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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Φ. Λεβέντης
Στην Πάφο, φαίνεται να υπάρχει από κάποια 
μέλη του Σώματος, διαφορετική αντιμετώπι-
ση αναφορικά με την ηχορύπανση...

Σελ. 02

Μ. Τσαβούσογλου
Δύσκολο προδιαγράφεται το μέλλον για τις προ-
σπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, μετά και τις 
πρόσφατες απειλές Τούρκου ΥΠΕΞ…

Σελ. 04

Μ. Κουλούμας
Δεν είναι η πρώτη φορά όπως είπε, που ιδιωτι-
κά νοσηλευτήρια παραπέμπουν ασθενείς τους 
στα ΤΑΕΠ δημόσιων νοσηλευτηρίων…

Σελ. 02
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Σελ.16

Οι δύσκολη πορεία 
στη Γερμανία και οι 
πατρικές συμβουλές 
που τηρεί μέχρι και 
σήμερα…

Τι λέει για την Πάφο, τα παιδικά του 
χρόνια και άλλα πολλά ο γνωστός 
Παφίτης γιατρός που μεγαλουργεί 
στη Γερμανία σε μια από τις σπάνιες 
συνεντεύξεις του…

Δρ. Στάθης Φιλίππου

ΠΡΑΣΤΕΙΟ
Τελικά βρέθηκε η λύση στο πρόβλημα της υ-
δροδότησης της μικρής κοινότητας του Πρα-
στειού Πάφου και η ροή νερού στην κοινότητα 
αποκαταστάθηκε χτες. Μετά από παρεμβάσεις 
τόσο της Επαρχιακής Διοίκησης όσο και άλλων 
παραγόντων, η κοινότητα κατέβαλε το ποσό 
των τριών χιλιάδων ευρώ και προχώρησε σε δι-
ακανονισμό με την ΑΗΚ.                             Σελ. 04

Η σημασία της Μητρόπολης Πάφου είναι κατανοητή από όλους 
τους ενδιαφερόμενους για τον Μητροπολιτικό Θρόνο και ο νέος 
Μητροπολίτης θα έχει να διαδραματίσει ρόλο στην επόμενη δια-
δοχή Αρχιεπισκόπου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος απευθύνει μέσω του Αδέ-
σμευτου τις θερμές ευχαριστίες του στον Παφιακό λαό, για την 
βοήθεια του στην εκλογή του και δηλώνει ότι αισθάνεται Παφί-
της μετά από τόσα χρόνια που έζησε στην επαρχία μας… ΣΕΛ. 
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Ανασκόπηση 2022

Όλα τα σημαντικά γεγονότα της Πάφου τη χρονιά που πέρασε…

Το 2022 φεύγει δίνοντας τη θέση του στο 2023. Μετά από ένα ολόκληρο χρόνο που σημαδεύ-
τηκε και αυτός από την πανδημία του κορωνοϊού και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, 
και κατ’ επέκταση τα εμπάργκο, το πλήγμα στον τουρισμό και την έλλειψη σιτηρών και την α-
κρίβεια σε καύσιμα και άλλα προϊόντα, αναμένουμε με ελπίδα το 2023, ελπίζοντας σε ένα κα-
λύτερο αύριο…

Σελ. 14

Χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου η κα-
τάδυση του Σταυρού στο Λιμανάκι της Πάφου στις 
πανηγυρικές εκδηλώσεις των Αγίων θεοφανίων την 
ερχόμενη Παρασκευή…

Σελ. 05  

Θεοφάνια
Τον τελευταίο λόγο θα έχει η Ιερά Σύνοδος 

Ελπίδες για το νέο έτος
Ξημερώνει το νέο έτος 2023. Με ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο με 
την μικρή μας πατρίδα να παραμένει για σαράντα οκτώ ολόκληρα χρόνια ημικα-
τεχόμενη. Τα δύο τελευταία χρόνια ταραγμένα με πρωτόγνωρες για το σύγχρονο 
άνθρωπο καταστάσεις, όπως η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία που είναι 
ο πρώτος στην Ευρώπη, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Οι παρενέργειες τόσο του πολέμου, όσο και της πανδημίας αισθητές σε όλο τον 
κόσμο και οι ελπίδες στρέφονται στο 2023 με την ευχή να επέλθει ειρήνη στον 
κόσμο και ευημερία για όλους τους λαούς. Τη μικρή μας πόλη την Πάφο, μετά τις 
αναταράξεις του πολέμου ελπίζουμε όλοι σε ένα πολύ καλύτερο χρόνο με τις ε-
κτιμήσεις να συνηγορούν για επιστροφή στην πρόοδο και την ευημερία.

Χρόνια πολλά και ειρηνικά για όλο τον κόσμο…

Καλό 2023
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Ο ι καταγγελίες για επιλογή ασθενών από 
τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια είναι η κο-

ρυφή το παγόβουνου, δή-
λωσε στο radiocosmos o 
πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Ασθενών (ΟΣΑΚ) Μά-
ριος Κουλούμας. Δεν εί-
ναι η πρώτη φορά όπως 
είπε, που ιδιωτικά νοση-
λευτήρια παραπέμπουν 

ασθενείς τους στα ΤΑΕΠ δημόσιων νοση-
λευτηρίων, ή επιλέγουν ασθενείς με βάση 
την κερδοφορία και το κόστος της νοσηλεί-
ας τους. 
Ο κ. Κουλούμας ανέφερε πως είναι σε επι-
κοινωνία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγεί-
ας (ΟΑΥ) και το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να 
θεσπιστούν αυστηρότεροι κανόνες. 
Ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ χαιρέτισε την αποφα-
σιστικότητα που επέδειξε ο Υπουργός Υγείας 
στο θέμα αυτό. 
Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακο-
ντής, υποστήριξε ότι η στάση που επιδει-
κνύουν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που είναι 

ενταγμένα στο ΓεΣΥ, είναι αποτέλεσμα της 
ανοχής που επιδεικνύει η κυβέρνηση. Ανά-
λογες καταγγελίες πρόσθεσε έχει δεχθεί από 
ασθενείς και ο ίδιος, σημειώνοντας ότι αυτή 
η στάση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων δεν 
πρέπει να γίνεται ανεκτή. 
Ο αντιπρόεδρος της Συντεχνίας των Κυβερνη-
τικών Γιατρών Άδωνης Ελευθερίου, υποστή-
ριξε ότι τα περιστατικά που είδαν πρόσφα-
τα το φως της δημοσιότητας καταδεικνύουν 
την ανάγκη να υπάρξει αυστηρό πλαίσιο λει-
τουργίας και για τα ΤΑΕΠ των ιδιωτικών νο-
σηλευτηρίων, τα οποία θα πρέπει να λει-
τουργούν με τους ίδιους όρους που ισχύουν 
και για τα ΤΑ4ΕΠ των δημόσιων νοσηλευτη-
ρίων και να μην επιλέγουν ασθενείς. 
Εν τω μεταξύ στο 50% είναι η πληρότητα στο 
θάλαμο covid του Γ.Ν Πάφου. Τις τελευταί-
ες μέρες παρατηρήθηκε μείωση στις νοση-
λείες, όμως αυξάνονται οι ασθενείς με γρίπη 
A ανέφερε στο Radiocosmos o διευθυντής 
της Πνευμονολογικής Κλινικής Άδωνης Ελευ-
θερίου. Οι ασθενείς όπως είπε είναι κυρίως 
ηλικιωμένοι.

Γιώργος Σαξατέ

Α γαπητέ και σεβάσμιε Άγιε Βασίλη,

Σου γράφω από μια μικρή χώρα την Κύπρο και από μια 
μικρή πόλη την Πάφο που μπορεί και να μην την έχεις 
ακουστά.
Οφείλω να ομολογήσω Άγιε μου ότι φέτος δεν ήμουν 
και πολύ καλό παιδί, αλλά πιστεύω ότι θα με συγχωρέ-
σεις και δεν θα μου φέρεις κάρβουνα, αντί για κάποιο 
άλλο δώρο.
Κάθε φορά δηλαδή που ακούω τις υποσχέσεις των υπο-
ψηφίων για την προεδρία, εκνευρίζομαι υπερβολικά 
και ξεφεύγω, στολίζοντας τους με διάφορα κοσμητικά 
επίθετα.
Εάν αναρωτιέστε τι είναι η Προεδρία Άγιε μου, είναι η 
θέση όπου ο λαός είναι υποχρεωμένος να ψηφίσει κά-
ποιον για να τον κυβερνά, αλλά αυτός ο κάποιος δεν εί-
ναι υποχρεωμένος να κάνει όλα όσα υποσχέθηκε προε-
κλογικά για το λαό του, και αυτό γίνεται σχεδόν πάντα.
Αγαπητέ μου Άγιε Βασίλη στη χώρα μου έχουμε δημο-
κρατία και εάν έχεις ακουστά, σε αυτό το πολίτευμα, 
όλα βασίζονται στην υπευθυνότητα των πολιτών, οι 
οποίοι για να καταλάβουν κάποιο σημαντικό αξίωμα, 
πρέπει να ορκιστούν ότι θα τηρούν τους νόμους και το 
σύνταγμα και εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να τους πιστέ-
ψουμε. Θα μου πείτε ότι υπάρχουν νόμοι για όλα αυτά 
και τιμωρίες, αλλά δυστυχώς τους νόμους τους φτιά-
χνουν οι ίδιοι και τις τιμωρίες επίσης τις επιβάλλουν 
μόνο όταν θέλουν και όπου θέλουν.
Αγαπημένε Άγιε, δεν θα σου κρύψω την στεναχώρια 
μου γιατί δεν πηγαίνεις κάρβουνα σε όλους αυτούς 
που μας βασανίζουν, ενώ ως Άγιος γνωρίζεις πολύ καλά 
ποιοι είναι αυτοί. Αυτό βεβαίως μπορεί να είναι και το 
λιγότερο κακό, καθώς βλέπεις τι γίνεται στον κόσμο, και 
παρ’ όλα αυτά συνεχίζεις να παίρνεις σε κάποιο παιδιά 
όπλα ως δώρο. Δεν σου κρύβω επίσης ότι με όλα αυτά 
που συμβαίνουν στην πατρίδα μας, πολλοί σε βλέπουν 
καχύποπτα μιας και κυκλοφορείς με διάφορα ονόματα, 
όπως Santa Claus, Saint Nicholas, Billy και πολλά άλλα 
και αυτό σε καθιστά ύποπτο για διαφθορά και σκάνδα-
λα.
Αγαπητέ μου Άγιε,
Εάν τελικά και μετά από αυτά που σου γράφω μου φέ-
ρεις κάρβουνα, σε παρακαλώ να είναι λεμονιάς γιατί 
αυτά διατηρούνται περισσότερο και θα μπορέσουν αν 
ψήσω άνετα τη σούβλα για τους καλεσμένους μου στο 
πρωτοχρονιάτικο τραπέζι και καλού κακού, μην πίνεις 
ότι σου βάζουν στα διάφορα σπίτια που επισκέπτεσαι, 
δεν ξέρεις τι θα μπορούσαν αν σου βάλουν μέσα στο 
γάλα ή το κρασί που σου σερβίρουν…  
Καλό νέο έτος σε όλο τον κόσμο

