
The Royal Artemis Medical Centre

GREEK & ENGLISH SPEAKING HOSPITAL 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 2424
ΩΡΕΣΤηλ. 26961600

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 www.cosmosnews.com.cy

Εβδομαδιαία τοπική αδέσμευτη Εφημερίδα

Έτος 20ο - Αριθμός Φύλλου 949 - Αρ. σελίδων 32 ISSN 1450-3344

Της Πάφου
Αδεσμευτος

Φ. Φαίδωνος
Ενόψει των εορτών, ας δώσουμε α-
πλόχερα την αγάπη και τη στήριξή μας 
σε κάθε συνάνθρωπό μας που τη χρει-
άζεται...

Σελ. 07

Γ. Καρούσος
Η περιβαλλοντική Αρχή άναψε πράσινο 
για την κατασκευή κυματοθραυστών για 
το παραλιακό μέτωπο Πάφου – Γερο-
σκήπου…

Σελ. 05

Κ. Καδής
Στις αρχές του νέου χρόνου αναμένεται 
να υπάρξουν νεότερα για το θέμα του 
Τοπικού Σχεδίου του Ακάμα…

Σελ. 21

Σελ.15

Πάφου Γεώργιος:
Θερμές ευχαριστίες προς τους Παφίτες

Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Πάφου 
Γεώργιος, εκφράζει εγκάρδιες ευχαριστί-
ες σε όλους ανεξαιρέτως που συνέβαλαν 
στην επιτυχία 
της εκλογικής διαδικασίας, με ιδιαίτερη 
μνεία στο εκλογικό αποτέλεσμα.
Με την ευκαιρία της Γέννησης του Θεαν-
θρώπου, ο Πανιερότατος εύχεται σε όλο 
τον κόσμο καλές Γιορτές και είθε να επέλ-
θει ειρήνη στον κόσμο και τις καρδιές μας. 

Σε όλα τα σενάρια ο Πάφου Γε-
ώργιος φαίνεται να είναι ο νέ-
ος Αρχιεπίσκοπος…
Μέχρι το μεσημέρι εκτός απροόπτου θα γνωρί-
ζουμε ποιος είναι ο νέος Αρχιεπίσκοπος Νέας 
Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου.
Πολλά τα σενάρια που κυκλοφόρησαν τις προ-
ηγούμενες ημέρες για την εκλογή του νέου Αρ-
χιεπισκόπου, μετά τις εκλογές  που ανέδειξαν 
στο Τριπρόσωπο τους Μητροπολίτες Λεμεσού 
Αθανάσιο, Πάφου Γεώργιο και Ταμασού Ησα-
ΐα.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η εκλογή του Μη-
τροπολίτη Πάφου Γεώργιου ως δεύτερου, α-
ποτέλεσε και την έκπληξη των εκλογών, καθώς 
όλες οι δημοσκοπήσεις τον έφερναν μετά δυ-
σκολίας στην Τρίτη θέση...

Πιο ακριβό στην Πάφο
Δείτε τις διαφορές που πληρώνουμε στην Πάφο 
σε σύγκριση με την Λευκωσία…

Η Πάφος είναι και αποδεδειγμένα πλέον πιο ακριβή από τη Λευ-
κωσία όσο αφορά τις τιμές διαφόρων προϊόντων με αποτέλεσμα, το 
γιορτινό τραπέζι να στοιχίζει περισσότερο στους Παφίτες, χωρίς κα-
νείς να μας εξηγεί το γιατί.
Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα που διενήργησε ο Κυπριακός Σύν-
δεσμος Καταναλωτών σε Λευκωσία και Πάφο, για το κόστος του Χρι-
στουγεννιάτικου τραπεζιού, αποδεδειγμένη η Πάφος είναι ακριβότε-
ρη. Δείτε τη ακριβή διαφορά στο σχετικό ρεπορτάζ.

Σελ. 07

Όλα δείχνουν τον Πάφου Γεώργιο

www.cosmosnews.com.cy

Οι Γιορτές έφτασαν, ευκαιρία για άλ-
λη μια οικογενειακή 
ή φιλική συγκέντρω-
ση. Τα εδέσματα για 
το γιορτινό τραπέζι 
πολλά και διαφορε-
τικά από περιοχή σε 
περιοχή. Ο σεφ στο 
Athena Beach Hotel 
Χρήστος Γεμενά-

ρης μας δίνει τις δικές του ξεχωριστές  
προτάσεις για να εμπλουτίσετε το με-
νού στο γιορτινό  σας τραπέζι αλλά 
και να εντυπωσιάσετε τους καλεσμέ-
νους σας…

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι 2022

Σελ.04

Η Διεύθυνση 
και το προσωπικό της Εφημερίδας 

Αδέσμευτος του Ράδιο Κόσμος και του Cosmosnews 
σας εύχονται 

Χρόνια Πολλά!
Καλά Χριστούγεννα!

Προτάσεις για το γιορτινό σας τραπέζι  



“Αδέσμευτος” 24 Δεκεμβρίου 2022Σελίδα 02 δ ε ύ τ ε ρ η  σ ε λ ί δ α

Γιώργος Σαξατέ

Με το κρύο να μας περονιάζει τη ψυχή, καλημε-
ρίζουμε και φέτος το Θείο Βρέφος, που ήρθε 

στη γη με σκοπό να εξαλείψει το μίσος, διδάσκο-
ντας την αγάπη, για να βασιλέψει επιτέλους στη γη 
η Ειρήνη.
Ποιος να μας το ‘λεγε, ότι 2022 χρόνια μετά, θα τρέ-
μαμε ακόμα τον Ηρώδη, θα σταυρωνόμαστε καθη-
μερινά και θα ψάχναμε ακόμα την αλήθεια.
Από τότε, δυο χιλιάδες είκοσι δύο φορές γεννήθη-
καν μικροί Χριστοί και είχαν όλοι την ίδια τύχη, το 
σταυρό του μαρτυρίου.
Σταυρώθηκαν πάνω σε μικρούς ξύλινους σταυρούς 
για οικονομία, μια και το ξύλο έχει ακριβύνει επικίν-
δυνα στις μέρες μας, κάτι που δε συνέβη με τις ζωές 
των ανθρώπων.
Αντίθετα, εκείνο που βρίσκεις σήμερα σε τιμή ευ-
καιρίας είναι το σίδερο! Το βρίσκεις παντού και κο-
στίζει μόνο, όσο μερικές ζωές.
Οι έμποροι είναι η άρχουσα τάξη και οι ακόλουθοί 
της αυξάνονται και πληθύνονται. Αυτοί που πιστεύ-
ουν στο «ο έχων δύο χιτώνες...» όλο και λιγοστεύ-
ουν και το δίκαιο του ισχυρού είναι ο μόνος νόμος 
που κυριαρχεί όλων των υπολοίπων.
Στο όνομά Σου, έγιναν ακόμα και πόλεμοι και χύθη-
κε τόσο αίμα, που θα έκανε ακόμα και τον Ηρώδη 
να ανατριχιάσει εάν το έβλεπε.
Όλοι, όσοι ασχημονούν με οποιοδήποτε τρόπο 
κατά της ανθρωπότητας σήμερα, έρχονται ύστερα 
και κάνουν μια, δυο τρεις αγαθοεργίες, λες και με 
αυτό τον τρόπο θα ξορκίσουν το κακό που προκά-
λεσαν.
Μόνο κάτι ταπεινές ψυχούλες, μαζεμένες σε μια 
γωνιά, τουρτουρίζοντας από το κρύο, την πείνα και 
τη δυστυχία, προσεύχονται βουβά, έχοντας την ει-
κόνα Σου στο θολωμένο μυαλό τους.
Δυο χιλιάδες είκοσι δύο χρόνια μετά, ελπίζουν ακό-
μα στη φιλευσπλαχνία σου και ξεψυχούν με την ελ-
πίδα ότι θα τις υποδεχτείς στη ζεστή αγκαλιά σου, 
προσφέροντάς τους ότι στερήθηκαν πιο πολύ στη 
σύντομη επίγεια ζωή τους.
Αγάπη, συμπόνια, ένα χέρι να κρατάνε τις νύχτες.
Οι «άλλοι», κουκουλωμένοι με τα χοντρά παλτά 
τους, αραγμένοι στη θαλπωρή της ζεστής φωλιάς 
που τους πρόσφερε η απανθρωπιά τους, μασου-
λάνε τους καρπούς των άνομων πράξεών τους και 
δοξάζουν πάλι Εσένα;
Πώς ανέχεσαι τόση υποκρισία, πώς αντέχεις να 
εκμεταλλεύονται έτσι το όνομά σου εσύ, που δι-
έλυσες τους εμπόρους γιατί συναθροίστηκαν στο 
προαύλιο του οίκου του Πατρός Σου;
2022 χρόνια 
μετά και οι ταπεινοί πιστοί Σου, περιμένουν ακόμα 
το «Επί γης Ειρήνη»!!!
Καλά Χριστούγεννα

Επί γης Ειρήνη

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 10,12,13 

Αθλητικά
Ολοκληρώθηκε η 16η 
αγωνιστική του πρω-
ταθλήματος με τρεις 
ομάδες, Πάφο, ΑΕΚ 
και ΑΠΟΕΛ να βρίσκο-
νται στην κορυφή του 

βαθμολογικού πίνακα.                                                          
                                              ΣΕΛΙΔΑ 31

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 18 

Προτάσεις
Ο σεφ του Athena Beach 
Hotel Χρήστος Γεμενάρης 
δίνει προτάσεις για να 
εμπλουτίσετε το γιορτινό 
σας τραπέζι.

ΣΕΛΙΔΑ 15

Επικαιρότητα
Άρθρο στην Γκάρτιαν 
για το hospice και τον 
συζυγοκτόνο. Θα μπο-
ρούσε να ήταν όλα δι-
αφορετικά.

ΣΕΛΙΔΑ   21

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

ΣΕΛΙΔΑ 26

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 28-29

Άκυρη η απόλυση υπαλλήλου στο Δήμο Πάφου
Το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε παράτυπη την διαδικασία 
που ακολούθησε το Δ. Συμβούλιο… 

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

1843-Στήνεται για πρώτη φορά 
σε ελληνικό σπίτι χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο. Είναι το σπίτι 
του Ιωάννη Παπαρρηγόπου-
λου από τη Νάξο, γενικού Προ-
ξένου της Ρωσίας στην Αθήνα.

1914-Βρετανοί και Γερμανοί 
στρατιώτες στη νεκρή ζώνη
Ανακωχή για τον εορτασμό 
των Χριστουγέννων μεταξύ 
των εμπολέμων στο Δυτικό 
Μέτωπο (Α’ Παγκόσμιος Πό-
λεμος).

1960-Μίκης Θεοδωράκης
Ο Μίκης Θεοδωράκης μελο-
ποιεί το «Άξιον Εστί» του Ο-
δυσσέα Ελύτη.

1963-Εξαπλώνονται οι διακοι-
νοτικές συγκρούσεις σε όλη 
την Κύπρο. Ανακωχή στη Λάρ-
νακα, ύστερα από μεγάλο α-
ριθμό θυμάτων μεταξύ των 
Τουρκοκυπρίων. Το απόγευμα, 
οι Ελληνοκύπριοι κάνουν γε-
νική αντεπίθεση και ανακατα-
λαμβάνουν το μεγαλύτερο μέ-

ρος της Λευκωσίας, ενώ πολι-
ορκούν την Ομορφίτα. Ο τούρ-
κος πρόεδρος, Τζεμάλ Γκιουρ-
σέλ, δηλώνει πως η Τουρκία 
θα επέμβει μονομερώς, αν 
δεν παρέμβουν οι εγγυήτριες 
δυνάμεις.

1989-Μέλη της οργάνωσης 
«17 Νοέμβρη» εισέρχονται 
κρυφά στο στρατόπεδο Συ-
κουρίου της Λάρισας και α-
φαιρούν δεκάδες αντιαρματι-
κές ρουκέτες.
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“Η διαφήμιση 
είναι τυπωμέ-
νες πωλήσεις”

Daniel Starch
Διαφημιστής

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ

Ευγενίας οσιοπαρθένουμ. & Φιλίπ-
που μ. πατρός αυτής
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

Οι Εφημερεύοντες Οδοντίατροι Πάφου είναι:

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/12/2022
ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΦΡΟΎΛΑ ΤΗΛ 99310952

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/12/2022
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΗΛ 99470828

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/12/2022
ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ 99201953

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

24/12/22 Σάββατο Πατατού Νικολέτα Ανεξαρτησίας 25 Δρομος Τεχνικής 
Σχολής προς Debenhams KORIVOS Πάφος 26950510 99578224
24/12/22 Σάββατο Παπούδας Αριστοτέλης Αλέξαντρου Υψηλάντη 25 
Περιοχή Δασούδι, 300m πιο κάτω από το Lidl Πάφος 26811750 26952138
25/12/22 Κυριακή Διομήδους Στέφανος Ανθ/χαγού Γεωργίου Σάββα 2 
Μετά το Παφιακό Στάδιο προς Γεροσκήπου 26961999 99683122
25/12/22 Κυριακή Γκλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα Λεωφ. Ελλάδος 11 
Στο ύψος εκκλησίας Απ. Πέτρου & Παύλου Πάφος 26100292 97743242
26/12/22 Δευτέρα Ταλιώτου Μαρία Αλεξάνδρου Παπάγου 57 Round about 
Τεχνικής Σχολής προς RIO CINEMA Πάφος 26910276 26932950
26/12/22 Δευτέρα Παναγιώτου Έλενα Ιπποκράτους 21-23 Στην Περβόλα 
έναντι χρυσοχοείου Μαρίας Πάφος 26911886 99474434
27/12/22 Τρίτη Βαρναβίδου Σταυρούλλα Νικολάου Νικολαϊδη 62 100m από 
το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια Πάφος 26943424 26949727
28/12/22 Τετάρτη Λάμπρου Γεωργία Αγαπήνωρος 24 Εναντί φρουταρίας 
΄Κήπος της Εδέμ΄ Πάφος 26955057 97619884
28/12/22 Τετάρτη Γιαννιού Σταυρούλλα Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανιών 68 
50μ από Εμπορικό Κέντρο Θεοφάνη προς Κονιά Πάφος 26937857 26271776
29/12/22 Πέμπτη Μακαρίου Γεώργιος Νεαπόλεως 20 Τέρμα δρόμου 
εκκλησίας Αποστόλου Παύλου Πάφος 26936989 26938949
30/12/22 Παρασκευή Πετεινού Αμαρυλλίς Ανδρέα Έλληνα, Oriental Complex, 
Shop 3 Δίπλα από το International School of Paphos 26653929 99456401

Εφημερ εύ ον τες Οδ ον τίατρ οι

Το Διοικητικό Δικαστήριο αποδέχθηκε την 
προσφυγή που καταχώρησε η Κάτια Κ. 

Κωνσταντινίδου, με το δικηγορικό γραφείο Αν-
δρέα Σ. Αγγελίδη και ακύρωσε την απόφαση 
του Δήμου Πάφου να τερματίσει πρόωρα τον 
επί δοκιμασία διορισμό της στη θέση της Ανώ-
τερης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας. 
Το Δικαστήριο από τα εγερθέντα ζητήματα 
που τέθηκαν στους λόγους ακύρωσης, εξέτασε 
το εάν ήταν νόμιμη η συγκρότηση και λειτουρ-
γία του Δημοτικού Συμβουλίου στις δύο σχετι-
κές συνεδριάσεις του, ημερομηνίας 18.4.2022 
και 17.5.2022, αφού και στις δύο παρευρίσκε-
το συνεχώς ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου 
στον οποίον ανατέθηκε «η τήρηση των πρακτι-
κών». Το Δικαστήριο έκρινε ότι έχοντας μελε-
τήσει τα ενώπιον του έγγραφα και πρακτικά, 
καταλήγει πως η αιτήτρια έχει δίκαιο στις θέ-
σεις της. 

Στις πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου δεν 
υπάρχει πρόνοια για δικαιωματική παρουσία 

οποιουδήποτε άλλου προσώπου, μη υπαλλή-
λου του Δήμου, που να δύναται να παρίσταται 
στις συνεδρίες για σκοπούς τήρησης των πρα-
κτικών, προσθέτει το Δικαστήριο. 
Για την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου 
ενημερώθηκε το βράδυ της Δευτέρας το Δημο-
τικό Συμβούλιο το οποίο αποφάσισε να ορίσει 
νέα συνεδρία κατά την οποία θα εξεταστεί το 
θέμα με βάση και νομική συμβουλή. Σύμφω-
να με πληροφορίες πρόθεση του Συμβουλίου 
είναι να επαναλάβει την διαδικασία και με νο-
μότυπη σύνθεση να λάβει εκ νέου απόφαση 
για τον τερματισμό της απασχόλησης της. 
Πάντως από  το πρωί της Τρίτης, η ανώτερη 
υπάλληλος εμφανίστηκε στο Δημοτικό Μέγα-
ρο και ζήτησε να της αναθέσουν καθήκοντα 
εργασίας.



Η κοινότητα των KΟΝΙΩΝ
Ο Πρόεδρος, τα μέλη 

και το προσωπικό 
του Κοινοτικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος, τα μέλη
 και το προσωπικό 

του Κοινοτικού Συμβουλίου Κονιών
εύχονται στους συμπολίτες μας 

και σε όλο τον κόσμο 
Χρόνια Πολλά 

& Καλό Νέο Έτος 
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Μ έχρι το μεσημέρι εκτός 
απροόπτου θα γνω-
ρίζουμε ποιος είναι ο 

νέος Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστι-
νιανής και Πάσης Κύπρου.
Πολλά τα σενάρια που κυκλοφό-
ρησαν τις προηγούμενες ημέρες 
για την εκλογή του νέου Αρχιε-
πισκόπου, μετά τις εκλογές  που 
ανέδειξαν στο Τριπρόσωπο τους 
Μητροπολίτες Λεμεσού Αθανά-
σιο, Πάφου Γεώργιο και Ταμασού 
Ησαΐα.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η εκλο-
γή του Μητροπολίτη Πάφου Γε-
ώργιου ως δεύτερου, αποτέλεσε 
και την έκπληξη των εκλογών, κα-
θώς όλες οι δημοσκοπήσεις τον 
έφερναν μετά δυσκολίας στην 
Τρίτη θέση. 
Αμέσως μετά άρχισαν και τα σε-
νάρια για τη εκλογή του νέου Αρ-
χιεπισκόπου, από την Ιερά Σύνο-
δο, με φαβορί τον Μητροπολίτη 
Πάφου ο οποίος βάσει των σε-
ναρίων εξασφαλίζει έστω και δύ-
σκολα την υποστήριξη της πλει-
οψηφίας των Συνοδικών, εκτός 
από ένα σενάριο που ήθελε την 
συμμαχία των Κύκκου Νικηφό-
ρου με το στρατόπεδο του Λεμε-
σού Αθανάσιου.
Το παρασκήνιο όμως που ανα-
πτύχθηκε από τα δύο στρατόπε-
δα με σκοπό να καταλήξουν σε 
συμφωνία εξουδετέρωσης του 

Μητροπολίτη Πάφου Γεώργιου, 
φαίνεται να είχε το αντίθετο απο-
τέλεσμα και τελικά η ψηφοφορία 
φαίνεται να διαμορφώνεται σε 
11 ψήφους υπέρ του Πάφου και 
5 υπέρ του Λεμεσού. 
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, 
υπέρ του Πάφου ψηφίζουν οι Τα-
μασού Ησαΐας, Κιτίου Νεκτάριος, 
Κυρηνείας Χρυσόστομος, Μόρ-
φου Νεόφυτος, Κωνσταντίας Βα-
σίλειος, Τριμυθούντος Βαρνάβας, 
Καρπασίας Χριστοφόρος, Αρσινό-
ης Παγκράτιος, Χύτρων Λέοντιος, 
Μεσαορίας Γρηγόριος και ο ίδιος 

ο Πάφου Γεώργιος.
Υπέρ του Μητροπολίτη Λεμεσού 
ψηφίζουν, ο Κύκκου Νικηφόρος, 
ο Αμαθούντος Νικόλαος, ο Νε-
απόλεως Πορφύριος, ο Λήδρας 
Επιφάνιος και ο ίδιος ο Λεμεσού 
Αθανάσιος.
Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου 
λοιπόν, ο Μητροπολίτης Πάφου 
Γεώργιος, θα είναι ο νέος Αρχι-
επίσκοπος συγκεντρώνοντας το 
68,75% και ο Λεμεσού Αθανάσιος 
31,25% των ψήφων της Συνόδου.
Η εκλογή θα γίνει μετά τη σημε-
ρινή Θεία Λειτουργία (η οποία 

αναμένεται να διαρκέσει μετα-
ξύ 7-9.30π.μ. Θα ακολουθήσει 
η ψηφοφορία και ακολούθως οι 
αρχιερείς θα κατευθυνθούν στον 
παλαιό καθεδρικό ναό του Αγί-
ου Ιωάννη για το «μήνυμα» της 
εκλογής. Σε περίπτωση που επα-
ληθευτούν τα σενάρια και ο Μη-
τροπολίτης Πάφου εκλεγεί νέος 
Αρχιεπίσκοπος, θα είναι η Τρίτη 
συνεχόμενη φορά που ο Μητρο-
πολίτης Πάφου αναδεικνύεται σε 
Αρχιεπίσκοπο, καθώς αυτό συνέ-
βη και μετά το θάνατο του Αρχι-
επισκόπου Μακαρίου του Γ΄ με 
την εκλογή του τότε Μητροπολί-
της Πάφου Χρυσοστόμου Α΄, τον 
οποίο διαδέχτηκε στον Αρχιεπι-
σκοπικό Θρόνο ο επίσης Μητρο-
πολίτης Πάφου Χρυσόστομος Β΄.

