-
λησε την ανθρωπότητα, ανήλθε στην εξουσία με εκλο-
γές, ως ηγέτης του Ναζιστικού Εργατικού Κόμματος, κα-
γκελάριος και στη συνέχεια, δικτάτορας του Γερμανικού 
Ράιχ από το 1933 έως το 1945... Θα ήταν όμως άδικο να 
πούμε ότι ο Γερμανικός λαός τα ήθελε και τα έπαθε.
Πολλές φορές οι γενικότερες συνθήκες και συγκυρίες 
οδηγούν τους λαούς σε λανθασμένες αποφάσεις. Όταν 
για παράδειγμα το κόμμα του Χίτλερ κέρδισε τις εκλο-
γές η Γερμανοί προέρχονταν από την ήττα τους στον Α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρχε φτώχια εξαθλίωση ανεργία 
και ο πληγωμένος εγωισμός των Γερμανών που ένοιω-
θαν ότι προδόθηκαν.
Στη συνέχεια όμως με το που ανέλαβε την ηγεσία, εγκα-
θίδρυσε στη Γερμανία φασιστικό καθεστώς. Τα κόμμα-
τα της αντιπολίτευσης κηρύχθηκαν εκτός νόμου, ενώ 
οι πολιτικοί αντίπαλοι καταδιώκονταν και δολοφονού-
νταν.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος έχασε τις εκλογές το 1920, ενώ 
είχε καταφέρει να διπλασιάσει τα εδάφη της Ελλάδας 
και οι ενέργειες της νέας κυβέρνησης οδήγησαν στην 
εθνική συμφορά του 1922. Σαφώς λοιπόν ο κυρίαρχος 
λαός δεν είναι πάντα αλάθητος στις αποφάσεις του, ιδι-
αίτερα σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή. Σε όποια 
κατάσταση όμως και να βρισκόμαστε ως λαός, έχουμε 
υποχρέωση να ζυγίζουμε τις αποφάσεις μας και να μην 
παρασυρόμαστε, σκεπτόμενοι ότι η όποια απόφασή 
μας σε κρίσιμες περιόδους θα καθορίζει τις ζωές και τις 
τύχες μας τα επόμενα χρόνια.
Για παράδειγμα σήμερα στην χώρα μας μετά τα πολλα-
πλά σκάνδαλα διαφθοράς, που ενέκυψαν φτάσαμε στο 
σημείο να αναλώνουμε ολόκληρες προεκλογικές περι-
όδους για να προβάλουμε την ακεραιότητα των υπο-
ψηφίων κάτι που θα έπρεπε ασφαλώς να εννοείται και 
αφήνουμε πίσω ή ακουμπούμε εξ’ απαλών ονύχων καυ-
τά προβλήματα που απασχολούν το λαό.  Σήμερα στα 
δημοκρατικά πολιτεύματα ο πολίτης έχει την άνεση να 
σκέφτεται  υγιώς και να αποφασίζει με γνώμονα το γενι-
κότερο καλό. Ας μην παρασυρθούμε από το γενικότερο 
κλίμα και ας σκεφτούμε σοβαρά την απόφαση μας που 
ουσιαστικά θα καθορίσει και το μέλλον το δικό μας και 
τους τόπου μας…

Πονηροί καιροί…

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

Αθλητικά
Δύσκολες αποστολές 
για Πάφο και Ακρίτα στο 
πλαίσιο της 15ης αγωνι-
στικής, καθώς αγωνίζο-
νται με Καρμιώτισσα και 
Σαλαμίνα αντίστοιχα. 

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
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αν 
εκλεγεί στην προεδρία της 
Δημοκρατίας θα αξιοποι-
ήσει στελέχη από όλες τις 
παρατάξεις.

ΣΕΛΙΔΑ 3 

Επικαιρότητα
Άλλη μια περίπτωση που 
καταδεικνύει την στελέ-
χωσης των ασθενοφόρων 
καταγράφηκε στις αρχές 
της εβδομάδας.

ΣΕΛΙΔΑ  5

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

ΣΕΛΙΔΑ 17

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

1825-H πολιορκία του Με-
σολογγίου
Αρχίζει η τρίτη και τελευ-
ταία πολιορκία του Μεσο-
λογγίου.
1865-Κάνει πρεμιέρα η «Η-
μιτελής Συμφωνία» του 
Σούμπερτ.
1903-Η ιστορική πτήση των 
αδελφών Ράιτ
Στις 10:35 π.μ. στη Βόρειο 
Καρολίνα πραγματοποιείται 

από τους αδελφούς Όρβιλ 
και Γουίλμπορ Ράιτ η πρώτη 
πτήση παγκοσμίως με μηχα-
νοκίνητο αεροπλάνο. Η πτή-
ση τους διαρκεί 1 λεπτό, κα-
λύπτοντας 850 πόδια. (Ημέ-
ρα της Αμερικανικής Αερο-
πορίας)
1915-Οι Γάλλοι καταλαμβά-
νουν το Καστελόριζο
Οι Γάλλοι καταλαμβάνουν 
το Καστελόριζο, στην προ-

σπάθειά τους να πείσουν 
την κυβέρνηση των Αθηνών 
να πάρει μέρος στον πόλε-
μο στο πλευρό τους. (Α’ Πα-
γκόσμιος Πόλεμος)
1967-ΚΟΝ Ρήγας Φεραίος,
Ιδρύεται η Πανελλήνια Α-
ντιδικτατορική Οργάνωση 
Σπουδαστών «Ρήγας Φεραί-
ος», μετέπειτα ΕΚΟΝ Ρήγας 
Φεραίος, η νεολαιϊστικη ορ-
γάνωση του ΚΚΕ (εσ.).
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“Η διαφήμιση 
είναι τυπωμέ-
νες πωλήσεις”

Daniel Starch
Διαφημιστής

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ

Δανιήλ προφ. & Αγ. Τριών Παίδων, 
Διονυσίου Ζακύνθου
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/12/2022-ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΗΛ 97604677
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/12/2022-ΚΑΝΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΗΛ. 99520284

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

17/12/22 Σάββατο Σαββίδης Πανίκος Ευαγόρα Παλληκαρίδη 61  Δίπλα από 

Μέγαρο Τράπεζας Κύπρου Πάφος 26933568 26934034

18/12/22 Κυριακή  Νικολαϊδου Κωνσταντία Γωνία Ν. Νικολαϊδη και Γεωργίου 

Χ. Ιωαννίδη κατ. 5 Elysia Park,  Pafilia (Universal) Πάφος 26935642 26933793

19/12/22 Δευτέρα Αγαθοκλέους Άντρη Ελευθερίου Βενιζέλου 24 Μετοχικό 

Φαρμακείο ΣΕΚ. Στα επαρχιακά γραφεία ΣΕΚ Πάφου, 26933820 99094932

20/12/22 Τρίτη  Πιστέντη - Ιουλιανού Άντρη Τάφοι των Βασιλέων 24 

Ταφοι των Βασιλέων 300μ από MALL προς Coral Bay 26950073 26950778

21/12/22 Τετάρτη Κουτέπας Βασίλειος Αμάλθειας 2 Φώτα Νοσοκομείου 

Ευαγγελισμός Πάφος 26932999 99463268

21/12/22 Τετάρτη Μαληκκίδου - Καραολίδου Πίτσα Νικοδήμου Μυλωνά 1 

Απέναντι από CAFÉ NERO στην Αγορά κέντρο πόλης 26935495 99490987

22/12/22 Πέμπτη  Μενελάου Μενέλαος Αρχ. Μακαρίου Γ’ 12 Εναντι βενζιναδικου  

Agip, διπλα από Papantoniou Bakeries Γεροσκήπου 26812121 99813985

23/12/22 Παρασκευή  Πολυκάρπου Ίκαρος Ελευθερίου Βενιζέλου 29 

Κάτω από την Κλινική Άγιος Γεώργιος Πάφος 26935133 26653809

Το σκέφτεται η Νομική Υπηρεσία 
Ζήτησε νέα αναβολή για τον συζυγοκτόνο 
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Ύστατες μάχες για τον Ακάμα 
Παρέμβαση Γενικού Ελεγκτή 

Α κόμη όμως και αν δημοσιευθεί το Το-
πικό Σχέδιο ουσιαστικά θα είναι άνευ 
σημασίας καθώς θα κληθεί να το εφαρ-

μόσει και να υλοποιήσει η επόμενη κυβέρνηση.  
Μέσα σε όλα αυτά δημοσιεύτηκε πριν λίγες μέ-
ρες και η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή ο οποίος 
διαπιστώνει όργιο παρανομιών με την ανέγερ-
ση υποστατικών, κατοικιών, κέντρων εστίασης, 
περιπτέρων και αναψυκτηρίων, λειτουργία 
μπαρ, την τοποθέτηση κρεβατιών και ομπρε-
λών θαλάσσης, τη λειτουργία κτηνοτροφικών 
υποστατικών, επεμβάσεις και παράνομες κατα-
σκευές, και άλλες αυθαιρεσίες στη  χερσόνησο  
Ακάμα και ιδιαίτερα εντός του Εθνικού Δασικού 
Πάρκου (ΕΔΠ), καταγράφονται από την Ελεγκτι-
κή Υπηρεσία στην «Περιβαλλοντική Διαχείριση 
Χερσονήσου Ακάμα – Έχουν επιτευχθεί τα επι-
θυμητά αποτελέσματα.

Καβγάδες 
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και το Κίνημα 

Οικολόγων, θεωρούν καταστροφική εξέλιξη 
το ενδεχόμενο να μην δημοσιευθεί το Τοπικό 
Σχέδιο δήλωσε στο Radiocosmos o επαρχιακός 
γραμματέας του Κινήματος Οικολόγων Περι-
βάλλοντιστών Ορέστης Μάτσας. Κάθε μέρα 
που περνάει όπως είπε χωρίς το σχέδιο που θα 
ρυθμίζει τις αναπτύξεις στην περιοχή είναι σε 
βάρος του του περιβάλλοντος αλλά και των κα-
τοίκων της περιοχής. 
Ο κ. Μάτσας χαρακτήρισε λυπηρό το γεγονός 
ότι οι κοινότητες της περιοχής δεν έχουν την 
κατάλληλη ηγεσία για να αξιοποιήσουν τις δυ-

νατότητες που προσφέρει ένα διαφορετικό μο-
ντέλο ανάπτυξης και αξιοποίησης του Ακάμα. 
Οι αναφορές του επαρχιακού γραμματέα των 
Οικολόγων για την ανάγκη δημοσίευσης του 
Τοπικού Σχεδίου για τον Ακάμα προκάλεσαν 
την αντίδραση του Κοινοτάρχη της Ίννιας Γιά-
γκου Τσίβικου ο οποίος προειδοποίησε ότι αν 
επιχειρηθεί κάτι τέτοιο θα υπάρξουν δυναμικές 
αντιδράσεις. Χαρακτήρισε επίσης εχθρούς των 
κοινοτήτων τους Οικολόγους και τα μέλη των 
περιβαλλοντικών οργανώσεων διατυπώνοντας 
απειλές.

Οι περιβαλλοντικές 
οργανώσεις και το 
Κίνημα Οικολόγων, 
θεωρούν καταστροφική 
εξέλιξη το ενδεχόμενο 
να μην δημοσιευθεί το 
Τοπικό Σχέδιο

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αν εκλεγεί στην 
προεδρία της Δημοκρατίας θα αξιοποι-

ήσει στελέχη από όλες τις 
παρατάξεις και η κυβέρ-
νηση του θα είναι ευρείας 
αποδοχής υποστήριξε ο 
πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μά-
ριος Καρογιάν. 
Σε συνέντευξη του στο 

Radiocosmos o κ. Καρογιάν χαρακτήρισε 
αποκυήματα φαντασίας τα σενάρια που 
παρουσιάζονται για τις δεσμεύσεις που 
ανέλαβε ο κ. Χριστοδουλίδης έναντι των 
κομμάτων που τον στηρίζουν. Η ΔΗ.ΠΑ πρό-
σθεσε απέστειλε επιστολή με τις θέσεις της 
στον κ. Χριστοδουλίδη και απάντησε επίσης 
γραπτώς. Για την απάντηση συνέχισε ενημε-
ρώθηκε και η Κεντρική Επιτροπή της ΔΗΠΑ 
και τα συλλογικά όργανα. Σχολιάζοντας τις 
επικρίσεις που διατυπώνονται από άλλες 
πολιτικές δυνάμεις και υποψηφίους για τα 
κόμματα που στηρίζουν την υποψηφιότη-
τα Χριστοδουλίδη, με χαρακτηρισμούς του 
τύπου αχταρμάς και συνονθύλευμα ο πρό-
εδρος της ΔΗΠΑ ανέφερε ότι όλοι οι Πρόε-
δροι της Κυπριακής Δημοκρατίας πλην του 
κ. Αναστασιάδη κατά την 2η θητεία, εξελέ-
γησαν με την υποστήριξη και άλλων πολιτι-
κών δυνάμεων. Είναι πλεονέκτημα είπε ότι 
ο κ. Χριστοδουλίδης στηρίζεται από περισ-
σότερα του ενός κόμματα.