Γράμμα στο Άη Βασίλη

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 8 & 10

Αθλητικά
Δύσκολες αποστολές 
για Πάφο και Ακρίτα στο 
πλαίσιο της 17ης αγωνι-
στικής, καθώς αγωνίζο-
νται με ΑΕΚ Λάρνακας και 
Ανόρθωση αντίστοιχα. 

ΣΕΛΙΔΑ 23

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

ΣΕΛΙΔΑ 15

Επικαιρότητα
Η σημασία της Μητρό-
πολης Πάφου είναι κα-
τανοητή από όλους τους 
ενδιαφερόμενους και ο 
νέος Μητροπολίτης θα 
έχει να διαδραματίσει 

ρόλο.
ΣΕΛΙΔΑ 5

Επικαιρότητα
Η ΑΗΚ αρνήθηκε να δε-
χθεί την καταβολή 1000 
ευρώ του Πραστειού ως 
προκαταβολή για προ-
κειμένου να επανασυν-

δέσει το ηλεκτρικό ρεύμα...
ΣΕΛΙΔΑ  5

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

ΣΕΛΙΔΑ 17

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21

ΓΕΝΙΚΟΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Α ντρέ ας Χρι στο δού λου
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Γιώρ γος Σα ξα τέ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΟΜΑΔΑ: Κώ στας Νά νος, Άννα Κυριάκου, 
Παναγιώτης Κασπάρης, Γιώργος Πισιάρας, 

ΤΜΗΜΑMARKETING: Γιάννης Κόκκαλης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΜΑΚΕΤΕΣ: Μάριος Ευριπίδου
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“Η διαφήμιση 
είναι τυπωμέ-
νες πωλήσεις”

Daniel Starch
Διαφημιστής

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ

Μελάνης οσ. της Ρωμαίας, Ζωτικού 
του ορφανοτρόπου.
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/12/2022-ΠΑΛΛΑΡΗΣ ΓΙΑΣΟΥΜΗΣ ΤΗΛ. 99424873
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/1/2023-ΠΑΠΑΜΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΗΛ 97894206

ΔΕΥΤΕΡΑ 2/1/2022-ΠΕΚΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ96740732

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

31/12/22 Σάββατο Πολυκάρπου Ίκαρος Ελευθερίου Βενιζέλου 29 
Κάτω από την Κλινική Άγιος Γεώργιος Πάφος 26935133 26653809
31/12/22 Σάββατο Στυλιανού Χαράλαμπος Αχέπανς 4 Εναντι Γενικού 
Νοσοκομείου Πάφου Αναβαργός 26600020 99351125
1/1/23 Κυριακή Ροίδη Σοφία Αγίων Αναργύρων 21 Έναντι εκκλησίας 
Αγίων Αναργύρων Κάτω Πάφος 26221300 26931985
1/1/23 Κυριακή  Ηρακλέους Μαίρη Ακαμαντίδος 31  800 μέτρα από το Time 
Out προς τη Χλώρακα, απέναντι από την Τρ. Κύπρου 26947629 99107608
2/1/23 Δευτέρα  Κύρου Χαριτίνη Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 100μ από τα 
Νέα Κυβερνητικά κτίρια, προς Γεροσκήπου 26949219 26945762
3/1/23 Τρίτη  Βαρναβίδου Σταυρούλλα Νικολάου Νικολαϊδη 62 
100m από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια 26943424  26949727
4/1/23 Τετάρτη  Χαραλάμπους Πηνελόπη Ακαμαντίδος 4 Δίπλα από 
περίπτερο  ΄Time Out΄ Πάφος 26943222 26272151
4/1/23 Τετάρτη  Μανώλης Ευάγγελος Αριστοτέλη Σάββα 49 Δρόμος 
Νοσοκομείου προς Μεσόγη Αναβαργός 26930599 26943628
5/1/23 Πέμπτη  Λεμονάρη Μιχαέλλα Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Σάββα 
43, Κατ. 2 Συντεχνιακό Φαρμακείο ΠΕΟ. Δίπλα από ταβέρνα 7, Άη 
Γιώργηδες 26934224 26934224
6/1/23 Παρασκευή Νικολαϊδου Κωνσταντία Γωνία Νίκου Νικολαϊδη και 
Γεωργίου Χ. Ιωαννίδη κατ. 5 Περιοχή Universal 26935642 26933793
6/1/23 Παρασκευή Δημητρίου Γιώργος Κινύρα 30 Δρόμος από 
Δικαστήριο προς Τεχνική Σχολή (Travel Express)26942131 26951370

Καταγγελίες για ιδιωτικά νοσηλευτήρια 
Επιλέγουν ασθενείς με κριτήριο το κέρδος…  

Έ ξω φρενών είναι οι ιδιοκτήτες κέντρων ανα-
ψυχής και διασκέδασης ιδιαιτέρως στην 

επαρχία της Πάφου, μετά και τη σωρεία καταγ-
γελιών που υπήρξε κατά τις ημέρες των Χρι-
στουγέννων, καθώς μετά από συντονισμένες 
επιχειρήσεις της Αστυνομίας, καταγγέλθηκαν 
συνολικά δεκαεννέα κέντρα αναψυχής. 
Καταγγελίες, οι οποίες αφορούσαν παραβάσεις 
στη χρήση μεγαφώνων και στην άδεια λειτουρ-
γίας τους κυρίως, με την Αστυνομία την ίδια 
ώρα να σημειώνει πως θα συνεχίσουν οι συντο-
νισμένες επιχειρήσεις της και τις επόμενες ημέ-
ρες, για την πάταξη του φαινομένου της ηχορύ-
πανσης.
Ιδιαίτερα κατά τις γιορτινές ημέρες όπου ο κό-
σμος κατακλύζει τους χώρους διασκέδασης, οι 
επιχειρηματίες βρίσκονται σε εγρήγορση, κα-
θώς είναι και η περίοδος όπου ο φόρτος εργα-
σίας τους, βρίσκεται στο ζενίθ. 
Ωστόσο, τα πρόστιμα των Αρχών, έρχονται σαν 
μαχαιριά στη δουλειά τους, αφού γίνεται ακό-
μη δυσκολότερο το έργο τους για να δουλέψουν 
ομαλά κατά την περίοδο των εορτών. Έκκληση 

του προέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιο-
κτητών Κέντρων Αναψυχής, Φάνου Λεβέντη, εί-
ναι πως, «δεν είναι ανάγκη η Αστυνομία αυτή 
την περίοδο να επιδεικνύει αυτό τον υπέρμε-
τρο ζήλο, σε μια περίοδο που οι επιχειρηματίες 
περιμένουν τόσο πολύ για να εργαστούν και να 
καλύψουν τεράστιες ζημιές από τα προηγούμε-
να δυο χρόνια. Έχει και ο κόσμος ανάγκη να βγει 
και να διασκεδάσει και τα μέλη της Δύναμης, ας 
αφήσουν τα πράγματα να εξελιχθούν όπως πρέ-
πει και να τα δούμε όλα μετά τις γιορτές».
Μάλιστα, όπως ισχυρίζεται ο κ. Λεβέντης, στην 
Πάφο, φαίνεται να υπάρχει από κάποια μέλη 
του Σώματος, διαφορετική αντιμετώπιση. «Με 
τις επαφές που κάναμε με την Αστυνομική Διεύ-
θυνση τα επισημάναμε αυτά τα θέματα, όσον 
αφορά τον τρόπο της αστυνόμευσης. Πρέπει να 
σημειώσουμε όμως, ότι υπάρχει και ένα πρό-
βλημα από πλευράς του Δήμου για να εκδίδει 
τις απαραίτητες άδειες. Υπάρχει μια ενδεχομέ-
νως δυσκολία στην κατάθεση των δικαιολογητι-
κών εγγράφων των επιχειρηματιών με αποτέλε-
σμα να μην τους εκδίδονται οι άδειες».