Όλα δείχνουν τον Πάφου Γεώργιο
Σε όλα τα σενάρια ο Πάφου Γεώργιος φαίνεται να είναι ο νέος 
Αρχιεπίσκοπος…

  Ριπές
Προς τι η έκπληξη 
για το σκάνδαλο με 
την Καϊλή;
Ο ι αποκαλύψεις για την εμπλοκή της αντι-

προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Εύας Κα-
ϊλή σε σκάνδαλο διαφθο-
ράς συντάραξε συθέμελα 
του οικοδόμημα της Ε.Ε και 
πολλοί φαίνεται να έπεσαν 
από τα σύννεφα. Οι τίτλοι 
σε διάφορα ΜΜΕ σε χώρες 
της Ε.Ε είναι χαρακτηριστι-
κοί. 
Είναι αλήθεια ότι τέτοιου 
είδους σκάνδαλα δεν είχαν 
δει μέχρι τώρα  το φως της 
δημοσιότητας. Θα ήταν 

όμως πολύ παράδοξο όταν η διαπλοκή και η δι-
αφθορά πολιτικών παραγόντων είναι κυρίαρχη 
σχεδόν σε όλες τις χώρες να μένει αμόλυντη η 
Ε.Ε και τα όργανα της. Απλώς στην περίπτωση 
της Ε.Ε είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν τα 
φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς και να 
αποκαλυφθούν. Περισσότερο ακόμη και από το 
στοιχεία που αποκαλύφθηκαν για το σκάνδαλο 
Qatargate προκαλεί και τρομάζει ο τρόπος με τον 
οποίο κατάφερναν οι πρωταγωνιστές να δρουν 
στα όργανα της Ε.Ε να επηρεάζουν αποφάσεις 
και να χρηματίζονται. 
Οι βαλίτσες με τα χρήματα κυκλοφορούσαν σε 
ξενοδοχεία και σπίτια ενώ ακόμη και από το 
βήμα του Ευρωκοινοβουλίου οι πρωταγωνιστές 
δεν δίσταζαν να προωθούν τα συμφέροντα των 
χωρών από τις οποίες χρηματίζονταν. 
Το σκάνδαλο Καϊλή αποκαλύπτει την διάβρωση 
οργάνων της Ε.Ε και την απουσία αποτελεσμα-
τικών μηχανισμών ελέγχου. Δεν υπάρχει πολίτης 
πλέον στην Ε.Ε που να μην υποψιάζεται πως η 
περίπτωση της Καϊλή δεν είναι μοναδική. Αν 
για την υπόθεση του Qatar διακινήθηκαν τέτοια 
ποσά, μπορεί να φανταστεί κανείς τι συμβαίνει 
με ακόμη πιο μεγάλα ζητήματα που αφορούν 
παγκόσμιους οικονομικούς κολοσσούς οι οποίο 
συναλλάσσονται με την Ε.Ε ή χώρες όπως είναι η 
Κίνα οι ΗΠΑ, Ρωσία κλπ. 
Σε ότι αφορά την κ. Καϊλή είναι χαρακτηριστικό 
το δημοσίευμα της σοβαρής γερμανικής εφημε-
ρίδας Bild. «Την Καϊλή γράφει... την γνωρίζουν 
όλοι στην Ελλάδα. Ήταν εκφωνήτρια του δελτίου 
ειδήσεων στο τηλεοπτικό δίκτυο του MEGA με 
τους θαυμαστές της στο διαδίκτυο να την ανα-
κηρύσσουν ως «την πιο καυτή εκφωνήτρια του 
καναλιού». Στη συνέχεια, αποφάσισε να ασχολη-
θεί με τα κοινά. Εξελέγη ως το νεότερο μέλος στο 
δημοτικό συμβούλιο της γενέτειράς της Θεσσα-
λονίκης σε ηλικία 26 ετών. Το 2007 κάθισε στα 
έδρανα της ελληνικής βουλής. 
Οι επαφές της Καϊλή με Ελληνορώσους ολιγάρ-
χες και Ασιάτες μεγιστάνες του πετρελαίου απα-
σχολούν εδώ και αρκετό καιρό τα υψηλότερα 
πολιτικά κλιμάκια των Αθηνών, επισημαίνει το 
γερμανικό δημοσίευμα. Αναφέρεται επίσης στις 
σχέσεις που είχε με διάφορους οικονομικούς πα-
ράγοντες της χώρας αναφέροντας χαρακτηριστι-
κά την περίπτωση του 63χρονου Ιβάν Σαββίδη, 
με τον οποίο όπως γράφει η BILD  η κ. Καϊλή απο-
λάμβανε πολλές βραδιές σε νυχτερινά κέντρα 
της Θεσσαλονίκης. 
Πολλά ελληνικά ΜΜΕ μετά την αποκάλυψη του 
σκανδάλου έκαναν εκτενείς αναφορές όχι μόνον 
στον τρόπο που η κ. Καϊλή αναρριχήθηκε πολι-
τικά αλλά και στις προσωπικές σχέσεις που δι-
ατηρούσε με διάφορους οικονομικούς παράγο-
ντες της χώρας. Με όπλο την ομορφιά η κ. Καϊλή 
κατάφερε να φθάσει μέχρι την αντιπροεδρία του 
Ευρωκοινοβουλίου. Τα υπόλοιπα μπορεί κανείς 
να τα φανταστεί.

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

Σ την προκήρυξη του διαγωνισμού για τη δη-
μιουργία Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης 

στην πόλη της Πάφου προχώρησε ο Δήμος την 
περασμένη Δευτέρα, με το έργο να περιλαμ-
βάνει Μουσείο για την ανάδειξη και προβο-
λή της ιστορίας της πόλης και την ανάπλαση 
πλατειακών χώρων και δρόμων στην περιο-
χή. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δή-
μου Πάφου, η κεντρική ιδέα που διατρέχει το 
έργο είναι η δημιουργία στην καρδιά του ιστο-
ρικού κέντρου της Πάφου ενός θύλακα πολιτι-
σμού και αρχιτεκτονικής κληρονομίας με υψη-
λής ποιότητας υποδομές για πεζούς. Μέσα 
από το έργο ο Δήμος Πάφου στοχεύει στη δη-
μιουργία μιας γέφυρας μνήμης και αρχιτεκτο-
νικής μεταξύ του Μουσείου Ιστορικής Μνήμης 
και του εξώστη της παλιάς πόλης, σημειώνε-
ται. Το έργο, η αξία του οποίου εκτιμάται στα 
€ 9.500.000 πλέον Φ.Π.Α ( €11.305.000) περι-
λαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, την πλήρη απο-
κατάσταση και επανάχρηση του κτιρίου του 
παλαιού αστυνομικού σταθμού ως κέντρου 
ιστορικής τεκμηρίωσης της πόλης της Πά-
φου, την προσθήκη και επέκταση του κτιρίου 
για κάλυψη των αναγκών της νέας χρήσης και 
την διαμόρφωση του χώρου από την παλαιό 
αστυνομικό σταθμό μέχρι το πάρκο Αρμενί-
ων. Αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη τα έργα 
για ανάπλαση της περιοχής μεταξύ της Γλάδ-
στωνος και Νικοδήμου Μυλωνά καθώς και η 

διαμόρφωση του πάρκου της Ήβης Μαλιώτη. 
Προβλέπεται επίσης να ανακαίνιση του κτιρί-
ου της Πινακοθήκης. 

Ικανοποίηση στο ΑΚΕΛ 
H Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ χαιρετίζει την 
έναρξη των εργασιών αποκατάστασης και ανα-
καίνισης της Δημοτικής Πινακοθήκης που βρί-
σκεται στο «Πάρκο Ήβης Μαλιώτη». Η αποκα-
τάσταση της Δημοτικής Πινακοθήκης κρίθηκε 
ως επιτακτική ανάγκη ενώ ενισχύει τις δυνα-

τότητες καλλιτεχνικής δημιουργίας και παρά-
δοσης στην Επαρχία μας σημειώνει σε σχετική 
ανακοίνωση και προσθέτει ότι
στη δική τους αντίληψη η ύπαρξη και λειτουρ-
γία «Δημοτικής Πινακοθήκης» αποτελεί έμμε-
ση αναγνώριση του έργου των καταξιωμένων 
Παφίων, εικαστικών. Σημειώνει ακόμη ότι οι 
εργασίες αποκατάστασης ξεκίνησαν μετά από 
έντονες προσπάθειες που κατέβαλε η Δημοτι-
κή μας Ομάδα, ανταλλαγή επιστολών αλλά και 
προφορικών παραστάσεων.

Πήρε σειρά το κτήριο της Αστυνομίας 
Τι προβλέπει ο σχεδιασμός ανάπλασης της περιοχής

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου λοιπόν, ο Μητροπολίτης Πά-
φου Γεώργιος, θα είναι ο νέος Αρχιεπίσκοπος συγκεντρώνοντας το 
68,75% και ο Λεμεσού Αθανάσιος 31,25% των ψήφων της Συνόδου.
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Καλά Χριστούγεννα

Χριστούγεννα, γιορτή της αγάπης, 
της ελπίδας, της αλληλεγγύης. 

Χριστούγεννα του πολέμου της ακρί-
βειας, της κρίσης. Χριστούγεννα των 
ανισοτήτων, όπου κάποιοι μετρούν και 
το τελευταίο σεντς για να μπορέσουν 
να προσφέρουν τα υποτυπώδη στις 
οικογένειές του και κάποιοι άλλοι, ξο-
δεύοντας τεράστια ποσά σε δώρα και 
διασκέδαση.
Αυτές οι ανισότητες βεβαίως πάντα 
υπήρχαν και θα υπάρχουν απλά αυτή 
την περίοδο με την παγκόσμια κρίση 
εξ’ αιτίας κυρίως της πανδημίας που 
προηγήθηκε και του πολέμου στην Ου-
κρανία και την ακρίβεια που καθιέρω-
σε,  μοιάζουν μεγαλύτερες από ποτέ.
Μπορεί στην Κύπρο να μην έχουμε φέ-
τος κοινωνικά παντοπωλεία αλλά αυτό 
δε σημαίνει ότι δεν έχουμε φτώχια, και 
συνανθρώπους μας που δεν μπορούν 
να απολαύσουν ένα πλούσιο γιορτινό 
τραπέζι ή να προσφέρουν έστω και ένα 
μικρό δώρο στα παιδιά τους και σε αυ-
τούς που αγαπούν.
Και υπό την έννοια τούτη είναι σίγουρο 
ότι πολλοί συμπολίτες μας θα περά-
σουν και φέτος δύσκολα Χριστούγεν-
να!
Από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένας 
άλλος λαμπερός και φοβερός κόσμος. 
Αυτοί δηλαδή που θα κάνουν πολυτε-
λείς χριστουγεννιάτικες διακοπές στα 
διάσημα ελβετικά χιονοδρομικά κέ-
ντρα.
Και υπό αυτές τι συνθήκες το ερώτημα 
είναι το εξής:
Ποια είναι η ελπίδα μας για το μέλλον 
μέσα σε ένα κόσμο έντονων ανισοτή-
των;
Ένα καινούργιο είδος αλληλεγγύης που 
γεννήθηκε στην κοινωνία μας στα χρό-
νια της οικονομικής κρίσης.
Οι εθελοντικές οργανώσεις, τα δίκτυα 
ανταλλαγής τροφίμων, κοινωνικά πα-
ντοπωλεία και άλλες δράσεις από αν-
θρώπους και φορείς που αναπληρώ-
νουν όσο μπορούν το αποδυναμωμένο 
κράτος κοινωνικής πρόνοιας που μας 
υπόσχονται κάθε φορά!
Η προσωπική αλληλεγγύη του καθε-
νός από μας που μπορεί αν προσφέρει 
έστω και στο ελάχιστο σε αυτούς που 
έχουν πραγματικά ανάγκη. 
Να θυμάστε ότι την ώρα που εσείς δι-
ασκεδάζετε στο πλούσιο τραπέζι σας, 
στη γειτονιά σας κάποιοι έχουν σβηστά 
τα φώτα, και έχουν αποφάει το φτωχι-
κό δείπνο τους. 
Σκεφτείτε να μοιραστείτε λίγα από τα 
πολλά και περιττά που έχετε, όπως κά-
ποιοι ευτυχώς το κάνουν.
Η ευχή «καλά Χριστούγεννα» λοιπόν, 
μπορεί να έχει πραγματικό νόημα, 
μόνο αν ενσωματώνει το νόημα της αλ-
ληλεγγύης!
Καλά Χριστούγεννα

‘‘η σύνταξη’’

Η περιβαλλοντική Αρχή 
άναψε πράσινο για την 
κατασκευή κυματοθραυ-

στών για το παραλιακό μέτωπο 
Πάφου - Γεροσκήπου προκειμέ-
νου να ανακοπεί η επιταχυνόμε-
νη διάβρωση που παρατηρείται 
στην περιοχή. Η έγκριση  της 
Περιβαλλοντικής Αρχής δόθηκε 
αφού προηγήθηκε η διαφορο-
ποίηση των σχεδίων όπως είχε 
ζητήσει, ώστε να περιοριστούν 
οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο πε-
ριβάλλον. 
Οι φορείς της Πάφου υποδέχθη-
καν με μεγάλη ανακούφιση της 
έγκριση του Τμήματος Περιβάλ-
λοντος, καθώς υπήρχαν κίνδυνοι 
να χαθεί η χρηματοδότηση του  
έργου, που εξασφαλίστηκε από 
κονδύλια της Ε.Ε. 
Το έργο προωθείται από τους 
Δήμους Πάφου και Γεροσκήπου, 
το ΕΒΕ Πάφου, τον Σύνδεσμο 
Ξενοδόχων αλλά και από την Συ-
ντονιστική Επιτροπή Κομμάτων 
και Οργανώσεων. Θεωρείται ένα 
από τα σημαντικότερα έργα υπο-
δομής στην Πάφο, καθώς στην 
περιοχή που θα γίνει το έργο 
δραστηριοποιούνται τα περισσό-
τερα και μεγαλύτερα ξενοδοχεία 
της πόλης, τα οποία φιλοξενούν 
κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες 
τουρίστες. Το έργο είναι της τάξης 
των 12 εκ. ευρώ και προβλέπεται 
να κατασκευαστούν συνολικά 15 
κυματοθραύστες στην περιοχή 
από την Δημοτική Πλαζ της Γερο-
σκήπου, μέχρι τα Δημοτικά Μπά-
νια στην Κάτω Πάφο. 
Σε ορισμένα σημεία που χαρα-
κτηρίστηκαν ευαίσθητα το Τμή-
μα Περιβάλλοντος έθεσε βέτο 
και ζήτησε να διαφοροποιηθούν 
τα σχέδια ενώ υπήρξαν και πε-
ριπτώσεις που δεν επέτρεψε 
οποιαδήποτε παρέμβαση. 
Ο Υπουργός Μεταφορών Γ. Κα-
ρούσος ο οποίος το Καλοκαίρι 
συγκάλεσε ειδική σύσκεψη στην 
Πάφο με όλους τους εμπλεκό-
μενους φορείς προκειμένου να 
ξεπεραστούν οι ενστάσεις που 
είχαν κάποια κυβερνητικά τμή-
ματα, χαρακτήρισε σε δηλώσεις 
στο Radiocosmos εφικτό τον στό-
χο έναρξης του έργο εντός του 
2023. Από την στιγμή που η χρη-
ματοδότηση όπως είπε είναι εξα-
σφαλισμένη, δεν υπάρχει κανένα 
εμπόδιο πλέον το έργο να αρχίζει 
να υλοποιείται. 

Αναγκαιότητα 
Υπέρ της υλοποίηση του έργου 
για προστασία των νοτιοδυτικών 
ακτών μεταξύ Πάφου και Γερο-

σκήπου από τη διάβρωση είχαν 
ταχθεί ομόφωνα τα μέλη της 
εκτελεστικής γραμματείας της 
ΣΕΚΟ. 
Οι προσπάθειες για την προστα-
σία του παραλιακού μετώπου 
από την διάβρωση είχαν ξεκινή-
σει πριν από 10 χρόνια και μάλι-
στα για να κερδηθεί χρόνος χρη-
ματοδότησαν την μελέτη οι δύο 
τοπικές αρχές και οι ξενοδόχοι 
της περιοχής. Το είδος των έργων 
που προτάθηκαν επιλέχθηκαν 
με βάση τις μελέτες ειδικών επι-
στημόνων οι οποίοι βρισκόταν 
σε συνεχή διαβούλευση με τα 
αρμόδια κυβερνητικά τμήματα. 
Ο τελευταίος σκόπελος για την 
έγκριση του έργου αφορούσε τα 
λιβάδια Ποσειδωνίας και έγιναν 
από τους μελετητές τροποποιή-
σεις και μετακινήσεις των κυμα-
τοθραυστών. 
Ο συντονιστής του έργου δημο-
τικός μηχανικός στο Δήμο Γερο-
σκήπου Κυριάκος Λεάνδρου, είχε 
χαρακτηρίσει επιτακτική ανάγκη 
την υλοποίηση ολόκληρου του 
έργου και όχι τυχόν αποσπασμα-
τική εκτέλεση του, σημειώνοντας 
ότι μόνον με αυτό τον τρόπο θα 
επιτυγχάνονταν ο στόχος να ανα-
κοπεί η διάβρωση. 
Στο πόρισμα για την εκτίμηση 
επιπτώσεων στο περιβάλλον η 
περιβαλλοντική αρχή είχε θέσει 
συγκριμένους όρους για ορι-
σμένες περιοχές όπως οι υποπε-
ριοχές 2 και 5. Είχε ζητήσει την 
μετακίνηση των κυματοθραυ-
στών Κ8 - Κ12 στις Υποπεριοχές 
3 και 4 προς την ακτή και μείωση 
του πλάτους έδρασής τους, για 
μείωση επηρεασμού των λιβα-
διών Ποσειδωνίας. Μείωση του 
μήκους του προβόλου Π6 στην 
Υποπεριοχή 6 για μείωση επη-
ρεασμού των ενάλιων αρχαιο-
τήτων που υπάρχουν εκεί. Εκπό-
νηση ενάλιας επισκόπησης πριν 

την υποβολή της ΜΕΕΠ. Για όλα 
αυτά τα σημεία έγιναν αλλαγές 
στα σχέδια με βάση τις υποδεί-
ξεις των αρμοδίων τμημάτων. 