Μάριος Καρογιάν
Δεν υπήρξε συνδιαλλαγή 
για την υποστήριξη 
Χριστοδουλίδη…
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  Ριπές
Στο ράφι πάλι ο Ακάμας 

Η παρούσα κυβέρνηση διανύει τις τελευταίες μέ-
ρες και φαίνεται σχεδόν αδύνατον να προλάβει 

να προχωρήσει στην δημοσίευση του Τοπικού Σχε-
δίου για τον Ακάμα. 
Ακόμη όμως και αν επιχει-
ρηθεί η δημοσίευση του δεν 
θα έχει καμιά σημασία, διότι 
ουσιαστικά θα τελεί υπό την 
αίρεση της επόμενης κυβέρ-
νησης η οποία θα έχει την 
ευθύνη υλοποίησης του. 
Με δεδομένο ότι και οι 
επηρεαζόμενες κοινότητες 
αντιτίθενται στις πρόνοιες 
του Τοπικού Σχεδίου δεν 

επιτυγχάνεται και ο διακηρυγμένος στόχος της κυ-
βέρνησης που ήταν να εξυπηρετήσει τα αιτήματα 
των τοπικών αρχών που επιζητούν την κατάργηση 
των λευκών ζωνών. 
Το Τοπικό Σχέδιο θα μπορούσε να είχε δημοσιευθεί 
πριν από 3 χρόνια αλλά το Πολεοδομικό Συμβούλιο 
και η Κυβέρνηση το ανέβαλλαν από εξάμηνο σε εξά-
μηνο. Η διαιώνιση του θέματος δεν θα είναι προς 
όφελος ούτε των κοινοτήτων, ούτε του περιβάλ-
λοντος.  Χαρακτηριστική είναι και παρέμβαση του 
Γενικού Ελεγκτή η υπηρεσία του οποίου διενήργησε 
έρευνα για τα κονδύλια που διατέθηκαν για τις με-
λέτες που αφορούν τον Ακάμα. 
Η Ελεγκτική Υπηρεσία καταγράφει όργιο παρανο-
μιών με την ανέγερση υποστατικών, κατοικιών, 
κέντρων εστίασης, περιπτέρων και αναψυκτηρίων, 
λειτουργία μπαρ, την τοποθέτηση κρεβατιών και 
ομπρελών θαλάσσης, τη λειτουργία κτηνοτροφι-
κών υποστατικών, επεμβάσεις και παράνομες κα-
τασκευές, και άλλες αυθαιρεσίες στη  χερσόνησο 
Ακάμα και ιδιαίτερα εντός του Εθνικού Δασικού 
Πάρκου (ΕΔΠ), καταγράφονται από την Ελεγκτική 
Υπηρεσία στην «Περιβαλλοντική Διαχείριση Χερσο-
νήσου Ακάμα – Έχουν επιτευχθεί τα επιθυμητά απο-
τελέσματα;», που δημοσιεύτηκε πριν λίγες μέρες.  
Στην Έκθεση καταγράφονται ακόμα περιπτώσεις 
παράνομων δρόμων/μονοπατιών, ρίψη πυροτεχνη-
μάτων, παράνομη βόσκηση, παράνομη εκχέρσωση 
δασικής γης, εκχερσώσεις άγριας βλάστησης, πα-
ράνομο άναμμα φωτιάς, πλακόστρωτα – λαξευμένα 
σκαλοπάτια, και άλλα. Σύμφωνα με την Ελεγκτική 
Υπηρεσία, η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων άρσης 
των σοβαρών αυθαιρεσιών εντός του ΕΔΠ προκαλεί 
ανησυχίες σχετικά με την προστασία και διαχείριση 
της περιοχής. 
Ουσιαστικά παρατηρείται σωρεία παράνομων 
επεμβάσεων και με την καθυστέρηση επιβολής νό-
μου, εν αναμονή και των χρονοβόρων διαδικασιών 
που οδηγούνται στο δικαστήριο, επιβραβεύονται 
οι παρανομίες. Όλες οι περιπτώσεις προκαλούν τη 
σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος και δη-
μιουργούν σοβαρό κίνδυνο υποβάθμισης κυρίως 
των παραλιών ωοτοκίας των δύο απειλούμενων 
και αυστηρά προστατευόμενων ειδών θαλάσσιων 
χελώνων στη χερσόνησο Ακάμα. Στην ειδική έκθε-
ση παρουσιάζονται 8 συγκεκριμένες περιπτώσεις 
παρανομιών από την Ελεγκτική Υπηρεσία, 20 περι-
πτώσεις από το Τμήμα Δασών, 7 από την Υπηρεσία 
Θήρας και Πανίδας και 10 από το Τμήμα Περιβάλ-
λοντος. 
Στο μεταξύ, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφρά-
ζουν έντονη ανησυχία για την καθυστέρηση που πα-
ρατηρείται στην οριστικοποίηση του υπό εκπόνηση 
Τοπικού Σχεδίου Ακάμα και καλούν τους αρμοδίους 
να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν στη δη-
μοσίευση του σχεδίου. Η Ομοσπονδία Περιβαλλο-
ντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), εκφράζει τις 
σοβαρές ανησυχίες της για τη σημαντική καθυστέ-
ρηση που παρατηρείται όσον αφορά την οριστικο-
ποίηση του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Ακάμα 
και καλεί την Πολεοδομική Αρχή όπως προχωρήσει 
άμεσα στην υποβολή προς περιβαλλοντική επανα-
ξιολόγηση του τελικού Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, έτσι 
ώστε να προχωρήσει το συντομότερο η διαδικασία 
έγκρισης και δημοσίευσής του.

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

Αρχιεπισκοπικές Εκλογές Πάφος
Όλα έτοιμα για την εκλογή Αρχιεπισκόπου 

Ό λα έτοιμα για την αυριανή 
εκλογική αναμέτρηση που 
θα αναδείξει τους τρεις 

ιεράρχες που εκλεγούν στο τριπρό-
σωπο και από τους οποίους η Ιερά 
σύνοδος θα εκλέξει τον νέο προκα-
θήμενο της Εκκλησία της Κύπρου. 
Μετά από μια σύντομη προεκλογική 
περίοδο, όπου οι υποψήφιοι ιεράρ-
χες είχαν την ευκαιρία να αναπτύ-
ξουν τις θέσεις τους, πιστοί καλού-
νται στις κάλπες για να ψηφήσουν 
τον ιεράρχη που προκρίνουν να ανα-
λάβει τα ηνία της Εκκλησίας μας.
Οι σφραγισμένες κάλπες βρίσκονται 
στην Πάφο από τα μέσα της εβδομά-
δας και φυλάσσονται στο Μέγαρο 
της ΠΑΣΥΣΥ υπό αστυνομική φρού-
ρηση και αύριο το πρωί θα μεταφερ-
θούν στα εκλογικά κέντρα.
Και οι έξι υποψήφιοι, δηλαδή οι 
Μητροπολίτες Λεμεσού Αθανάσιος, 
Ταμασού & Ορεινής Ησαΐας, Πάφου 
Γεώργιος, Αμμοχώστου & Κωνστα-

ντίας Βασίλειος, Μόρφου Νεόφυτος 
και Κυρηνείας Χρυσόστομος, προ-
σβλέπουν σε εκλογή στο τριπρό-
σωπο, από το οποίο η Ιερά Σύνοδος 
θα εκλέξει τον νέο Αρχιεπίσκοπο. Η 
ανυπαρξία ιστορικού εκλογών σε 
παγκύπρια βάση, απευθείας από 
το λαό, επιτρέπει και στους έξι υπο-
ψηφίους να τρέφουν προσδοκίες 
για επιτυχία. Υπενθυμίζεται ότι στις 
τελευταίες εκλογές που έγιναν το 
2006 για την εκλογή αρχιεπισκόπου, 
οι πιστοί ψήφιζαν αντιπροσώπους 
των υποψηφίων (εκλέκτορες) και 
όχι απευθείας τον ιεράρχη που επι-
θυμούσαν.
Κατά συνέπεια, η εκλογική διαδικα-
σία της Κυριακής διαφοροποιεί τα 
δεδομένα και όπως προαναφέρθη-
κε, όλα θα κριθούν από το βαθμό 
ανταπόκρισης των 549,000 πιστών 
και την τελική προσέλευση στα 942 
εκλογικά κέντρα που θα λειτουργή-
σουν σε όλες τις ενορίες.
Συνολικά 549 χιλιάδες Χριστιανοί 
ορθόδοξοι, είναι εγγεγραμμένοι 
στους εκλογικούς καταλόγους για τη 
ψηφοφορία της Κυριακής και το με-
γάλο ερώτημα είναι πόσοι από αυ-
τούς θα προσέλθουν στις κάλπες.
Η καταμέτρηση θα γίνει κατά τόπους 
και τα αποτελέσματα θα ανακοινω-

θούν από τον Έφορο Γιάννο Χαριλά-
ου.
Οι εγγεγραμμένοι εκλογείς της περι-
φέρειας μας για τις Αρχιεπισκοπικές 
εκλογές ανέρχονται σε 60.054 ενώ, 
παγκύπρια, θα λειτουργήσουν συνο-
λικά 942 εκλογικά κέντρα.
Σχετικές αναρτήσεις σημείωσε, θα 
γίνουν έξω από τα εκλογικά κέντρα 
για να ξέρουν οι εκλογείς πού θα 
ψηφίσουν ενώ κάλεσε παράλληλα 
τους ψηφοφόρους να αποταθούν 
προς ενημέρωση σε σχετικό link 
της Εκκλησίας της Κύπρου https://
poupsifizis.cy.net/ που μπορεί κά-
ποιος καταχωρώντας τον αριθμό 
ταυτότητας του και την ημερομηνία 

της γέννησης του να εξακριβώσει 
πού ψηφίζει.
Η ψηφοφορία, αύριο θα αρχίσει 
στις 10:00 π.μ. ως τις 6:00 μ.μ.18:00 
με διακοπή από τη 1:00 μ.μ. μέχρι 
τις 2:00 μ.μ. 
Δόθηκαν οδηγίες από την Εκκλησία 
της Κύπρου να ολοκληρωθούν ο θεί-
ες λειτουργίες μέχρι τις 08:45 το αρ-
γότερο για να μπορούν να στηθούν 
τα εκλογικά κέντρα.
Οι προεδρεύοντες, που έχουν διορι-
στεί από τις Επαρχιακές Διοικήσεις 
στα κέντρα είναι δημόσιοι υπάλλη-
λοι και οι βοηθοί τους έχουν διορι-
στεί από Μητροπόλεις είτε είναι ιε-
ρείς είτε εκκλησιαστικοί επίτροποι.

60.054 εκλογείς και 
136 εκλογικά κέντρα 
θα λειτουργήσουν στην 
εκλογική περιφέρεια 
της Πάφου…

Σ ύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις και 
εκτιμήσεις που προηγήθηκαν ο Μητροπολί-
της Πάφου Γεώργιος θα είναι μέσα στο τρι-

πρόσωπο, νοουμένου ότι στην Πάφο θα υπάρξει 
ικανοποιητική συμμετοχή των πιστών στην εκλο-
γική διαδικασία. 
Καθώς λοιπόν η αποχή αναμένεται να φτάσει σε 
ψηλά ποσοστά, γίνεται αντιληπτό ότι η όσο το δυ-
νατόν μεγαλύτερη συμμετοχή  των Παφιτών ψη-
φοφόρων θα κρίνει πολλά.
Το προηγούμενο διάστημα, υπήρξε μεγάλη κινη-
τοποίηση στην επαρχία μας με πολλά κοινωνικά 
σύνολα να δηλώνουν τη στήριξή τους στον Μη-
τροπολίτη Πάφου, ενώ και ο ίδιος, ανέπτυξε τις 
θέσεις του σε διάφορες συγκεντρώσεις που ορ-
γανώθηκαν σε όλα τα μήκη και πλάτη της επαρ-
χίας μας.
Ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος, μιλώντας χτες 
το πρωί στο Ράδιο Κόσμος, δήλωσε αισιόδοξος 
ότι θα είναι στο τριπρόσωπο και κάλεσε τους πι-
στούς της επαρχίας μας να προσέλθουν μαζικά 
στις κάλπες.
Η αυριανή εκλογική διαδικασία είναι πρωτόγνω-
ρη και ως εκ τούτου κανένας δεν μπορεί να προ-
βεί σε ασφαλείς εκτιμήσεις, δεδομένου ότι πολλά 
θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των πιστών που 
θα προσέλθουν για να ασκήσουν το εκλογικό τους 
δικαίωμα. 
Τα επιτελεία και οι ομάδες υποστήριξης των έξι 
υποψηφίων για τον αρχιεπισκοπικό θρόνο, εντα-
τικοποίησαν τις επαφές τόσο στην γεωγραφική 
περιφέρεια του κάθε Μητροπολίτη, όσο και ευ-
ρύτερα σε ολόκληρη την Κύπρο, με στόχο την εξα-

σφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής υποστήριξης 
και τη δημιουργία δυναμικής για τη συνέχεια της 
διαδικασίας, κάτι που επεσήμανε επανειλημμένα 
και ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος στις δηλώ-
σεις και ομιλίες του προς τους Παφίτες.

136 Κέντρα στην Πάφο
136 εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν στην αρ-
χιερατική περιφέρεια Πάφου, η οποία καλύπτει 
όλες τις κοινότητες της επαρχίας Πάφου και 19 
κοινότητες της Λεμεσού καθώς και μία κοινότητα 
της Λευκωσίας

Από την επαρχία Λεμεσού στην αρχιερατική περι-
φέρεια Πάφου συμπεριλαμβάνονται το Πισσού-
ρι, Αυδήμου, Παραμάλι, Ανώγυρα, Πάχνα κ.ά. και 
από την επαρχία Λευκωσίας ο Παχύαμμος.
Σύμφωνα με την Έπαρχο Πάφου Μαίρη Λάμπρου, 
συνολικά θα λειτουργήσουν 136 εκλογικά κέντρα, 
εντός των ναών ή σε διπλανές αίθουσες των εκ-
κλησιών.
Η Επαρχος Πάφου σημείωσε πως υπάρχουν κοι-
νότητες μικρές για τις οποίες θα λειτουργήσει ένα 
εκλογικό κέντρο όπως για παράδειγμα για τον Κά-
θηκα, Πάνω και Κάτω Ακουρδάλεια.

Ο Πάφου Γεώργιος με τις καλύτερες 
προϋποθέσεις για το Τριπρόσωπο
Η συμμετοχή των Παφιτών θα κρίνει πολλά
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ά λλη μια περίπτωση που καταδεικνύει την 
έλλειψη οργάνωσης και στελέχωσης των 
ασθενοφόρων του Νοσοκομείου του Νο-

σοκομείου της Πόλης Χρυσοχούς καταγράφηκε 
στις αρχές της εβδομάδας με ηλικιωμένη γυναίκα 
η οποία τραυματίστηκε και ανέμενε για περίπου 4 
ώρες προκειμένου να την παραλάβει ασθενοφό-
ρο και να την μεταφέρει στο Νοσοκομείο Πάφου. 
Παράγοντες της περιοχής ενημερώθηκαν για το 
περιστατικό  από συγγενικά πρόσωπα της ηλι-
κιωμένης και προσπάθησαν να μεσολαβήσουν 
προκειμένου να μεταφερθεί η τραυματίας στο 
Νοσοκομείο. Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν μόνη 
στο σπίτι όταν γλίστρησε και τραυματίστηκε 
γύρω στις 8 το πρωί. Δύο ώρες  αργότερα εντο-
πίστηκε από τον ταχυδρόμο, ο οποίος ενημέρωσε 
συγγενικά της πρόσωπα. Όταν έφθασε στο σπίτι 
η εγγονή της προσέκρουσε σε γυάλινη πόρτα με 
αποτέλεσμα να τραυματιστεί και η ίδια. 