Βράζουν με την Αστυνομία οι επιχειρήσεις
«Δεν χρειάζεται ο υπέρμετρος ζήλος» 



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 



“Αδέσμευτος” 31 Δεκεμβρίου 2022Σελίδα 04 ε π ι κ α ι ρ ό τ η τ α

  Ριπές
Ότι μας σημάδεψε το 2022 
Η χρονιά που αποχαιρετούμε σε λίγες ώρες θα μείνει στην ιστορία για 

πολλούς λόγους όμως ο κυριότερος από αυτούς είναι η Ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία που σηματοδότησε το τέλος μια εποχής σταθερό-

τητας και ειρήνης στην Ευρώπη μετά τον 2ο παγκό-
σμιο πόλεμο και την ήττα της Ναζιστικής Γερμανίας. 
Η Ρωσική εισβολή πέρα από τις καταστροφές υπο-
δομών που προκάλεσε, είχε εκατομμύρια πρόσφυ-
γες και χιλιάδες νεκρούς. Πολλοί εκτιμούσαν πως η 
Ρωσική εισβολή θα διαρκούσε λίγες μέρες ή στην 
χειρότερη περίπτωση λίγους μήνες. Συμπληρώ-
νεται όμως ένας χρόνος και κανείς δεν μπορεί να 
εκτιμήσει πότε και πώς μπορεί να τελειώσει αυτός 
ο πόλεμος. 
Είναι βέβαιο ότι αυτός ο πόλεμος όπως και αν τε-

λειώσει δεν θα έχει νικητή. Ηττημένη είναι ασφαλώς η Ρωσία όπως και 
η Ουκρανία, αλλά και η Ευρώπη που δεν μπόρεσε να αποτρέψει την Ρω-
σική εισβολή. Ηττημένος είναι όλος ο κόσμος στην πραγματικότητα. Δεν 
υπάρχει χώρα που να μην πληρώνει μεγάλο τίμημα για την Ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία. Ελπίζουμε ότι το 2023 αυτός ο πόλεμος θα τε-
λειώσει διότι όσο παρατείνεται υπάρχουν κίνδυνοι γενικότερα για τον 
αφανισμό του πλανήτη. 
Η Ρωσική εισβολή επισκίασε κάθε άλλο γεγονός το 2022. 
Αν υπάρχει κάτι θετικό στην χρονιά που αποχαιρετούμε, είναι η αντιμε-
τώπιση της πανδημίας. Παρότι ακόμη η ανθρωπότητα δεν ξεμπέρδεψε 
με τις μεταλλάξεις του covid είναι παραδεκτό από όλους ότι η Ε.Ε δια-
δραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Μπορεί 
το κόστος να χαρακτηρίζεται υπέρογκο αλλά το γεγονός ότι με τα εμβό-
λια που παράχθηκαν σώθηκαν εκατομμύρια άνθρωποι είναι μια επιτυ-
χία σημαντικό μέρος της οποίας μπορεί να πιστωθεί και στην Ε.Ε. 
Το 2022 λόγω ακριβώς της πανδημίας και της Ρωσικής εισβολής, ο πλη-
θωρισμός σε όλες τις χώρες εκτοξεύτηκε στα επίπεδα του 1970 και του 
1980. Ο πληθωρισμός φθάνει το 10,1% το Νοέμβριο στην ευρωζώνη. 
Αναμένεται να φθάσει το 8% στο τέταρτο τρίμηνο στις χώρες της G20, 
επηρεάζοντας την παγκόσμια ανάπτυξη με την αύξηση του κόστους πα-
ραγωγής των επιχειρήσεων. Ο πληθωρισμός βυθίζει την Ευρώπη σε βα-
θιά ενεργειακή κρίση. Η παγκόσμια οικονομία υφίσταται τη μεγαλύτερη 
ενεργειακή κρίση από τα χρόνια του 1970, υπογραμμίζει ο ΟΟΣΑ. 
Ο πόλεμος προκαλεί επίσης αύξηση των τιμών των δημητριακών και 
κατά συνέπεια των ζωοτροφών. 
Στα γεγονότα που σημάδεψαν τον πλανήτη για την χρονιά που φεύγει 
ήταν επίσης τα καιρικά φαινόμενα που σχετίζονται με την κλιματική αλ-
λαγή. Το 2022 πολλαπλασιάστηκαν οι καταστροφές που συνδέονται με 
την κλιματική υπερθέρμανση. Το καλοκαίρι είναι το πιο ζεστό που κατα-
γράφηκε ποτέ στην Ευρώπη, ρεκόρ θερμοκρασιών και καύσωνες προκα-
λούν ξηρασία και δασικές πυρκαγιές (τουλάχιστον 6.600.000 στρέμματα 
δάσους γίνονται στάχτη από τον Ιανουάριο μέχρι τα μέσα Αυγούστου 
στην ΕΕ, ένα ρεκόρ). 
Οι παγετώνες των Άλπεων καταγράφουν απώλειες ρεκόρ στη μάζα πά-
γου. Μία ακόμη σημαντική εξέλιξη για την Ευρώπη ήταν η πολιτική αστά-
θεια στην Βρετανία, η οποία συνδέθηκε με το Brexit και τα σκάνδαλα. 
Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον παραιτείται τον Ιούλιο. Ο Λιζ Τρας 
ορίζεται επίσημα διάδοχός του στην Ντάουνινγκ Στριτ από τη βασίλισ-
σα Ελισάβετ Β’, δύο ημέρες πριν από τον θάνατο, στις 8 Οκτωβρίου, της 
βασίλισσας, έπειτα από 70 χρόνια στον θρόνο. Στις 10 Σεπτεμβρίου, ο 
Κάρολος Γ’ ανακηρύσσεται βασιλιάς. Η πιο εφήμερη πρωθυπουργός στη 
σύγχρονη ιστορία της χώρας, η Λιζ Τρας παραμένει μόνο 44 ημέρες στον 
θώκο προτού παραιτηθεί με τη σειρά της, έχοντας προλάβει στο μεταξύ 
να προκαλέσει πολιτική και οικονομική κρίση με το ‘ριζοσπαστικό’ οικο-
νομικό πρόγραμμά της. 
Ο Ρίσι Σούνακ ανέρχεται στην εξουσία στα τέλη Οκτωβρίου, σε μια πρω-
τόγνωρη για τη Βρετανία περίοδο αβεβαιότητας. Είναι ο πέμπτος πρω-
θυπουργός στη Βρετανία μετά το δημοψήφισμα για το Brexit το 2016. 
Στα σημαντικά γεγονότα της χρονιάς περιλαμβάνεται επίσης η εξέγερση 
κατά της μαντίλας στο Ιράν, και η βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων. Οι 
αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 300 θανάτους (μέχρι τις 5/12), με μια 
ΜΚΟ με έδρα τη Νορβηγία να καταγράφει τουλάχιστον 469. 
Τέλος το σκάνδαλο Qatargate, προκάλεσε τεράστιους τριγμούς στα θε-
μέλια της Ε.Ε λόγω της εμπλοκής σε αυτό της αντιπροέδρου του ευρω-
κοινοβουλίου Έυας Καϊλή. Αυτό το σκάνδαλο έβγαλε στην επιφάνεια και 
όλα όσα προηγήθηκαν προκειμένου να ανατεθεί το Μουντιάλ στο Κα-
τάρ. Η πρώτη αραβική χώρα που διοργανώνει το παγκόσμιο κύπελλο 
ποδοσφαίρου επικρίνεται για τη μεταχείριση των ξένων εργατών, των 
ΛΟΑΤΚΙ+ και των γυναικών ή ακόμη για τη χρήση κλιματισμού στα στά-
διά της εν μέσω κλιματικής αλλαγής. Επικρίνεται ιδιαίτερα η μεταχείρι-
ση των μεταναστών εργατών –απαραίτητοι σε μια χώρα όπου οι Κατα-
ριανοί αποτελούν μόλις το 10% ενός πληθυσμού τριών εκατομμυρίων 
κατοίκων. Μερικά ΜΜΕ αναφέρουν χιλιάδες θανάτους στα εργοτάξια, 
απολογισμό τον οποίο διαψεύδει η Ντόχα.

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

Ό λο και πιο δύσκολο 
φαντάζει το 2023 
αναφορικά με τις 

προσπάθειες επανέναρξης 
του διαλόγου για επίλυση 
του Κυπριακού, καθώς τόσο 
ο Τούρκος Πρόεδρος, όσο και 
οι υπόλοιποι αξιωματούχοι 
με κάθε ευκαιρία όνι μόνο 
δείχνουν το αναθεωρητισμό 
της Άγκυρας σε όλα τα ζητή-
ματα που αφορούν τα Ελλη-
νο-Τουρκικά, αλλά εκτοξεύ-
ουν και ξεκάθαρες απειλές 
εναντίον της Ελλάδας και της 
Κύπρου. 
Συγκεκριμένα, αναφερόμενος 
στην Κύπρο επανέλαβε ότι θα 
υπάρξει αύξηση της τουρκι-
κής στρατιωτικής παρουσίας 
στο νησί ως απάντηση στην 
απόφαση των ΗΠΑ για την 
άρση του εμπάργκο όπλων 
στην Κυπριακή Δημοκρατία, 
σημειώνοντας ότι η Τουρκία 
θα προστατέψει τα συμφέρο-
ντα των Τουρκοκυπρίων.
Το κρεσέντο της επιθετικής 
ρητορικής κατά της Ελλάδας 
και της Κύπρου, αλλά και 
των επικρίσεων έναντι ΗΠΑ 
και ΕΕ συνεχίστηκε από τον 

Μεβλούτ Τσαβούσογλου με 
ευθείες απειλές πολέμου, 
σε περίπτωση που η Ελλά-
δα ασκήσει το αναφαίρετο 
δικαίωμά επέκτασης στα 12 
ν.μ. των χωρικών της υδάτων 
ακόμη και νοτίως και δυτικώς 
της Κρήτης.
Ο Τσαβούσογλου προειδο-
ποίησε την Ελλάδα πως η 
Άγκυρα δεν θα επιτρέψει 
επέκταση των χωρικών υδά-
των στο Αιγαίο, «όχι στα 
12ν.μ, αλλά ούτε στο 1 μίλι» 
υπενθυμίζοντας το casus belli 
του 1995.
Ο ίδιος μάλιστα παρουσίασε 
και σχετικό χάρτη, υποστηρί-
ζοντας πως εφόσον η Ελλά-
δα προχωρήσει στην κίνηση 
αυτή, ένα τουρκικό πλοίο που 
θα ξεκινάει από την Κωνστα-
ντινούπολη δεν θα μπορεί να 
φτάσει ελεύθερα στην Με-
σόγειο και επικαλούμενος το 
διεθνές δίκαιο(!) κάλεσε την 
Ελλάδα να μην τρέχει πίσω 
από «ψευτο-ηρωισμούς» και 
να μην μπει σε περιπέτειες, 
ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό θα 
έχει άσχημη κατάληξη για 
την Ελλάδα, απειλώντας την 
ευθέως.