Τρέχουν 
Μετά την έγκριση της Περιβαλ-
λοντικής Αρχής τρέχουν πλέον 
οι διαδικασίες προκειμένου να 
ετοιμαστούν τα έγγραφα και οι 
όροι προκήρυξης του σχετικού 
διαγωνισμού. Θεωρείται βέβαιο 
πλέον ότι η χρηματοδότηση είναι 
εξασφαλισμένη και υπολογίζεται 
ότι στις αρχές του επόμενου χρό-
νου, το έργο θα προωθηθεί προς 
υλοποίηση. Ανατολικότερα στην 
ίδια περιοχή κατασκευάστηκαν 
την περασμένη δεκαετία κυμα-
τοθραύστες και τα αποτελέσμα-
τα τους είναι πλέον εμφανή. Όχι 
μόνον ανέκοψαν την διάβρωση 
αλλά συνέβαλλαν στην βελτίω-
ση της παραλίας η οποία πλέον 
συγκεντρώνει τους καλοκαιρι-
νούς μήνες χιλιάδες επισκέπτες. 
Στις θετικές επιπτώσεις που είχε 
αυτό το έργο βασίστηκαν σε με-
γάλο βαθμό τα επιχειρήματα των 
φορέων της Πάφου για την ανα-
γκαιότητα να συνεχιστεί και προς 
την δυτική πλευρά, όπου παρα-
τηρούνταν μεγάλη διάβρωση. 
Ελπίζουν επίσης ότι όταν ολοκλη-
ρωθεί και σε αυτή την περιοχή η 
προστασία από την διάβρωση θα 
βελτιωθούν και οι υφιστάμενες 
παραλίες.

Εξηγήσεις και διευκρινίσεις 
Με αφορμή δε τις τοποθετήσεις 
της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντι-
κών Οργανώσεων και τις επικρί-
σεις που διατυπώθηκαν το Τμήμα 
Περιβάλλοντος, το Τμήμα Αλιεί-
ας και Θαλασσίων Ερευνών και 
η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, 
σε κοινή ανακοίνωση χαρακτηρί-
ζουν αβάσιμα τα επιχειρήματα 
που προβάλλονται και ουσιαστι-

κά διαψεύδουν ότι επηρεάζονται 
ευαίσθητες περιοχές. 
Σημειώνεται χαρακτηριστικά, ότι 
αναφορικά με επηρεασμό και 
υποβάθμιση των φυσικών οικο-
τόπων και ειδών της Θαλάσσι-
ας Προστατευόμενης Περιοχής 
(ΘΠΠ) Μουλιά, δεν ανταποκρί-
νεται στην πραγματικότητα. Η 
ΘΠΠ Μουλιά χωροθετείται σε 
απόσταση περίπου ενός χιλιομέ-
τρου από τα προτεινόμενα έργα 
και προς την ανοικτή θάλασσα 
και όχι στην παράκτια/παραλι-
ακή ζώνη που θα υλοποιηθεί το 
εν λόγω έργο. Πέραν της μεγά-
λης απόστασης, παρεμβάλλεται 
και το μεγάλο βάθος νερού (15 
περίπου μέτρα). Με αυτά τα δε-
δομένα, δεν αναμένεται καμία 
σημαντική περιβαλλοντική επί-
πτωση στην περιοχή «Μουλιά» 
από την κατασκευή και λειτουρ-
γία των κυματοθραυστών. Σε ό,τι 
αφορά το θέμα των θαλασσο-
πουλιών, διευκρινίζεται ότι αυτή 
την περίοδο εκπονείται ειδική 
ερευνητική μελέτη, η οποία θα 
ολοκληρωθεί περί τα μέσα του 
2023, η οποία θα δώσει σφαιρι-
κή εικόνα για την ευρύτερη περι-
οχή. Αν και από τα προκαταρκτι-
κά αποτελέσματα, διαφαίνεται 
ότι η βραχονησίδα των Μουλιών 
ενδέχεται να είναι σημαντική για 
τα θαλασσοπούλια, σημειώνεται 
ότι η πιο κοντινή απόσταση των 
έργων από τη συγκεκριμένη βρα-
χονησίδα κυμαίνεται στα 1400 μ. 
περίπου. Ως εκ τούτου, δεν ανα-
μένονται αρνητικές επιπτώσεις 
σε ό,τι αφορά την πτηνοπανίδα. 
Η Περιβαλλοντική Αρχή, κατά τη 
διαμόρφωση της θέσης της, έλα-
βε υπόψη και συναξιολόγησε τις 
πληροφορίες που υποβλήθηκαν, 
τα συμπληρωματικά στοιχεία, τις 
θέσεις των μελών της Επιτροπής 
των εμπλεκόμενων τμημάτων, 
των τοπικών Αρχών, καθώς και 
τα χωροταξικά και περιβαλλοντι-
κά δεδομένα του χώρου. 
Στην πιο πάνω θέση λήφθηκε 
υπόψη η απαγόρευση της χω-
ροθέτησης και κατασκευής κυ-
ματοθραυστών και προβόλων 
εντός ή και πλησίον της Ειδικής 
Ζώνης Διατήρησης «Θαλάσσια 
Περιοχή Μουλιά-CY4000006» 
του Δικτύου «Natura 2000». Η 
θέση της Περιβαλλοντικής Αρχής 
καθώς και συνοπτικό σημείωμα 
με τις θέσεις των Τμημάτων για 
το έργο αναλύονται λεπτομερώς 
στην Περιβαλλοντική Έγκριση, 
η οποία είναι αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος Περι-
βάλλοντος.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Πράσινο από την Περιβαλλοντική Αρχή
Χριστουγεννιάτικος μποναμάς για την Πάφο η προστασία του 
Παραλιακού μετώπου Γεροσκήπου – Πάφου…   



Η Διεύθυνση και το προσωπικό 

σας εύχονται όμορφα, 

γλυκά Χριστούγεννα 

και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος.

Τηλ. 26 941 821



ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
ΠΑΦΟΥ

Μήνυμα 
Φαίδωνος για 
τα Χριστούγεννα 
και Νέο Έτος

Με αισιοδοξία και ικανοποίηση, 
οδεύουμε προς το τέλος μιας 

ακόμη δημιουρ-
γικής χρονιάς για 
την Πάφο και τους 
κατοίκους της. 
Μιας χρονιάς κατά 
την οποία θέσαμε 
γερά θεμέλια για 
τη μεγάλη και ου-

σιαστική αλλαγή, με την εγκατάσταση 
στην πόλη μας του Αμερικανικού Πα-
νεπιστημίου της Βηρυτού και της Σχο-
λής Διοίκησης Τουρισμού, φιλοξενίας 
και Επιχειρηματικότητας του Τεχνο-
λογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, οι 
κτιριακές εγκαταστάσεις των οποίων 
ολοκληρώνονται εντός των προσεχών 
μηνών. Το 2022 προχωρήσαμε ταυτό-
χρονα στην ολοκλήρωση της πρώτης 
σειράς έργων και δράσεων της Ψηφια-
κής, Έξυπνης και Πράσινης Πόλης, κα-
θώς και μιας ακόμη δέσμης μεγάλων 
έργων αστικής υποδομής.       
Το 2023 θα είναι για την Πάφο χρονιά 
ορόσημο. Θα είναι η χρονιά της πλή-
ρους λειτουργίας των Πανεπιστημίων 
μας, τα οποία θα αλλάξουν ριζικά την 
πόλη και θα τη θέσουν οριστικά στην 
τροχιά μιας νέας εποχής. Θα είναι η 
χρονιά στην οποία θα ολοκληρωθούν 
τα μεγάλα έργα ανάπλασης που ήδη 
βρίσκονται σε εξέλιξη και θα αρχίσουν 
εκείνα που θα συμπληρώσουν τα υφι-
στάμενα, ώστε η Πάφος να αποκτήσει 
επιτέλους ένα πλήρες και ολοκληρω-
μένο δίκτυο υποδομών που θα σφρα-
γίσουν την πορεία ανάπτυξης και την 
εικόνα της για τις δεκαετίες που ακο-
λουθούν. 
Ως Δήμαρχος της Πάφου, θέλω να σας 
διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσω με την 
ίδια αποφασιστικότητα την προσπά-
θεια για την πρόοδο και την ευημε-
ρία της πόλης μας, για τη δημιουργία 
μιας Πάφου σύγχρονης και δυναμι-
κής. Μιας πόλης με αυτοπεποίθηση, 
αισιοδοξία και προοπτική, που ενώ 
θα σέβεται τη σπουδαία πολιτιστική 
της κληρονομιά θα κοιτάζει συνεχώς 
μπροστά.     
Και στις φετινές γιορτές ο Δήμος Πά-
φου στέκεται δίπλα στους συμπολί-
τες μας που έχουν ανάγκη. Ας δώσου-
με απλόχερα την αγάπη και τη στήριξή 
μας σε κάθε συνάνθρωπό μας που τη 
χρειάζεται.
Εύχομαι σε όλες και σε όλους ευτυ-
χισμένα Χριστούγεννα και καλό Νέο 
Έτος σε μια ελεύθερη και επανενω-
μένη πατρίδα, σε μια δημιουργική και 
ευημερούσα Πάφο. 
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Η Πάφος είναι σαφώς πιο ακρι-
βή από τη Λευκωσία όσο αφορά 
τις τιμές διαφόρων προϊόντων 

με αποτέλεσμα, το γιορτινό τραπέζι να 
στοιχίζει περισσότερο στους Παφίτες, 
χωρίς κανείς να μας εξηγεί το γιατί.
Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα που 
διενήργησε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Κα-
ταναλωτών σε Λευκωσία και Πάφο, για 
το κόστος του Χριστουγεννιάτικου τρα-
πεζιού, αποδεδειγμένη η Πάφος είναι 
ακριβότερη. 
Η έρευνα διεξάχθηκε από τις 12 μέχρι 
21 Δεκεμβρίου 2022. 
Έγιναν συνολικά τρεις τιμοληψίες λια-
νικών τιμών. Τα σημεία πώλησης απ’ 
όπου λήφθηκαν οι τιμές, ήταν οι τέσσε-
ρεις μεγαλύτερες υπεραγορές στη Λευ-
κωσία  και έξι μικρότερες υπεραγορές. 
Σημειώνεται ότι η έρευνα περιλάμβανε 
συνολικά 35 είδη τροφίμων και ποτών.
Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί 
το κόστος ενός χριστουγεννιάτικου τρα-
πεζιού για το 2022 και όχι για σκοπούς 
σύγκρισης μεταξύ των διαφόρων ση-
μείων πώλησης. Επιπρόσθετα, η έρευ-
να άρχισε ενωρίς για να διαπιστωθεί 
κατά πόσο οι τιμές διαφοροποιούνται 
όσο πλησιάζει η μέρα των Χριστουγέν-
νων και αν κάποιες προσφορές προϊό-
ντων θα εξακολουθούσαν να υπάρχουν 
και μέχρι τα Χριστούγεννα.
Η έρευνα επεξεργάστηκε τα στοιχεία με 

σκοπό τον υπολογισμό του κόστους του 
χριστουγεννιάτικου τραπεζιού τόσο για 
4 άτομα, όσο και για 6 άτομα. 
Στο κόστος του χριστουγεννιάτικου τρα-
πεζιού λήφθηκαν υπόψη και οι αναγκαί-
ες ποσότητες κάθε είδους που συνή-
θως χρειάζεται μια τετραμελής και μια 
εξαμελής οικογένεια. Ένα επιπρόσθε-
το κόστος 5% στο σύνολο του κόστους 
θα πρέπει να προστεθεί για τα διάφο-
ρα συμπληρωματικά είδη που χρειάζο-
νται στο τραπέζι, όπως, νερό, λεμόνια, 
άλας, λάδι, ξύδι, χαρτοπετσέτες κ.ά. Λε-
πτομερείς πληροφορίες και αναλυτικά 
στοιχεία, φαίνονται στους αναλυτικούς 
πίνακες που σας προωθήθηκαν και θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συν-
δέσμου.

Βασικά στοιχεία και συμπεράσματα 
της έρευνας:
1. Το συνολικό κόστος ενός «πλούσιου» 
τραπεζιού περιλαμβάνει 35 είδη. Για μια 
τετραμελή οικογένεια στη Λευκωσία το 
κόστος υπολογίζεται στα 166 ευρώ και 
για την εξαμελή οικογένεια 241 ευρώ. 
Για την επαρχία Πάφου, το κόστος του 
Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού είναι 178 
ευρώ και 255 ευρώ αντίστοιχα.
2. Το συνολικό κόστος ενός «οικονο-
μικού» τραπεζιού περιλαμβάνει τα 19 
από τα 35 είδη. Για μια τετραμελή οικο-
γένεια στη Λευκωσία υπολογίζεται στα 

92 ευρώ και για την εξαμελή οικογένεια 
119 ευρώ. Για την επαρχία Πάφου, το 
κόστος του Χριστουγεννιάτικου τραπε-
ζιού είναι 95 ευρώ   και 127 ευρώ αντί-
στοιχα.
3. Το συνολικό κόστος ενός τραπεζιού 
για τα ασθενέστερα οικονομικά εισο-
δήματα περιλαμβάνει τα 11 από τα 35 
είδη.  Για μια τετραμελή οικογένεια στη 
Λευκωσία υπολογίζεται στα 24 ευρώ και 
για την εξαμελή οικογένεια 37 ευρώ. Για 
την επαρχία Πάφου, το κόστος του Χρι-
στουγεννιάτικου τραπεζιού είναι το ίδιο 
με την Λευκωσία.
4. Παρατηρήθηκαν αυξομειώσεις σε μι-
κρό αριθμό προϊόντων της έρευνας από 
τις 12 Δεκεμβρίου μέχρι τις 21 Δεκεμ-
βρίου που διάρκεσε η έρευνας που δεν 
μπορούν όμως να χαρακτηριστούν ως 
ουσιαστικές.
5. Αριθμός ειδών που περιλάμβανε η 
έρευνα προσφέρονταν σε τιμές προ-
σφοράς. Οι τιμές προσφοράς διατηρή-
θηκαν από την αρχή της έρευνας μέχρι 
το τέλος της και γι’ αυτό και λήφθηκαν 
υπόψη στο κόστος του χριστουγεννιάτι-
κου τραπεζιού ως είχαν.

6. Οι μόνες τιμές που αναμένεται ότι πι-
θανόν να διαφοροποιηθούν  μέχρι τα 
Χριστούγεννα είναι οι τιμές των λαχανι-
κών αν και εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει 
διαφοροποίηση μέχρι τα Χριστούγεννα.  
7. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζε-
ται στο κόστος του χριστουγεννιάτικου 
τραπεζιού μεταξύ των τριών διαφορετι-
κών κατηγοριών, δηλαδή του «πλούσι-
ου», «οικονομικού» και του τραπεζιού 
των ασθενέστερων οικονομικών εισο-
δημάτων. Μπορούμε να διακρίνουμε 
τον τρόπο με τον οποίο τα ασθενέστερα 
οικονομικά εισοδήματα θα αντιμετωπί-
σουν τις οικονομικές τους δυσκολίες.
Τέλος, σημαντικές διαφοροποιήσεις  
στις τιμές μεταξύ των σημείων πώλησης 
παρατηρήθηκαν στα χριστουγεννιάτικα 
εδέσματα. 
Επειδή όμως τα είδη αυτά μπορούν να 
διαφέρουν αισθητά από την άποψη των 
υλικών που χρησιμοποιούνται στην πα-
ρασκευή τους, ακόμα και στο ακριβές 
τους βάρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί η 
σύγκρισή τους αξιόπιστη και αντικειμε-
νική, γι’ αυτό και δεν σχολιάζεται στην 
έρευνα.

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι 2022
Αλμυρό στην Πάφο -  Δείτε τις διαφορές που πληρώνει ο 
Παφίτης καταναλωτής σε σύγκριση με αυτό της Λευκωσία…

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Μετά από σχεδόν δύο μήνες ο Δήμος Πάφου άνοι-
ξε πάλι τις πόρτες του Δημοτικού Κολυμβητηρί-

ου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» δίχως όμως τον Ναυτικό 
Όμιλο Πάφου, ο οποίος δεν υπέγραψε το μνημόνιο συ-
ναντίληψης που διαμόρφωσε ο Δήμος.  Το Κολυμβητή-
ριο το είχε κλείσει ο Δήμος στα μέσα Οκτωβρίου με την 
δικαιολογία ότι υπήρχε διαμάχη μεταξύ του Ναυτικού 
Ομίλου και του Ομίλου Υδατοσφαίρισης. Το αποτέλεσμα 
της διαμάχης και της απόφασης του Δήμου να κλείσει το 
Δημοτικό Κολυμβητήριο ήταν να μείνουν εκτός των σχε-
τικών πρωταθλημάτων οι αθλητές, αφού δεν υπήρχε δυ-
νατότητα για προπόνηση τους. Στο μεσοδιάστημα υπήρ-
ξαν διαβουλεύσεις για να βρεθεί συμφωνία μεταξύ των 
δύο ομίλων όμως κατέληξαν σε ναυάγιο. 
Σε ανακοίνωση του ο Δήμος Πάφου σημειώνει πως έχο-
ντας πάντα ως κύριο μέλημά του, το καλό του αθλητι-
σμού της πόλης αποφάσισε όπως επανεκκινήσει τη λει-
τουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, για τα σωματεία 
της πόλης που έχουν αποδεχτεί και έχουν υπογράψει το 
μνημόνιο συναντίληψης που ετοιμάστηκε από το Δήμο, 
σύμφωνα με υποδείξεις των αναγκών των δύο σωματεί-
ων.  Ως εκ τούτου, από την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 
το Δημοτικό Κολυμβητήριο ανοίγει τις πόρτες του για το 
Πρόγραμμα του ΑΓΟ – Αθλητισμός Για Όλους και για την 
υδατοσφαίριση του Πολιτιστικού Σύλλογου «Ευαγόρας 
Παλληκαρίδης» Πάφου, ο οποίος υπέγραψε.  Για το  γε-
γονός ότι το Δημοτικό Κολυμβητήριο παραμένει κλει-
στό για τον Ναυτικό Όμιλο Πάφου αποκλειστική ευθύνη 

όπως σημειώνει ο Δήμος Πάφου έχει ο ίδιος ο Όμιλος 
ο οποίος αρνήθηκε την υπογραφή του μνημονίου συ-
ναντίληψης με το Δήμο Πάφου.  Ο Δήμος, εκτιμά ότι 
οι διευθετήσεις και η κατανομή των ωρών χρήσης του 
Κολυμβητηρίου είναι δίκαιες και ευελπιστεί ότι με την 
επαναλειτουργία του Κολυμβητηρίου, θα τερματιστεί το 
συγκρουσιακό κλίμα που δημιουργήθηκε τον τελευταίο 
χρόνο, τόσο για το καλό τόσο των παιδιών μας, όσο και 
την ανάπτυξη του αθλητισμού στην πόλη μας.

Φαίδωνας 
Ο δήμαρχος ανέφερε ότι ο Δήμος Πάφου δεν έχει προ-
νομιακή σχέση με κανέναν από τους ομίλους και τα σω-
ματεία που χρησιμοποιούν το κολυμβητήριο και το μόνο 
που θέλει είναι να λειτουργεί δίχως να δημιουργούνται 
προβλήματα και αντιπαραθέσεις ή να μην τηρούνται οι 
όροι ασφαλείας δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πά-
φου με αφορμή  τις αντιδράσεις που υπήρξαν μετά την 
επανέναρξη λειτουργίας του κολυμβητηρίου. Σε κάθε 
περίπτωση συνέχισε το κολυμβητήριο θα είναι ανοιχτό 
και για την Ναυτικό Όμιλο υπό την προϋπόθεση ότι θα 
υπογράψει το μνημόνιο με τους όρους λειτουργία του. 
Ο Δήμος κατέληξε δεν έχει καμιά σκοπιμότητα και το 
μόνο που επιδιώκει είναι το κολυμβητήριο να λειτουρ-
γεί απρόσκοπτα.