Τόσο η ηλικιωμένη όσο και η εγγονή της μετα-
φέρθηκαν εσπευσμένα στο τοπικό νοσοκομείο. 
Την νεαρή τραυματία μετάφερε στο Νοσοκομείο 
ο πατέρας της, όμως για την ηλικιωμένη όπως κα-
ταγγέλλουν κλήθηκε ασθενοφόρο. 
Στο μεσοδιάστημα προέκυψε άλλο επείγον περι-
στατικό και το ασθενοφόρο έπρεπε να μεταφέρει 
ασθενή ο οποίος είχε εκτιμηθεί ότι υπέστη έμ-
φραγμα. 
Στη συνέχεια υπήρξε και δεύτερο επείγον περι-
στατικό με αποτέλεσμα η ηλικιωμένη γυναίκα να 
μεταφερθεί τελικά μετά τις 2 το μεσημέρι στο Νο-
σοκομείο Πάφου. 
Δεν είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνεται 
ανάλογο πρόβλημα στην Πόλη Χρυσοχούς όπου 
υπάρχουν διαθέσιμα ασθενοφόρα αλλά δεν 
υπάρχει το αντίστοιχο προσωπικό και την περιο-
χή εξυπηρετεί ασθενοφόρο από τον σταθμό της 
Πέγειας. 
Για την καλύτερη στελέχωση της υπηρεσίας ασθε-
νοφόρων είχαν γίνει διαβήματα στο παρελθόν 
και από τον Δήμο της Πόλης Χρυσοχούς. Αυτό έγι-
νε πριν ακριβώς από ένα χρόνο όταν ο 76χρονος 
ψαράς Παρασκευάς Πάου λόγω έλλειψης ασθε-
νοφόρου μεταφέρθηκε με ταξί στην Πάφο και 
ξεψύχησε καθ’ οδόν. Οι διαβεβαιώσεις που είχαν 
δοθεί τότε ήταν ότι θα προσλαμβάνονταν επιπρό-
σθετοι οδηγοί ασθενοφόρων ώστε να υπάρχει η 
απαιτούμενη στελέχωση σε 24ωρη βάση. Αυτό 

σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιώτη Παπαχριστοφή 
έγινε, όμως πρόσφατα ένα πλήρωμα ασθενοφό-
ρου αποσπάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες του 
Πύργου Τηλλυρίας. 

Εξηγήσεις 
Σχετικά με τις καταγγελίες σε ανακοίνωση του ο 
ΟΚΥπΥ διευκρινίζει ότι ηλικιωμένη γυναίκα που 
είχε λιποθυμικό επεισόδιο στο σπίτι της, μετα-
φέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο 
Πόλης Χρυσοχούς, όπου έτυχε όλης της πρέπου-
σας και επείγουσας φροντίδας υγείας. Μετά από 
όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις, αποφασίσθηκε 
η διακομιδή της στο Γ.Ν. Πάφου, όπου σύμφωνα 

με τις καταγεγραμμένες κλήσεις, στις 13:45 ενη-
μερώθηκε η Υπηρεσία Ασθενοφόρων. Τη δεδομέ-
νη στιγμή, το ένα ασθενοφόρο μετέφερε ασθενή 
με έμφραγμα του μυοκαρδίου και το άλλο ασθε-
νή με εγκεφαλικό επεισόδιο. Το περιστατικό, το 
οποίο βρισκόταν στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσο-
χούς κάτω από ιατρονοσηλευτική παρακολούθη-
ση και η ζωή του δεν κινδύνευε, μεταφέρθηκε με 
ασθενοφόρο στις 15:15 στο Γ.Ν. Πάφου. 
Αναφορές, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα, βλάπτουν το κύρος και την αξι-
οπιστία του Οργανισμού, αλλά κυρίως πλήττουν 
την εμπιστοσύνη των ασθενών προς τις υπηρεσί-
ες που παρέχονται. 

Ασθενοφόρα δίχως οδηγούς στην Πόλη Χρυσοχούς 
Τι απαντά ο ΟΚΥπΥ για το θέμα

Μ ε κατηγορίες για bullying από συντεχνιακούς 
σε υπαλλήλους του Δήμου απάντησε ο Δή-
μαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος στις 

καταγγελίες των συντεχνιών ότι παραβιάζει τις συλλογι-
κές συμβάσεις με αφορμή την απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου για τις άδειες ασθενείας του υπαλλήλων 
και εργατικού προσωπικού. 
Ο Δήμαρχος Πάφου μιλώντας στο Radiocosmos ανέ-
φερε χαρακτηριστικά ότι υπάλληλοι του Δήμου που 
πρόσκεινται σε συντεχνίες  χλευάζουν, βρίζουν  ή και 
τρομοκρατούν υπαλλήλους που χαιρετούν τον Δήμαρ-
χο ή ακολουθούν τις οδηγίες του. Ο Δήμαρχος Πάφου 

κατάγγειλε επίσης ότι ένας αριθμός υπαλλήλων και ερ-
γατών παίρνουν κάθε χρόνο 18 ή 20 μέρες άδειες ασθε-
νείας, συνήθως όπως είπε Παρασκευές ή Δευτέρες για ή 
κάποια μέρα που μεσολαβεί γιορτές και συγκεκριμένες 
περιόδους συστηματικά. Για να περιοριστεί όπως είπε 
αυτό το φαινόμενο η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμ-
βουλίου υπερψήφισε την πρόταση του για αλλαγή του 
τρόπο καταβολής του μισθού για τις ημέρες των αδειών 
ασθενείας.  

Θράσος 
Απαντώντας στον Δήμαρχο Πάφου ο συνδικαλιστής 
της ΠΕΟ Δημήτρης Επιφανίου χαρακτήρισε θράσος του 
κ. Φαίδωνος, να ισχυρίζεται ότι οι συντεχνίες κάνουν 
bullying στους υπαλλήλους του Δήμου. Η στάση του κ. 
Φαίδωνος και η συμπεριφορά του απέναντι στο προ-
σωπικό του Δήμου είναι γνωστή είπε ο κ. Επιφανίου 
και έχουν γίνει καταγγελίες ακόμη και στην Αστυνομία. 
Ανέφερε χαρακτηριστικά περίπτωση ενός οδηγού σα-
ρώθρου  τον οποίο βρήκε έξω από το όχημα στα πάρ-
κινγκ του Δήμου και τον τιμώρησε διατάσσοντας για 
τον επόμενο μήνα να εργαστεί ως σκυβαλοσυλλέκτης 
ή να μείνει εκτός υπηρεσίας. Ο κ. Επιφανίου υποστή-
ριξε ότι ο Δήμος Πάφου και ο Δήμος Παραλιμνίου είναι 
οι μοναδικοί Δήμοι που δεν υπόγραψαν την συλλογική 
σύμβαση που επιτεύχθηκε με την Ένωση Δήμων και κα-
τάγγειλε ότι ο Δήμαρχος Πάφου αγνοεί τις συντεχνίες 
και δεν διαβουλεύεται μαζί τους για οποιοδήποτε θέμα.  
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων στον 
Δήμο Πάφου καταγγέλλουν την απόφαση της πλειοψη-
φίας του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου για μονομερή 
αλλαγή στην καταβολής της άδειας ασθενείας του προ-
σωπικού του Δήμου. 

Εχθρικό κλίμα μεταξύ Φαίδωνα και 
Συντεχνιών  

Ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία 
τραυματίστηκε,  ανέμενε για 
περίπου 4 ώρες προκειμένου 
να την παραλάβει ασθενοφόρο 
και να την μεταφέρει στο 
Νοσοκομείο Πάφου.

Ο Δήμαρχος Πάφου 
καταγγέλει bulling σε 
εργαζόμενους από τις 
συντεχνίες

O Δήμος Πάφου απέκοψε τα 
ξημερώματα της Παρασκευ-
ής τις δύο αροκάριες μπρο-

στά από το Δημοτικό Μέγαρο με την 
σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Δα-
σών. Είχε προηγηθεί απόφαση της 
πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβου-
λίου και σχετικό αίτημα προς το Τμή-
μα Δασών. Ο Διευθυντής του Τμήμα-
τος Δασών Χαράλαμπος Αλεξάνδρου 
επιβεβαίωσε στο Radiocosmos, ότι 
έδωσε άδεια για να κοπούν οι Αρο-
κάριες υπό την προϋπόθεση ότι στον 
χώρο θα φυτευτούν 5 νέα δέντρα. Ο 
κ. Αλεξάνδρου αποκάλυψε ότι χθες, 
ο ίδιος επιθεώρησε τις δύο Αροκάρι-
ες και έδωσε την σχετική άδεια διότι 
όπως είπε τα δέντρα ήταν γερασμένα 

και παρουσίαζαν σχετικά σημάδια. 
Τραγική χαρακτήρισε την απόφαση 
του Τμήματος Δασών ο επαρχιακός 

γραμματέας του Κινήματος Οικο-
λόγων Περιβαλοντιστών Ορέστης 
Μάτσας. Χαρακτήρισε απαράδεκτη 
την δικαιολογία του διευθυντή του 
Τμήματος ότι τα δύο δέντρα ήταν 
γερασμένα και διερωτήθηκε αν θα 
πρέπει να κάνουμε το ίδιο και με 
τους ανθρώπους όταν περάσουν το 
εξηκοστό έτος της ηλικίας τους. Σε 
κάθε περίπτωση είπε ο κ. Μάτσας 
δεν είναι αποδεκτό να κόβονται 
ώριμα δέντρα γιατί εμποδίζουν την 
τοποθέτηση μια εξέδρας για εκδη-
λώσεις με το επιχείρημα ότι θα φυ-
τευτούν νέα.

Ξημερώματα έπεσαν 
τελικά οι αροκάριες 



Η Διεύθυνση και το προσωπικό 

σας εύχονται όμορφα, 

γλυκά Χριστούγεννα 

και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος.

Τηλ. 26 941 821



Το Harbour Cafe Restaurant
Εύχεται σε όλο τον κόσμο 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
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Έφυγε ο πύργος της Cyta

Ο πύργος της αρχής τηλεπικοινωνίων στα Κεντρικά Γρα-
φεία του οργανισμού ξηλώθηκε το Σαββατοκύριακο.Ο 

Πύργος Πάφου, ξηλώθηκε με την σύμφωνη γνώμη της CYTA 
και μετά από παρεμβάσεις του δήμου  Πάφου. Ο εξοπλι-
σμός αναμένεται να τοποθετηθεί σε δύο κλιμακοστάσια 
του κτιρίου. Θα ήταν βέβαια πολύ καλύτερη η εικόνα αν 
δεν υπήρχαν και δύο κεραίες που είναι στην οροφή του 
κτηρίου της Cyta. Όμως όπως πληροφορούμαστε αυτές οι 
δύο εγκαταστάθηκαν για να αντικαταστήσουν την μεταλ-
λική κεραία και αφορούν τις συχνότητες για αεροδρόμιο 
και άλλες ευαίσθητες υπηρεσίες που αφορούν την εθνική 
ασφάλεια.

Θα προλάβουν;

Μ ε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες στην 
Λεωφόρο Ελλάδος και στην Γλάδστωνος και εκτι-

μάται ότι θα παραδοθούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων 
όμως δεν είναι βέβαιο ότι θα προλάβουν να παραδώσουν 
τους δρόμους και πριν από τις γιορτές όπως είχαν διαβε-
βαιώσει. Ο Δημοτικός Σύμβουλος  του ΔΗΣΥ Γιώργος Τσέ-
λεπος χαρακτήρισε εφικτό να παραδοθούν τα έργα χωρίς 
μεγάλες καθυστερήσεις. Εκτός απρόοπτου  όπως ανέφερε 
στο θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί για 
παράδοση των έργων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Αναφε-
ρόμενος στα έργα στην οδό Γλάδστωνος είπε ότι με άμεση 
παρέμβαση του εργολάβου έγιναν οι απαραίτητες διορθώ-
σεις σε αστοχία  που διαπιστώθηκε.

Διαβεβαιώσεις για επιτάχυνση 

Μ ε τον νέο χρόνο αναμένεται φτάσει από την Ελλάδα 
υπεργολάβος με τα απαραίτητα μηχανήματα για τη 

συνέχιση των εργασιών για τον δρόμο 
Πάφου –Πόλεως Χρυσοχούς. Ο Δήμαρ-
χος Γιώτης Παπαχριστοφή αποκάλυψε 
στο Radiocosmos ότι στην πρόσφατη 
συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών 
έλαβαν εκ νέου  διαβεβαιώσεις ότι οι 
εργασίες προχωρούν κανονικά  και εάν 
χρειαστούν πρόσθετα κονδύλια θα διατε-
θούν από τον συμπληρωματικό προϋπο-

λογισμό. Παράλληλα ο κ. Καρούσος επανάλαβε την δέσμευση 
του ότι  προχωρούν οι διαδικασίες για τη δεύτερη φάση του 
έργου με την ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης φάσης. 

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Αδικαιολόγητες οι τιμές καυσίμων 
στην Πάφο 

Η απόσταση της Πάφου από τα διυλιστήρια και τις δεξα-
μενές καυσίμων δεν δικαιολογεί τις τιμές που πωλού-

νται στα πρατήρια της Πάφου η βενζίνη και το πετρέλαιο 
υποστηρίζει ο πρόεδρος της Παγκύπριας  ένωσης κατανα-
λωτών και ποιότητας ζωής Λουκάς Αριστοδήμου. Μιλώντας 
στο Radiocosmos χαρακτήρισε αδικαιολόγητη την διαφορά 
μέχρι και 13 σεντ το λίτρο στην τιμή της βενζίνης σε σύγκρι-
ση με την Λευκωσία. Ο κ. Αριστοδήμου ανέφερε παράλλη-
λα ότι είναι διαπιστωμένο και για άλλα προϊόντα ότι η Πά-
φος είναι πιο ακριβή σε σύγκριση με τις άλλες πόλεις. 

Φταίνε οι αναπλάσεις 

Μ εγάλη αύξηση στον αριθμό των μικροατυχημάτων κα-
ταγράφεται σε Πάφο και Λευκωσία σύμφωνα με έρευ-

να του Κυπριακού Ινστιτούτου Στατιστικολόγων. Με βάση την 
έρευνα η αύξηση στην Πάφο ανέρχεται στο 50% και στη Λευ-
κωσία στο 100%. Σύμφωνα με τον  Χρύσανθο Σαββίδη πρόε-
δρο του Κυπριακού Ινστιτούτου Στατιστικολόγων  η έρευνα 
αφορά τους  πρώτους  9 μήνες  του 2021 και του 2022. Με 
βάση την έρευνα τα περισσότερα  ατυχήματα σημειώνονται 
σε ώρες αιχμής (7-9 το πρωί και 5-6.30 το απόγευμα) και απο-
δίδονται στην αύξηση του όγκου των οχημάτων που διακι-
νούνται στους δρόμους αλλά και της στενότητας που επήλθε 
λόγω των αναπλάσεων. Η αύξηση των τροχαίων όπως είπε 
αφορά μικροατυχήματα. 