Αντίδραση Αθήνας 
και Ουάσιγκτον
Άμεση ήταν η αντίδραση 
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που 
εξέφρασε τη θλίψη του για 
τα όσα δήλωσε ο Τούρκος 

υπουργός Εξωτερικών, ζη-
τώντας από τις δύο χώρες 
να συνεργαστούν για τη δι-
ατήρηση της ειρήνης και της 
ασφάλειας στην περιοχή.
Για «ωμή και πρωτόγνωρη 
απειλή βίας» από την Τουρ-
κία, έκανε λόγο το ελληνικό 
υπουργείο Εξωτερικών, σχο-
λιάζοντας τις απειλές του 
Τσαβούσογλου. «Η Τουρκία 
θα πρέπει επιτέλους να κατα-
λάβει ότι υπάρχουν κανόνες 
που ακολουθούν όλα τα πο-
λιτισμένα και ευνομούμενα 
κράτη. Το να απειλείς με χρή-
ση βίας επειδή δεν σου αρέ-
σουν οι κανόνες, παραπέμπει 
σε άλλους αιώνες και σίγου-
ρα όχι στον 21ο» δήλωσε ο 
εκπρόσωπος του υπουργείου 
Εξωτερικών Γιώργος Αρναού-
της.
Προηγήθηκε δήλωση του 
κυβερνητικού εκπροσώπου 
Γιάννη Οικονόμου, με την 
οποία επισήμανε πως: «Η Ελ-
λάδα ούτε εκφοβίζεται, ούτε 
τρομοκρατείται» και χαρα-
κτηρίζοντας ως «αδιέξοδη» 
την τακτική που ακολουθεί 

η Άγκυρα. Απάντηση στη 
νέα φραστική επίθεση του 
υπουργού Εξωτερικών της 
Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου, έδωσε και ο υπουρ-
γός Άμυνας Νίκος Παναγωτό-
πουλος, ο οποίος τόνισε πως: 
«Η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά 
και δεν της αρέσει να απει-
λείται», επαναλαμβάνοντας 
πως: «η κυβέρνηση πολιτεύ-
εται και λειτουργεί με γνώ-
μονα το εθνικό συμφέρον και 
στη βάση των κανόνων που 
διέπουν την ειρηνική συμβί-
ωση μεταξύ κρατών, δηλαδή 
το Διεθνές Δίκαιο, στη βάση 
του Διεθνούς Δικαίου».
Τις τελευταίες μέρες τουρ-
κικά ΜΜΕ αναφέρονται με 
πηχυαίους τίτλους σε στις 
πληροφορίες για πιθανή 
αύξηση των θαλάσσιων χω-
ρικών υδάτων στα 12 ν,μ δυ-
τικώς και νοτίως της Κρήτης, 
κάνοντας λόγο για «τακτικές 
της ελληνικής κυβέρνησης, 
που στοχεύουν στο να μετα-
φέρουν την ένταση ανάμεσα 
στις δύο χώρες στην περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου».

Έντονη απάντηση 
από την ελληνική 
πλευρά, «θλίψη» 
από το Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ

Τ ελικά βρέθηκε η λύση στο πρόβλη-
μα της υδροδότησης της μικρής 

κοινότητας του Πραστειού Πάφου. 
Μετά από παρεμβάσεις τόσο της Επαρ-
χιακής Διοίκησης όσο και άλλων παρα-
γόντων, η κοινότητα κατέβαλε το ποσό 
των τριών χιλιάδων ευρώ και προχώρη-
σε σε διακανονισμό με την ΑΗΚ για την 
εξόφληση και του υπόλοιπου ποσού. 
Μετά από αυτή την εξέλιξη το ρεύμα 
συνδέθηκε και οι αντλίες ξεκίνησαν για 
την αποκατάσταση της υδροδότησης , 
ώστε να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία 
των λιγοστών κατοίκων. 
Μέχρι την Πέμπτη πάντως και παρά 
τις δημόσιες διαβεβαιώσεις η ΑΗΚ αρ-
νήθηκε να δεχθεί την καταβολή 1000 
ευρώ από την κοινότητα του Πρα-
στειού ως προκαταβολή για διακανο-
νισμό προκειμένου να επανασυνδέσει 
το ηλεκτρικό ρεύμα και να αποκα-
τασταθεί η υδροδότηση του χωριού 
αφήνοντας τους λιγοστούς ηλικιωμέ-
νους κατοίκους δίχως νερό. Σύμφωνα 
με πληροφορίες η ΑΗΚ ζήτησε να κατα-
βληθούν 5.000 την Πέμπτη για να συ-
ναινέσει, ώστε να επανασυνδέσει το 
ηλεκτρικό ρεύμα. 
Η μικρή κοινότητα στην οποία διαμέ-

νουν μόνιμα 4 ζευγάρια ηλικιωμένων 
και άλλες 8 οικογένειες περιστασιακά, 
παραμένουν δίχως τρεχούμενο νερό 
από τις 7 Νοεμβρίου όταν η ΑΗΚ απο-
φάσισε να διακόψει την παροχή ηλε-
κτρικού ρεύματος στις τουρμπίνες του 
αρδευτικού συστήματος της Τραχυπέ-
δουλας, από το οποίο γεμίζει το υδρα-
γωγείο του Πραστειού. 
Οι συνολικές οφειλές της κοινότητας 
φθάνουν τις 12 χιλιάδες ευρώ εκ των 
οποίων τα μισά αφορούν τους μή-
νες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Μέχρι 
τα μέσα Νοεμβρίου τα ντεπόζιτα εί-
χαν αρκετό νερό με το οποίο εξυπη-
ρετούνταν οι κάτοικοι του Πραστειού. 
Στην συνέχεια διευθετήθηκε και μετα-
φέρθηκε νερό σε δύο περιπτώσεις με 
υδροφόρες. Από τις αρχές Δεκεμβρί-
ου όμως, οι κάτοικοι φροντίζουν μόνοι 
τους να μεταφέρουν νερό από γειτονι-
κά χωριά με δοχεία. 
Παρά τα διαβήματα που έγιναν προς 
την Επαρχιακή Διοίκηση, το Τμήμα 
Υδάτων και άλλους φορείς, το πρόβλη-
μα δεν επιλύθηκε και οι ηλικιωμένοι 
συνεχίζουν να ζουν σε άθλιες συνθή-
κες. 
Το τελευταίο τριήμερο λόγω της δημο-

σιότητας που δόθηκε στις καταγγελίες 
των ηλικιωμένων, υπήρξε κινητοποίη-
ση διαφόρων παραγόντων για να απο-
κατασταθεί η υδροδότηση χωρίς όμως 
αποτέλεσμα. 
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ Χρι-
στίνα Παπαδοπούλου, δήλωσε στο 
radiocosmos πως ο οργανισμός ανα-
γκάστηκε να εφαρμόσει τη σχετική νο-
μοθεσία, και να διακόψει την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος σημειώνοντας 
ότι και την περασμένη χρονιά έγινε δι-
ακανονισμός για εξόφληση του χρέ-
ους, όμως δεν έχει τηρηθεί. 
Κάτοικοι της περιοχής καταλογίζουν 
αδιαφορία στο κράτος και έλλειψη ευ-
αισθησίας για το πρόβλημα που αντι-
μετωπίζουν. Εξηγούν ότι ο λόγος που ο 
λογαριασμός της ΑΗΚ έφθασε σε αυτό 
το επίπεδο έχει να κάνει με το πεπα-
λαιωμένο δίκτυο μεταφοράς του νε-
ρού, τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό 
του αντλιοστασίου και το διπλασιασμό 
του κόστους ηλεκτρισμού. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, στο ταμείο της η κοι-
νότητα έχει 100.000 ευρώ αλλά δεν 
υπάρχει συνεργασία του κοινοτάρχη 
με την επαρχιακή διοίκηση για να επι-
λυθεί το πρόβλημα.

Βρέθηκε λύση για το Πραστειό  
Η κοινότητα κατέβαλε 3 χιλιάδες για διακανονισμό με την ΑΗΚ 

Ξεκάθαρες απειλές από Τσαβούσογλου
Προβλέπεται πολύ δύσκολο το 2023 στο Κυπριακό



Σημαντικό γεγονός για τα αθλητικά δρώμε-
να της Πάφου θεωρείται η βράβευση του 

Δήμου Πάφου με το τρίτο βραβείο του εθνι-
κού διαγωνισμού # Be Active Awards 2022 που 
οργάνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητι-
σμού ως ο εθνικός φορέας του θεσμού, στο 
πλαίσιο της ετήσια Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Αθλητισμού ως ο εθνικός φορέας του θεσμού, 
στο πλαίσιο της ετήσιας Ευρωπαϊκής Εβδομά-
δας Αθλητισμού.
Ο Δήμος Πάφου βραβεύθηκε στην ενότη-
τα Τοπικό Επίπεδο για τη δράση “Everybody 

dance now” που οργάνωσε στις 28 Σεπτεμβρί-
ου στην Πλατεία Κέννεντυ σε συνεργασία με 
τον Σύνδεσμο Σχολών Χορού Πάφου. Η φετι-
νή ήταν η όγδοη συνεχής χρονιά ενεργού συμ-
μετοχής του Δήμου Πάφου στην Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Αθλητισμού. Το κεντρικό νόημα του 
θεσμού της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητι-
σμού ή “# Be Active” (Να είστε ενεργοί) είναι 