Οργισμένη αντίδραση από ΝΟΠ 
Σε ανακοίνωσή της η ΚΟΕΚ εκφράζει «λύπη και απο-

τροπιασμό» για την απόφαση του Δήμου Πάφου να 
ανοίξει το κολυμβητήριο μόνο για «Ευαγόρας Παλλη-
καρίδης» και ΑΓΟ. Σε ανακοίνωση της ομοσπονδίας 
τονίζεται ότι οι πρόσφατες ενέργειες του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πάφου δεν μας επέτρεπαν να ελπίζουμε 
ότι η κατάληξη αυτής της ιστορίας θα μπορούσε να 
ήταν καλύτερη από την οριστική διάλυση του Ναυτι-
κού Ομίλου Πάφου. 
Κάτι για το οποίο εξάλλου μας προειδοποίησε πρό-
σφατα, ή καλύτερα μας απείλησε σημαντικό πρό-
σωπο της πόλης. Και όπως δείχνουν τα πράγματα 
μπαίνει οριστικά η ταφόπετρα σε ένα από τα λίγα 
σωματεία της πόλης που υπάρχει εδώ και 50 χρόνια, 
σε ένα από τα παλαιότερα μέλη της Κυπριακής Ομο-
σπονδίας Κολύμβησης. 
Το κολυμβητήριο «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» που για 
δύο ολόκληρους μήνες παρέμενε κλειστό, στερώ-
ντας την άθληση σε εκατοντάδες παιδιά της πόλης, 
γιατί τάχατες υπήρχαν τσακωμοί μεταξύ του Ναυτι-
κού Ομίλου Πάφου και του Όμιλου Υδατοσφαίρισης 
Πάφου, άνοιξε όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Πάφου 
μόνο για το Πρόγραμμα του ΑΓΟ – Αθλητισμός Για 
Όλους και για την υδατοσφαίριση του ξαφνικά εμ-
φανισμένου στον χώρο της κολύμβησης, Πολιτιστι-
κού Συλλόγου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης». Αθλητές, 
προπονητές και μέλη του ναυτικού Ομίλου Πάφου 
πραγματοποίησαν το απόγευμα της Πέμπτης εκδή-
λωση διαμαρτυρίας έξω από το Κολυμβητήριο.

Συνεχίζονται οι κόντρες για το κολυμβητήριο 
Νέα έκκληση Φαίδωνα 



Το Harbour Cafe Restaurant
Εύχεται σε όλο τον κόσμο 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ



Eυχές σε όλο τον κόσμο 
για Προσωπική Ευτυχία 

και Οικογενειακή Ευημερία! 
Καλές Γιορτές!!! 

Αντώνης Τρακίδης
Δημοτικός Σύμβουλος Γεροσκήπου

Τσέλεπου Γιώργος
Δημοτικός Σύμβουλος 

Δήμου Πάφου

Αυτά τα Χριστούγεννα ας αναστήσουν το χαμόγελο 

στα χείλη των ανθρώπων, 

ας ζεστάνουν τις παγωμένες καρδιές τους 

και ας χαρίσουν σ’ αυτούς που αγωνίζονται 

τη ζωή που τους αξίζει.

Το χαρμόσυνο μήνυμα των Χριστουγέννων
σηματοδοτεί την έναρξη μια εποχής 

με νέα όνειρα, νέα πνοή
ας ανοίξουμε τις καρδιές μας 
στο φως που θα μας οδηγήσει 

προς το καλύτερο...

...Καλή Χρονιά & Χρόνια Πολλά

Αντρέας Χρυσάνθου
Δημοτικός Σύμβουλος

Δήμος Πάφου

Η Γέννηση του Χριστού ας σημάνει 
την αρχή για μια καλύτερη ζωή γεμάτη 

αλήθεια και φως. 

Τις καλύτερες ευχές 
για τα φετινά Χριστούγεννα.

Καλά Χριστούγεννα 
και Ευτυχισμένο 

το Νέο Έτος

Γκαρακλίδου Νίνα
Δημοτική Σύμβουλος Πάφου
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Γιάννης Καρούσος Ιωσήφ Μουτήρης  
Όμιλος εταιρειών 
Κωνσταντίνου  Ανήλικοι στο τιμόνι 

αιρετίζουμεΧ

Ο Δίκαιος

Τα παιδιά όλου του κόσμου που είναι τα μό-
να που χαίρονται χωρίς έγνοιες τις ημέρες 
των Χριστουγέννων…

Τους Παφίους που πλέον χαίρονται πραγ-
ματικά ένα αναγεννημένο ιστορικό κέντρο 
της πόλης και μακάρι αυτό να συνεχιστεί και 
μετά τις γιορτές…

Τους επιτηδείους πολιτικάντηδες που κά-
νουν επιστημονική δουλειά και πετυχαίνουν 
το στόχο τους και φαίνονται και μάγκες…

Τα έξυπνα πουλιά που τελικά πιάνονται α-
πό τη μύτη…

Την ακρίβεια που έτσι ή αλλιώς πάντοτε 
έρχεται όταν πλησιάζουν γιορτές με κάποιο 
περίεργο ταχυδακτυλουργικό τρόπο…

Τις γαλοπούλες που θα κλάψουν αυτές τις 
ημέρες, αφού θα φαγωθούν κατά το ξενό-
φερτο έθιμο. Γουρούνια και κότες έτρωγαν 
οι παππούδες μας τα Χριστούγεννα ρεεε…

Τα περιττά που θα καταναλώσουμε αυτές 
τις ημέρες και άντε ύστερα να πλακωθούμε 
στα γυμναστήρια, στα τροχάδια και τις δίαι-
τες για να κάψουμε το περιττό λίπος…

Τους χοίρους, που έπεσαν θύματα των ημε-
ρών και θα μετατραπούν σε ζαλατίνες, λου-
κάνικα, λούντζες χοιρομέρια και όλα τα άλλα 
χειμερινά εδέσματα του Κυπριακού εδεσμα-
τολογίου…

Τους μαθητές μας που έχουν αράξει κανονι-
κά και θα επιστρέψουν πίσω από χρόνου…

Τους εκπαιδευτικούς βεβαίως, βεβαίως που 
επίσης θα την αράξουν κανονικά, μόνο που 
φέτος έχουν και κάποιους λόγους να μην εί-
ναι ευτυχισμένοι…

Τη Χριστουγεννιάτικη διάθεση που έρχεται 
και χάνεται έτσι ακριβώς όπως τα ευρώ που 
πριν τα πιάσουμε στα χέρια μας εξαφανίζο-
νται… 

Τα παιδικά χριστουγεννιάτικα ποιήματα 
που μας ταξιδεύουν στα παιδικά μας χρόνια 
με τις χριστουγεννιάτικες σχολικές γιορτές…

Τις τσέπες μας που παραμένουν άδειες και 
τρύπιες και όπως και να το κάνουμε στην ε-
ποχή μας τα Χριστούγεννα εκτός από αγάπη 
χρειάζονται και χρήματα…

Όλους εσάς που εργάζεστε κατά τις ημέρες 
των Χριστουγέννων. Καλό κουράγιο και δύ-
ναμη να αντέξετε όλους εμάς που… καθόμα-
στε…

Το κουράγιο όσων δεν είναι προνομιούχοι 
που αυτήν ειδικά την περίοδο πρέπει να εί-
ναι περίσσιο…

Την καρδιά μας που είναι γεμάτη συναι-
σθήματα αυτή την περίοδο αλλά δυστυ-
χώς οι τσέπες μας είναι εντελώς άδειες γε-
νικώς…

Τις πολλές Χριστουγεννιάτικες παιδικές 
εκδηλώσεις που μας κάνουν πάντα να νο-
σταλγούμε τα παιδικά και ξέγνοιαστα μας 
χρόνια…

Στα Πάνω ο Υπουργός Με-
ταφορών γιατί με τις δικές 
του παρεμβάσεις και απο-
φασιστικότητα, ξεπεράστη-
καν οι ενστάσεις για τα έρ-
γα βελτίωσης του παραλι-
ακού μετώπου  Πάφου και 
Γεροσκήπου... 

Στα Πάνω και ο Διευθυντής 
της καρδιολογικής κλινικής 
του Γενικού Νοσοκομείου 
της Πόλης μας για την πο-
λύχρονη προσφορά του 
στους πάσχοντες συμπολί-
τες μας...  

Έτσι καταστέλλετε 
τη βία;
Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ε-

πέβαλε στις αρχές της προηγούμενης 
εβδομάδας, χρηματικό πρόστιμο ύψους 
χιλίων ευρώ και απαγόρευση εισόδου 
για επτά μήνες σε αθλητικούς χώρους, 
σε νεαρό ηλικίας 27 ετών, αφού τον έκρι-
νε ένοχο σε υπόθεση που αφορά βία στα 
γήπεδα.
Ο συγκεκριμένος “λεβέντης”, απλά ξερί-
ζωσε ένα κάθισμα από τις κερκίδες και το 
έριξε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Σιγά το πράγμα θα μου πείτε. Εδώ γίνο-
νται πολύ χειρότερα αλλά και πάλι, είτε 
δεν πιάνουν κανένα γιατί τα εγκληματι-
κά αυτά στοιχεία που θέλουν να ονομά-
ζονται και φίλαθλοι τρομάρα τους, έχουν 
πλέον προσαρμοστεί στο νέο περιβάλ-
λον. Δηλαδή κάμερες εσείς, κουκούλες ε-
μείς.
Φορούν καπέλα, τυλίγονται με κασκόλ 
φοράνε γυαλιά και κάνουν διάφορα άλ-
λα καμουφλάζ, ώστε να μην μπορεί κα-
νείς να τους αναγνωρίσει από τις φωτο-
γραφίες και τα βίντεο που μελετά η α-
στυνομία.
Κρύβουν δηλαδή κανονικά την ταυτότητά 
τους και εκτονώνουν τα κτηνώδη του έν-
στικτα, στα καθίσματα, τα αποχωρητήρια 
ακόμα και στα μπετά των γηπέδων, ενίο-
τε δε και εναντίον αντιπάλων φιλάθλων 
ή ακόμα και οχημάτων ή άλλης ξένης πε-
ριουσίας.
Ο συγκεκριμένος 27χρονος βεβαίως πιά-
στηκε και τιμωρήθηκε έστω και α6υτή 
την εξ’ απαλών ονύχων κατά την άποψή 
μας ποινή. 
Ο ίδιος μάλλον δεν έχει κατανοήσει την 
σοβαρότητα της πράξης του, γιατί μπο-
ρούμε να φανταστούμε ότι την καρέκλα 
που πέταξε, δεν την πέταξε έτσι για την 
πλάκα στο γρασίδι, αλλά εναντίον κά-
ποιου.
Δεν γνωρίζουμε ακόμα εάν η νομοθεσία 
προβλέπει αυστηρότερες ποινές για τέ-
τοια αδικήματα, αλλά κύριοι δικαστές 
πιστεύετε ότι με τέτοιες ποινές θα κατα-
στείλετε την βία στα γήπεδα;

Κουπόνια αξίας € 3000, ποσό το οποίο α-
ποτελεί τα καθαρά κέρδη από τον αγώνα 

Πάφος FC – Παναθηναϊκός,  παρέδωσε σήμε-
ρα στον Δήμαρχο Πάφου ο Γενικός Διευθυντής 
της Πάφος FC  Χάρης Θεοχάρους.
Ο Δήμαρχος συνεχάρη τον κ. Θεοχάρους  για 
την ευγενική χειρονομία της ομάδας και ανέ-
φερε ότι η πράξη αυτή της Πάφος FC αναδει-
κνύει το κοινωνικό πρόσωπο του ποδοσφαί-
ρου.
Είναι σημαντικό, συνέχισε,  ότι μια μεγάλη ο-
μάδα όπως τον Παναθηναϊκό επισκέφθηκε την πόλη μας για τη διεξαγωγή του φιλικού αγώνα 
και ακόμα σημαντικότερο ότι τα κέρδη του παιχνιδιού δόθηκαν για φιλανθρωπικό σκοπό. 

Πάφος FC

Στα Πάνω ο πρόεδρος και 
η διεύθυνση του ομίλου 
που για άλλη μια φορά  
οργάνωσαν με επιτυχία 
την καθιερωμένη εκδήλω-
ση για το προσωπικό, των 
εταιρειών του Ομίλου που 
διασκέδασε με την ψυχή 
του...

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

Στα κάτω οι ανήλικοι που 
πιάνουν στα χέρια τους 
τιμόνι αλλά και γονείς 
τους που στις πλείστες 
των περιπτώσεων το επι-
τρέπουν, με αποτέλεσμα 
να είναι συνένοχοι…

Αυξήσεις 

Η «Δημιουργία του Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης Πόλεως Πάφου και Δια-
μόρφωση του Περιβάλλοντος Χώρου» είναι το νέο μεγάλο έργο του Δήμου 

Πάφου. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό για τα δεδομένα της πόλης έργο, που 
θα περιλαμβάνει Μουσείο για την ανάδειξη και προβολή της ιστορίας της πόλης 
και την ανάπλαση πελατειακών χώρων και δρόμων στην περιοχή που εκτείνεται 
από τον Παλιό Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό μέχρι το Πάρκο των Αρμενίων.  Η κε-
ντρική ιδέα που διατρέχει το έργο είναι η δημιουργία στην καρδιά του ιστορικού 
κέντρου της Πάφου ενός θύλακα πολιτισμού και αρχιτεκτονικής κληρονομίας με 
υψηλής ποιότητας υποδομές για πεζούς. Μέσα από το έργο ο Δήμος Πάφου στο-
χεύει στη δημιουργία μιας γέφυρας μνήμης και αρχιτεκτονικής μεταξύ του Μου-
σείου Ιστορικής Μνήμης και του εξώστη της παλιάς πόλης. 

Το νέο μεγάλο έργο…
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Γ. Τουμαζής

Το μπελά του φαίνεται πώς βρήκε τε-
λικά ο Υφυπουργός Πολιτισμού Γιάν-

νης Τουμαζής, ενώ ο ίδιος 
μερίμνησε να διασωθούν 
τρία Θέατρα που κινδύνευ-
αν με κλείσιμο, λόγω οικο-
νομικών δυσκολιών.
Προς το παρόν τουλάχιστον 
τα σκάγια δεν πιάνουν το ί-

διο τον Υπουργό, αλλά τα μέλη της επι-
τροπής που διόρισε για να αξιολογούν 
τη δουλειά που γίνεται από τα διάφορα 
θεατρικά σχήματα, τα οποία κατηγορούν 
για διακρίσεις και γίνεται λόγω για παρε-
άκια και κλίκες.
Αυτά βεβαίως συμβαίνουν και στις καλύ-
τερες οικογένειες όπως λέει και ο λαός 
και το θέατρο δεν αποτελεί εξαίρεση.
Ο ίδιος πάντως ο Υφυπουργός ενήργησε 
τάχιστα, εξασφαλίζοντας τη λειτουργία 
τριών Θεάτρων για τουλάχιστον άλλους 
έξι μήνες, αλλά θα πρέπει και τα ίδια τα 
θέατρα και οι συντελεστές να κάνουν κά-
τι ώστε να βοηθήσουν την κατάσταση…

Α. Ζερβίδης

Ο ένατος υποψήφιος για τις Προεδρι-
κές εκλογές είναι γεγονός και ακού-

ει στο όνομα Ανδρόνικος 
Ζερβίδης.
Στο προεκλογικό του πρό-
γραμμα, δηλώνει πως έρ-
χεται από το πουθενά λό-
γω καθαρής απογοήτευ-
σης και θυμού για να επι-

χειρήσει να μεταμορφώσει την Κύπρο.
Δηλώνει ότι θα επιχειρήσει να τερματί-
σει τη διαφθορά, να δημιουργήσει  χιλιά-
δες νέες θέσεις εργασίας, να οικοδομή-
σει πιο αποτελεσματικό δημόσιο τομέα, 
να αυξήσει ουσιαστικά τον πλούτο και να 
λύσει το Κυπριακό οριστικά με βιώσιμες 
προτάσεις... 
Δηλώνει ακόμα πως δεν ανήκει σε πολιτι-
κό κόμμα ή ομάδα ειδικών συμφερόντων, 
και υποστηρίζει προσωπικά οικονομικά 
την εκστρατεία του.
Μην στενοχωριέστε κ. Ανδρόνικε όλο και 
κάποιοι θα βρεθούν να σας ακολουθή-
σουν…

Ν. Πειλίδου

Αυτή η ιστορία με την ανακάλυψη 
των κοιτασμάτων φυσικού αερίου 

μας βρωμάει και δεν ανα-
φερόμαστε στην μυρωδιά 
του ιδίου του αερίου. Α-
πλά κανείς και ιδίως η κυ-
βέρνηση δεν βγαίνει να 
πει ξεκάθαρα τι σχεδιά-
ζουμε.

Θα το βγάλουμε ποτέ, θα το εμπορευ-
τούμε: Τι έσοδα, και τι οφέλη θα έχει ο 
πολύπαθος λαός μας;
Είναι γι’ αυτό που όταν βγαίνει η Υπουρ-
γός Ενέργειας Νατάσα Πειλίδου και ανα-
κοινώνει ότι ανακαλύφθηκε ένα νέο κοί-
τασμα δεν μπορούμε να πανηγυρίσου-
με. Γιατί στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο, έ-
χουν ήδη αρχίσει την άντληση των κοιτα-
σμάτων του και εμείς την ώρα που η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση ψάχνει εναγωνίως την 
απεξάρτηση της από το Ρωσικό φυσικό 
αέριο δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε με το 
δικό μας. Ποιο τελικά είναι το πρόβλημα 
πέρα από τις διεκδικήσεις της Τουρκίας; 

Τ ις καμπάνες του Μητροπολιτικού ναού Α-
γίου Θεοδώρου κτύπησαν χαρμόσυνα οι 

υποστηρικτές του Μητροπολίτης Πάφου Γε-
ώργιου, μετά την ανακοίνωση των τελικών ε-
πίσημων αποτελεσμάτων των Αρχιεπισκοπι-
κών Εκλογών, με τον Μητροπολίτη  Γεώργιο 
να λαμβάνει τελικά την δεύτερη θέση. 
Με την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμά-
των στενοί συνεργάτες, φίλοι και συγγενείς  
μαζεύτηκαν στην Μητρόπολη Πάφου και κτύ-
πησαν τις καμπάνες.
Στην Πάφο ο Μητροπολίτης Γεώργιος και το-
ποτηρητής  του αρχιεπισκοπικού θρόνου, εξα-
σφάλισε ποσοστό 61,06% των ψήφων.
Μπορείτε αν φανταστείτε λοιπόν τι θα κάνουν 
εάν ο Μητροπολίτης Γεώργιος εκλεγεί τελικά 
Αρχιεπίσκοπος; Εκτός δηλαδή από το να κτυ-
πήσουν χαρμόσυνα τις καμπάνες. Λέτε να 
δούμε να ρίχνουν και βεγγαλικά;

Τι θα κάνουν εάν εκλεγεί Αρχιεπίσκοπος

Χριστούγεννα. Μετά από δύο χρόνια παν-
δημίας και εν μέσω του πολέμου στην Ου-
κρανία. Όσο και να προοδεύσει η ανθρωπό-
τητα ο άνθρωπος ποτές δεν θα γίνει σοφό-
τερος…

Χριστούγεννα. Θυμάται κανείς ότι ακόμα υ-
πάρχουν παιδιά που πεθαίνουν από πιένα 
και άνθρωποι που δεν έχουν ούτε τα στοιχει-
ώδη, ώστε αν ζήσουν με αξιοπρέπεια;

Δύο χιλιάδες είκοσι δύο χρόνια και πάντα 
υπάρχει Γέννηση αλλά και Σταύρωση. Ευτυ-
χώς υπάρχει και η Ανάσταση…

Πάνε οι Αρχιεπισκοπικές εκλογές για τους 
λαϊκούς και τώρα παίρνουν σειρά οι Συνοδι-
κοί οι οποίοι και θα επιλέξουν το νέο μας Αρ-
χιεπίσκοπο…

Για όσους αναρωτιούνται με ποια κριτήρια 
θα ψηφίσουν τα μέλη της ιεράς Συνόδου 
σας πληροφορούμε ότι η ηλικία των τριών 
υποψηφίων θα παίξει καθοριστικό ρόλο για 
ευνόητους λόγους…  

Οι εκτιμήσεις λένε ότι ο επόμενος Αρχιεπί-
σκοπος θα είναι ο Πάφου Γεώργιος αλλά με 
τους Ιεράρχες μας ποτέ δεν μπορεί κανείς να 
είναι σίγουρος…

Ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ αποδει-
κνύεται ο μεγαλύτερος φίλος του Ελληνι-
σμού στην Ουάσιγκτον. Ελπίζουμε να παρα-
μείνει…

Τον θυμάστε τον Χένρι Κίσιγκερ, τον περι-
βόητο Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, που 
είχε άμεση εμπλοκή στην οργάνωση του 
πραξικοπήματος και της εισβολής της Τουρ-
κίας στην Κύπρο; 99 ετών είναι σήμερα συμ-
βουλεύει και με τα όσα λέει για τον πόλε-
μο στην Ουκρανία, έκανε τους Ουκρανούς… 
Τούρκους…