Θυμήθηκαν την Όπερα 

Ε ντός των ημερών το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου θα λάβει 
αποφάσεις αν θα διεξαχθεί το 2023 το φεστιβάλ όπερας 

το οποίο διακόπηκε λόγω της πανδημίας. Στον Δήμο Πάφου 

έχουν κατατεθεί σχετικές προτάσεις οι οποίες θα μελετηθούν. 
Αν η απόφαση είναι θετική τότε θα ξηλωθούν άμεσα και οι 
κερκίδες από το Ιακώβειο Στάδιο. Εν τω μεταξύ ο Δήμος Πά-
φου εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κηποθέατρου στο 
βόρειο τμήμα του Ιακώβειου Σταδίου χωρητικότητας περίπου 
1000 θέσεων το οποίο μεταξύ άλλων θα εξυπηρετεί και τις 
ανάγκες του μουσικού λυκείου.

Ακατάχνωτα
Κοντός ψαλμός αλληλούια… 
Την Κυριακή θα κριθεί από την συμμετοχή στις κάλ-
πες ποιοι θα είναι οι τρεις Μητροπολίτες που θα είναι 
υποψήφιοι στην συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου για 
την ανάδειξη τους στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο. Αν επι-
βεβαιωθούν οι προβλέψει και το τριπρόσωπο είναι ο 
Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος, και οι Μητροπολίτες 
Ταμασού και Λεμεσού... Σε μια τέτοια περίπτωση εί-
ναι πιθανόν ο Μητροπολίτης Πάφου να εκλεγεί από 
τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας στην Ιερά Σύνοδο 
εξασφαλίζοντας τις ψήφους των 9 συνοδικών. Αν και 
δεν μπορούν να αποκλειστούν εκπλήξεις σε περίπτω-
ση 2ης ψηφοφορίας  εκτιμάται και πάλι ότι ο Μητρο-
πολίτης Πάφου είναι το φαβορί... 

Τις τελευταίες μέρες οι δημοσκοπήσεις έχουν πάρει 
φωτιά με τις εταιρίες δημοσκοπήσεων να καταβάλ-
λουν μεγάλη προσπάθεια για να ανταποκριθούν στα 
αιτήματα των πελατών τους. Όλοι θέλουν αποτέλεσμα 
ερευνών που να τους βολεύουν λένε…! Ποιοι αλήθεια 
κάνουν τέτοιες παραγγελίες; 

Τα αιτήματα προς τις εταιρίες δημοσκοπήσεων δεν 
ήταν μόνον από υποψηφίους για την προεδρία, ή 
κόμματα αλλά και από υποψηφίους για τον αρχιεπι-
σκοπικό θρόνο... 

Την Κυριακή θα δείξει, κατά πόσον οι εταιρίες δημο-
σκοπήσεων θα εκτεθούν ή θα ανακτήσουν την χαμένη 
τους αξιοπιστία...

Στις 5 Ιανουαρίου θα κατατεθούν οι υποψηφιότη-
τες για τις Προεδρικές Εκλογές και σύμφωνα με τις 
προκαταρκτικές βολίδοσκοπήσεις οι ενδιαφερόμενοι 
μπορεί να φθάσουν τους 20! 

Ως πολιτικός σεισμός περιγράφεται η κατάσταση που 
επικρατεί στο Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα στην 
έδρα της Ε.Ε μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου 
διαφθοράς Qatargate. Για την ώρα πρωταγωνιστεί η 
Εύα Καϊλή, αλλά οι πληροφορίες λένε πως στο κά-
δρο της διαφθοράς μπορεί να προστεθούν και άλλοι 
αξιωματούχοι της Ε.Ε και του Ευρωκοινοβουλίου. Ας 
προσέχαμε ποιους εκλέγουμε και ποιους επιλέγουν 
τα κόμματα να τους εκπροσωπήσουν... 

Η αξιοπιστία της Ε.Ε και το κύρος της έχουν τρωθεί 
από αυτό το σκάνδαλο και ο μόνος τρόπος για να ανα-
κτηθεί είναι να φθάσει το μαχαίρι μέχρι το κόκκαλο. 
Κάθε άλλη προσπάθεια απλώς θα έχει ως αποτέλεσμα 
να επιδεινώνεται η εικόνα της Ε.Ε και να πλήττεται η 
αξιοπιστία της... 

Επιμένει ο ΟΚΥπΥ ότι προχωράει τις προετοιμασί-
ες του να λειτουργήσουν οι θάλαμοι νοσηλείας των 
ασθενών στο Νοσοκομείο της  Πόλης Χρυσοχούς. Οι 
κακές όμως γλώσσες λένε πως δεν γίνεται απολύτως 
τίποτε και ότι θα επιχειρήσουν να λειτουργήσουν τους 
θαλάμους με «μπαλώματα»...  

Με την σύμφωνη γνώμη το Τμήματος Δασών λοιπόν 
κόπηκαν οι εμβληματικές Αροκάριες. Χάσαμε και το 
δάσος; 

 Έπεσαν οι τιμές των καυσίμων τις τελευταίες μέρες 
και ορισμένοι υποψιασμένοι πολίτες ισχυρίζονται 
πως αυτό δεν είναι άσχετο με τις προεδρικές εκλογές. 
Προβλέπουν μάλιστα ότι μέχρι τον Φεβρουάριο οι τι-
μές θα πέφτουν. Μετά; Αλίμονο μας...  

Η “μούγια”
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Μπορεί όπως και άλλες αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου η απόφαση 

για το κόψιμο των δέντρων που υπήρχαν α-
ριστερά και δεξιά του Δημοτικού Μεγάρου 
να ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών αλλά 
τελικά όπως γίνεται συνήθως έγινε και πάλι 
αυτό που ήθελε ο δήμαρχος.
Τι κι αν ο διευθυντής του Τμήματος Δασών, 
δήλωνε κάθετα αντίθετος με την απόφαση 
και διαβεβαίωνε ότι δεν πρόκειται να δώσει 
την άδειά του. 
Τελικά τον κάλεσε ο Φαίδωνας επιτόπου 
και αφού είχε ένα σύντομο τετ-α-τετ με τις 
δύο αροκάριες αποφάσισε ότι έφαγαν τα 
ψωμιά τους και ότι έπρεπε να κοπούν.

Δεν ξέρουμε πιο ακριβώς ρόλο έπαιξε σε 
αυτό ο δήμαρχος αλλά γεγονός είναι ότι ο 
κ. Αλεξάνδρου πείστηκε και αυτό πρέπει να 
το αναγνωρίσουμε στον Φαίδωνα… 

Και τελικά κερδίζει ο Φαίδωνας

Ήταν στραβό το κλίμα το έφαγε κι ο γάιδα-
ρος… Είχαν που είχαν στην μπούκα του Έλ-
ληνες οι Ευρωπαίοι σε θέματα διαφθοράς, 
τώρα με το Qatar gate, θα μας φάει η μαρ-
μάγκα…

Σε πιάνει σύγκρυο να σκέφτεσαι τι μπορεί 
αν συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με α-
ξιωματούχους που έχουν μεγαλύτερες εξου-
σίες από την Καϊλή…

Ακούς εκεί, να μεταφέρουν χρήματα σε βα-
λίτσες ευρωβουλευτές το 2022! Στην Ελλά-
δα από την εποχή του Κοσκωτά ακόμα, ε-
δώ και πάνω από 20 χρόνια καθιέρωσαν τις 
κούτες των Pampers… 

Ωραία η Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα 
στο κέντρο της Πάφου αλλά απέχει έτη φω-
τός από τις ευρωπαϊκές πόλεις…

Στην προηγούμενη έκδοση τα γράφαμε για 
τον χουλιγκανισμό και τις ρίζες του και κα-
πάκι ήρθε και το περιστατικό με τους άγνω-
στους νεαρούς που κτύπησαν και έκλεψαν 
Αφρικανό…

Μπορεί η εικόνα που μας μεταφέρεται α-
πό τα ΜΜΕ για τον πόλεμο στην Ουκρανία 
να είναι καταθλιπτική, αλλά ακόμα και στην 
γειτονική με την Ουκρανία Πολωνία, η ζωή 
συνεχίζεται κανονικά…

Μην ξεχάσετε αύριο να πάτε να ψηφίσετε 
για την ανάδειξη του νέου προκαθημένου 
της Εκκλησίας μας. Όσο και να μην σας εν-
διαφέρει, είναι κάτι που θα μας επηρεάσει 
όλους…

Είναι βέβαια πολλά τα παιχνίδια που παί-
ζονται και δεν εξαρτάται απόλυτα από τη 
ψήφο μας η εκλογή του Αρχιεπισκόπου, αλ-
λά εμείς το καθήκον μας θα το πράξουμε…

Γιατί οι ιεράρχες μας αντί να έχουν θεο-
λόγους επικοινωνιολόγους, έχουν πολιτι-
κούς;

Όσο και να σας φαίνεται παράξενο η ηλι-
κία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιλο-
γή του νέου Αρχιεπισκόπου, από την Ιερά 
Σύνοδο. Όσο πιο μεγάλος είναι ο υποψήφι-
ος, τόσο το καλύτερο για τους Συνοδικούς… 

Ο σχεδιασμός, μετά τα μέτρα που λαμβά-
νουν οι εργαζόμενοι στην ΑΗΚ,  προνοεί δι-
ακοπές ρεύματος ανά μισάωρο στις περιο-
χές Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμ-
μοχώστου. Ελπίζουμε ότι η Πάφος δεν θα ε-
πηρεαστεί…

Αυτός ο Πρόδρομος, πάλι κατάφερε να μεί-
νει εκτεθειμένος, αυτή τη φορά με την κα-
θιέρωση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης 
στα σχολεία…

Ούτε σε παγωμένη λάντα μην τολμήσετε να 
πατήσετε τώρα που θα πιάσουν τα κρύα...

Ούτε που θυμόμαστε πόσες φορές μας υ-
ποσχέθηκαν ότι θα αναβαθμίσουν το Τμή-
μα Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκο-
μείου Πάφου…

Μπορεί να τη γλιτώσαμε αυτή τη φορά α-
πό άλλο ένα ετοιμόρροπο μπαλκόνι αλλά 
καλού, έχετε το νου σας όταν κυκλοφορείτε 
ειδικά κοντά σε παλιές οικοδομές…

Α. Δημητριάδης

Χ είμαρρος ο Αχιλλέας Δημητριάδης, ο 
οποίος εξέδωσε ανακοίνωση για την  

συνέντευξη του Προέδρου 
Αναστασιάδη στην εφημε-
ρίδα ΤΑ ΝΕΑ των Αθηνών. 
«Μετά το ναυάγιο στο 
Κραν Μοντάνα, είναι ο ί-
διος ο πρόεδρος Αναστα-

σιάδης που, σύμφωνα με δηλώσεις του 
διαπραγματευτή Α. Μαυρογιάννη, “μίλη-
σε σε πολλούς ανθρώπους για δύο κράτη 
εν είδει ιδεοθύελλας”, κάτι που επιβεβαί-
ωσε με δημόσια δήλωσή του και ο εκλι-
πών Αρχιεπίσκοπος», πρόσθεσε ο κ. Δη-
μητριάδης, συμπληρώνοντας πως είναι ο 
ίδιος ο Πρόεδρος Αναστασιάδης που τον 
Μάιο του 2018 απέρριψε την πρόταση Α-
κιντζί ώστε να γίνει το Πλαίσιο Γκουτέρες 
«στρατηγική συμφωνία για τη λύση».
Μπορεί να μην υπήρξε στρατηγική ασυμ-
φωνία, αλλά υπήρξε στρατηγική ασυμ-
φωνία δηλαδή;

Χ. Αλεξάνδρου

Έ ξαλλος έγινε ο διευθυντής του Τμήμα-
τος Δασών, Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, 

όταν του πρωτοαναφέρα-
με ότι το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Πάφου είχε απο-
φασίσει κατά πλειοψηφία 
να κόψει τις δύο αροκά-
ριες που βρισκόντουσαν 
στην είσοδο του Δημοτι-

κού Μεγάρου της Πάφου. Είχε μάλιστα 
δηλώσεις ότι η απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ήταν απαράδεχτη και ότι δεν 
επρόκειτο να δώσει την άδεια για την α-
ποκοπή τους.
Τελικά όμως οι αροκάριες κόπηκαν και 
μάλιστα με την άδειά του Τμήματος Δα-
σών καθώς όπως είπε τα δύο δέντρα ήταν 
γερασμένα κάτι που διαπίστωσε ο ίδιος 
όταν τα επιθεώρησε…

Ε. Καϊλή

Τ ελικά μια Ελληνίδα Ευρωβουλευτής έ-
κανε όλο τον κόσμο να ασχολείστε με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, κά-
τι που δεν κατάφερε η ίδια 
η ΕΕ με τις πολιτικές της.
Την ώρα λοιπόν που Εύα 
Καϊλή επιχειρεί την α-
ποστασιοποίησή της α-
πό τους υπόλοιπους 

τρεις κατηγορούμενους για την υπόθεση 
Qatargate, υποστηρίζοντας ότι  δεν γνώ-
ριζε τίποτα για τα χρήματα που βρέθηκαν 
στο σπίτι που διατηρεί με τον σύζυγό της 
Φραντσέσκο Τζιόρτζι, οι Έλληνες ψηφο-
φόροι κανονικά θα πρέπει να αυτομου-
ντζώνονται.
Γιατί όταν πάμε στις κάλπες για να εκλέ-
ξουμε εκπροσώπους για σημαντικά βήμα-
τα όπως το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει 
να σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά και όχι α-
νάλογα με το πόσο όμορφος ή διάσημος 
είναι κάποιος.

Ο Δίκαιος

Τα έθιμα του 12ημέρου στην Πλατεία Κένεντυ
Σ την παρουσίαση των 

εθίμων του 12ημέρου 
θα προχωρήσεις για άλ-
λη μια φορά αύριο ο Λαο-
γραφικός Όμιλος ΚΤΗΜΑ, 
στην πλατεία Κέννεντυ 
στην Πάφο.
Ο Λαογραφικός Όμιλος, 
ΚΤΗΜΑ, ο οποίος πρόσφατα έχει εγγράψει 
τα έθιμα του 12ημέρου και στον κατάλογο 
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουνέ-
σκο, θα παρουσιάσει όλα όσα προβλέπει 
η παράδοσή μας για το διάστημα των Χρι-
στουγέννων μέχρι και τα Θεοφάνια, με πα-
ραδοσιακά κάλαντα, χορούς και τραγούδια.
Το στόλισμα του δέντρου, ο Άγιος Βασίλης, 

τα χριστόψωμα, τα ξεροτήα-
να και όλα τα άλλα έθιμά μας 
θα παρουσιαστούν στο πλαί-
σιο της εκδήλωσης, ενώ όλη 
η παρουσίαση θα πλαισιωθεί 
με παραδοσιακούς χορούς 
και τραγούδια από το χορευ-
τικό και μουσικό συγκρότημα 

του Ομίλου στα οποία θα συμμετέχουν και 
τα τμήματα Παλαιμάχων και παιδικό.
Εάν θέλετε λοιπόν να ζήσετε τα έθιμα του 
12ημέρου δεν έχετε παρά να βρεθείτε στην 
Πλατεία Κένεντυ από τις 11 το πρωί μέχρι 
τη 1 μετά το μεσημέρι να δείτε τα έθιμα α-
πό κοντά και να γευτείτε τα παραδοσιακά 
μας εδέσματα…

Γιορτές δύο ταχυτήτων 

Έρχονται πάλι οι γιορτές κι όλοι θα δοξαστούμε, 

αφού βεβαίως πρώτιστα πάλι θα ξοδευτούμε.