η ενθάρρυνση των πολιτών να γίνουν δραστή-
ριοι και να παραμείνουν κινητικοί καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους. Βασική επιδίωξη του θε-
σμού είναι η στήριξη, η προώθηση και η απο-
κέντρωση του Αθλητισμού μέσω της ανάπτυ-
ξης συνεργασιών και συνεργειών μεταξύ των 
διαφόρων εταίρων, μεταξύ των οποίων περι-
λαμβάνονται και οι Τοπικές Αρχές. 
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Ελπίδες

Μόλις μερικές ώρες μας χωρίζουν από 
το νέο χρόνο και η ζωή κυλά κανονι-

κά. Είτε με κρύο, είτε με ζέστη, είτε με πόλε-
μο, με κρίση ή χωρίς.
Στο παρελθόν η Πάφος και η Κύπρος γενικό-
τερα έζησαν μέσα στον πλούτο και τη χλιδή. 
Μια με τη φούσκα του χρηματιστηρίου, μια 
με την έκρηξη της ανάπτυξης γης, την αύ-
ξηση του τουριστικού ρεύματος, τις επενδύ-
σεις Ρώσων, Κινέζων και άλλων…
Ύστερα ήρθε η Πανδημία, ο πόλεμος στην 
Ουκρανία…
Για τους πολλούς δεν έκανε και τόση δι-
αφορά ούτε και τότε, αλλά την κρίση την 
ζήσαμε και τη ζούμε ακόμα όλοι στο πετσί 
μας. Είναι βεβαίως και αυτοί που δεν είδαν 
καμιά απολύτως διαφορά ούτε τότε, ούτε 
και σήμερα.
Είμαστε ανάμεσα σε αυτούς που πιστεύουν 
ότι τη διαφορά την κάνουν οι πολλοί, φτά-
νει να είναι ενεργοί και να φροντίζουν να 
καθορίζουν το μέλλον τους.
Αρκεί να κάνουμε όλοι την αυτοκριτική μας, 
να παραδεχτούμε τα λάθη μας και να συνε-
χίσουμε με ταπεινότητα και σοβαρότητα. 
Αφήνοντας πίσω την εικόνα των σκανδάλων 
και του γλεντιού που στήθηκε και στήνεται 
ακόμα σε βάρος των πολιτών, χωρίς να ξε-
χνούμε και τα όσα μας οδήγησαν σε αυτήν.
Το νέο έτος που έρχεται φέρνει μαζί του όλα 
εκείνα που ως πόλη χρειαζόμαστε για να 
ατενίσουμε με αισιοδοξία το μέλλον.
Φτάνει εμείς να μπορέσουμε να εκμεταλ-
λευτούμε τα πλεονεκτήματα που θα απο-
κτήσουμε για να κτίσουμε τις βάσεις για 
πρόοδο και ευημερία.
Σίγουρα μπορούν να γίνουν ακόμα πολλά 
και πρέπει να γίνουν. Ας αξιοποιήσαμε τη 
σοφία που αποκτήσαμε από τα λάθη μας, 
σχεδιάζοντας με προσοχή και σοβαρότητα 
τα επόμενα μας βήματα.
Με σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία 
και την παράδοση του τόπου μας, καλού-
μαστε να προχωρήσουμε μπροστά κτίζο-
ντας μια πόλη αντάξια της ιστορία και της 
παράδοσής της, για την οποία να είμαστε 
υπερήφανοι και εμείς αλλά και οι επόμενες 
γενιές.
Αναδεικνύοντας εκείνη την πλευρά μας που 
μέχρι σήμερα ήταν αθέατη στους χιλιάδες 
επισκέπτες που έρχονται στην πόλη μας. Θα 
μπορούσαμε να κτίσουμε πάνω σε αυτό και 
να καταστούμε πέρα από ένα προορισμό 
γνωστό για τον ήλιο, την θάλασσα και το 
περιβάλλον του και για τον πολιτισμό του 
με όλα όσα η ευρύτατη αυτή έννοια περι-
λαμβάνει.
Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο οι καλλι-
τεχνικές εκδηλώσεις αλλά και οι τέχνες, τα 
γράμματα, τα ήθη τα έθιμα και οι παραδό-
σεις μας, η μαγειρική μας και γενικότερα ο 
τρόπος με τον οποίο ζούμε και συμπεριφε-
ρόμαστε…
Ας κάνουνε λοιπόν όλοι τον απολογισμό μας 
και ας οδεύσουμε σοφότεροι και καλύτεροι 
άνθρωποι από το 2022 και μετά…

‘‘η σύνταξη’’

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Η σημασία της Μητρόπολης 
Πάφου είναι κατανοητή 
από όλους τους ενδιαφε-

ρόμενους για τον Μητροπολιτικό 
Θρόνο και ο νέος Μητροπολίτης 
θα έχει να διαδραματίσει ρόλο 
στην επόμενη διαδοχή Αρχιεπι-
σκόπου. 
Αυτή η προοπτική δεν αφήνει αδι-
άφορο κανέναν, ούτε βέβαια τον 
νέο Αρχιεπίσκοπο και τα υπόλοι-
πα μέλη της Ιεράς Συνόδου. Αυ-
τός είναι και ο λόγος που υπάρχει 
ενδιαφέρον και από υφιστάμενη 
μέλη της Ιεράς Συνόδου να με-
τακομίσουν στην Ιερά Μητρόπο-
λη Πάφου. Για την ώρα έχει εκδη-
λωθεί και επίσημα το ενδιαφέρον 
μόνον του Αρχιμανδρίτη Ιωάννη 
Ιωάννου. 
Ο ίδιος δήλωσε ότι οι εκλογές για 
τον Μητροπολιτικό θρόνο της Πά-
φου θα διεξαχθούν έστω και αν 
είναι δύο ή τρεις οι υποψήφιοι. 
Ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάν-
νου, ανέφερε ότι η Ιερά Σύνο-
δος μετά τις εκλογές θα εγκρίνει 
το λεγόμενο τριπρόσωπο από το 
οποίο θα  επιλέξει στη συνέχεια 
το νέο Μητροπολίτη. 
Είπε πως μετά την διεξαγωγή των 

εκλογών, θα γίνει η καταμέτρηση 
των έγκυρων ψήφων και τότε θα 
πάνε για την εκλογή και οι τρεις 
που έχουν πλειοψηφήσει. Κάλεσε 
επίσης τους πάντες να μην έχουν 
καμία ανησυχία ότι δεν θα διε-
ξαχθούν εκλογές, σημειώνοντας 
πως «εκλογές θα γίνουν έστω και 
αν είναι δύο υποψήφιοι, όπως 
έγινε με την Μητρόπολη Κιτίου, 
ή αν είναι τρεις υποψήφιοι όπως 
έγινε με την Μητρόπολη Κερυνεί-
ας». 
Σύμφωνα με τον Αρχιμανδρίτη Ιω-
άννη Ιωάννου αναμένεται η εγκύ-
κλιος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου 
που είναι Τοποτηρητής της κενω-
θείσας θέσης του Μητροπολιτι-
κού θρόνου, μέσω της οποίας θα 
ενημερώνει τον Παφιακό λαό και 
όλη την Μητροπολιτική περιφέ-
ρεια για την κένωση του θρόνου. 
Θα αναφέρεται, είπε, «η ημερο-
μηνία διεξαγωγής των εκλογών 
και η ημερομηνία επίσημης υπο-
βολής υποψηφιοτήτων και ευθύς 
αμέσως μετά τις 19.2.23 που θα 
είναι οι Προεδρικές εκλογές, αρ-
χές του Μάρτη θα γίνει η ενθρό-
νιση του νέου Μητροπολίτη Πά-
φου». Μέχρι τότε, συνέχισε, ο 
Αρχιεπίσκοπος θα ασκεί την το-
ποτηρητεία του κενωθέντος θρό-
νου. 
Ανέφερε επίσης πως ποτέ του δεν 
ξέχασε την Πάφο αν και βρίσκο-
νταν στη Λευκωσία δίπλα στον 
Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χρυσό-
στομο τον Β΄, αλλά πάντα η καρ-
διά του «χτυπούσε στην Πάφο». 
Δεν έχανε ευκαιρία σε γιορτές των 
Χριστουγέννων και του Πάσχα να 

επισκέπτεται την Πάφο, ενώ ανα-
φέρθηκε και στην είσπραξη θετι-
κών μηνυμάτων από τον κόσμο 
της Πάφου. Αν ο λαός τον επιλέ-

ξει, ανέφερε, θα εργαστεί σκλη-
ρά μαζί με όλους τους πιστούς για 
την επίλυση των προβλημάτων 
των ανθρώπων της επαρχίας.

Μάχη για την εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου 
Τον τελευταίο λόγο θα έχει η Ιερά Σύνοδος 

Be Active Awards 2022
Βραβείο στον Δήμο Πάφο στον εθνικό διαγωνισμό…

Για την ώρα 
έχει εκδηλωθεί 
και επίσημα το 
ενδιαφέρον μόνον 
του Αρχιμανδρίτη 
Ιωάννη Ιωάννου. 

Βασική επιδίωξη του θεσμού 
είναι η στήριξη, η προώθηση 
και η αποκέντρωση του 
Αθλητισμού

Ευχαριστίες Αρχιεπισκόπου

Ευχαριστίες στον κόσμο της Πάφου για την στήριξη του εξέφρα-
σε ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος. Αυτή η στήριξη είπε του έδωσε 

την δυνατότητα να βρεθεί στο τριπρόσωπο και τελικά να εκλεγεί 
νέος Αρχιεπίσκοπος. Μετά από 27χρόνια στην Πάφο είπε, αισθά-
νεται πλέον Παφίτης σημειώνοντας πως ο κόσμος της θα είναι πά-
ντα στην καρδιά του. Ο Αρχιεπίσκοπος ανακοίνωσε ότι θα βρίσκε-
ται στην Πάφο για την γιορτή των Θεοφανίων.
Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος δήλωσε στο Radiocosmos ότι το νέο 
Μητροπολίτη Πάφου θα τον αναδείξει ο κόσμος της Πάφου και κα-
νένας άλλος όπως είπε. Ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένας ευ-
νοούμενος και ότι από το Τριπρόσωπο που θα καθοριστεί από την 
εκλογική διαδικασία θα επιλέξει η Σύνοδος. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος 
τόνισε ότι αμέσως μετά την ενθρόνιση του, θα εκδώσει την σχετι-
κή εγκύκλιο και οι εκλογές για το νέο Μητροπολίτη Πάφου θα διε-
ξαχθούν μετά τις Προεδρικές Εκλογές. Εντός Φεβρουαρίου είπε ο 
Αρχιεπίσκοπος θα εκλεγεί ο νέος Μητροπολίτης Πάφου.