Έχουμε μέρες να ακούσουμε κάτι από το μέ-
τωπο της κυβέρνησης ή μας φαίνεται; Έφυ-
γαν όλοι για διακοπές; Πάντως μια το μου-
ντιάλ, μια οι Αρχιεπισκοπικές, κοντέψαμε να 
τους ξεχάσουμε…

Θυμάται κανείς τον κορωνοϊό ή τον έχου-
με ξεχάσει εντελώς. Πάντως όταν βρίσκεστε 
σε μέρη όπου υπάρχει συγχρωτισμός (για να 
θυμηθούμε και καμιά λέξη της εποχής της 
πανδημίας) καλά κάνετε να φοράτε την μα-
σκούλα σας…

Μετά την πανδημία στο Δημοτικό Συμβού-
λιο της Πάφου σκέφτονται να ξαναρχίσουν 
το Φεστιβάλ όπερας. Τους έλειψε βλέπετε 
πολύ η γκλαμουριά που τους χάριζε, άσχετα 
αν οι περισσότεροι είτε κοιμούνταν στην κα-
ρέκλα είτε δεν πήγαιναν καθόλου…

Το γινάτι βγάζει μάτι και κάποιος τοπικός 
άρχοντας το πάει φιρί, φιρί να το βγάλει… 
Γιατί “Caesaris coniugium non esse aequum 
est, videantur”, η γυναίκα του Καίσαρα δεν 
αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνε-
ται…

Μήπως το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάφου 
θα έπρεπε να μετονομάσει και ένα δρόμο σε 
Ρόμπερτ Μενέντεζ;

Είστε σίγουροι ότι δεν έχετε αδικήσει κανέ-
να με τις πρόσφατες προαγωγές Γραμματει-
ακών Λειτουργών στο Δήμο Πάφου; 

Ο Δίκαιος

Προαγωγές
Ο Ανδρέας Χρυσάνθου, 

είναι ο μόνος Δημο-
τικός Σύμβουλος του Δή-
μου Πάφου, που τόλμησε 
να ψηφίσει κατά της από-
φασης για τις προαγωγές 
των τριών Γραμματεια-
κών Λειτουργών.
Υπήρξαν βέβαια και έξι αποχές, από τους δη-
μοτικούς συμβούλους του ΑΚΕΛ Κώστα Δίπλα-
ρο, Γιώργο Κουννά, τους Παναγιώτη Βορκά και 
Φίλιππο Φιλίππου της ΕΔΕΚ, τον Γιάννη Κου-
λουντή του ΔΗΚΟ και τον αντιδήμαρχο Χρήστο 
Μακαρίου.
Ο λόγος της αποχής και της αρνητική ψήφου 

ήταν κατ’ ισχυρισμό πα-
ρατυπίες στην αξιολόγηση 
και γενικότερα την όλη δι-
αδικασία που προηγήθη-
κε.
Όπως ισχυρίζονται οι πα-
ραπονούμενοι υπάλληλοι, 
υπήρξε παρέμβαση σε έ-

ντυπα αξιολόγησης, καθώς υπήρξαν βαθμολο-
γίες οι οποίες σβήστηκαν με διορθωτικό.
Μετά συγχωρήσεως αλλά όταν σε μια ψηφο-
φορία εντός του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρ-
χουν έξι αποχές, τότε κάπου υπάρχει πρόβλη-
μα. Είναι σίγουροι οι υπόλοιποι που ενέκρι-
ναν τις προαγωγές ότι δεν αδίκησαν κανένα;

Γελά και ο Οδυσσέας
Τ ίποτα το μεμπτό στη συμπεριφορά του δι-

ευθυντή της ΥΚΑΝ, αναφορικά με την γνω-
στή υπόθεση που κατάγγειλε η διευθύντρια 
των φυλακών Άννα Αριστοτέλους. Αυτό απο-
φάνθηκαν Γενικός και Βοηθός Γενικός Εισαγ-
γελείς και η διευθύντρια και η υποδιευθύ-
ντρια των Κεντρικών Φυλακών ζητούν την με-
τακίνηση τους σε άλλη υπηρεσία.
Καλά ας μην ασχοληθούμε με την απόφαση 
της Εισαγγελίας καθώς αυτή επιδέχεται πολ-
λών ερμηνειών αλλά, ο Γενικός Ελεγκτής Ο-

δυσσέας Μιχαηλίδης, άρπαξε αμέσως την ευ-
καιρία και σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, αναφέρει ότι εάν οι δύο  επι-
κεφαλής των Φυλακών επιμένουν στη μετακί-
νησή τους, θεωρεί ότι θα μπορούσαν να συν-
δράμουν το έργο τους, εάν και οι ίδιες επιθυ-
μούν απόσπαση στην Υπηρεσία του.
Τι μπορούν να του πουν τώρα καθώς οι Κε-
ντρικές Φυλακές και το έργο των δύο το δια-
φήμιζαν μέχρι πριν από λίγο καιρό ως ένα από 
τα success story της κυβέρνησης; 

 Τα φετινά Χριστούγεννα

Τα φετινά Χριστούγεννα που’ρταν μεσ’ τούντην κρίση

στο κόσμον ούλλον εύχομαι ήρεμα να τα ζήσει,

τζι’ όσοι έχουν την δύναμην μ’ αγάπην να φροντίσουν

φτωχούς μα τζιαι ανήμπορους τωρά να βοηθήσουν,

τούντες ημέρες των γιορτών όμορφα να περάσουν

τζιαι του Χριστού την γέννησην τζιαι τζιείνοι να γιορτάσουν.

Τζι’ ο νέος χρόνος πο΄ν να μπει να φέρει στη ζωή μας

ότι ζητά τζιαι πεθυμά για χρόνια η ψυσιή μας.

Τζιαι πριν προλάβει να ξεβεί να καταξιωθούμεν

την Κύπρο μας ελεύθερην τζι’ ολόσωστη να δούμε

Ο Αντώνης Γαβριήλ Παπά μ’ αγάπη σας τα γράφει

τζιαι η Μαρία Α.Παπά τα σκίτσα υπογράφει.
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Ματσαράγκες για τ/κ υποστατικά

Αδυναμίες και ελλείψεις εντόπισε η Ελεγκτική Υπηρεσία 
στην Ειδική της Έκθεση με θέμα «Έλεγχος διαδικασίας 

παραχώρησης 19 Τουρκοκυπριακών επαγγελματικών υπο-
στατικών στην Επαρχία Πάφου». Όπως σημειώνεται στην 
έκθεση, «η διαδικασία παραχώρησης τ/κ περιουσιών, στα 
πλαίσια της οποίας εξετάστηκε η παραχώρηση των 19 υπό 
αναφορά υποστατικών, παρουσιάζει αδυναμίες και ελλεί-
ψεις κατά την εφαρμογή της, κυρίως λόγω ασάφειας της εκ-
χώρησης εξουσιών από τον Κηδεμόνα, θεμάτων διορισμού 
και συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής, καθορισμό ενοικί-
ου που δεν φαίνεται να βασίζεται στο αγοραίο, υποβολή 
ελλιπών υποστηρικτικών των αιτήσεων, μη δημοσιοποίηση 
των αποφάσεων και του Αρχείου Χρηστών, όπως και ανο-
μοιομορφία κατά την αξιολόγηση των δεδομένων της κάθε 
αίτησης, στη βάση των καθορισμένων κριτηρίων. Λόγω της 
γενικότητας των υφιστάμενων κριτηρίων, αυτά θεωρούνται 
ως μη επαρκή, θέση την οποία φαίνεται να συμμερίζονται 
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ως αποτέλεσμα τίθεται θέμα 
αντικειμενικότητας των αποφάσεων παραχώρησης των τ/κ 
υποστατικών». Η έκθεση αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών 
και ειδικότερα τον κηδεμόνα τ/κ περιουσιών. 

Συγκρατούν την ακρίβεια 

Αυξημένη είναι η κίνηση στις υπεραγορές τις τελευταίες 
ημέρες με τις τιμές ωστόσο να είναι στα ίδια επίπε-

δα με την περασμένη χρονιά υποστηρίζει ο Εκτελεστικός 
Γραμματέας του Συνδέσμου Υπεραγορών, Ανδρέας Χατζη-
αδάμου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά λόγω του αυξημέ-
νου ανταγωνισμού ο καταναλωτής μπορεί να προμηθευτεί 
τα απαραίτητα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σε τιμές 
παρόμοιες με αυτές που ίσχυαν και την περασμένη χρονιά 
. Αν συνυπολογιστεί γενικότερα η αύξηση στις τιμές είναι 
αλήθεια ότι οι υπεραγορές συγκράτησαν τις αυξήσεις σε 
λογικά επίπεδα. Ωστόσο στην Πάφο όπως αποδεικνύεται 
και από την έρευνα του συνδέσμου καταναλωτών οι τιμές 
τροφίμων είναι σε ποσοστό 5-7% υψηλότερες από την Λευ-
υκωσία.. Αυτό όπως σημειώνει η εκπρόσωπος του συνδέ-
σμου δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. 

Η Πάφος θα τιμήσει τον Μενέντεζ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου προτίθεται να τιμήσει τον 
πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Αμερι-

κανικής Γερουσίας Ρόμπερτ Μενέντεζ. Το 
Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για το 
ενδεχόμενο να επισκεφθεί την Κύπρο το 
ερχόμενο Καλοκαίρι ο κ. Μενέντεζε και 
εξέφρασε την πρόθεση του να τον τιμήσει 
η Πάφος. Για την πρόθεση του Δήμου θα 
ενημερωθεί σχετικά η Αμερικανική Πρε-
σβεία και το Υπουργείο Εξωτερικών. 

Ο Αμερικανός Γερουσιαστής δεν είναι απλά φίλος της Κύπρου 
και της Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια οι τοποθετήσεις του 
σχετικά με την Τουρκία και τον ρόλο της στην περιοχή, χαρα-
κτηρίζονται καταπέλτης σε βαθμό που προκαλούν την έντονη 
αντίδραση της Άγκυρας και του Ταπίγ Ερντογάν. 

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Εύσημα στον Γ. Καρούσο 

Δ εν υπάρχει πλέον κανένα εμπόδιο και τα έργα βελτί-
ωσης του παραλιακού μετώπου Πάφου – Γεροσκή-

που θα υλοποιηθούν διαβεβαίωσε σε 
δηλώσεις στο radiocosmos ο υπουργός 
Μεταφορών Γιάννης Καρούσος. Το έργο 
κόστους 12 εκατομμυρίων ευρώ θα χρη-
ματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια 
και σύντομα αναμένεται να προχωρή-
σουν οι διαδικασίες προκήρυξης του, 
είτε από τον Δήμο Πάφου όπως ήταν 

αρχικά η συμφωνία, είτε από το Τμήμα Δημοσίων  Έργων. 
Ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος μιλώντας στο 
radiocosmos, απένειμε τα εύσημα στον Υπουργό Μεταφο-
ρών για τη συμβολή του στην προώθηση των διαδικασιών 
για υλοποίηση του  έργου που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντι-
κό για την προστασία του παραλιακού μετώπου των Δήμων 
από τη διάβρωση. Ο Γιάννης  Καρούσος ανέφερε ο κ Φαί-
δωνος, είναι αποτελεσματικός επειδή διετέλεσε δήμαρχος 
και πέρασε από τη δοκιμασία και τις ταλαιπωρίες της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης με αποτέλεσμα να γίνει πιο αποτελε-
σματικός και πρακτικός ως υπουργός.

Επιστροφή στην εποχή Πασπαλή

Σ τις υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου Πάφου έχει ανα-
τεθεί εκ νέου  με διάταγμα του Υπουργού Υγείας που 

δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα η επιθεώρηση 
των υποστατικών τροφίμων εντός των ορίων του Δήμου. Ο 
υπεύθυνος Υγειονομικών Υπηρεσιών στον Δήμο Πάφου Χρή-
στος Χρήστου, επιβεβαίωσε πληροφορίες του Radiocosmos, 
σημειώνοντας ότι με το διάταγμα ο Δήμος ανακτά τις εξου-
σίες που είχε και πλέον ο έλεγχος σε εστιατόρια, ταβέρνες, 
κέντρα αναψυχής καταστήματα παρασκευής έτοιμων τροφί-
μων, καντίνες και περίπτερα θα γίνεται από τους υγειονομι-
κούς λειτουργούς του Δήμου Πάφου. Η αφαίρεση αυτών των 
εξουσιών είχε γίνει λόγω υποστελέχωσης της υγειονομικής 
υπηρεσίας και είχε ως αποτέλεσμα ο Δήμος να χάνει και έσο-
δα. Τώρα ουσιαστικά επιστέφει στην εποχή του αείμνηστου 
Νίκου Πασπαλή.

Η Πάφος τίμησε τον Γεώργιο

Τα αποτελέσματα των εκλογών για το τριπρόσωπο στην 
Πάφο δικαιώνουν τον Μητροπολίτη Γεώργιο ο οποίος κα-

τάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των εκκλησιαζόμενων. 
Η στήριξη που βρήκε στην Πάφο ο Γεώργιος ήταν για πολλούς 
απρόσμενη με δεδομένο ότι σε αντίθεση με τους προηγού-
μενους Μητροπολίτες αυτός δεν ήταν Παφίτης. Αυτό όμως 
όπως διαφάνηκε από το εκλογικό αποτέλεσμα δεν έπαιξε 
απολύτως κανένα ρόλο. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις και 
τελικά ο Γεώργιος διαδεχθεί στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο τον 
Χρυσόστομο τότε από το Σάββατο η Πάφος είναι και πάλι σε 
προεκλογική τροχιά για νέο Μητροπολίτη. Αυτή η μάχη όμως 
αυτή τη φορά θα είναι πολύ αμφίρροπη και δεν υπάρχουν 
φαβορί. 

Ακατάχνωτα
Η έκπληξη των Αρχιεπισκοπικών Εκλογών δεν 
είναι ο νέος Αρχιεπίσκοπος, αλλά η διάσπαση 
της ομάδας του Κύκκου. Αν δεν παίζεται κάποιο 
παιχνίδι που θα αποκαλυφθεί στην ψηφοφο-
ρία, τότε  χρήζει περισσότερης διερεύνησης η 
στάση του Μητροπολίτη Ταμασού... 

Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις και αναδει-
χθεί νέος Αρχιεπίσκοπος ο Γεώργιος, τότε θα 
ακολουθήσει αμφίρροπη μάχη για το νέο Μη-
τροπολίτη Πάφου. Ενδιαφερόμενοι υπάρχουν 
και για την ώρα δηλώνουν έτοιμοι να κατέλθουν 
στον στίβο και να διεκδικήσουν τον θρόνο. Όλα 
αυτά βέβαια χωρίς να υπολογίζουν τι θα κάνει 
ο νέος Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος τόσα χρόνια 
μας έχει συνηθίσει ότι δεν αφήνει τίποτε στην 
τύχη του. Με δεδομένο ότι η Μητρόπολη Πά-
φου είναι αμέσως μετά την Αρχιεπισκοπή στην 
εκκλησιαστική ιεραρχία, είναι βέβαιο ότι ο νέος 
Αρχιεπίσκοπος δεν θα είναι αδιάφορος για τον 
διάδοχο του στην Πάφο...

Η Αστυνομία στην Πάφο κάνει καλή δουλειά 
και αυτό φαίνεται από τα στοιχεία για τις 
υποθέσεις που εξιχνιάζονται αλλά και από την 
προληπτική πολιτική που ασκεί για αποτρο-
πή τροχαίων δυστυχημάτων και εγκληματικών 
ενεργειών. Παρά τους εντατικούς ελέγχους 
όμως, δυστυχώς και φέτος θρηνήσαμε θύματα 
στην άσφαλτο. Ελπίζουμε τις γιορτές να μην 
προστεθεί κανείς άλλος σε αυτό τον μακάβριο 
κατάλογο... 

Για τις Προεδρικές Εκλογές, οι τελευταίες δημο-
σκοπήσεις δείχνουν σταθερά ανοδική πορεία 
του Ανδρέα Μαυρογιάννη μικρή κάμψη των 
ποσοστών του Νίκου Χριστοδουλίδη και μικρή 
αύξηση των ποσοστών του Αβέρωφ Νεοφύτου. 
Αυτές οι διαφορές όμως δεν ανατρέπουν τα δε-
δομένα σε ότι αφορά ποιος θα είναι ο πρώτος 
που θα περάσει στον 2ο γύρο. Οι ειδικοί λένε 
πως αν η διαφορά του 1ου με τον 2ο μειωθεί 
σε μονοψήφιο ποσοστό, τότε στις εκλογές του 
Φεβρουαρίου μπορεί να υπάρξουν εκπλήξεις... 

Δεν ήταν αναμενόμενο το αποτέλεσμα της 
προσφυγής που είχε καταθέσει η ανώτερη λει-
τουργός του Δήμου Πάφου στο διοικητικό δικα-
στήριο. Η υπάλληλος που απολύθηκε κέρδισε 
την προσφυγή και η απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου ακυρώθηκε. Η απόφαση στηρίχθη-
κε σε διαδικαστικούς και όχι ουσιαστικούς λό-
γους γεγονός που επιτρέπει όπως λέγεται στο 
Δημοτικό Συμβούλιο να επανέλθει στο θέμα. 
Προς το παρόν η υπάλληλος επέστρεψε στο Δη-
μοτικό Μέγαρο... 

Μετά τις αρτυμαθκιές στην Πλατεία Κέννεντυ 
που ξεράθηκαν, άλλα δύο δένδτρα παρουσί-
ασαν ανάλογα σημάδια αυτή τη φορά στην 
Λεωφόρο Γρίβα Διγενή. Αν δεν είναι κακόβουλη 
ενέργεια, τότε ο θάνατος αυτών των δέντρων 
αποδίδεται στην σφράγιση του εδάφους και 
στην καταστροφή του ριζικού τους συστήματος 
στην διάρκεια των χωματουργικών εργασιών 
για την ανάπλαση της Λεωφόρου... 

Μέρες που είναι δεν θέλω να σας σκανδαλί-
σω με άλλα θέματα. Χρόνια πολλά σε όλους 
με υγεία...

Η “μούγια”



Εύχομαι στους δημότες 
Γεροσκήπου 

και σε όλο τον κόσμο

Εύχομαι 
Καλά Χριστούγεννα σε όλους, 
υγεία πάνω απ’ όλα και αγάπη.

Χρυσοστόμου Στέφανος
Δημοτικός Σύμβουλος 

Δήμου Πέγειας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΖΑΡΟΣ 
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

Δήμου Γεροσκήπου

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
& ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ 

ΠΑΦΟΥ

Σας εύχεται ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΓΗΣ-ΠΑΦΟΣ
Τ.Κ. 60060-8100 ΠΑΦΟΣ-ΤΗΛ. 26932161-26946303-ΦΑΞ. 26933802
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GRAVLAX SALMON

Εορταστικός  σολομός για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Υλικά:
½  σολομό κομμένο οριζόντια με το δέρμα
¼ φλιτζανιού vodka
½ φλιτζάνι αλάτι χοντρό
½ φλιτζάνι ζάχαρη 
1 κουτάλι της σούπας φρέσκο λιωμένο πιπέρι 
¼ του φλιτζανιού ψιλοκομμένο φρέσκο Άνηθο 
½ φλιτζάνι ψιλοκομμένο σέλινο (όχι φύλλα) 
 ½ φλιτζάνι ψιλοκομμένο κρεμμύδι
½ φλιτζάνι τριμμένο καρότο
3 κουταλιές μέλι
φέτες λεμονί ή λάιμ 

Καθαρίζουμε τα κόκκαλα από τον σολομό με μια τσιμπίδα. Σμίγουμε 
όλα τα υλικά μαζί και κάνουμε ένα παχύρευστο  μείγμα. Τοποθετού-
με λίγο από το μείγμα σε ανοξείδωτο ταψί ή πλαστικό κατάλληλο για 
τρόφιμα και τοποθετούμε τον Σολωμό με το δέρμα από πάνω. Σκεπά-
ζουμε με το υπόλοιπο μείγμα και τοποθετούμε από πάνω  φέτες από 
λεμονί ή λάιμ μέχρι να καλυφθεί  όλο το μείγμα. Ακολούθως μπαί-

νει σε ψυγείο για 24 ώρες.Το βγάζουμε και το ξεπλένουμε με χλιαρό 
νερό με διαλυμένο μέλι. Το πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένο άνηθο 
και το κόβουμε λεπτές φέτες και το σερβίρουμε με φέτες λεμόνι και 
σπαστό μαύρο πιπέρι. 
 