Πάντα σαν έρχονται γιορτές τα ίδια και τα ίδια, 

Και πάντα ως εκ θαύματος μας τρώει η ακρίβεια…

Τρέχουμε όλοι σαν τρελοί για ψώνια για στολίδια 

κι όταν περάσουν οι γιορτές οι τσέπες είναι στρείδια…

Είναι και κάποιοι βέβαια που δεν γιορτάζουν πάντα, 

που δεν έχουν περίσσευμα για ξόδεμα στην πάντα…

Παιδιά που δεν χαμογελούν μα είναι ευτυχισμένα, 

κι απ’ τον Θεό και τους θνητούς ας είναι ξεχασμένα…

Γιορτάστε όλοι το λοιπόν και πριν να κοιμηθείτε, 

έστω ένα δευτερόλεπτο αυτά να θυμηθείτε… 

Έφτασε ο κόμπος στο χτένι
Σ τα όρια τους έχουν φτάσει οι γιατροί 

του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγό-

ντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) του Γενικού Νο-
σοκομείου Πάφου, καθώς έχουν χάσει κυρι-

ολεχτικά τον ύπνο τους.
Η υποστελέχωση του Τμήματος, τους υπο-
χρεώνει να εργάζονται μέχρι και δωδεκά-
ωρα, ενώ ο ΟΚΥπΥ στις συνεχείς εκκλήσεις 
τους για πρόσληψη ακόμα δύο γιατρών 
τουλάχιστον, περιορίζεται σε υποσχέσεις 
και προκηρύξεις. 
Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι έτσι που ονει-
ρευόμασταν όλοι τα Γενικά μας νοσοκομεία 
με την εφαρμογή του ΓεΣΥ, καθώς μας υπό-
σχονταν ενίσχυση και αναβάθμισή τους σε 
όλους τους τομείς ώστε να συνεχίσουν να 
διαδραματίζουν τον σπουδαίο ρόλο τους 
στην υγεία του λαού.
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Ο Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του ΓΝ Πάφου, μιλά για την ζωή του, την προ-
σφυγιά, τις σπουδές, την ιατρική σε μια εκ βαθέων εξομόγηση…

Γ εννήθηκε στο κατεχόμενο χωριό Αγία Μαρίνα 
όπου και φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο, σπού-
δασε ιατρική στην πόλη Κλουζ της Ρουμανίας και 

από το τρίτο έτος των σπουδών του αποφάσισε ότι 
θα γίνει καρδιολόγος. Από το 2003 εργάζεται στο Γε-
νικό Νοσοκομείο Πάφου και παράλληλα διδάσκει στη 
Σχολή Επιστημών Υγείας και στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Στην συνέντευξη του στον 
«Αδέσμευτο» αποκαλύπτει ότι ασχολείται με την καλ-
λιέργεια βιολογικών λαχανικών για την οικογένεια του 
και του αρέσει το περπάτημα στη φύση...

Ερ.: Η ιατρική πώς μπήκε στην ζωή σας ήταν δική σας 
απόφαση;
Απ.: Ήταν καθαρά απόφαση δική μου, επειδή τα μαθή-
ματα που μου άρεσαν στο σχολείο ήταν τα σχετιζόμενα 
με την ιατρική: βιολογία, ανθρωπολογία, χημεία, φυσι-
κή, ήταν τα αγαπημένα μου μαθήματα. Από την άλλη 
αισθανόμουν μια ευαισθησία όταν έβλεπα ανθρώπους 
να υποφέρουν από ασθένειες και από το σχολείο είχα 
πάρει την απόφαση ότι θα ακολουθούσα τον κλάδο 
των επαγγελμάτων υγείας.

Ερ.: Πού γεννηθήκατε και πώς ήταν τα παιδικά σας 
χρόνια;
Απ.: Γεννήθηκα στο κατεχόμενο χωρίο της Αγίας Μαρί-
νας, της επαρχίας Λευκωσίας, στο διαμέρισμα Μόρφου 
όπου και φοίτησα στο Δημοτικό Σχολείο. Γυμνάσιο τε-
λείωσα στη Λευκωσία στο Grammar School, το οποίο 
ήταν επτατάξιο. Η ζωή στο χωριό ήταν όμορφη και 
απλή, χωρίς το σημερινό άγχος και το τρέξιμο για φρο-
ντιστήρια, πηγαίναμε το πρωί στο σχολείο και το από-
γευμα συναντιόμαστε με τα άλλα παιδιά του χωριού 
στο γήπεδο για να παίξουμε και το βράδυ διαβάζαμε 
τα μαθήματα της επόμενης μέρας που ήταν περιορι-
σμένα γιατί το μάθημα γινόταν κυρίως μέσα στην τάξη. 
Ζούσαμε οικογενειακά και περνούσαμε τον ελεύθερο 
μας χρόνο με απλές ασχολίες και με παιγνίδια με μια 
μπάλα, με σπαθιά και τόξα που τα φτιάχναμε τα παιδιά 
μόνοι μας και με βόλτες στο βουνό του χωριού και τους 
αγρούς.

Ερ.: Έχετε φίλους από τότε. Διατηρείτε φιλίες με πα-
λιούς συγχωριανούς και συμμαθητές;
Απ.: Διατηρώ φιλίες με συμμαθητές μου από το δημο-
τικό και από το γυμνάσιο και όποτε τύχει να συναντη-
θούμε θυμούμαστε με νοσταλγία τα παλιά και λέμε ότι 
η ζωή μας τότε ήταν καλύτερη με λιγότερες απαιτήσεις 
και άγχος απ’ ότι σήμερα.

Ερ.: Μιλήστε μας για τις σπουδές σας…
Απ.: Σαν αποτέλεσμα του πραξικοπήματος και της ει-
σβολής, χιλιάδες κόσμου προσφυγοποιήθηκαν. Ανά-
μεσα σε αυτούς και η οικογένεια μου. Ήμουν τότε 
μαθητής. Θυμάμαι, ότι χάσαμε τα πάντα. Το σχολείο, 
που ήταν ιδιωτικό, κατάφερα να το τελειώσω με υπο-
τροφία, διαφορετικά, θα ήταν αδύνατο να συνεχίσω. 
Ολοκληρώνοντας το σχολείο, οι επιλογές για σπουδές 
στην Κύπρο ήταν περιορισμένες, τότε υπήρχε μόνο το 
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο. Θυμάμαι ότι ο πατέ-
ρας μου επέμεινε να δώσω εξετάσεις για το ΑΤΙ όπου 
φοιτούσε και ο αδερφός μου και για να μην τον δυσα-
ρεστήσω έδωσα εξετάσεις πέρασα πολιτικός μηχανικός 
αλλά παράλληλα αποτάθηκα στην Επιτροπή Υποτρο-
φιών του Υπουργείου Οικονομικών ψάχνοντας για μια 
ευκαιρία να σπουδάσω ιατρική. 
Τελικά η επιτροπή με κάλεσε για γραπτή και στη συνέ-
χεια για προφορική εξέταση. Εκεί, οι παρευρισκόμενοι 
μαθητές ενημερωθήκαμε ότι οι χώρες που πρόσφεραν 
υποτροφίες στην Κύπρο μέσω της Ουνέσκο ήταν οι 
πρώην σοσιαλιστικές και εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία 
και πήρα υποτροφία που μου κάλυπτε τα περισσότερα 
έξοδα για το Πανεπιστήμιο στην πόλη Κλούζ της Ρου-
μανίας...

Ερ.: Πώς ήταν η φοιτητική ζωή;
Απ.: Στην πόλη που σπούδασα, υπήρχαν αρκετοί Κύπρι-
οι φοιτητές που σπούδαζαν κυρίως ιατρική, καθώς και 
φοιτητές από αρκετές άλλες χώρες. Στη διάρκεια του 
πρώτου έτους μάθαμε τη γλώσσα και ακολούθως φοι-
τήσαμε στη σχολή. Ως φοιτητές ήμασταν οργανωμένοι 
στη φοιτητική ένωση και κάναμε διάφορες εκδηλώσεις 
μεταξύ αυτών και μία για την Κύπρο, μία φορά το χρό-
νο, όπου ενημερώναμε για τις συνέπειες της εισβολής, 
για την προσφυγιά αλλά και για τη ζωή στη χώρα μας 
γενικά. Γενικά η φοιτητική ζωή ήταν καλή και αρκετά 
έντονη. Με το πτυχίο στο χέρι μετά την ολοκλήρωση 
των σπουδών μου επέστρεψα στην Κύπρο, μετά από 7 
χρόνια, για την 18μηνη μου εξάσκηση στα γενικά νοσο-
κομεία, ενώ κάποιοι άλλοι παρέμειναν για να ακολου-
θήσουν κάποια ειδικότητα.

Ερ.: Η καρδιολογία πως προέκυψε;
Απ.: Η Καρδιολογία, ως προτίμηση για ειδικότητα, 
μπήκε στη ζωή μου στο τρίτο έτος των σπουδών όταν 
παράλληλα με τα μαθήματα αρχίσαμε και την κλινική 
εκπαίδευση στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Την τε-
λική απόφαση όμως την πήρα στο γενικό νοσοκομείο 
Λευκωσίας τα καλοκαίρια όπου έκανα πρακτική εξά-
σκηση. Με εντυπωσίασε τότε η δουλειά και ο τρόπος 
που προσέγγιζε τους ασθενείς του, ο καρδιολόγος Λε-
ωνίδας Πηλείδης και οριστικοποίησα την απόφαση μου 
να ακολουθήσω την καρδιολογία ως ειδικότητα. Στο ια-
τρείο του, στο γενικό νοσοκομείο Λευκωσίας απόκτησα 
και την πρώτη εμπειρία στο ηλεκτροκαρδιογράφημα. 
Θεωρώ πως ο Πηλείδης υπήρξε από τους μεγάλους 
καρδιολόγους της Κύπρου.

Ερ.: Πού πρωτοδιοριστήκατε;
Απ.: Όταν ολοκλήρωσα την ειδικότητα μου στο εξωτε-
ρικό, για άλλα 6 χρόνια, (Βαρσοβία, Ισραήλ Αμερική και 
Λονδίνο), εργάστηκα αρχικά στην Καρδιολογική κλινική 
του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Ακολούθως με-
τατέθηκα για 8 μήνες στο αγροτικό νοσοκομείο Κυπε-
ρούντας (σημερινό Τροόδους) και στη συνέχεια στην 
Καρδιολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λεμε-
σού, όπου παρέμεινα για 8 χρόνια. Παράλληλα με τα 
εκεί καθήκοντα μου, μου ζητήθηκε από τον τότε υπουρ-
γό Υγείας, Μανώλη Χριστοφίδη να επισκέπτομαι τους 
εγκλωβισμένους μας στην περιοχή Κορμακίτη μετά και 
από σχετική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για 
την παροχή ιατρικής φροντίδας στους εγκλωβισμένους 
από δικούς τους ιατρούς.

Ερ.: Ποια ήταν τα συναισθήματα σας επιστρέφοντας 
στα Μαρωνίτικα Χωριά απ’ όπου και κατάγεστε;
Απ.: Με συγκίνηση αφού ήταν η πρώτη φορά που θα 
επέστρεφα στα κατεχόμενα μετά από την ημέρα του ξε-
ριζωμού. Ξεκίνησα τον Σεπτέμβρη 1994 και οδηγούσα 
μέσω Λήδρα Πάλας προς τον Κορμακίτη από τον πα-
λιό δρόμο Λευκωσίας –Μύρτου. Στη διαδρομή έβλεπα 
και το χωριό μου που ήταν στα αριστερά του δρόμου 
και καταλαβαίνεται τη συγκίνηση μου. Πήγαινα δυο 
φορές τον μήνα και εξέταζα τους εγκλωβισμένους σε 
ένα μικρό γραφείο δίπλα από το καφενείο. Μαζί μου 
έπαιρνα φάρμακα πρώτης ανάγκης. Στο χωριό μετέ-
φερα επίσης έναν καρδιογράφο και δημιούργησα ένα 
ιατρείο γενικής ιατρικής, το οποίο διέθετε φαρμακείο 
με τα αναγκαία φάρμακα πρώτης ανάγκης για τους 
εγκλωβισμένους των χωριών Κορμακίτη, Καρπάσιας 
και Ασωμάτου.

Ερ.: Πόσο καιρό κράτησε αυτή η διευθέτηση;
Απ.: Ξεκίνησα τον Σεπτέμβρη 1994 μέχρι και τον Σε-
πτέμβρη 2003. Κατά καιρούς αντιμετώπιζα προβλήμα-
τα που σχετίζονταν με την κατοχή και την απαίτηση για 
εξασφάλιση άδειας εργασίας στα κατεχόμενα και επί-
σης εγγραφής στον Τουρκοκυπριακό Ιατρικό Σύλλογο. 
Ως συνέπεια αυτών, τον Φεβρουάριο του 1997, η λεγό-

μενη αστυνομία με συνέλαβε ενώ εξέταζα ασθενείς, με 
οδήγησαν στο Λήδρα Πάλας και με εκδίωξαν από την 
κατεχόμενη γη. Προσέφυγα τον ίδιο χρόνο, μαζί με τον 
Γενικό Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αλέκο 
Μαρκίδη, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που έδρευε 
στο Στρασβούργο και κατέθεσα για το δικαίωμα των 
εγκλωβισμένων να τυγχάνουν ιατρικής φροντίδας από 
τους ιατρούς τους. Τα Χριστούγεννα 1997 επανάρχισα 
τις επισκέψεις μου και συνέχισα μέχρι και το 2003. 
Προσπάθεια να επεκτείνω τις επισκέψεις στους εγκλω-
βισμένους του Ριζοκαρπάσου δεν έγινε δεχτή από την 
κατεχόμενη αρχή.