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

Χρυσοστόμου Στέφανος
Δημοτικός Σύμβουλος 

Δήμου Πέγειας

Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
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ΠΑΦΟΥ
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Τ.Κ. 60060-8100 ΠΑΦΟΣ-ΤΗΛ. 26932161-26946303-ΦΑΞ. 26933802
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Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος Φαίδωνας Φαίδωνος Χρήστος Χρήστου Σεισμοί 

αιρετίζουμεΧ

Ο Δίκαιος

Το 2022 που τελικά φεύγει και μας αφή-
νει να περιμένουμε ακόμα το διαχειριστι-
κό σχέδιο του Ακάμα, τη μαρίνα, το δρόμο 
Πάφου- Πόλης και το δρόμο αεροδρομίου – 
Τουριστικής περιοχής…

Το 2023 που ελπίζουμε να ικανοποιήσει 
όλους του πόθους μας που άφησε ανικανο-
ποίητους το 2022…

Τον Φορέα Πολιτισμού που δεν αξιωθήκαμε 
να δούμε ούτε το 2022 και δυστυχώς χάσαμε 
κάθε ελπίδα ότι αυτό να γίνει το 2023…

Την πόλη μας που σαφέστατα άλλαξε ανα-
φορικά με την εικόνα της, αλλά αυτό που 
απομένει είναι να αλλάξουμε και νοοτρο-
πία…

Τον Άγιο Βασίλη που ελπίζουμε φέτος να 
άλλαξε το GPS του για να βρει και τους αδι-
κημένους…

Τα Χριστούγεννα των παιδικών μας χρόνων 
που μπορεί να μην ήταν καθόλου χλιδάτα, 
αλλά ήταν γεμάτα μυρωδιές, χρώματα και 
προπάντων αγάπη…

Τον δίσκο που στήσαμε στην είσοδο της πό-
λης μας που προσωπικά τον βρίσκω πολύ 
προχώ. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και 
ιπτάμενος δίσκος, αλλά ακόμα δεν γίναμε 
τόσο έξυπνη πόλη, ώστε να φτάσουμε εκεί…

Αναζητείται συνεργάτης για να πούμε τα 
κάλαντα στους δρόμους της Πάφου. Απα-
ραίτητη η γνώση Ελληνικών, Αγγλικών, Κινέ-
ζικων, Ρωσικών, Αραβικών, Σριλανκέζικων, 
Βουλγάρικων, Ρουμάνικων. Οποιαδήποτε 
άλλη γλώσσα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν…

Το νέο τσουνάμι έργων που έρχεται στην 
Πάφο, με κυριότερο την ανάπλαση των κτι-
ρίων της παλιάς αστυνομίας και τη μετατρο-
πή του σε μουσεία σύγχρονης ιστορίας της 
Πάφου…

Τον γέρο χρόνο που μας αφήνει όπου να 
‘ναι και θα καλωσορίσουμε τον νέο με ελπί-
δες για καλύτερες μέρες…

Τις ευλογημένες βροχές που δεν έπεσαν 
όσες θα θέλαμε. Μακάρι και ο Ιανουάριος 
και Φεβρουάριος να μας φέρουν όσες δεν 
μας έφερε ο Δεκέμβριος…

Τους Βασίληδες και τις Βασιλικές ή Βασίλει-
ες, Βάσους και Βασούλες που γιορτάζουν 
αύριο. Χρόνια τους πολλά γεμάτα χαρά, 
αγάπη και καλοζωία…

Τα διαφόρων ειδών μανιτάρια που άρχισαν 
να μαθαίνουν στην Κύπρο είτε αυτά λέγο-
νται, νερομανίταρα, η κουνουπίδια… Εμείς; 
Πάντως τρώμε μόνο αυτά που ξέρουμε…

Τα ποτάμια που ποτέ μα ποτέ δεν γυρίζουν 
πίσω. Τραβάνε μπροστά και όποιον πάρει ο 
χάρος…

Τους Καραγκιόζηδες του 2022. Όχι πως μας 
φταίει σε τίποτα ο μαυρομάτης εκπρόσω-
πος του λαού. Αλλά μας έκαναν και γελάσα-
με πολύ και φέτος…     

Στα πάνω ο νέος Αρχιεπί-
σκοπος Κύπρου για τις πρώ-
τες τοποθετήσεις του που 
αφορούν το φιλανθρωπικό 
έργο της εκκλησίας και το 
κοινωνικό της πρόσωπο…

Στα πάνω  ο δήμαρχος της 
Πάφου που μετά από χρό-
νια προσπαθειών κατάφερε 
να υπογράψει συμβόλαια 
για μετακίνηση πρατηρίων 
καυσίμων από το κέντρο της 
Πάφου...  

Πότε με το καλό;

Το έχουμε γράψει πολλές φορές και 
είναι θα λέγαμε γενικά παραδεκτό. 

Ότι η μεγαλύτερη ανισότητα στην Κύ-
προ είναι το συνταξιοδοτικό. Σε καμιά 
άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχουν 
τόσες και τόσο μεγάλες ανισότητες, ό-
πως στο συνταξιοδοτικό της Κύπρου.
Άλλοι να απολαμβάνουν περισσότε-
ρες από μία υψηλές συντάξεις και άλ-
λοι να αντιμετωπίζουν το φάσμα της 
φτώχιας, με συντάξεις των πεντακοσί-
ων ευρώ.
Για να γίνει όμως το μεγάλο βήμα και 
να επέλθει δικαιοσύνη σε αυτό τον το-
μέα θα πρέπει αν αλλάξουμε εντελώς 
φιλοσοφία στην αντιμετώπισή του.
Εάν κάποιος για παράδειγμα εργαζό-
ταν μια ζωή ως σκυβαλοσυλέκτης, για-
τί θα πρέπει να παίρνει κατώτερη σύ-
νταξη από ένας καθηγητή;
Και ποιο κουραστική δουλειά έκανε 
και ποιο επικίνδυνη και μια δουλειά 
την  οποία πολύ λίγοι θα έκαναν. Ναι ο 
καθηγητής ή ο κάθε άλλος ψηλά αμει-
βόμενος εργαζόμενος να εισφέρει και 
γι’ αυτούς που αμείβονται με πολύ κα-
τώτερους μισθούς με αποτέλεσμα να 
λαμβάνουν και χαμηλή σύνταξη.
Έτσι ώστε στα γεράματα, να έχουν ό-
λοι μια αξιοπρεπή σύνταξη και να μπο-
ρούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια.
Ποιο το νόημα κάποιοι να απολαμβά-
νουν συντάξεις που δεν μπορούν ού-
τως ή άλλως να ξοδέψουν και άλλοι να 
παίρνουν συντάξεις πείνας;
Πώς όμως θα γίνει κάτι τέτοιο αφού οι 
ίδιοι οι νομοθέτες είναι οι πρώτοι που 
θα επηρεαστούν από μια τέτοια ρύθ-
μιση;
Σε κάθε περίπτωση θα μου πείτε θα υ-
πάρξουν αντιδράσεις. Ωραία, ας ανοί-
ξει τουλάχιστον ένας δημόσιος διάλο-
γος με τη συζήτησή του θέματος στην 
Βουλή και ας βρούμε τον καλύτερο 
τρόπο να μειώσουμε εάν όχι να διορ-
θώσουμε την κοινωνική αδικία που υ-
φίσταται από ιδρύσεως της Δημοκρα-
τίας. Μπορούμε;   

Μ έρες εορτών αυτές που διανύ-
ουμε και καλούμαστε να δια-

τηρήσουμε το «έθιμο» με τα δώρα σε 
μικρά παιδιά. Την ίδια ώρα, θα πρέ-
πει να είμαστε προσεκτικοί στις επι-
λογές μας, καθώς κάποια καταστήμα-
τα δεν πωλούν και πολύ καλής ποι-
ότητας παιχνίδια (με το παραμικρό 
σπάζουν, ή είναι ελαττωματικά). 
Καλούνται, λοιπόν, οι γονείς να εί-
ναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές 
παιχνιδιών και να μην παρασύρονται 
από τις χαμηλές τιμές.   

Προσοχή στα παιχνίδια…

Στα πάνω και ο  υπεύθυ-
νος  και οι άλλοι λειτουρ-
γοί των υγειονομικών υπη-
ρεσιών του Δήμου Πάφου 
που και αυτές τις γιορτές 
έλεγξαν  όλα τα εδέσμα-
τα για το εορταστικό μας 
τραπέζι…

Στα κάτω οι τζογαδόροι 
που και λόγω εορτών 
στρώνονται στο παιγνίδι 
σε καφενεία και σπίτια 
στην πόλη και στα χωριά, 
σε λέσχες η ακόμα και 
στο καζίνο…

Στα κάτω ο εγκέλαδος 
που δεν λέει να μας ξεχά-
σει τελευταίως και συχνά 
πυκνά μας επισκέπτεστε , 
ευτυχώς με χαμηλές δο-
νήσεις και χωρίς οποιεσ-
δήποτε ζημιές….