Χριστουγεννιάτικη σαλάτα με ρόδι και καρύδια ( για 8 
άτομα ) 

Υλικά:
3 κουταλιές της σούπας σκούρα ζάχαρη
½ φλιτζάνι καρύδια 
½ φλιτζάνι ελαιόλαδο 
¼ φλιτζανιού ξύδι μήλου
1 φλιτζάνι χυμό πορτοκαλιού
1 κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι 
1 κουταλάκι του γλυκού ξύσμα πορτοκαλιού
7 φλιτζάνια διάφορα μαρούλια    
2 πορτοκάλια καθαρισμένα κομμένα σε φέττες ή κύβους 
½ φλιτζάνι τυρί κορκονζόλα (σπαστό)  
½ φλιτζάνι ρόδι (καθαρισμένο)  
 
Αναμιγνύουμε  το ελαιόλαδο, το ξύδι , τη ζάχαρη, τον χυμό και το ξύ-
σμα  πορτοκαλιού  και το πιπέρι. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά και την 

τελευταία στιγμή περιχύνουμε το σος . 

PΑNA COTTA 

 Υλικά :
100 γραμμάρια γάλα 
600 γραμμάρια Fresh Cream 
200  γραμμάρια ζάχαρη 
8 φύλλα τζελατίνη 
½  κουταλάκι βανίλια 
Βάζουμε σε μια κατσαρόλα το γάλα , την φρέσκα κρέμα την ζάχαρη 
και τη βανίλια και την βράζουμε ακολούθως την αποσύρουμε από τη 
φωτιά και προσθέτουμε τη τζελατίνη και ανακατεύουμε καλά μέχρι 
να διαλυθεί .  Την αφήνουμε να κρυώσει και την τοποθετούμε σε μι-
κρά ατομικά σκευή ή σε πιατέλα για γλυκά και  μπαίνει στο ψυγείο 
για τουλάχιστον  6 ώρες .Σερβίρουμε με φρούτα του δάσους και σος 
από φράουλα. 

Αυτές είναι συνταγές που προτείνει για μας ο Σεφ Χρήστος Γεμενά-
ρης. Αγοράστε  έγκαιρα τα υλικά σας, ακολουθήστε τη συνταγή και 
ετοιμάστε τα φαγητά σας για να εντυπωσιάσετε φίλους και συγγε-
νείς .
Καλές γιορτές !

Προτάσεις για το  Γιορτινό Τραπέζι
Ο  σεφ του Athena Beach Hotel Χρήστος Γεμενάρης  μας δίνει τις δικές του ξεχωριστές  προτάσεις για να 
εμπλουτίσετε το μενού στο γιορτινό  σας τραπέζι αλλα και να εντυπωσιάσετε τους καλεσμένους σας…

H Πρόεδρος, 

τα μέλη και το προσωπικό 

του Κοινοτικού Συμβουλίου  

TΑΛΑΣ

σας εύχονται ολόψυχα

Η  Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής Περιφέρειας Πάφου με την 

στήριξη του Υφυπουργού Τουρισμού ολοκλή-
ρωσε στις 15 Δεκεμβρίου “έξυπνη” ψηφιακή  
εκστρατεία στο YouTube χρησιμοποιώντας για 
πρώτη φορά το Channel Factory, μια πρωτο-
ποριακή πλατφόρμα που διασφαλίζει σε κάθε 
καμπάνια την επωνυμία του προορισμού, την 
συμβατικότητα της πληροφόρησης και εγγυη-
μένη απόδοση. 
Η εν λόγω εκστρατεία άρχισε στις 15 Οκτωβρί-
ου 2022, κορυφώθηκε τον Νοέμβριο και ολο-
κληρώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2022 ενώ επι-
κεντρώθηκε σε κύριες ή ανερχόμενες αγορές 
όπως αυτές  του  Η.Β, Γερμανίας, Γαλλίας και 
Πολωνίας.  
Για αποτελεσματικότερη  στόχευση,  έχουν δη-
μιουργηθεί 3 μικρής διάρκειας βιντεάκια που 
– προβάλουν την περιοχή της Πάφου ως ολό-
χρονου τουριστικού προορισμού με απώτερο 
στόχο να  αναβαθμίσουν την αναγνωρισιμότη-
τα  του προορισμού και να αυξήσουν την επι-
σκεψιμότητα σε ολόκληρη την επαρχία.  Μέσα 
από αυτή την “έξυπνη” ψηφιακή  εκστρατεία  
η  ΕΤΑΠ Πάφου μπόρεσε να στοχεύσει σε συ-
γκεκριμένο κοινό με προκαθορισμένο προφίλ 
λαμβάνοντας υπόψη αριθμό ανταγωνιστικών  
προορισμών.    
Η εκστρατεία έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία 
και έχει υπερκαλύψει τους στόχους της.  Εν-
δεικτικά πέραν των 560,000 μοναδικών πιθα-

νών επισκεπτών έχουν γίνει αποδέκτες των 
μηνυμάτων της ηλεκτρονικής εκστρατείας, 
ενώ καταγράφηκαν άνω των 500,000 ολοκλη-
ρωμένες θεάσεις των  βίντεο. Παράλληλα ενι-
σχύθηκε σημαντικά το κανάλι του ΥouTube, 
Visitpafos με μεγάλες αυξήσεις των νέων και  
επαναλαμβανόμενων θεατών καθώς και του 
χρόνου/διάρκειας  θέασης. 
Παρόμοιες εκστρατείες θα εκτελεσθούν και 
τα επόμενα χρόνια ενώ για το 2023 μέσα στα 
πλαίσια  των ενεργειών για προώθηση του τίτ-
λου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Έξυπνου 
Τουρισμού βάση τελευταίας απόφασης από 
το Δ.Σ της ΕΤΑΠ Πάφου θα διενεργηθεί εξειδι-
κευμένη  καμπάνια που θα φέρει τα λογότυπα 
της Πρωτεύουσας Έξυπνου Τουρισμού.    

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η “έξυπνη” 
ψηφιακή  εκστρατεία  της ΕΤΑΠ Πάφου



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 Υ 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

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Τη σελίδα Περιβάλλον - Παιδεία φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ευχόμαστε 
σε όλο τον κόσμο
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ



Ο αντιδήμαρχος Δήμου Πάφου
Χρίστος Μακαρίου 

εύχεται Καλά Χριστούγεννα 
σε όλο τον κόσμο της Πάφου. 

Ας είναι το Ξεκίνημα της Νέας Χρονιάς 
αφετηρία μίας νέας εποχής.

ΠΙΤΤΟΚΟΠΙΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Επαρχιακός Γραμματέας 

ΠΕΚ - Πάφου 

Από ψυχής εύχομαι 
σε όλο τον κόσμο 

της Πάφου 

Καλή Χρονιά &
Καλές Γιορτές 

και πάνω από όλα 
με υγεία!



Η θάλασσα είναι όμορφη ακόμα 
και το χειμώνα. Όταν ο φλοί-
σβος γίνεται βρυχηθμός που 

τρομάζει τις ήρεμες 
αισθήσεις, ακόμα και 
αυτός ο φόβος που προ-
καλεί έχει την ομορφιά 
του. Όταν η θάλασσα 
αγριεύει και δείχνει το 

θυμό της, όταν τα γαλάζια νερά ασπρί-
ζουν και θολώνουν, όταν τα ρέματα και 
η ορμή της παρασέρνουν και εξαφανί-
ζουν πλοία και στεριές, όταν τα κύματα 
ψηλώνουν στον αέρα και εξατμίζουν 
μυριάδες υδρατμούς και αλμυρίζουν 
την ατμόσφαιρα, τότε μπορεί κάποιος 
να τη γευτεί, να τη μυρίσει και να την 
ευφρανθεί, και να σκεφτεί το μεγαλείο 
που εμπερικλείει και κρύβει μέσα της. 
Πόση είναι η δύναμη της.
Το ζήτημα πολλές φορές είναι πως 
βλέπει κανείς τη θάλασσα. Μέσα σε 
ένα  όρμο να σκάζει αγριεμένη τα κύ-
ματα της χτυπώντας με βία τη στεριά, 
ή να κατατρώει με ορμή τις ακτές σε 
κάποιο ακρωτήριο. Ή ακόμα αντικρί-
ζοντας την από μακριά στέκοντας σε 
κάποιο ύψωμα και απολαμβάνοντας 
ολόκληρη τη θέα της στο σωστό της 
μεγαλείο, χωρίς όμως να μπορούν 
όλες οι αισθήσεις να νιώσουν την 
πραγματική της διάσταση, αφού το 
θυμό της να αφουγκραστεί δεν δύνα-
ται, ούτε την μεγάλη της δύναμη να 
νιώσει όταν με αγριότητα ανακατεύει 
τα ύδατα της.
Εγώ το μεγαλείο της το έχω αντικρύ-
σει και το έχω  νιώσει καταμεσής της 
θάλασσας μέσα σε άγρια και φουρτου-
νιασμένα  πελάγη, όταν ταξιδεύοντας 
με ποντοπόρα πλοία διασχίζαμε ωκε-
ανούς επικίνδυνους από μια χώρα σε 

άλλη, πέρα πολύ μακριά στα πέρατα 
του κόσμου. Αντιμετωπίζοντας κρύο 
τσουχτερό, χιόνια και παγετό που έψυ-
χε το πόσιμο νερό μέσα στα τάγκια στα 
πλευρικά του πλοίου. Σε θερμοκρασί-
ες υπό το μηδέν, που ακόμα και τα 
καζάνια του ατμού κάτω στις μηχανές 
εξωτερικά τα πάγωνε η κρυότης, και 
που με ευχαρίστηση τα αγγίζαμε για 
να ζεσταθούμε. Σε ταξίδια μακρινά και 
πρωτόγνωρα, σε τόπους που πάγωνε 
η θάλασσα και τα κύματα έμεναν με-
τέωρα σαν υδάτινα γλυπτά σε στερεά 
μορφή.
Σε ένα από τα μακρινά και ατελείωτα 
ταξίδια, θυμάμαι ήταν Χριστούγεννα. 
Ο άνεμος τσουχτερός και το αγιάζι 
φαρμακερό σκέπαζε τη θάλασσα.
Μέσα στο πλοίο ναύτες και μηχανι-
κοί με τις σκέψεις μας στη στεριά και 
στους αγαπημένους, παγωμένοι ανά-
βαμε τσιγάρο σάμπως ο καπνός να μας 
ζέστανε τα σωθικά και την κρύα καρ-
διά. Κάναμε σουλάτσα πάνω κάτω στις 
σκάλες και στους διαδρόμους τάχα να 
ζεσταθούμε.
Ο αγέρας ήταν κρύος που μας έκαιγε 
σαν φωτιά και το ψύχος δριμύ δια-
περνούσε τις κατάκλειστες σιδερένιες 

πόρτες που ήταν ερμητικά κλειστές, 
και μας πάγωνε τις άκριες του κορμιού 
και μας γέμιζε κρυοπαγήματα.
Και εγώ σκεφτόμουν, άραγε υπάρχει 
κόλαση, ή ο Θεός την έκαμε και τούτην 
πάνω στη γη; Είναι δυνατόν η κόλαση 
που την καίει η φωτιά να είναι χειρό-
τερη από τον αδυσώπητο καιρό που με 
τόση μανία καίει η κρυότης;
Κουνώντας το κεφάλι μου δίπλα στα 
καζάνια του ατμού όπου είχα αράξει 
για να ζεσταθώ, αυτά έλεγα στον εαυ-
τό μου. Και δίπλα μου ο γέρο θερμα-
στής ο Γκασφίκης, είπε πως καμιά άλλη 
φορά στην πολύχρονη θαλασσινή ζωή 
του δεν είχε συναντήσει τέτοιο πα-
γωμένο καιρό. Καμιά άλλη φορά δεν 
γιόρτασε Χριστούγεννα όπως τώρα, με 
τόσο αβάσταχτο κρύο.
Και οι ναύτες πάνω στην κουβέρτα 
στην τραπεζαρία, περισσότερο κρύω-
ναν και με έκσταση παρακολουθούσαν 
τη γιάλλα που θάμπωνε τα φινιστρίνια, 
ενώ ο άνεμος έξω που λυσσομανού-
σε, έμοιαζε να είχε αποκτήσει στέρεα 
μορφή καθώς πάγωναν οι υδρατμοί 
της θάλασσας μέσα στον αέρα.
Οι γιορτές και ιδίως οι θρησκευτικές, 
στις θάλασσες και στα πελάγη μακριά 

από αγαπημένους προκαλούν αισθή-
ματα λύπης. Η μοναξιά και η νοσταλ-
γία των Χριστουγέννων θλίβει τους 
ναυτικούς, που με το νου στα αγαπη-
μένα τους πρόσωπα, βυθίζονται στις 
βαριές τους σκέψεις αναπολώντας τις 
όμορφες στεριανές οικογενειακές συ-
νάξεις αυτών των γιορτινών καιρών. 
Όσο κι αν έχουν συμβιβαστεί με την 
μοναξιά της απομόνωσης μακριά από 
τους ανθρώπους, εντούτοις κυρίως 
τις μέρες των Χριστουγέννων, οι αγα-
πημένες θύμισες πνίγουν τις σκέψεις 
και οι φωνές των αγαπημένων ηχούν 
απόμακρες προκαλώντας τους περισ-
σότερη νοσταλγία. 
Έτσι περνούν τα Χριστούγεννα, και 
όλες οι γιορτές πάνω στα ποντοπόρα 
πλοία που ταξιδεύουν μέρες πολλές με 
ορίζοντα μόνο τη θάλασσα σε όλες τις 
μεριές. Και όσοι αποφασίσουν αυτό το 
επάγγελμα, γνωρίζουν την μοναξιά της 
απομόνωσης. 
Όμως σ αυτό το ταξίδι δεν αρκούσαν 
οι στεριανές σκέψεις που μας στενο-
χωρούσαν, ήταν από πάνω ο κρύος 
καιρός που μας πάγωνε τα κόκκαλα 
και μας μούδιαζε τα κορμιά. Ήταν τα 
μεγάλα κύματα που σκαμπανέβαζαν 
το πλοίο, ήταν και η παγωμένη πνοή 
του ανέμου που έψυχε τις αναπνοές 
μας και μας έκανε να πονούμε από το 
αφόρητο κρύο. Ήταν ένα καιρός που 
εγώ και οι άλλοι ναυτικοί σε κείνο το 
πλοίο, δεν είχαμε άλλη φορά συναντή-
σει στις θάλασσες που είχαμε ταξιδεύ-
σει. Ήταν ένας παγωμένος καιρός ανή-
μερα Χριστουγέννων, όπου ο αγέρας 
κρύος σαν τη φωτιά μας έκαιγε, και το 
ψύχος δριμύ μας διαπερνούσε και μας 
πονούσε. 

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

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

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

μερικά από εκείνα τα λάθη που ακούμε ή δια-
βάζουμε:   
     1. Καταδίκασαν τους χούλιγκαν έξω από τη 
Βουλή, «απλά από τυπική υποχρέωση». (αντί 
του ορθού: απλώς από τυπική υποχρέωση) [ 
απλά = με απλό τρόπο, απλώς = μόνο ]
 Συνεχίζουμε τη ζωή μας σαν να μην συμβαίνει 
τίποτα. «Απλά μιλάμε» για πράσινη ανάπτυξη. 
(αντί του ορθού:  απλώς μιλάμε για πράσινη 
ανάπτυξη) 
     2. Φέρουμε κι εμείς μερίδιο ευθύνης για όλα 
αυτά που συμβαίνουν, γιατί εμείς τους εκλέ-
γουμε. «Άρα, λοιπόν», κάνουμε λάθος όταν 
ψηφίζουμε. (αντί του ορθού: άρα κάνουμε λά-
θος) Η λέξη “λοιπόν” πλεονάζει: άρα = λοιπόν 
= συνεπώς.
     3.  «Καμία» κρυφή συμφωνία «έγινε» με 
το ΔΗΚΟ. (αντί του ορθού:  καμία συμφωνία 
δεν έγινε)  - «Κανείς» δάσκαλος «μπορεί» να 
σε βοηθήσει, αν εσύ ο ίδιος δεν στρωθείς στη 
μελέτη. (αντί: κανείς δάσκαλος δεν μπορεί)  
-  Κανένας πολιτικός εξαιρείται από τις παρα-
κολουθήσεις. (αντί: κανένας δεν)  (Σημειώστε): 
Με την αντωνυμία «ουδείς» δεν βάζουμε αρνη-
τικό μόριο: «ουδείς» νιώθει ασφαλής σήμερα. 
Αντίθετα, στη νέα ελληνική  η διπλή άρνηση 
επιβάλλεται: «κανείς δεν» νιώθει ασφαλής σή-
μερα.  – η πληροφόρησή σου  καμία σχέση δεν 
έχει με την πραγματικότητα. (= ουδεμία σχέση 
έχει με την ….)
 4.  Η Γ’ Γυμνασίου είναι η «πιο καθοριστική» 
για τη μελλοντική πορεία του μαθητή. 
(αντί του ορθού: η  Γ’ Γυμνασίου είναι καθορι-
στική για τη μελλοντική πορεία του μαθητή)
Η κρίση είναι «πολύ μοναδική» ευκαιρία για 
αναμόρφωση. (αντί του ορθού: είναι μοναδι-
κή ευκαιρία) (Σημειώστε): η λέξη “πιο/πολύ” 
πλεονάζει, όταν το επίθετο που ακολουθεί έχει 
υπερθετική σημασία: πολύτιμος,  σημαντικός,  
καθοριστικός,  μοναδικός,  ιδανικός.
«O Α.Ν. είναι «ο ιδανικότερος» για να χειριστεί 
τα προβλήματα που φυσιολογικά επέρχονται». 
     5. Η προσοχή μας «σαν γονείς» και εκπαιδευ-
τικοί θα πρέπει να είναι στραμμένη στην σωστή 
καθοδήγηση των παιδιών. (αντί του ορθού:  ως 
γονείς = είμαστε γονείς) 
(Σημειώστε): Το μόριο “σαν” (= όπως ακριβώς) 
χρησιμοποιείται για παρομοιώσεις: μιλά σαν 
γονιός/ειδικός. (= δεν είναι γονιός/ειδικός), ενώ 
το “ως”  χρησιμοποιείται για πραγματικές ιδιό-
τητες:  μιλά ως γονιός/ειδικός. (= είναι γονιός/
ειδικός) 
«Στόχος μας θα έπρεπε να ήταν η επαναφορά 
του κυπριακού στην ορθή του βάση ως διε-
θνούς προβλήματος εισβολής (αντί: ως διεθνές 
πρόβλημα) και όχι η κατάθεση ΜΟΕ».
Πηγές:  Παπαζαφείρη I. , Λάθη στη χρήση της 
γλώσσας μας. Τριανταφυλλίδη Μ. , Νεοελληνι-
κή Γραμματική 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

Την σελίδα Πολιτισμός φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Τα έθιμα του 12ημέρου…
Για άλλη μια φορά από το λαογραφικό Όμιλο “ΚΤΗΜΑ”

Μ ετά την πανδημία, επέστρεψαν και οι δημόσι-
ες εκδηλώσεις με τον Δήμο Πάφου να διοργα-

νώνει διάφορες Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην 
περιοχή του Κέντρου.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο Λαογραφικός Όμιλος 
ΚΤΗΜΑ, παρουσίασε την περασμένη Κυριακή τα έθι-
μα του 12ημέρου. Πρόκειται για έθιμα της Κύπρου 
από τα Χριστούγεννα μέχρι και την ημέρα των Θεο-
φανίων, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος με την πολυσχιδή 
δραστηριότητα, έχει εγγράψει τα έθιμα του 12ημέ-
ρου στον Κατάλογο Εθνικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣ-
ΚΟ.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν τόσο το κύριο χορευτικό 
και μουσικό συγκρότημα του Ομίλου όσο και τα τμή-
ματα παιδικό και παλαιμάχων.
Η Πλατεία Κέννετυ γέμισε με χαρούμενες φωνές, 
μουσικές, τραγούδια και χορούς, ενώ ταυτόχρονα 
λειτουργούσαν περίπτερα, με παραδοσιακά ζυμώ-
ματα, λουκουμάδες και άλλα παραδοσιακά εδέσμα-
τα. Τα μέλη του Ομίλου πρόσφεραν δωρεάν ζιβανία 
και τσιμπήματα στο κοινό, ενώ από την εκδήλωση δεν 

έλειψε ούτε ο Άη Βασίλης που μοίρασε δώρα στα 
παιδιά. Στο τέλος της εκδήλωσης, έγινε και το κόψι-
μο της Βασιλόπιτας με τον τυχερό να λαμβάνει δώρο 
από τον Όμιλο το ποσό των 1000 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε παρουσίαση 
όλων των εθίμων των ημερών πολλά από τα οποία 
τηρούνται μέχρι και σήμερα.