Ερ.: Στην Πάφο πότε ήρθατε;
Απ.: Τον Απρίλη 2003, μετατέθηκα από το ΓΝ Λεμεσού 
σε αυτό της Πάφου, στο οποίο δεν υπήρχε Καρδιολογι-
κή κλινική. Η παρουσία μου μαζί με την παρουσία του 
επίσης καρδιολόγου Πέτρου Μαυρομμάτη, έπεισε το 
Υπουργείο να λειτουργήσει ανεξάρτητη Καρδιολογι-
κή κλινική στο ΓΝ Πάφου, που έγινε τον Φεβρουάριο 
2004. Το 2008 με προσωπική φροντίδα του Υπουργού 
Υγείας Χρήστου Πατσαλίδη, λειτούργησε ξεχωριστός 
καρδιολογικός θάλαμος. Αποτελούμενος από 12 κλίνες 
στον τρίτο όροφο του νοσοκομείου. 
Ένα χρόνιο αίτημα των πολιτών της Πάφου έγινε πραγ-
ματικότητα. Στην Κλινική μας, πέραν της νοσηλείας και 
των υπολοίπων υπηρεσιών, διενεργήσαμε για πρώτη 
φορά στην Πάφο και επεμβάσεις για τοποθέτηση βη-
ματοδότη και απινιδωτή σε ασθενείς, υπηρεσία που τη 
συνεχίζουμε έκτοτε.

Ερ.: Πώς νιώθετε που πλέον διδάσκετε την ιατρική σε 
νέους ανθρώπους;
Απ.: Χαίρομαι πραγματικά που και η Κύπρος έχει πλέον 
ιατρικές σχολές στις οποίες φοιτούν ντόπιοι και ξένοι 
φοιτητές. Συμμετέχω στο ακαδημαϊκό προσωπικό σε μία 
ιατρική σχολή, αυτή του πανεπιστημίου Λευκωσίας και 
έχω το προνόμιο να είμαι ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος των 
5ετών και 6ετών φοιτητών που κάνουν την κλινική τους 
άσκηση στις κλινικές του ΓΝ Πάφου και στα ιδιωτικά νο-
σοκομεία.

Ερ.: Πως σχολιάζεται το ενδεχόμενο λειτουργίας ιατρι-
κής σχολής στην Πάφο;
Απ.: Το θεωρώ πολύ θετική εξέλιξη και χαίρομαι για την 
ιδέα και για την απόφαση αυτή. Πιστεύω ότι η Πάφος 
μπορεί να λειτουργήσει με επιτυχία μια ιατρική σχολή σε 
συνεργασία με ένα καλό Πανεπιστήμιο.

Ερ.: Με όλες αυτές τις δραστηριότητες έχετε ελεύθερο 
χρόνο;
Απ.: Έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο και τον περνάω με την 
οικογένεια μου, τη σύζυγο και τη δεκάχρονη κόρη μου. 
Πάντα αισθάνομαι όμως ότι τις αδικώ και ότι χρειάζομαι 
να περνώ περισσότερο χρόνο μαζί τους.

Ερ.: Ποια είναι τα χόμπι σας;
Απ.: Μου αρέσει η φύση, το περπάτημα, η ποδηλασία, η 
μουσική, είναι πολλά τα ενδιαφέροντα, αλλά κυρίως περ-
νώ χρόνο στο χωράφι μου, όπου καλλιεργώ για το σπίτι 
λαχανικά με βιολογικό τρόπο.

Ερ.: Ποιο είναι το αγαπημένο σας μέρος για περιπά-
τους;
Απ.: Αρκετά συχνά πηγαίνουμε οικογενειακώς για περ-
πάτημα στην Παραλία αλλά και στο Βουνό στις Πλάτρες 
και στο Τρόοδος. Με φίλους πηγαίνουμε στον Ακάμα για 
κυνήγι. 

Ερ.: Είστε κυνηγός;
Απ.: Θεωρώ ότι ανήκω σε αυτή την ομάδα, παρόλο που 
λέω πάντα ότι τα θηράματα περνώντας από δίπλα μου 
θα είναι ασφαλή. Συνδέομαι με μια καλή κυνηγετική ομά-
δα που τα μέλη της χαρακτηρίζει η αγάπη προς το χόμπι 
αυτό, το οποίο ασκούν με ευσυνειδησία.

Ερ.: Τι μουσική σας αρέσει;
Απ.: Η μουσική μου αρέσει πάρα πολύ και μάλιστα κάνω 
και ο ίδιος μαθήματα σαξόφωνου. Με ξεκουράζει αφά-
νταστα. Θεωρώ τη μουσική ως βάλσαμο για τη ψυχή και 
για τα προβλήματα. Με νοσταλγία θυμάμαι τη συμμετο-
χή μου με τη Φιλαρμονική Δήμου Πάφου στον Επιτάφιο 
τη Μ. Παρασκευή.

Ερ.: Με το ποδόσφαιρο ποια είναι η σχέση σας;
Απ.: Μικρή. Παρακολουθώ ποδόσφαιρο κυρίως από το 
σπίτι και χαίρομαι που πάει καλά η ομάδα της Πάφου. 
Από μικρός υποστήριζα την ομάδα του Ολυμπιακού Λευ-
κωσίας, επειδή εκεί που η ομάδα έκανε την προπόνηση 
της ήταν κοντά στην εταιρεία που δούλευε ο πατέρας μου 
και κάποτε τα απογεύματα έπαιζα και ο ίδιος μπάλα στο 
γήπεδο του Ολυμπιακού.

Ερ.: Συγγραφικά τι ετοιμάζετε αυτή την περίοδο;
Απ.: Όπως γνωρίζετε έχω εκδώσει βιβλίο για την επίσκε-
ψη του Πάπα Βενέδικτου στην Κύπρο, για τις σχέσεις Κύ-
πρου-Βατικανού και για την ιστορία των Κυπρίων Μαρω-
νιτών. Στη συνέχεια είχα εκδώσει το βιβλίο «Οδοιπορικό 
στους Εγκλωβισμένους» στο οποίο αφηγούμαι τα βιώμα-
τα από τις επισκέψεις μου στους εγκλωβισμένους μας και 
το βιβλίο «Προδομένη Πατρίδα». Αυτή την περίοδο εργά-
ζομαι σε άλλα δύο βιβλία που σχετίζονται περισσότερο 
με το επάγγελμα μου.

Ερ.: Από την πολύχρονη καριέρα σας ποιο είναι το περι-
στατικό που θα μείνει στην μνήμη σας;
Απ.: Υπάρχουν πολλά περιστατικά που θα θυμάμαι, όπως 
για παράδειγμα όταν εργαζόμουν στο νοσοκομείο Κυπε-
ρούντας ήταν χειμώνας τα πάντα χιονισμένα στην περι-
οχή. Παρασκευή απόγευμα και είχα προγραμματίσει να 
μεταβώ στη Λευκωσία για να δω τη μητέρα μου και να 
επιστρέψω την επόμενη το πρωί γιατί εφημέρευα όταν 
κτυπά το τηλέφωνο. Ήταν η γιατρός από τον Αγρό και μου 
είπε ότι είχε ασθενή με πόνο στο στήθος και ότι χάλασε ο 
καρδιογράφος του Κέντρου Υγείας. Της είπα πως θα τον 
περιμένω, παρόλο που δεν εφημέρευα. Όταν τον εξέτασα 
μετά από μισή ώρα παρατήρησα ότι είχε οξύ έμφραγμα. 
Τον κράτησα στο νοσοκομείο και δεν έφυγα τελικά για τη 
Λευκωσία, παρά έμεινα στη σοφίτα κάπου 200 μέτρα από 
το νοσοκομείο, όπου έμενα στις εφημερίες. Γύρω στις 3 
τα ξημερώματα κτύπησε το τηλέφωνο στο δωμάτιο, δεν 
υπήρχαν κινητά τότε. Ήταν οι νυκτερινοί νοσηλευτές που 
μου είπαν πως ο ασθενής έπαθε ανακοπή. Φόρεσα το 
σακάκι πάνω από τις πιτζάμες και έτρεξα. Γλίστρησα στις 
σκάλες που είχε σχηματιστεί πάγος και κύλησα μέχρι το 
δρόμο. Τελικά έφθασα στο νοσοκομείο πονώντας παντού 
και έδωσα ηλεκτροσόκ στον ασθενή που επανήλθε. Έζησε 
έκτοτε πολλά χρόνια ακόμη και ερχόταν στο ΓΝ Λεμεσού 
όπου είχα μετατεθεί, για εξέταση.

Δρ Ιωσήφ Μουτήρης
Ο γιατρός, ο μουσικός, ο άνθρωπος, ο γεωργός…

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ



Ο Οθωνής της Ελεγκούς είχε γυρισμένα τα πο-
ϊνάρκα του παντελονιού ως τα γόνατα και 
με τα πόδια ξυπόλυτα πατημένα μέσα στις 

λάσπες και κρατώντας σφικτά τη τσάπα, γύριζε τις 
δισιές. Το νερό κυλούσε στα αυλάκια και πότιζε τα 
κατεβατά με τα κόκκινα παντζάρια που βλάσταιναν 
σπαρμένα στο μεγάλο χωράφι. Στο κεφάλι φορού-

σε ένα παλιό ψάθινο καπέλο που του 
έκοβε τον ήλιο και τον προστάτευε 
από τις κοφτερές αχτίνες, ενώ στο λαι-
μό είχε δεμένο ένα μαντήλι που κάθε 
λίγο το βουτούσε και το έβρεχε για να 
τον δροσίζει.
Η κάψα του καλοκαιριού έσμιγε με το 

νοτιά της αλμύρας που έβγαινε από τη θάλασσα 
δημιουργώντας μια αφόρητη υγρασία που θόλω-
νε την ατμόσφαιρα και δημιουργούσε ένα αραιό 
πούσι.
Ευτυχώς, σκέφτηκε, ο ήλιος που έγερνε να δύσει 
κάνοντας τη θάλασσα να λαμπυρίζει και να γυα-
λίζει, θα έπαιρνε μαζί του όλη την αφόρητη κάψα 
εκείνης της μέρας, αφήνοντας τόπο στη νυχτερινή 
δροσιά να την αντικαταστήσει…
Τέλειωσε το πότισμα και ξέζεψε το γαϊδούρι από το 
αλακάτι. Του έβαλε την μουτταρκά και το σοιήνιασε 
στον όχτο του χωραφιού με τον κιτρινισμένο φαρρά 
από κουτσούλλες κριθαριού. Αποφάσισε να αφήσει 
το ζώο να βοσκήσει, και αυτός θα επέστρεφε στο 
χωριό περπατητός. Τέτοιες ώρες τις απολάμβανε 
και τις ευχαριστιόταν, όταν έγερνε ο ήλιος να δύσει 
και αυτός έπαιρνε το δρόμο του γυρισμού.
Εκείνη τη μέρα λοξοδρόμησε, πήρε το παραλιακό 
μονοπάτι που οδηγούσε στο Κοτσιά, ένα κόλπο που 
εκεί ξέβραζε η θάλασσα μεγάλες σανίδες ή βαρέ-
λια, και ότι άλλο πετούσαν στη θάλασσα τα πλοία 
που περνούσαν. Το συνήθιζε αυτό το δρομολόγιο, 
γιατί μετά από κάθε τρικυμία, τα κύματα ξέβραζαν 
λαττάδες (μεγάλες σανίδες) που ήταν πολύ χρήσι-
μες εκείνους τους δύσκολους φτωχικούς καιρούς.
Δεν βρήκε τίποτα, και πριν ο ήλιος τελείως γύρει, 
βιαστικά ξεκίνησε για το χωριό, πριν τον προλάβει 
το σκοτάδι. Διασχίζοντας τα σπαρμένα χωράφια, 
έβαλε σημάδι να βγει στους Κλούνους, μια κατα-
πράσινη κοιλάδα από άγρια βλάστηση που απλω-
νόταν κάτω από ένα ψηλό γκρεμό, και όπου λίγο πιο 
πέρα ήταν το σπίτι του. Ήταν στο έμπα του χωριού, 
και στα σύνορα με το Τούρκικο χωριό της Λέμπας, 
δίπλα στο μικρό εκκλησάκι της Αγιάς Μαρίνας.

Τα θάμνα και τα βάτα βλάσταιναν τόσο πυκνά, 
που άνθρωπος δεν μπορούσε να περάσει ανάμεσα 
τους. Ήταν μια περιοχή περίσσιας ομορφιάς γεμά-
τη από φυσική άγρια βλάστηση, αλλά γεμάτη φίδια 
και αλεπούδες.
Όταν κόντεψε, ο Οθωνής είδε ένα μεγάλο φως να 
βγαίνει μέσα από την πυκνή βλάστηση, και να φέγ-
γει περισσότερο την ημέρα που σκοτείνιαζε καθώς 
ο ήλιος έγερνε να δύσει. Γεμάτος περιέργεια προ-
χώρησε και άνοιξε δρόμο με το ραβδί του ανάμεσα 
στα πυκνά βάτα. 
Με πολλή δυσκολία κατάφερε να πάει κοντά, και 
έκπληκτος είδε το εκτυφλωτικό φως να βγαίνει από 
το στόμιο μιας σπηλιάς. Μπήκε μέσα, και είδε πως 
το φως ήταν η αντανάκλαση του ήλιου που δύοντας 
έριχνε τις ακτίνες του σε ένα μεγάλο σωρό από χρυ-
σάφι.
Μονομιάς κατάλαβε. Ήταν η χρυσή σπηλιά της 
Αγιάς Μαρίνας. Ήταν τα αμύθητα πλούτη για τα 
οποία έλεγαν οι τοπικοί θρύλοι. Το ξάφνιασμα του 
ήταν μεγάλο, και εμβρόντητος κοίταζε χωρίς να εί-
ναι σίγουρος αν όσα έβλεπε ήταν πραγματικά, ή αν 
ήταν της φαντασίας του που κάλπαζε επηρεασμένη 
από όσα είχε ακούσει για τη χρυσή σπηλιά.
Όμως, ήταν αλήθεια, και αυτό το κατάλαβε όταν 
δυστυχώς πλέον ήταν αργά. Ένιωσε μια ζαλάδα, και 
το νου του να γυρίζει. Το στομάχι του ανακατώθη-