Τζογαδόροι

Η πιο κύρια οδική αρτηρία της Πάφου, αυτή 
της λεωφόρου Ελλάδος, παρόλο που παρα-

μένει κλειστεί για αρκετό καιρό δεν έχει προκα-
λέσει τόσο σοβαρά προβλήματα, όσο αναμένο-
νταν. Το γεγονός ότι έμεινε η μια λωρίδα ανοι-
κτή βοήθησε στο να λυθούν τα όποια προβλή-
ματα πήγαν να δημιουργηθούν. Πάντως, σύντο-
μα δίνεται στην κυκλοφορία η άλλη λωρίδα, από το Δασούδι έως τον κυκλικό κόμβο, 
κάτι που σημαίνει ότι και πάλι θα διευκολυνθούν οι οδηγοί. 
Εμείς, πάντως, κρατάμε την συνεργασία όλων και το γεγονός ότι δεν δημιουργήθηκαν 
ιδιαίτερα προβλήματα με την τροχαία κίνηση. 

Λεωφόρος Ελλάδος…



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.

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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Όπως ήταν αναμε-
νόμενο και μάλι-

στα σας είχαμε προϊ-
δεάσει, μετά την εκλο-
γή του Μητροπολίτη 
Πάφου Γεώργιου στον 
Αρχιεπισκοπικό Θρόνο, 
θα πρέπει να πληρωθεί 
η κενωθείσα θέση του 
Μητροπολίτη Πάφου.
Η αλήθεια είναι ότι πριν ακόμα ολοκληρω-
θούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου 
Αρχιεπισκόπου, ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης 
Πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής και η-
γούμενος της κατεχόμενης Ιεράς Μονής Α-

ποστόλου Βαρνάβα, 
είχε εκφράσει το ενδι-
αφέρον του για τη θέ-
ση.
Έλα όμως που πολλοί 
είναι αυτοί που πο-
θούν την ίδια προνο-
μιακή έδρα; Οι όποιες 
εξελίξεις βεβαίως θα 
τρέξουν μετά τα Θεο-

φάνια. Τα ονόματα που ακούγονται είναι 
πολλά και θα κάνουμε υπομονή μέχρι να 
εκδηλωθεί επίσημο ενδιαφέρον και από 
άλλους ιεράρχες. Προς το παρόν τα παρα-
σκήνια και Τα σενάρια είναι πολλά…

Άρχισαν τα όργανα

Το 2023 έρχεται και πολλά μπορούν να αλ-
λάξουν που θα επηρεάσουν τις ζωές όλων 
μας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται 
με απρόβλεπτες συνέπειες και αβέβαιη έκ-
βαση, ενώ η κλιματική αλλαγή έδειξε ήδη τα 
δόντια της και τι θα μπορούσε να κάνει στην 
ανθρωπότητα…

Ο νέος χρόνος θα φέρει και αλλαγή στην η-
γεσία του τόπου. Ας ελπίσουμε ότι γίνει να 
είναι για το καλύτερο. Πάντως ήδη έχουμε 
νέο Αρχιεπίσκοπο…

Όπως και να το κάνουμε η Πάφος, έχει πά-
ντα τον τρόπο να εκλέγει Αρχιεπίσκοπο. Τα 
κατάφερε ο μακαριστός Χρυσόστομος και 
τώρα ο Πάφου Γεώργιος. Πάμε γι’ άλλα…

Μην κοιτάτε τι έγινε για την πλήρωση του 
Αρχιεπισκοπικού θρόνου. Εάν έχουμε εκλο-
γές για τον Μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου 
θα παίξει σημαντικό ρόλο η θέληση των Πα-
φίων. Αλλιώς θα έχουμε παρατράγουδα…

Ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης πάντως ήδη άρ-
χισε να δουλεύει για την εκλογή του και ή-
δη άρχισε τις επισκέψεις στην Μητροπολιτι-
κή μας περιφέρεια…

Η μητέρα φύση εκδικείται. Άνοδος της θερ-
μοκρασίας στην Ευρώπη, Ψύχος στις Ηνω-
μένες πολιτείες, όπου βλέπουμε απίστευτα 
πράγματα. Ελπίζουμε τώρα να κατανοήσουν 
όλοι με πρώτους του Αμερικανούς, τι εστί 
κλιματική αλλαγή…

Τρίβουν τα χέρια του οι πολεμικές βιομη-
χανίες των Αμερικανών με την αποστολή ό-
πλων από διάφορες χώρες στην Ουκρανία. 
Διότι όλοι αυτοί θα πρέπει να τα αντικατα-
στήσουν με Αμερικάνικα βεβαίως, βεβαί-
ως…

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για την πα-
ραχώρηση Ρωσικών οπλικών συστημάτων 
στην Ουκρανία. Κάτι τέτοιο βεβαίως θα ή-
ταν ανήθικο, από την πλευρά μας. Ας σκε-
φτούμε ότι η Μόσχα μας πουλούσε αυτά 
τα όπλα για να προστατευτούμε έναντι του 
Τουρκικής απειλής, όταν ίσχυε το αδικαιο-
λόγητο Αμερικανικό εμπάργκο πώλησης ό-
πλων στην Κύπρο…

Τέρμα η εγγραφή στους εκλογικούς κατα-
λόγους. Όσοι γραφτήκατε, γραφτήκατε…

Αποδεδειγμένα οι Παφίτες πληρώνουν α-
κριβότερα μια σειρά από βασικά προϊόντα, 
μεταξύ αυτών και τα καύσιμα. Ακούσατε 
κανένας αρμόδιοί να πει κάτι γι’ αυτό; Άκρα 
του τάφου σιωπή…

Χαρά στους μανιταροσυλλέκτες οι τελευ-
ταίες λιακάδες. Πήραν όλοι τα όρη και τα 
παραρά ψάχνοντας μανιτάρια…

Κρίση, κρίση, αλλά το καζίνο και στην Πά-
φο είναι γεμάτο συνεχώς με πολλούς συ-
μπολίτες μας να σκοτώνουν την ώρα τους 
στα μηχανάκια του και να ξοδεύουν όπως 
μαθαίνουμε τεράστια ποσά. Τώρα πόσοι 
κερδίζουν; Θα σας γελάσουμε…

Δεν έχουμε το ταίρι μας εδώ στην Κύπρο. 
Πληρώσαμε σαράντα εκατομμύρια για να 
κτίσουμε νέο σύγχρονο γήπεδο, στη Λεμε-
σό, αλλά τα εκδοτήρια εισιτηρίων είναι λυ-
όμενα!!!

Π. Προδρόμου

Πολύ τον στεναχώρησε η Βουλή τον Υ-
πουργό Παιδείας Πρόδρομο Προδρό-

μου, με την απόρριψη 
της αναπομπής του νό-
μου για την υποχρεωτι-
κή φοίτηση σε δημόσια 
σχολεία των παιδιών της 
προδημοτικής.

«Μια τέτοια πρόνοια σαν αυτή που πε-
ριλαμβάνεται στον τροποποιημένο από 
τη Βουλή νόμο, η οποία αναφέρεται επι-
τακτικά σε φοίτηση σε δημόσια σχολεία, 
ουδέποτε έγινε δεκτή από τον Υπουργό, 
το Υπουργείο Παιδείας ή την Κυβέρνη-
ση», είπε ο Υπουργός.
Αλίμονο, πλην όμως οι κυβερνήσεις αλ-
λάζουν όπως και οι νόμοι. Αυτό που δεν 
αλλάζει και τόσο συχνά, είναι οι πολιτι-
κές των διαφόρων κομμάτων…
Αυτό δηλαδή που θέλει ο Πρόδρομος, 
είναι να έχουν δικαίωμα τα παιδιά της 
προδημοτικής (ή καλύτερα οι γονείς 
τους) να διαλέξουν μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού σχολείου για την φοίτησή τους 
ακόμα και στην προδημοτική.  

Γ. Σαββίδης

Όταν ακόμα και με την ανακοίνωση της 
Νομικής Υπηρεσίας, αλλά και όσα έχουν 

αποκαλυφθεί για το πό-
ρισμα, εναντίον του Μι-
χάλη Κατσουνωτού προ-
κύπτουν ποινικά αδική-
ματα που άπτονται της 
κατάχρησης εξουσίας, 

αλλά και της συνωμοσίας, ο Γενικός και 
Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας καταλήγουν  
στην απόφαση να μην τον διώξουν, επι-
καλούμενοι το δημόσιο συμφέρον, τότε 
κάτι πάει λάθος.
Πώς δηλαδή προστατεύεται το δημόσιο 
συμφέρον από την μη δίωξη τόσο σοβα-
ρών κατηγοριών;
Αυτό τουλάχιστον ο γενικός Εισαγγελέας 
οφείλει να το ξεκαθαρίσει…

Χ. Πρωτοπαπάς

Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του 
για τις Προεδρικές Εκλογές, ανακοίνωσε 

ο Χριστόδουλος Πρωτο-
παπάς.
Ο κ. Πρωτποπαπάς, δή-
λωσε ότι αποσύρει την 
υποψηφιότητα του, με-
τά τη διαπίστωση ότι οι 

πολίτες δεν ενδιαφέρονται να υποστηρί-
ξουν κάποιον, με τα δικά του χαρακτηρι-
στικά.
Είπε, ακόμη, πως αποφάσισε να απο-
συρθεί πριν από την πρώτη Κυριακή, ώ-
στε να μην εκληφθεί από ορισμένους, ό-
τι με την ενέργειά του είχε σκοπό να εξα-
σφαλίσει πολιτικά ανταλλάγματα.
Δηλαδή απαγορεύεται να τα έχει εξα-
σφαλίσει από τώρα;

Ο Δίκαιος

Χριστουγεννιάτικα Χωριά
Ιδιαίτερα επιτυχη-

μένος μπορεί να 
χαρακτηριστεί ο θε-
σμός των Χριστου-
γεννιάτικων Χωριών 
που λειτούργησαν 
φέτος σε όλες τις ε-
παρχίες της Ελεύθε-
ρης Κύπρου.
Πλήθος κόσμου επι-
σκέφθηκε και το Χριστουγεννιάτικο Χωριό 
στην Πόλη Χρυσοχούς, παρόλο όπως ανά-
φερε που την ημέρα των Χριστουγέννων και 
την επομένη δεν είχαν προγραμματιστεί ο-
ποιεσδήποτε εκδηλώσεις. 
Η λειτουργία του Χριστουγεννιάτικου Χω-

ριού σύμφωνα με 
τον δήμαρχο έφερε 
και αυξημένη επι-
σκεψιμότητα στην 
περιοχή με αποτέ-
λεσμα όπως είπε 
πολλές επιχειρήσεις 
να παραμείνουν σε 
λειτουργία για να ε-
ξυπηρετήσουν τους 

επισκέπτες. 
Εάν ακόμα μάθουμε πώς πρέπει να τα λει-
τουργούμε προβάλλοντας και την παράδο-
σή μας όπως γίνεται στην Ευρώπη, τότε θα 
δούμε και την αξία του Χριστουγεννιάτικού 
τουρισμού… 

Κι Αρχή Καλός μας Χρόνος
Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά κι αρχή καλός μας χρόνος 
και ευτυχώς πληρώθηκε της Εκκλησιάς ο θρόνος…

Άγιε Βασίλη να χαρείς θυμήσου με κι εμένα 
και στείλε λίγα έσοδα μην τα ‘χεις κουρεμένα.