Η παρουσίαση διανθίστηκε με παραδοσιακού χορούς 
και τραγούδια από το μουσικό και χορευτικό τμήμα 
του Ομίλου, ενώ η παρουσία μεγάλου αριθμού παι-
διών του Ομίλου, έδωσε μια νότα χαράς και αισιο-
δοξίας, με τους μικρούς χορευτές και χορεύτριες να 
παρουσιάζουν στο κοινό τους παραδοσιακούς μας 
χορούς.  



Ο Δήμαρχος, το προσωπικό 
και το Δημοτικό Συμβούλιο 

Δήμου Πέγειας

εύχονται σε όλους αυτή η νέα Χρονιά 
να φέρει περισσότερη Δύναμη

περισσότερη Ελπίδα
περισσότερη Ανθρωπιά

Χρόνια Πολλά
με περισσότερη Αγάπη!

Η διεύθυνση και το προσωπικό του γραφείου μας σας εύχεται 

Χρόνια Πολλά 
και Καλές Γιορτές!

Εκ της διεύθυνσης Βαλεντίνος Φακοντής-Πολιτικός Μηχανικός
Valentinos G.Fakontis-Civil Engineer

AM ETEK: A147139

Tel: +357 26 220 895
Mob: +357 99 777 662
Fax: +357 26 222 734

Ο Δημοτικός Σύμβουλος 
του Δημοκρατικού Συναγερμού

Δήμου Πέγειας
κ. Πανίκος Αειρηνιώτης

εύχεται ολόψυχα

Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο 

το 2023!

Ο Δημοτικός Σύμβουλος του ΔΗΣΥ Πέγειας 
Ανδρέας Σταυρή 

εύχεται σε όλο τον κόσμο ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ!
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Σ ε εξέλιξη είναι ο σχεδιασμός για περαιτέ-
ρω αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της 
Πάφου ο οποίος προβλέπει την μετακίνη-

ση δύο πρατηρίων βενζίνης που βρίσκονται στην 
βόρεια πλευρά του ιστορικού κέντρου της πό-
λης. Ήδη για το πρώτο βενζινάδικο στην ανατολι-
κή πλευρά της Λεωφόρου Ευαγόρα Παλληκαρίδη 
διευθετήθηκε η μετακίνηση του στην Αποστόλου 
Παύλου κοντά στο Mall. 
Ανάλογες διαδικασίες γίνονται και για το πρα-
τήριο που είναι στην δυτική πλευρά της ίδιας 
οδού και εφάπτεται στο Μαρκίδειο Θέατρο. Ήδη 
από τον χώρο ξηλώθηκε το πλυντήριο αυτοκινή-
των ενώ στα σχέδια του Δήμου Πάφου είναι να 
απαλλοτριώσει και το γειτονικό τεμάχιο ώστε η 
πλατεία του Μαρκίδειου να φθάνει μέχρι την λε-
ωφόρο. Με την ολοκλήρωση αυτών των παρεμ-
βάσεων ολοκληρώνεται η ανάπλαση στο ιστο-

ρικό κέντρο της Πάφου. Το μόνο μελανό σημείο 
παραμένει ο Δημόσιος Κήπος και η περιοχή του 
Μουσαλλά και της Μητρόπολης. Εκτός από τον 
Κήπο στον οποίο η εκκλησία θέλει να ανεγείρει 
νέο καθεδρικό ναό, προβάλλει και ενστάσεις για 
την ανάπλαση της περιοχής που είναι ο Άγιος Θε-
όδωρος και το μέγαρο της Μητρόπολης. ανακαί-
νιση του κτιρίου της Πινακοθήκης. 

Συμφωνία 
Μετά από τέσσερα χρόνια σκληρής προσπάθει-
ας υπογράφηκαν την Πέμπτη τα συμβόλαια με 
τα οποία επισημοποιείται η διαδικασία μετακί-
νησης του πρατηρίου βενζίνης επί των οδών Ευ-
αγόρα Παλληκαρίδη και Μούσκου, της εταιρείας 
ΕΚΟ, το οποίο λειτουργούσε σε τεμάχιο Τ/Κ περι-
ουσίας από το 1948. Η εξέλιξη αυτή αφήνει ιδι-
αίτερα ικανοποιημένο τον Δήμο Πάφου αφού το 

μέρος που κατελάμβανε το πρατήριο έχει ήδη 
συμπεριληφθεί στο έργο της Δημιουργίας του 
Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης Πόλεως Πάφου 
και Διαμόρφωσης του Περιβάλλοντος Χώρου, με 
αποτέλεσμα να ενταχθεί ως αναπόσπαστο μέρος 
στο χώρο πρασίνου και προσβάσεων που θα δη-
μιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου. Προς τη κα-
τεύθυνση αυτή ήταν σημαντική η συμβολή της 
Υπηρεσίας Διαχείριση Τ/Κ, της Εταιρείας Ελληνι-

κά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ και του πρατηριούχου, 
Ανδρέα Κόμματου. Η μετακίνηση του πρατηρίου 
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Μάιο. 
Ο κ. Ανδρέας Στρατής, Σύμβουλος του Διευθύνο-
ντα Συμβούλου της Εταιρείας, επιβεβαίωσε πως 
θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Δήμο Πά-
φου ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα 
και να γίνει η μετακίνηση του πρατηρίου προς 
όφελος της πόλης και των δημοτών της.

Φεύγουν τα βενζινάδικα από το κέντρο της Πάφου 
Απεγκλωβίζεται το Μακρίδειο Θέατρο και επεκτείνεται 

ΦΥΤΩΡΙΟ – ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ 

«Ανδρέας Χαραλάμπους» 

□ Κηπουρική τοπίου 

□ Συντήρηση Κήπου 

□ Αυτόματο πότισμα 

□ Οπωροφόρα δέντρα και λεμονιές

Τηλ: 99642012 – 99438775 
Τίμη – Πάφος 

Email: Info@androsfytoria.com

Μ ια αλλιώτικη εμπειρία έζησαν στις 20 Δεκεμ-
βρίου 2022 οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά 

του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Τσάδας – 
Κοίλης «Ευαγόρα Παλληκαρίδη». Στα πλαίσια του 
προγράμματος του Τμήματος Δασών, «Φυτεύω 
για το κλίμα» πραγματοποίησαν δεντροφύτευση 
στο Μονοπάτι της Φύσης «Βρύση των Βουρνιών». 
Πρόκειται για ένα μονοπάτι το οποίο έχει δημιουρ-

γηθεί πρόσφατα στην κοινότητα της Καλλέπειας. 
Οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά, παρέα με γονείς, 
παππούδες και γιαγιάδες, σε συνεργασία με το Κοι-
νοτικό Συμβούλιο Καλλέπειας φύτεψαν περίπου 
200 δέντρα. Μέσα από αυτή τη δράση τα παιδιά 
είχαν την ευκαρία να περπατήσουν στη φύση και 
να βάλουν το δικό τους λιθαράκι για τη διάσωση 
του πλανήτη μας.

Φυτεύω για το κλίμα - Δενδροφύτευση από το Δημοτικό σχολείο Τσάδας
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«Πρασινίζουμε 
την γη μας»
Εθελοντική δράση δενδο-
φύτευση στον εκδρομικό 
χώρο Μαυραλλή στην Αρ-
γάκα

Με σύνθημα «Πρασινίζουμε 
την γη μας», η Εταιρεία Του-

ριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 
Περιφέρειας Πάφου σε συνεργα-
σία με το Τμήμα Δασών, το Κοινο-
τικό Συμβούλιο Αργάκας και την 
στήριξη  αρκετών  εθελοντών από 
την περιοχή, συμμετείχαν την Τρί-
τη 20 Δεκεμβρίου σε εθελοντική 
δράση δενδοφύτευσης παρά τον 
εκδρομικό χώρο Μαυραλλή στην 
Αργάκα.
Μαθητές από την Γεωπονική Σχο-
λή Λυκείου και Τεχνικής Σχολής 
Πόλεως Χρυσοχούς καθώς και 
μαθητές του Δημοτικού Σχολεί-
ου Αργάκας ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα μας με στόχο την σταδι-
ακή αποκατάσταση του πρασίνου 
αλλά και γενικότερου εξωραϊσμού 
του χώρου. 
Για τις ανάγκες της δενδροφύτευ-
σης δόθηκαν από την Εταιρεία 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προ-
βολής Περιφέρειας Πάφου στο 
Τμήμα Δασών 350 δεντρύλλια 
τα οποία πέραν των 50 δεντρυλί-
ων  φυτεύθηκαν στα πλαίσια της 
συγκεκριμένης προσπάθειας ενώ 
τα υπόλοιπα θα φυτευτούν από 
το Τμήμα Δασών σε παραπλήσια 
περιοχή όπου πλήγηκε από πυρ-
καγιά.
Η ΕΤΑΠ Πάφου ευχαριστεί θερμά 
το Τμήμα Δασών καθώς και όλους 
όσους συνέβαλαν σε αυτή την 
προσπάθεια  και κάλεσε όλες τις 
κοινότητες  να ενισχύσουν τις προ-
σπάθειες προστασίας αλλά και 
αποκατάστασης χώρων πρασίνου 
ως μια δράση που συμβάλει στον 
ευπρεπισμό του νησιού μας αλλά 
και στον αγώνα κατά της υπερ-
θέρμανσης του πλανήτη. Η ΕΤΑΠ 
Πάφου προγραμματίζει και για το 
2023 παρόμοιες δράσεις προστα-
σίας και ανάδειξης του φυσικού 
περιβάλλοντος. 

Μ ε τη δραματική ιστορία του ζεύ-
γους Hunter και την έλλειψη 
υποδομών ανακουφιστικής φρο-

ντίδας για άτομα που βρίσκονται στο τε-
λευταίο στάδιο της ζωής του αναφέρεται με 
εκτενές άρθρο της η Βρετανικής εφημερίδα 
Γκάρτιαν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μοναδική τέτοια 
υποδομή που υπήρχε στην Πάφο (Friend’s 
Hospice) έχει κλείσει και γίνεται τεράστιος 
αγώνας για τη λειτουργία του και πάλι.
Πράγματι η παραχώρηση άδειας για το κέ-
ντρο ανακουφιστικής φροντίδας (Friend’s 
Hospice) στο Στέφανι της Τάλας που εκδό-
θηκε μετά από μια μακρά διαδικασία, ήρθε 
πολύ αργά για το ζευγάρι των Βρετανών. Η 
υπόθεση έπαιξε πρώτη είδηση και στα Κυ-
πριακά μέσα πριν λίγο καιρό. Ο David Hunter 
από την Ουαλία, κάτοικος Κύπρου για δυο 
δεκαετίες, είναι στη φυλακή γιατί βοήθησε 
τη σύζυγό του Τρις να απαλλαγεί από τους 
αβάσταχτους πόνους με ευθανασία. 
Έως σήμερα πάνω από 2000 ασθενείς, κι 
από αυτούς 70% Κύπριοι, πέρασαν από τη 
ζεστή αγκαλιά του Friend’s Hospice παρόλο 
που έχει χάσει τη στέγη του εδώ και πάνω 
από δυό χρόνια, όταν η κλινική που τους φι-
λοξενούσε χρειάστηκε τα κρεβάτια για να 
ενταχθεί στο ΓΕΣΥ. Έκτοτε ήταν άστεγοι έως 
την ευγενή παραχώρηση του σημερινού κτι-

ρίου. Σε αυτό σχεδιάστηκε ένα κέντρο με έξη 
ατομικά δωμάτια και ένα περιβάλλον σπιτι-
κό που θα βοηθήσει τους ασθενείς στα τε-
λικά τους στάδια να ζήσουν με αξιοπρέπεια 
σε συνθήκες φροντίδα και αγάπης. Με πολ-
λή προσπάθεια  ολοκληρώθηκε πρόσφατα η 
διαδικασία πολεοδομικής αδειοδότησης. 
Χρειάστηκε να υπάρξει συμμόρφωση με 
τους όρους του Τμήματος Πολεοδομίας, της 
Πυροσβεστικής, τις αυστηρότατες προδια-
γραφές του Υπουργείου Υγείας και πολλών 
ακόμα υπηρεσιών. 
Στο μεταξύ, κορυφώθηκε η αγωνία των νο-
σηλευτικών κέντρων, κλινικών και νοσοκο-
μείων, που προηγουμένως έστελναν τους 
ασθενείς τους εκεί. Το κενό στη φροντίδα 
των ασθενών είναι ακόμα πολύ μεγάλο. Ο 
αγώνας συνεχίζεται πια στα επόμενα στά-
δια. Με την έκδοση και της άδειας οικοδο-
μής θα αρχίσει η διαδικασία αναμόρφωσης 
που δεν είναι καθόλου εύκολο εγχείρημα. 
Αν και το τελικό αποτέλεσμα θα μοιάζει φι-
λικό και σπιτικό, παρόλο που η εξωτερική 
εμφάνιση θα παραμένει ουσιαστικά η ίδια, 
οι εσωτερικές αλλαγές θα είναι εκτεταμένες 
και δαπανηρές. Νέα μπάνια σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές, ανελκυστήρας ικανός για τη 
μεταφορά φορείων, εξαρχής μηχανολογι-
κή εγκατάσταση και άλλα πολλά. Όλα αυτά 
προετοιμάζονται  τώρα με ιδιαίτερη αίσθη-

ση κατεπείγοντος. Μεγάλος αριθμός ανθρώ-
πων δούλεψαν και δουλεύουν εθελοντικά. 
Σήμερα οι μελετητές, αύριο οι κατασκευα-
στές και οι άλλοι εθελοντές θα δουλέψουν 
για την κοινότητα, για αξιοπρεπείς ανθρώ-
πινες συνθήκες στις δύσκολες στιγμές του 
υπέρτατου πόνου. Θα χρειαστεί η βοήθεια 
όλων για τη συνέχεια. Είναι για τους γονείς, 
τους παππούδες και όταν έρθει η ώρα, και 
για εμάς.

Άρθρο στη Γκάρντιαν για το Hospice και τον συζυγοκτόνο
Θα μπορούσε να ήταν όλα τόσο διαφορετικά: Η ανακουφιστική φροντίδα έρχεται πολύ αργά 
για ζευγάρι Βρετανών...

Σ την επόμενη συνεδρίαση 
του Υπουργικού Συμβου-
λίου, η οποία θα πραγμα-

τοποιηθεί στις αρχές του νέου 
χρόνου αναμένεται να συζητη-
θεί το θέμα του Τοπικού Σχεδίου 
για τον Ακάμα αποκάλυψε στο 
Radiocosmos o Υπουργός Γεωρ-
γικής Ανάπτυξης και Περιβάλ-
λοντος Κώστας Καδής. Τα δύο 
Υπουργεία πρόσθεσε Εσωτερι-
κών και Γεωργίας είναι σε διά-
λογο προκειμένου να διαμορ-
φωθεί πρόταση στο Υπουργικό 
Συμβούλιο. Ο κ. Καδής επανέ-
λαβε ότι το Υπουργείο του θεω-
ρεί επιβεβλημένη την δημοσίευ-
ση του Τοπικού Σχεδίου για τον 
Ακάμα όμως πρόσθεσε η τελική 
απόφαση ανήκει στο Υπουργικό 
Συμβούλιο.  Σύμφωνα με πληρο-
φορίες ενώ ο κ. Καδής τάσσεται 
υπέρ της δημοσίευσης του το 
Υπουργείο Εσωτερικών είναι δι-
στακτικό ενώ υπάρχουν πιέσεις 
και από τον ΔΗΣΥ να μην προ-
χωρήσει τώρα η διαδικασία από 
την στιγμή που δεν εξασφαλί-
στηκε η συγκατάθεση των επη-
ρεαζόμενων κοινοτήτων. 

Προχωρούν 
Με αφορμή την παρουσίαση του 
στην κατεδάφιση παράνομων 
υποστατικών στον Ακάμα την 

Παρασκευή ο κ. Καδής ανέφε-
ρε ότι στην περιοχή του Άσπρου 
Ποταμού θα είναι είσοδος από 
την πλευρά της Πέγειας για τον 
Ακάμα και η περιοχή πρόσθε-
σε θα αναβαθμιστεί. Παράλλη-
λα ο κ. Καδής αναφέρθηκε στην 
έναρξη των εργασιών βελτίω-
σης του οδικού δικτύου σημειώ-
νοντας ότι με αυτά τα έργα που 
προωθούνται θα προστατευτεί 
το μοναδικό περιβάλλον της πε-
ριοχής. Για την κατεδάφιση των 
παράνομων υποστατικών στον 
Άσπρο Ποταμό ο Δήμαρχος Πέ-
γειας Mαρίνος Λάμπρου δήλω-
σε στο Radiocosmos ότι η δια-
δικασία είχε ξεκινήσει πριν από 
περίπου 5 χρόνια και τώρα ολο-

κληρώνεται με την κατεδάφιση.

Εθνικό Πάρκο  
Σε δηλώσεις ο κ. Καδής ανέφε-
ρε ότι τόσο η κατεδάφιση και 
απομάκρυνση των συγκεκριμέ-
νων υποστατικών, που για πολ-
λά χρόνια λειτουργούσαν πα-
ράνομα στην περιοχή, όσο και 
η βελτίωση του οδικού δικτύου, 
αναμένεται να συμβάλουν κα-
θοριστικά στην περαιτέρω προ-
στασία του φυσικού περιβάλλο-
ντος της χερσονήσου και στην 
υλοποίηση των σχεδιασμών της 
Κυβέρνησης για τη λειτουργία 
ενός πρότυπου Δασικού Πάρκου 
στον Ακάμα, που θα αναβαθμί-
σει την εμπειρία των χιλιάδων 

επισκεπτών που φτάνουν εκεί 
κάθε χρόνο και θα επιφέρει ση-
μαντικά οφέλη στις γύρω κοι-
νότητες. Προς την κατεύθυνση 
αυτή, το Σχέδιο Αειφόρου Ανά-
πτυξης του ΕΔΠ Ακάμα, προνο-
εί 14 περιβαλλοντικά φιλικούς 
κόμβους διευκολύνσεων των 
επισκεπτών και συγκεκριμένες 
παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο. 
Οι παρεμβάσεις αυτές, περι-
λαμβάνουν κυρίως έργα βελτί-
ωσης του δασικού οδικού δικτύ-
ου που συνδέει τα κύρια σημεία 
του Πάρκου, μήκους 58,7 Km, 
και των δρόμων διασύνδεσης 
των γειτονικών κοινοτήτων με 
τις εισόδους του ΕΔΠ Ακάμα, 
μήκους 27,45 Km. Τονίζεται ότι, 
κανένας δρόμος, είτε στο κύριο 
είτε στο δευτερεύον οδικό δί-
κτυο, δεν πρόκειται να ασφαλ-
τωθεί και ότι, πέραν του δικαι-
ώματος προσπέλασης, κανένα 
δικαίωμα ανάπτυξης δεν θα δο-
θεί λόγω γειτνίασης περιουσι-
ών με το υπό βελτίωση οδικό δί-
κτυο. 
Το Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυ-
ξης του ΕΔΠ Ακάμα προνο-
εί ότι, μέχρι το 2028, το Πάρ-
κο θα αποτελεί εθνικό πρότυπο 
για αποτελεσματική διαχείρι-
ση προστατευόμενων περιοχών 
στην Κύπρο. 