κε, και τα μέλη του κορμιού του άρχισαν να παρα-
λύουν. Με φόβο κατάλαβε πως τον έζωνε μια θα-
νατερή αύρα, που ήταν διάχυτη μέσα στη σπηλιά. 
Ένιωσε να αναριγά και να αρρωσταίνει, και να πε-
θαίνει. Είχε αναπνεύσει τον πεθαμένο αέρα, τώρα, 
θα πέθαινε κι αυτός, καθώς ο θρύλος έλεγε για την 
κατάρα του σπηλαίου της Αγιάς Μαρίνας.
Με δυσκολία έσυρε τα βήματα του και βγήκε έξω 
στον καθαρό αέρα. Με περισσότερη δυσκολία κα-
θώς όσο περνούσε η ώρα και περισσότερο το κορμί 
του δηλητηριαζόταν, κατάφερε σιγά-σιγά να φτά-
σει στο σπίτι του.
Έπεσε στο κρεβάτι χλωμός και πολύ άρρωστος. 
Το δέρμα του έσπασε και άνοιξε. Έγινε όλο του το 
κορμί μια ανοιχτή κίτρινη πληγή. Η γυναίκα του η 
Ελεγκού και οι συγγενείς του έφεραν τον μοναδικό 
γιατρό της περιοχής τον Χρίστο Κουφό, αλλά τίπο-
τα δεν μπόρεσε να κάμει. Αφού τον εξέτασε καλά, 
αποφάνθηκε πως γρήγορα θα πέθαινε, γιατί στο 
κορμί του μέσα δεν είχε απομείνει καθόλου αίμα.
Άντεξε μόνο τρεις ημέρες. 
Το κορμί του κιτρίνισε, το δέρμα του έλιωσε, και πέ-
θανε μέσα σε ένα παραμιλητό που κανείς δεν μπό-
ρεσε να καταλάβει τι έλεγε, έτσι κανείς δεν έμαθε 
πως βρήκε τη χρυσή σπηλιά, όμως ολονών ο νους, 
αυτό ακριβώς κατάλαβε.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

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

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

είναι και ποιότητα στη σκέψη 
μας και τανάπαλιν». (Γ. Μπα-
μπινιώτης, 2018) Όσοι λοιπόν 
αγαπάμε τη γλώσσα μας και 
ενδιαφερόμαστε για την ποι-
ότητά της, θα πρέπει να θελή-

σουμε να προσέξουμε μερικά από εκείνα 
τα λάθη που ακούμε ή διαβάζουμε:   
     1. Θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση του  
«ωρολόγιου» προγράμματος για το μάθη-
μα της σεξουαλικής αγωγή. (αντί του ορ-
θού: του ωρολογίου προγράμματος)
Οι ανελέητες επιθέσεις που δέχεται ο ανε-
ξάρτητος υποψήφιος Ν.Χ. γίνονται από 
τους δύο βασικούς «ανθυποψήφιους».  
(αντί του ορθού: από τους δύο ανθυποψη-
φίους) 
Είναι αδιανόητο να σχεδιάζονται έργα και 
να μην προβλέπεται η διατήρηση του αστι-
κού «πράσινου». (αντί του ορθού: η διατή-
ρηση του αστικού πρασίνου)
Ν.Β. (Σημειώστε): Τα τρισύλλαβα/πολυ-
σύλλαβα ουσιαστικά κατεβάζουν τον τόνο: 
ο έφηβος, του εφήβου, τους εφήβους  -  το 
ωρολόγιο,  του ωρολογίου, των ωρολογί-
ων.  
2. Μερικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Πάφου παίρνονται με «στενή πλει-
οψηφία». (αντί του ορθού: με ισχνή πλει-
οψηφία) - ισχνά αποτελέσματα  -  ισχνός 
μισθός. (= πολύ λίγος, ελάχιστος, πενιχρός) 
«Η ισχνή πλειοψηφία των Φιλλανδών θα 
επέλεγε το ΝΑΤΟ με ή χωρίς τη Σουηδία». [ 
η «απλή πλειοψηφία» επιτυγχάνεται όταν 
η πλειονότητα των μελών του Συμβουλίου 
ψηφίζει υπέρ (15 από τις 27 χώρες της ΕΕ) 
και η «απόλυτος πλειοψηφία» συμπληρώ-
νει το ½ + ενός των παρόντων μελών ]
3. Τα Δικαιώματα του Παιδιού κατοχυρώ-
νονται στα «πλαίσια» του Διεθνούς Δικαί-
ου. (αντί του ορθού: στο πλαίσιο)  -  Οι 
τοπικοί άρχοντες υπερασπίζονται τα καλώς 
νοούμενα «συμφέροντα» των πολιτών. 
(αντί του ορθού: το καλώς νοούμενο συμ-
φέρον) 
Ν.Β. (Σημειώστε): Μερικά αφηρημένα ου-
σιαστικά (συμπεριφορά, νοοτροπία, έντα-
ση, δομή, λειτουργία, λογική, μουσική, 
πλαίσιο, (αλλά: πλαίσια εικόνων), πολιτική, 
πρακτική, ρυθμός, στρατηγική, συμφέρον, 
τακτική) συνήθως εμφανίζονται στον ενικό 
αριθμό.  
4. Αν αποκτήσει η Πάφος Ιατρική Σχολή, 
τότε το όφελος θα είναι «πολύ μεγαλύτε-
ρο» από αυτό που φανταζόμαστε.  (αντί 
του ορθού:  το όφελος θα είναι μεγαλύτε-
ρο) Ν.Β. (Σημειώστε): Ο συγκριτικός βαθ-
μός του επιθέτου σχηματίζεται α) μονολε-
κτικά, προσθέτοντας την κατάληξη -ότερος 
ή -ύτερος στο θέμα (καλ-ύτερος) και β) 
περιφραστικά, προσθέτοντας το επίρρημα 
«πιο»  μπροστά από το επίθετο (πιο καλός) 
Η λέξη “πολύ” στο συγκριτικό πλεονάζει.    
Πηγές:  Παπαζαφείρη I. , Λάθη στη χρήση 
της γλώσσας μας. Τριανταφυλλίδη Μ. , Νε-
οελληνική Γραμματική 
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Την σελίδα Πολιτισμός φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Π άνω από 800 πολιτικοί γά-
μοι τελέστηκαν το 2022 
στον Δήμος Πέγειας, ση-

μειώνοντας αύξηση της τάξης 25% 
σε σύγκριση με την περσινή χρο-
νιά. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πέ-
γειας Μαρίνο Λάμπρου τις τελευ-
ταίες τρεις χρονιές δεν τελέστηκαν 
στον Δήμο Πέγειας πολλοί πολιτι-
κοί γάμοι, αφού μεγάλος αριθμός 
τους αναβλήθηκε για νέα ημερο-
μηνία και μετά την περίοδο του 
COVID–19. 
Σε δηλώσεις ο κ. Λάμπρου ανέφε-
ρε πως το 2022 έγιναν στην Πέγεια 
άνω των 800 πολιτικών γάμων, με 
τα έσοδα που έχουν εισρεύσει στα 
ταμεία του Δήμου Πέγειας να υπο-

λογίζονται σε μισό εκατομμύριο 
ευρώ περίπου. Όπως είπε ο Δή-
μαρχος Πέγειας, ο Δήμος του επι-
λέγεται όχι μόνο για τις φυσικές 

ομορφιές που διαθέτει η περιοχή, 
αλλά και για την καλή εξυπηρέτη-
ση που τυγχάνουν οι μελλόνυμ-
φοι από τους λειτουργούς γάμου. 

Κρατήσεις, συνέχισε, έχει ο Δήμος 
Πέγειας και για τις επόμενες χρο-
νιές μέχρι και το 2025. 
Σχετικά με τις περιοχές που επιλέ-
γουν τα ζευγάρια για να τελέσουν 
τον πολιτικό γάμο τους στην Πέ-
γεια ο κ. Λάμπρου είπε πως συνή-
θως οι μελλόνυμφοι προτιμούν τα 
ξενοδοχεία λόγω του ότι δεν θέ-
λουν να μετακινούνται ή έχουν μι-
κρά μωρά ή ηλικιωμένους. Πολύ 
δημοφιλής χώρος είναι το “ναυ-
άγιο” που το προτιμούν ζευγάρια 
από την Ρωσία, η περιοχή του Αγί-
ου Γεωργίου με το γραφικό της λι-
μανάκι, αλλά και ο χώρος της Βρύ-
σης των Πεγειώτισσων, κατέληξε ο 
κ. Λάμπρου.  

Χρυσωρυχείο οι πολιτικοί γάμοι για την Πέγεια 



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.



Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ράλλυ: 
Με 24 συμμετοχές το Ράλλυ «Αφροδίτη»
Μ ε το 45ο Ράλλυ Αφροδίτη  τελειώνει 

το Σαββατοκύριακο 17/18 Δεκεμ-
βρίου το Πρωτάθλημα Ράλλυ σε μια 

διαδρομή μήκους  309,22 χλμ με 8 «δασικές» 
ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 116,00 
τέσσερις το Σάββατο (δύο επαναλαμβανόμε-
νες) και τέσσερις την Κυριακή (δύο επαναλαμ-
βανόμενες) 
Η εκκίνηση θα δοθεί στις 10:00 το πρωί του Σαβ-
βάτου 17 Δεκεμβρίου από το χώρο στάθμευσης 
της Πλατείας Πάφου και τα πληρώματα θα κα-
τευθυνθούν προς την πρώτη ειδική που δεν εί-
ναι άλλη από τη γνωστή  διαδρομή της «Αργά-
κας»  μήκους 14.47 χλμ στις 11:03. Στη συνέχεια  
στις 11:31 ακολουθεί η ειδική διαδρομή «Σελ-
λάδι της Αφτουλλίνας»   μήκους 13.64  χλμ. Οι 
δύο πρώτες ειδικές διαδρομές θα επαναλη-
φθούν το απόγευμα, στις 13:44 και 14:12 αντί-
στοιχα, ύστερα από το ενδιάμεσο σέρβις που 
θα γίνει στο Πολέμι. Το πρώτο αυτοκίνητο ανα-
μένεται να επιστρέψει πίσω στο χώρο εξυπηρέ-
τησης  για το μεγάλο σέρβις στις 14:57 και ακο-
λούθως τα αγωνιστικά θα «οδηγηθούν» στην 
Πάφο για το βραδινό Park Ferme.
Ο αγώνας συνεχίζεται  την Κυριακή, 18 Δεκεμ-
βρίου  στις 09:00 από το χώρο στάθμευσης της 
Πλατείας Πάφου με τα εναπομείναντα πληρώ-

ματα να κατευθύνονται στην δασική διαδρομή 
της «Αναδιούς» με το πρώτο αυτοκίνητο να ξε-
κινά τη διαδρομή μήκους 14,94 χλμ στις 10:06 
ενώ στις 10:36 θα ξεκινήσει η δεύτερη διαδρο-
μή της ημέρας ο «Σταυρός»  μήκους 14.95 χλμ. 
Δύο ειδικές διαδρομές που θα επαναληφθούν 
στις 12:29 και 12:57 μετά το ενδιάμεσο σέρβις. 
Το 45ο Ράλλυ Αφροδίτη στην Πάφο θα ολοκλη-
ρωθεί στη ράμπα του τερματισμού στις 15:00 
το απόγευμα και πάλι στην Πάφο. 
Ο συντελεστής βαθμολογίας του 45ου ράλλυ 
Αφροδίτη φέρνει στην Πάφο όλους τους διεκ-
δικητές των διαφόρων πρωταθλημάτων σε ένα 
ενδιαφέροντα αγώνα στο δάσος με όλα τα σε-
νάρια ανοικτά.   
Ο πρωτοπόρος του Πρωταθλήματος Σίμος Γα-
λαταριώτης  με συνοδηγό τον Αντώνη Ιωάννου 
με το VW Polo GTI R5 Rally 2 «κατεβαίνει» στον 
αγώνα με τον τίτλο του πρωταθλητή  με   στό-
χο για μια ακόμα νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. 
Οι Χρίστος Δημοσθένους/Κύπρος Χριστοδού-
λου με το Skoda Fabia R5 Rally 2  που ακολου-
θούν στο πρωτάθλημα με 131,50 β, θέλουν να 
συνεχίσουν με την συγκομιδή  βαθμών για να 
διατηρήσουν την δεύτερη θέση του πρωταθλή-
ματος. Οι τρίτοι  στην βαθμολογία με 125 β, Πέ-
τρος Παντελή/Πάμπος Λαός με το Citroen DS3 

R5 Rally 2  αναμένεται να είναι στη «μάχη» με 
στόχο το βαθμολογικό όφελος στο πρωτάθλη-
μα.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγο-
ρία RC2 όπου θα αγωνιστούν 4 πληρώματα. 
Εκ των φαβορί για επικράτηση είναι οι πρωτο-
πόροι στην βαθμολογία με 129,5 β  Παφίτης/
Γραμμένος με Mitsubishi Lancer Evo IX, Γιώρ-
γος και Παύλος Εγγλέζου επίσης με Lancer Evo 
IX που ακολουθούν στην βαθμολογία με 127.50 
β. Απέναντι τους θα έχουν τους πολύ αντα-
γωνιστικούς Μιχαηλίδη/Δαμιανού με Subaru 
Impreza WRX STi που καραδοκεί με 83,25 β, και 
το τοπικό δίδυμο  Χρίστο Χριστοδούλου/Ευάγ-
γελο Ξενοφώντος με Subaru Impreza STI. 
Μεγάλες μάχες αναμένονται στην αναβαθμι-
σμένη  δικίνητη κατηγορία. Τρία Peugeot 208 
με πληρώματα τους πρωτοπόρους στην κατηγο-
ρία με 153 β Τιμοθέου/Π. Σιάλο τους  Πολυκάρ-
που/Κ. Σιάλο με 150 β και  Παντελή/Αριστοδή-
μου να δίνουν τη δική τους μάχη  για την νίκη.                            
Στην κατηγορία RC5 οι Σωτήρης και Χρίστος 
Πετρακίδης στα πηδάλια του Ford Fiesta στην 
έδρα τους θέλουν να επικρατήσουν των Σκορ-
δή/Χρυσάνθου με Ford Fiesta R1 και να κατα-
κτήσουν το πρωτάθλημα της κατηγορίας τους.                                                                                                                                            
Στην δικίνητη κατηγορία 2WDS τρία πληρώματα 

θα δώσουν το παρών τους, το δίδυμο Σοφοκλέ-
ους/Παντελίδης με WV Golf Gti, Καθητζιώτης/
Ιωάννου με Hyundai Accent που θα δώσουν μά-
χες για την νίκη και τους βαθμούς του πρωτα-
θλήματος, με τον τοπικό δίδυμο Μ. Ζάκος/Χρ. 
Αναστασίου να καραδοκεί.  
Πέντε  πληρώματα από την Πάφο θα συναγω-
νιστούν  στην κατηγορία RCS 2, με τους  Σ. Σω-
κράτους/ Γ. Ευριπίδου με Subaru Impreza, Ι Πε-
νταρά/ Μ. Τίλλευ, Π.Μαρασίνο/Α. Νέστωρος, 
Κ. Ζάκο/Σ Ζάκο, Μ. Αντωνίου/Γ. Αντωνίου όλοι 
με Mitsubishi Lancer. Στον αγώνα ακόμα δύο 
Παφίτικα πληρώματα οι Ρ. Παναγιώτου/Νεστο-
ρίδης με Suzuki Vitara της κατηγορίας RCT1 και 
Ν. Μαραγκός/Ν .Καρεκλάς με το γνωστό Mazda 
Rx8. 
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ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΡΓΑΤΗ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ

Ο Δήμος Γεροσκήπου, δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός (1) Εργάτη Περισυλλογής 
Σκυβάλων με κλίμακα  Ε6-Ε7. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να εξασφαλίσουν από το Αρχείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.geroskipou.org.cy.