Τοπικό Σχέδιο Ακάμα Αποφασίζει το 2023 
Υπουργικό Συμβούλιο - Κατεδαφίστηκαν παράνομα 
υποστατικά από τον Δήμο Πέγειας στον Άσπρο Ποταμό 



Τη σελίδα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Το περίπτερο 
NIKITAS TAKIS 

Το TALIOTIS KIOSK

Σας εύχεται Χρόνια Πολλά 
με Υγεία & Ευτυχία

Το περίπτερο Marios 
σας εύχεται 

Καλές Γιορτές 
Εύχεται στην πολυπληθή πελατεία του 

Χρόνια Πολλά & Καλές Γιορτές 

σας εύχεται

Το Περίπτερο 

Time Out

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

Εργαστηριακό 
Κέντρο ΔιάγνωσηςTo περίπτερο G & T

εύχεται σε όλο τον κόσμο

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ
Δημαρχεύων Γεροσκήπου 

Χρόνια Πολλά,
 Καλή Χρονιά

με Υγεία και Ευτυχία 
για κάθε μέρα του χρόνου

Ευχόμαστε στην πολυπληθή πελατεία μας 

και σε όλο τον κόσμο 

Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά 



Το Κοινοτικό Συμβούλιο 
Κισσόνεργας

εύχεται σε όλο τον κόσμο της Πάφου

Καλές Γιορτές!

Το Κοινοτικό Συμβούλιο 
Αργάκας

εύχεται σε όλο τον κόσμο της Πάφου

Ο Πρόεδρος, τα μέλη και το 
προσωπικό του Κοινοτικού 

Συμβουλίου ΛΕΜΠΑΣ
σας εύχονται 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!

Ο Πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό 
του Κοινοτικού Συμβουλίου

Μεσόγης
εύχονται σε όλο τον 

κόσμο της Πάφου

Ο Πρόεδρος και τα μέλη 
 του Κοινοτικού Συμβουλίου 

ΣΤΑΤΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
σας εύχονται 

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

Ο Πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό 

 του Κοινοτικού Συμβουλίου ΕΜΠΑΣ

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

Ο Πρόεδρος, τα μέλη 
και το προσωπικό 

του Κοινοτικού 

Συμβουλίου  ΙΝΕΙΑΣ

σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο το νέο Έτος!

Ο Πρόεδρος, 
τα μέλη και το προσωπικό 

 του Κοινοτικού Συμβουλίου 
ΠΟΛΕΜΙΟΥ

εύχονται σε όλο τον κόσμο 
της Πάφου

Το Κοινοτικό Συμβούλιο

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

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

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

Τη σελίδα αφέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο το νέο Έτος!

Ellinas KIOSK



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





Τη σελίδα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Κέρδισε και το Ράλλυ Αφροδίτη ο Γαλαταριώτης!

Διεξήχθη το  Σαββατοκύριακο 17-18 
Δεκεμβρίου  στην Πάφο το 45ο Ράλ-
λυ Αφροδίτη, έβδομος και τελευταί-

ος γύρος του Παγκύπριου Πρωταθλήματος 
Ράλλυ, με οργανωτή την Κυπριακή Ομο-
σπονδία Αυτοκινήτου. 
Το πλήρωμα Γαλαταριώτης/Ιωάννου  με 
Skoda Fabia R5 κέρδισε με σχετική ευκο-
λία και της  8 ειδικές διαδρομές του 45ου 
Ράλλυ Αφροδίτη, σημείωσαν την πέμπτη νί-
κη(από επτά) στο πρωτάθλημα και με 212,5 
βαθμούς να στέφονται πρωταθλητές Κύ-
πρου για 3η συνεχόμενη χρονιά. Στην δεύ-
τερη θέση του βάθρου ανέβηκαν  οι Π. Πα-
ντελή /Π. Λαός  με το Citroen DS3 R5 Rally 2 
και με 169 β. να καταλαμβάνουν την δεύτε-
ρη θέση στο Παγκύπριο πρωτάθλημα. Στην 
τρίτη θέση του βάθρου ανέβηκαν μετά από 
ένα σκληρό αγώνα  οι Τιμοθέου/Σιάλος στα 
πηδάλια του Peugeot 208 Rally 4  που με 2 
εκατοστά του δλπ κέρδισε στο νήμα, τους 
Χρ. Παντελή/Τ. Αριστοδήμου που έτρεχαν 
επίσης με Peugeot 208 και που προηγού-
νταν μέχρι την τελευταία ειδική διαδρο-
μή, και κατέλαβαν και την πρώτη θέση στο 
πρωτάθλημα στην κατηγορία 2WD όπως 
και στην  RC4. Στην πέμπτη θέση με το γνω-
στό Mitsubishi Lancer Evo IX τερμάτισε το 
δίδυμο Παφίτη/Γραμμένου κέρδισαν την 

RC2 και με τους βαθμούς του αγώνα κατέ-
λαβαν την δεύτερη θέση του πρωταθλήμα-
τος στη κατηγορία. Στην έκτη θέση της γενι-
κής κατάταξης στην πρώτη τους επαφή με 
το νέο τους  απόκτημα ένα Subaru Impreza 
Sti μετά από  ένα στρωτό αγώνα τερμάτισαν 
οι Χριστοδούλου/Ξενοφώντος. Στην έβδομη 
θέση τερμάτισαν οι Μ. Σοφοκλέους/Ε. Πα-
ντελίδης με VW Golf GTI μετά από ένα «δυ-
νατό» αγώνα με τους Καθητζιώτη/Ξενοφώ-
ντος που με το Hyundai Accent πολέμησαν 
για την θέση μέχρι την τελευταία ειδική δι-
αδρομή. Με την νίκη τους στη Πάφο στην 
δικίνητη κατηγορία  2WDS και στην RCS1 οι 
Μ. Σοφοκλέους/Ε. Παντελίδης στέφθηκαν 
πρωταθλητές τόσο στην 2WDS όσο και στην  
RCS1 μπροστά από τους από τους Καθητζιώ-

τη/Ξενοφώντος που τελικά κατέλαβαν την 
δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα.
Στην ένατη θέση μετά από ένα απροβλημά-
τιστο αγώνα και πρώτοι στην RCL2 οι Μαρα-
γκός/Καρεκλάς με το εντυπωσιακό Mazda 
RX8 ακολουθούμενοι από τους Ρ. Παναγιώ-
του/Ν, Νεστορίδη με Suzuki Vitara που νίκη-
σαν και στην RCT1.Στην 11η θέση ανέβηκαν 
οι Σκορδής/Χρυσάνθου με Ford Fiesta που 
νίκησαν στην RC5 και με τους βαθμούς της 
Πάφου κέρδισαν και το Παγκύπριο πρωτά-

θλημα της κατηγορίας τους μπροστά από 
τους  Σωτήρη και Χρήστο Πετρακίδης  επί-
σης με Ford Fiesta, που εγκατέλειψαν την 
πρώτη ημέρα του αγώνα και επανεκκίνησαν  
την Κυριακή με καθεστώς  Rally 2 και που 
τερμάτισαν στην 13η θέση πίσω από τους 
Γιώργο και Παύλο Εγγλέζου με Mitsubishi 
Lancer Evo 9 που πολέμησαν όλο τον αγώνα 
με τα προβλήματα τους «παρέμειναν» και 
με τον τερματισμό τους στην Πάφο στέφθη-
καν πρωταθλητές  στην RC2.

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 202226

Το πλήρωμα Γαλαταριώ-
της/Ιωάννου  με Skoda 

Fabia R5 κέρδισε με σχε-
τική ευκολία και της  8 ει-
δικές διαδρομές του 45ου 

Ράλλυ Αφροδίτη.

Θέση 6
Χριστοδούλου/Ξενοφώντος 

Θέση 7
Μ. Σοφοκλέους/Ε. Παντελίδης

Θέση 9
Μαραγκός/Καρεκλάς 

Θέση 10
Ρ. Παναγιώτου/Ν, Νεστορίδη

Θέση 13
Σωτήρης και Χρήστος Πετρακίδης

Θέση -
Zakos Rally Team



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

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!



Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

“Αδέσμευτος” 24 Δεκεμβρίου 2022Σελίδα 28 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” 24 Δεκεμβρίου 2022 Σελίδα 29α 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

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΦΟΥ
Οι Υπηρεσίες του Δήμου Πάφου κατά τις Γιορτές 

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι οι Υπηρεσίες του δεν θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα 26 
Δεκεμβρίου και την 
Παρασκευή 6 Ιανουαρίου, ημέρα των Θεοφανείων. Για σκοπούς κάλυψης ουσιωδών 
αναγκών της πόλης και 
εξυπηρέτησης των πολιτών, έχουν γίνει οι εξής διευθετήσεις:

1. Τα συνεργεία αποκομιδής των σκυβάλων θα εργαστούν την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου, γι’ 
αυτό τα σκύβαλα πρέπει να εκτεθούν έγκαιρα. 
2.  Κλιμάκιο της Τροχονομικής Υπηρεσίας θα εργαστεί στις 6 Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου λήγει η  προθεσμία πληρωμής του 
τέλους αποκομιδής σκυβάλων των οικιακών υποστατικών για το 2022. Η πληρωμή των 
λογαριασμών γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου στο Διαδίκτυο (www.pafos.
org.cy). Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, στα πληρωτέα ποσά 
θα επιβάλλεται προσεπιβάρυνση 10%. Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οικονομικών του Δήμου στο 
τηλέφωνο 26950572 ή με το Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Δημοτών στο τηλέφωνο 26940940.

Ο Δήμαρχος και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη του προσωπικού του 
Δήμου Πάφου εύχονται Καλά Χριστούγεννα και το 2023 να είναι έτος προόδου και απαρχή 
της απελευθέρωσης και επανένωσης της χώρας μας.

Με στόχο την πρόληψη σοβαρών οδικών συγκρούσεων, καθ’ όλη την εορτα-
στική περίοδο θα διενεργούνται εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι σε ολόκληρο 
το οδικό δίκτυο, οι οποίοι ξεκινούν την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου και θα 
διαρκέσουν μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου, 2023.  

Κατά τους ελέγχους τροχαίας, θα επιδεικνύεται μηδενική ανοχή στις βασικό-
τερες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων.
Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση ακόμα στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσε-
κτικό κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, ιδιαίτερα κατά τις διακι-
νήσεις σε εμπορικούς δρόμους, εμπορικά κέντρα ή άλλους πολυσύχναστους 
χώρους. 

Αστυνομική Ανακοίνωση
Μέτρα προστασίας του κοινού ενόψει της επικείμενης 

εορταστικής περιόδου



Χρόνια Πολλά 
και Καλή Χρονιά 
Χρόνια Πολλά 
και Καλή Χρονιά 

Αγαπήνορος - 8049, Πάφος - Κύπρος
Τηλ. +357 26 938 000
Φαξ. +357 26 932 509
Email. info@anniviagardens.com

Το καλύτερο φαγητό 
Οι καλύτερες τιμές
Η καλύτερη διασκέδαση στην Πάφο



Η Πάφος fc αποχαιρετά το 2022 έχο-
ντας πετύχει κατά το ήμισυ τον με-
γάλο στόχο της. Θεωρητικά, θα 

τερματίσει μέσα στην πρώτη εξάδα, όπου 
ήταν και ο αρχικός στόχος και απ’ εκεί και 
πέρα, είναι ο τίτλος του πρωταθλητή. 
Κανείς δεν μπορεί να πει ότι η πορεία της 
ομάδας είναι τυχαία. Πρώτα και κύρια εί-
χαμε τις δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή 
της Πάφος fc Χάρη Θεοχάρους, πριν ξεκι-
νήσει το πρωτάθλημα, ότι η ομάδα θα πά-
ρει ένα τίτλο σε 1-2 χρόνια. Την ίδια ώρα, 
κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει το πολύ 
καλό και ακριβό ρόστερ που έχει η ομάδα. 
Μ’ αυτά και μ’ αυτά, η Πάφος, λοιπόν, εί-
ναι μέσα στους στόχους της. Κυνηγά μια 
θέση στην πρώτη εξάδα με πολύ μεγάλες 
πιθανότητες και την ίδια ώρα να είναι ένα 
από τα φαβορί για τον τίτλο. Να μην ξεχνά-
με ότι συνεχίζει και στον θεσμό του κυπέλ-
λου. 
Πριν μας αποχαιρετήσει το 2022, αναμέ-
νεται να έχουμε και την ενίσχυση της ομά-
δας, με πρώτο και καλύτερο τον γκολτζή 
Μπετανκορ, ο οποίος θα αποτελέσει και 
την πρώτη μεταγραφή. Οι άλλες τρεις προ-
σθήκες αναμένεται να αποφασιστούν από 
την τεχνική ηγεσία και θα αφορούν μεσο-

αμυντικά, μιας και μεσοεπιθετικά με την 
απόκτηση του Μπετανκορ η ομάδα είναι 
πλήρης.   

Η συνέχεια 
Η διακοπή του πρωταθλήματος έρχεται γά-
ντι για όλες τις ομάδες, καθώς θα πάρουν 
κάποιες ανάσες οι ποδοσφαιριστές από τα 
συνεχή παιχνίδια. Πολλοί από τους ποδο-
σφαιριστές της Πάφος fc έχουν αναχωρή-

σει για την πατρίδα τους για ολιγοήμερες 
διακοπές. Με την επιστροφή τους στην 
Κύπρο θα στρωθούν στη δουλειά για την 
πολύ δύσκολη και συνάμα σημαντική συ-
νέχεια όπου και θα κριθεί πρώτα και κύρια 
η εξάδα.  Το πρωτάθλημα επαναρχίζει στις 
6 Ιανουαρίου ημέρα Παρασκευή με τον 
αγώνα Ν. Σαλαμίνα – Παραλίμνι. Η Πάφος 
θα αγωνιστεί με τον Απόλλωνα στο Στέλιος 
Κυριακίδης την Κυριακή 8 Ιανουαρίου.  

Πάφος fc: Εξάδα και τίτλος για το 2023

31Με τον Μάριο Ευριπίδου Αθλητικό Συντάκτη
της Εφημερίδας “Αδέσμευτος”

“Αδέσμευτος” 24 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

Κύπριοι διαιτητές…

Δ εν αποκλείεται τώρα που μπαίνει στην τελική ευθεία το πρωτά-
θλημα να επανεμφανιστούν και οι κύπριοι διαιτητές για ευνόη-

τους λόγους. Πάντως, στα τελευταία παιχνίδια τα έκαναν μαντάρα και 
ήδη υπάρχει αναβρασμός μεταξύ των ομάδων.  

Αλήθεια, πώς είναι δυνατόν, όλος ο κόσμος να βλέπει ότι οι διαιτητές 
και οι varιστες τα κάνουν θάλασσα και οι τάχα αρμόδιοι να λένε ότι εί-
ναι σωστές οι αποφάσεις τους;  

Το 2023 είναι σημαντική χρονιά για την ποδο-
σφαιρική Πάφο, καθώς ομάδες της επαρχίας 

μας στοχεύουν σε άνοδο σε ανώτερη κατηγορία.
Στην πρώτη κατηγορία έχουμε ως γνωστό την Πά-
φος fc η οποία είναι στα φαβορί για τον τίτλο μαζί με 
ΑΠΟΕΛ, Άρη, ΑΕΚ και Απόλλων. Παράλληλα, συνεχί-
ζει και στον θεσμό του κυπέλλου με αξιώσεις. Δεν θα 
ήταν υπερβολή να πούμε ότι και στον θεσμό του κυ-
πέλλου η Πάφος είναι ένα από τα φαβορί. 

Στη Β’ κατηγορία, η Πέγεια κλειδώνει είσοδο 
στην 8άδα και απ’ εκεί και πέρα θα επιδιώξει 

μια θέση στα ψηλά στρώματα του βαθμολογικού πί-
νακα και γιατί όχι και άνοδο στην Α’ κατηγορία. Στην 
Πέγεια θεωρούν ότι αρκετοί τοπικοί επιχειρηματίες 
είναι έτοιμοι να στηρίξουν την ομάδα σε περίπτωση 
που έρθει η άνοδος. 

Στη Γ’ κατηγορία, η ΕΝΑΔ με τον Κώστα Καϊάφα 
στον πάγκο συνεχίζει να έχει εξαιρετική εικό-

να στον αγωνιστικό χώρο. Σήμερα η ομάδα της Πόλης 
Χρυσοχούς είναι στην 4άδα και δεν αποκλείεται να 
κάνει το μεγάλο άλμα στη Β’ κατηγορία. 

Άνοδο θα επιδιώξει και η Γεροσκήπου fc, η 
οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση του πρωτα-

θλήματος ΣΤΟΚ. Η Γεροσκήπου με τον Δημήτρη Ιωάν-
νου στον πάγκο θα επιδιώξει άνοδο στη Γ’ κατηγορία 
για πρώτη φορά στην ιστορία της. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η νέα χρονιά αναμέ-
νεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλες τις κα-

τηγορίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται ασφαλώς στη με-
γάλη κατηγορία, όπου η Πάφος fc διεκδικεί επί ίσοις 
όροις και τους δύο τίτλους απέναντι στα λεγόμενα 
μεγαθήρια της Λευκωσίας. 

Σπόντες. . .
Κολυμβητήριο Πάφου

«Ο Δήμος Πάφου δεν έχει προνομιακή σχέση με 
κανέναν από τους ομίλους και τα σωματεία που 
χρησιμοποιούν το κολυμβητήριο και το μόνο που 
θέλει είναι να λειτουργεί δίχως να δημιουργού-
νται προβλήματα και αντιπαραθέσεις» ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Πάφου με αφορμή  
τις αντιδράσεις που υπήρξαν μετά την επανέναρ-
ξη λειτουργίας του κολυμβητηρίου.  
«Σε κάθε περίπτωση» συνέχισε «το κολυμβητήριο 
θα είναι ανοιχτό και για την Ναυτικό Όμιλο υπό 
την προϋπόθεση ότι θα υπογράψει το μνημόνιο 
με τους όρους λειτουργία του». «Ο Δήμος» κα-
τέληξε «δεν έχει καμιά σκοπιμότητα και το μόνο 
που επιδιώκει είναι το κολυμβητήριο να λειτουρ-
γεί απρόσκοπτα». 

Αναμένεται με αγωνία η μεταγραφική ενίσχυση στην Πάφος fc.
 Μπορεί να είναι γνωστή η πρώτη μεταγραφή, ωστόσο, 

εκκρεμούν οι άλλες τρεις μεταγραφές. Δεν αποκλείεται να είναι «ονόματα» 
ώστε η ομάδα να είναι πανίσχυρη με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.  

Μ ια μεγάλη συνέντευξη που θα συζητηθεί 
ετοιμάζει η εφημερίδα μας. Πρόκειται για 

άνθρωπο που έφερε τα πάνω – κάτω στον πο-
δοσφαιρικό χάρτη της Κύπρου και όπως δηλώ-
νει, είναι ακόμη στην αρχή η δουλειά του. Ο εν 
λόγω παράγοντας απαντά σε καυτά ερωτήματα 
που αναμένεται να σχολιαστούν ποικιλότροπος 
σε όλη την Κύπρο.  

Μεγάλη  συνέντευξη...

Το πρωτάθλημα θα έρθει 
στην Πάφο είτε το θέλουν 

κάποιοι είτε όχι. 

Ακρίτας Χλ. 
Στόχος η παραμονή

Τα δεδομένα στον 
Ακρίτα Χλώρακας εί-

ναι εκεί και άπαντες κα-
λούνται να κρατήσουν 
την ομάδα στα μεγάλα 
σαλόνια. Μαθηματικά 
δεν έχει κριθεί κάτι, κα-
θώς πέντε ομάδες, από την τελευταία θέση 
που βρίσκεται ο Ακρίτας έως την 10η θέση 
που καταλαμβάνει η Καρμιώτισσα, η δια-
φορά είναι μόλις στους 8 βαθμούς. 
Ο Ακρίτας για να παραμείνει στην κατηγο-
ρία θα πρέπει να ξεκινήσει να μαζεύει άμε-
σα βαθμούς για να ξεκολλήσει από τον πυθ-
μένα. Η συνέχεια είναι εξαιρετικά δύσκολη, 
καθώς έχει να αντιμετωπίσει κατά σειρά 
Άρη, Ολυμπιακό, ΑΠΟΕΛ και Καρμιώτισσα. 
Έξι βαθμούς να μαζέψει από αυτά τα παι-
χνίδια σίγουρα αναπτερώνει τις ελπίδες του 
για παραμονή. 
Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η μεταγρα-
φική ενίσχυση, όπου η ομάδα της Χλώρα-
κας αναμένεται να αποκτήσει τέσσερις νέ-
ους ποδοσφαιριστές.  
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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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