Με την αίτηση πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν τα πιο κάτω έγγραφα:
1. Aντίγραφο απολυτηρίου εκπαίδευσης.

2. Aντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
3. Aντίγραφο πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού Μητρώου από την Αστυνομία.
4. Aντίγραφο πιστοποιητικού Υγείας από Κρατικό ή Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Αρχείο του Δήμου, υπογεγραμμένες από τους 
αιτητές, μέχρι την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 2:00μ.μ σε κλειστούς φακέ-
λους, στους οποίους να αναγράφεται η φράση «Αίτηση για πρόσληψη εργάτη περισυλ-
λογής σκυβάλων».

Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για εργασία στον Δήμο Γεροσκήπου στο παρελθόν, παρα-
καλούνται όπως προσέλθουν ξανά στα γραφεία του Δήμου, προκειμένου να συμπληρώ-
σουν το νέο έντυπο καθώς όλες οι προηγούμενες αιτήσεις ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη.  

Δήμος Γεροσκήπου
09 Δεκεμβρίου 2022

ΦΥΤΩΡΙΟ – ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ 

«Ανδρέας Χαραλάμπους» 

□ Κηπουρική τοπίου 

□ Συντήρηση Κήπου 

□ Αυτόματο πότισμα 

□ Οπωροφόρα δέντρα και λεμονιές

Τηλ: 99642012 – 99438775 
Τίμη – Πάφος 

Email: Info@androsfytoria.com



Τη σελίδα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Το περίπτερο «Εξάγωνο»
εύχονται σε όλο τον κόσμο της Πάφου

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
& ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Τα περίπτερα CENTRO
Σας εύχονται Χρόνια Πολλά 

με Υγεία & Ευτυχία

Το Mister KIOSK

Εύχεται στην πολυπληθή πελατεία του 

Χρόνια Πολλά 
& Καλές Γιορτές



Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

“Αδέσμευτος” 17 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” 17 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

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

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

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

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

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

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

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε αύριο Κυριακή 18/12/2022 στην εκκλησία Αγίας Παρασκευής 

στη Γεροσκήπου τα μνημόσυνα των πολυαγαπημένων μας

ΠαπαΔαμιανού Αναστασιάδη 
Κυριακούς ΠαπαΔαμιανού 

και καλούμε όσους τιμούν
 τη μνήμη τους 
να παραστούν

 Οι τεθλιμμένοι: 
Παιδιά, εγγόνια 

και λοιποί συγγενείς

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

 Τελούμε την Κυριακή 18/12/2022 στον ιερό Αγίου Θεοδώρου στην Λετύμπου το τέταρτο 
ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου. 

 

ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 
(από Λετύμπου)  

και καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παραστούν. 

Οι τεθλιμμένοι: 
σύζυγος, παιδιά,  εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς



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 Υ T Y 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 K.S. Socratous LTD 
Εύχεται στην πολυπληθή πελατεία της 

και σε όλο τον κόσμο 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας 

Συνδέσμου Ιδιοκτητών 

Νεόφυτός Θραςυβόυλόυ 

σας εύχεται Χρόνια Πολλά 

και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Τις ειδήσεις φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Tsangarides winery

Το οινοποιείο Τσαγγαρίδη συγκαταλέγεται στη νέα γενιά των κυπριακών οινοποιείων, 
τιμώντας την Κυπριακή παράδοση και ιστορία του Κυπριακού κρασιού. 
Η όλη φιλοσοφία μας βασίζεται στον συνδυασμό παραδόσεων και νέων πρωτοπόρων ιδεών. 

Το πάθος μας για το κρασί μας έκανε να δημιουργούμε κρασιά με ξεχωριστό χαρακτήρα και 
γεύση. Επισκεφθείτε το πετρόκτιστο οινοποιείο μας στο γραφικό χωριό Λεμόνα της Πάφου... 

Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο 

το νέο Έτος!



Ν ίκη πάση – θυσία θέλει τη Δευτέ-
ρα η Πάφος fc απέναντι στην Καρ-
μιώτισσα στο Τσίρειο στάδιο Λε-

μεσού. Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ που 
αγνοεί τη νίκη εδώ και τρεις αγωνιστικές, 
θέλει να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτε-
λέσματα, έτσι ώστε να ανέβει ξανά στην 
κορυφή, ή να παραμείνει σε απόσταση 
αναπνοής από αυτήν. 
Στο Τσίρειο στάδιο και παρά τη δυσκολία 
που παρουσιάζει η ημέρα, θα βρεθούν 
και αρκετοί φίλοι της ομάδας, έτσι ώστε 
όλοι μαζί, να σπρώξουν τους ποδοσφαι-
ριστές προς τη νίκη. Μια νίκη που θα βο-
ηθήσει ποικιλότροπος την παφιακή ομά-
δα.  
Απ’ εκεί και πέρα, το κυριότερο που έχει 
να αντιμετωπίσει ο κ. Μπεργκ είναι η 
αγωνιστική ετοιμότητα των ποδοσφαιρι-
στών, οι οποίοι στα τελευταία παιχνίδια 
έδειξαν να μην βρίσκονται και στην καλύ-
τερη αγωνιστική κατάσταση. 
Αγωνιστικά, ο κ. Μπεργκ θα στερηθεί των 
υπηρεσιών του Κανέ, ενός ποδοσφαιρι-
στή που δουλεύει αθόρυβα, αλλά κάνει 
σπουδαία δουλειά και το κενό του ίσως 
φανεί αρκετά. Ντράγκομιρ, Μπάιριτς που 

έχουν σημειώσει απαγορευμένο αριθμό 
καρτών θα αγωνιστούν κανονικά, καθώς 
επέλεξαν να απουσιάσουν από τον επό-
μενο αγώνα (με τον Ακρίτα). 

Με Σοφρώνη
Από την άλλη, η Καρμιώτισσα, με νέο 
προπονητή, τον Σοφρώνη Αυγουστή, επι-
θυμεί και αυτή να επιστρέψει στις νίκες, 
έτσι ώστε να ξεκολλήσει από τις τελευταί-
ες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. 

Μεταγραφικά
Πρώτη μεταγραφή για την Πάφος fc θα 
είναι σίγουρα ο επιθετικός Χεφτέ Μπε-
τανκόρ (φώτο), για τον οποίο ο Γενικός 
Διευθυντής της ομάδας Χάρης Θεοχά-
ρους στάζει μέλι: «Θεωρώ ότι σίγουρα 
θα εγγραφεί. Δυστυχώς βρίσκεται παρο-
πλισμένος από τον Αύγουστο. Η όλη συ-
μπεριφορά βγάζει την εικόνα ενός σέντερ 
φορ που είναι “killer” που μπορεί να βοη-
θήσει την ομάδα τόσο εντός αγωνιστικού 
χώρου, τόσο κι εκτός. Θεωρώ ότι αφού 
βρίσκεται εδώ και προπονείται μαζί μας 
θα μπει στο κυπριακό πρωτάθλημα με τη 
μία».

Απ’ εκεί και πέρα, δεν αποκλείεται να 
αποκτηθούν ποδοσφαιριστές για τη δε-
ξιά και αριστερή πλευρά της επίθεσης, 
έτσι ώστε να δυναμώνει ακόμη πιο πολύ 
η επιθετική γραμμή της ομάδας. Πάντως, 
δεν αποκλείεται να αποκτηθεί και τερμα-
τοφύλακας, καθώς ο νεοαποκτηθείς Πο-
λωνός Φίλιπ Μαϊχρόβιτς, ο οποίος δεν 
έχει αγωνιστεί ακόμη με τα χρώματα της 
ομάδας, φαίνεται να ταλαιπωρείται από 
τραυματισμό στο γόνατο. 

Πάφος fc: Νίκη πάση-θυσία επί της 
Καρμιώτισσας...

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

Σάββατο 17 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

Έρχονται μεταγραφές...
Έρχεται ο Άγιος Βασίλης και φέρνει μεταγραφές… Στην Πάφο, πέραν του 
Μπετανκούρ, που αποτελεί την πρώτη μεταγραφή, θα ακολουθήσουν άλλες 
τρεις, με τον Χένινγκ Μπεργκ να πονοκεφαλιάζει για το ποιοι θα αποχωρήσουν 
από το ρόστερ. Τέσσερις μεταγραφές και στον Ακρίτα, ο οποίος και με τον νέο 
προπονητή, θα καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να ανατρέψει τα δεδομένα και 
να παραμείνει στην κατηγορία. 

Το γνωστό σύνθημα «εεε οοο φέρτε το 
πρωτάθλημα μες το Παφιακό» που δημι-

ουργήθηκε φέτος από τους φίλους της Πάφος 
fc, λόγω και της εκπληκτικής πορείας της ομά-
δας, αναμένεται να ακουστεί ξανά στο Τσίρειο 
στάδιο. Μπορεί η ήττα από τον ΑΠΟΕΛ να έφε-
ρε απογοήτευση, ωστόσο, άπαντες επιθυμούν 
να επανέλθει η ομάδα στις νίκες και θα κάνουν 
το παν για να το πετύχουν. 

Ο αγώνας με την Καρμιώτισσα προσφέρε-
ται για νίκη, ωστόσο, η Πάφος fc θα πρέ-

πει να παρουσιαστεί πιο βελτιωμένη σε σύ-
γκριση με τον αγώνα απέναντι σε ΑΠΟΕΛ και 
Ολυμπιακό. Το μόνο πρόβλημα για την ομάδα 
είναι ο κακός της εαυτός και τίποτε άλλο. 

Η Πάφος, λοιπόν, πάει στο Τσίρειο Λε-
μεσού για να κερδίσει και να σβήσει τα 

όποια σύννεφα έχουν δημιουργηθεί. Είναι γε-
γονός ότι η ομάδα αγνοεί τη νίκη εδώ και τρεις 
αγωνιστικές, ωστόσο, με νίκη την ερχόμενη 
Δευτέρα, επανέρχεται η τάξη. 

Οι ημέρες αυτές είναι σημαντικές για τη 
συνέχεια της Πάφος fc στη φετινή χρονιά, 

καθώς πρέπει να αφήσει πίσω τις μέτριες εμ-
φανίσεις και να επανέλθει στις επιτυχίες, αλλά 
και να κατακτήσει ξανά την κορυφή, παρόλο 
που δεν έχει καμιά σημασία. Οι μάχες θα ξεκι-
νήσουν όταν το πρωτάθλημα μπει στην τελική 
ευθεία με τους αγώνες της πρώτης εξάδας και 
η Πάφος θα είναι εκεί για να δώσει τη δική της 
μάχη για την κατάκτηση του τίτλου, ή ενός ει-
σιτηρίου για έξοδο στην Ευρώπη. 

Ακρίτας και Πάφος fc θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες για διαφορετικούς 
λόγους. Ο Ακρίτας για να ξεκολλήσει από τον πυθμένα και η Πάφος για να 

μείνει σε τροχιά κορυφής.

Με μια ήττα δεν χάθηκε τίποτε 
παιδιά... Πάμε ξανά...

εεε οοο θα φέρω το πρωτά-
θλημα μες το Παφιακό.

Σπόντες. . .
Εξασφαλισμένη 

η εξάδα...

Κάποιοι δεν είναι μαθημένοι που η ομάδα τους είναι 
στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και με την 

πρώτη ήττα πανικοβλήθηκαν. 
Καταρχήν, κανένας δεν περίμενε ότι η Πάφος fc θα πάει 
αήττητη έως το τέλος. Ούτε και μπήκε στόχος η ομάδα 
να είναι στην πρώτη θέση από την αρχή έως το τέλος. 
Η πολύ καλή δουλειά όλων και κυρίως του Χένινγκ 
Μπεργκ έφερε αποτέλεσμα. Η ομάδα για δεκατρείς 
αγωνιστικές ήταν μόνη πρώτη στη βαθμολογία και ένα 
από τα φαβορί για τον τίτλο. Σήμερα, έχει εξασφαλι-
σμένη την εξάδα, όπου ήταν ο κύριος στόχος και απ΄ 
εκεί και πέρα το κυνήγι για τον τίτλο μαζί με τις άλλες 
ομάδες. Αν τα καταφέρει η Πάφος και πάρει τον τίτλο 
θα είναι σίγουρα η μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία 
του συλλόγου. 

Α χρείαστος ο πανικός που έχει δημιουργηθεί από την 
πρώτη ήττα της Πάφος fc στο πρωτάθλημα. Η Παφιακή 

ομάδα απώλεσε και την πρώτη θέση, κάτι που προκάλεσε 
αδικαιολόγητο πανικό στις τάξεις των φιλάθλων της. Νίκη επί 
της Καρμιώτισσας θα βελτιώσει την κατάσταση και ασφαλώς 
θα επανέλθει η ηρεμία. Όπως και να έχει, η παφιακή ομά-
δα είναι μέσα στους στόχους που τέθηκαν από την αρχή της 
σεζόν.  

Εντός στόχων... 

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ:
«Τελικός» με Νέα Σαλαμίνα

Άλλο ένα παιχνίδι «τελικό» δίνει ο Ακρί-
τας Χλώρακας στον αγώνα που κάνει 

για παραμονή στην κατηγορία. Η ομάδα της 
Χλώρακας βρίσκεται σε πολύ δύσκολη βαθ-
μολογική θέση και πρέπει να ξεκινήσει να 
μαζεύει βαθμούς άμεσα για να καταφέρει 
έστω και την υστάτη να παραμείνει στην κα-
τηγορία. 
Ο απογευματινός αγώνας με τη Νέα Σαλαμί-
να είναι εξαιρετικά δύσκολος, ωστόσο, είναι 
από τα παιχνίδια που πρέπει να κερδηθούν. 
Στη μετά Μπαντία εποχή η ομάδα παρουσί-
ασε κάπως καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο 
(σ.σ. παιχνίδι με την Ομόνοια) και όλοι αισι-
οδοξούν ότι η συνέχεια θα είναι ακόμα κα-
λύτερη και γεμάτη βαθμούς. 
Μετά τη Νέα Σαλαμίνα στο Στέλιος Κυρια-
κίδης, ακολουθεί η Πάφος και στη συνέχεια 
η διακοπή λόγω των εορτών, όπου η ομά-
δα θα έχει την ευκαιρία να ξεκουραστεί και 
να παρουσιαστεί πιο έτοιμη με τη νέα σε-
ζόν. Μια νέα σεζόν όπου θα βρει την ομάδα 
και με τέσσερις νέους ποδοσφαιριστές που 
θεωρητικά θα είναι ενδεκαδάτοι για να κά-
νουν τη διαφορά. 
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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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