Κούρεψε μια, κούρεψε δυο, μας έχουν κάνει τάσι, 
η τσέπη πάντα αδειανή όπως και το καφάσι…

Μην με κοιτάς που όλο γελώ και σάτιρες σκαρώνω, 
στο βάθος είμαι ευαίσθητος και πάντα μαραζώνω.

Κλαίω τις νύχτες Άγιε για κάθε πικραμένο, 
μα να γυρίσει ο τροχός ακόμα περιμένω…

Για να ξυπνήσω ένα πρωί κι ο κόσμος να ‘ναι αλλιώς, 
να ‘χει παντού χαμόγελα να φύγει ο παλιός.
Να δούμε όλα τα παιδιά να έχουνε τροφή 
και όλοι οι πολιτικοί να γίνουνε σοφοί…

Μην μας ξεχάσεις Άγιε μου, φέτος να σε χαρώ 
και ξέρεις ύστερα εγώ, για σένα ότι μπορώ…

Ότι ρουσφέτι επιθυμείς εγώ θα κανονίσω, 
ακόμα και τον Ρούντολφ σου θα σου τον διορίσω…

Ποια κρίση;
Κρίση ξεκρίση, το καζί-

νο στην Πάφο ξεχει-
λίζει από κόσμο ιδιαίτε-
ρα αυτή την περίοδο, με 
συμπολίτες μας μάλιστα 
οι οποίοι είτε έχουν πά-
θος με το τζόγο, είτε λόγω 
ημερών πάνε να δοκιμά-
σουν την τύχη τους.
Όπως πληροφορούμαστε αποκλείουμε τη 
διασκέδαση μιας και η συμφόρηση και συγ-
χρωτισμός είναι τόσο μεγάλος που δεν μπο-
ρεί κάποιος απλά να πάει για διασκέδαση. 
Το χρήμα πάντως ρέει κανονικότατα με ο-

ρισμένους θαμώνες να 
τζογάρουν  μεγάλα πο-
σά και φανταστείτε ακό-
μα ότι πρόκειται για ένα 
παράρτημα του καζίνο 
στο οποίο δεν υπάρχουν 
ούτε τραπέζια ρουλέτας, 
ούτε μπλάκ τζακ κλπ, πα-

ρά μόνο ηλεκτρονικές μηχανές, τα λεγόμε-
να φρουτάκια.
Οι θεριακλήδες βέβαια του τζόγου δεν ικα-
νοποιούνται με αυτό και επισκέπτονται κα-
νονικά καζίνο, είτε στη Λεμεσό, είτε στα κα-
τεχόμενα, είτε ακόμα στο εξωτερικό.



Μείον ένας στις Προεδρικές 

Ε κτός της «κούρσας» για τις Προεδρικές Εκλογές του 
2023 θέτει εαυτόν ο Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς. Σε δη-

λώσεις του  εξήγησε ότι δεν νιώθει α-
πογοήτευση ή πικρία για την αποτυ-
χημένη προσπάθεια να συνεργαστεί 
με άλλους υποψηφίους, καθώς απο-
σύρεται έχοντας την συνείδηση του ή-
συχη. Ο κύριος Πρωτοπαπάς παραδέ-
χτηκε ότι δεν μπόρεσε να πείσει τους 
πολίτες και το πολιτικό σύστημα για 
αλλαγή και εξέφρασε την ελπίδα ότι 

στην σύντομη παρουσία του στα πολιτικά δρώμενα, κατά-
φερε να πετύχει έναν διαφορετικό πολιτικό λόγο. Ευχήθηκε 
καλή επιτυχία στους συνυποψηφίους του και τόνισε ότι δεν 
πρόκειται να μπει σε κανένα «παζάρεμα» για τον δεύτερο 
γύρο των Προεδρικών Εκλογών, ούτε ότι θα ανακοινώσει 
στήριξη σε κάποιον υποψήφιο, αφού υπάρχει πιθανότητα 
να κατέλθει ως υποψήφιος και την επόμενη πενταετία. Να 
δούμε αν θα ακολουθήσουν και άλλοι τον δρόμο του. 

Να μάθουμε να ζούμε με σεισμούς 

Ν έα σεισμική δόνηση εντάσεως 3,9  βαθμών της κλί-
μακας Ρίχτερ, σημειώθηκε την Τετέρτη στις 04:11 το 

πρωί στην θαλάσσια περιοχή δυτικά της Πάφου σύμφωνα 
με την Δρ Συλβάνα Πηλείδου Ανώτερη Γεωλογική Λειτουρ-
γό, Προϊσταμένη του Κλάδου Σεισμολογίας και Γεωφυσι-
κής, Επισκόπησης. Ο σεισμός είχε επίκεντρο στην θαλάσ-
σια περιοχή της Κύπρου, 20 χιλιόμετρα δυτικά της Πάφου 
και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα. Αυτός έγινε αισθητός στην 
επαρχία Πάφου, ελαφρά αισθητός στην επαρχία Λεμεσού 
και αντιληπτός στις επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας. Τον 
τελευταίο μήνα σημειώθηκαν περισσότερες από 50 σεισμι-
κές δονήσεις 2 και 3 ρίχτερ. Το φαινόμενο θεωρείται ότι ε-
ξελίσσεται φυσιολογικά και δεν συντρέχει λόγος ιδιαίτερης 
ανησυχίας. Πρέπει όμως να μάθουμε να ζούμε με τους σει-
σμούς και σε κάθε περίπτωση να ενεργούμε με περίσκε-
ψη. 

Όταν τα λόγια δεν γίνονται πράξεις 

Χωρίς ναυαγοσώστες θα μείνουν οι 3 παραλίες στην επαρ-
χία Πάφου που χρησιμοποιούνται περισσότερο από χει-

μερινούς κολυμβητές αλλά και τουρίστες. Αυτή την στιγμή οι 
3 παραλίες στελεχώνονται με 5 ναυαγοσώστες ενώ το σχέδιο 

Σαλαμίς προβλέπει 6. Τέλος Δεκέμβρη λήγουν τα συμβόλαια 
για άλλους 3 και από τους δύο που απομένουν ως ένας είναι 
με αναρρωτική άδεια και ουσιαστικά για τις παραλίες του ΣΟ-
ΔΑΠ των Δημοτικών Μπάνιων και της Πόλης Χρυσοχούς θα 
μείνει μόνον ένας ναυαγοσώστης. Σε μια επαρχία που θέλου-
με να είμαστε ολόχρονος τουριστικός προορισμός η έλλειψης 
ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών που χρησιμοποιού-
νται ακόμη από πολλούς τουρίστες είναι απόδειξη ότι κάποιοι 
δεν κατανοούν τον ρόλο τους και τα λόγια δεν γίνονται πρά-
ξεις.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ακατάχνωτα
Η χρονιά που αποχαιρετούμε ήταν δύσκολη α-
πό πολλές απόψεις και ελπίζουμε ότι τα χειρό-
τερα πέρασαν. Εκτός από τις επιπτώσεις της 
πανδημίας είχαμε τις συνέπειες της ρωσικής ει-
σβολής στην Ουκρανία την επισιτιστική και ενερ-
γειακή κρίση που προκάλεσε με επακόλουθο την 
ακρίβεια. Αυτές οι εξελίξεις προκάλεσαν και προ-
καλούν ακόμη μεγαλύτερο κύμα προσφύγων και 
μεταναστών σε όλη την Ευρώπη. Ελπίζουμε με το 
νέο χρόνο να τερματιστούν οι πολεμικές επιχειρή-
σεις όχι μόνον στην Ουκρανία αλλά και σε άλλα 
σημεία του πλανήτη...

Για την Πάφο η χρονιά που φεύγει σφραγίστη-
κε από την συμφωνία για την λειτουργία του πα-
νεπιστημίου της Βηρυτού το οποίο σε συνδυασμό 
με την λειτουργία και των σχολών του ΤΕΠΑΚ αλ-
λάζουν σε μεγάλο βαθμό την ιστορία της πόλης 
μας... 

Για άλλη μια χρονιά μετρούμε και μεγάλες απώ-
λειες ανθρώπων που υπηρέτησαν την πόλη και 
τον τόπο μας. Στις μεγάλες απώλειες περιλαμβά-
νεται βέβαια και ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος. 

Οι μεγάλες εκκρεμότητες για την επαρχία μας εί-
ναι το θέμα του Τοπικού Σχεδίου για τον Ακάμα, 
το έργο προστασίας του παραλιακού μετώπου α-
πό την διάβρωση, ο δρόμος αεροδρομίου τουρι-
στικής περιοχής, η μαρίνα στα Πότιμα, η 2η φάση 
του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσο-
χούς, ο παραλιακός δρόμος Χλώρακας – Πέγειας, 
και βέβαια η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών 
στην Δημοτική -Μέση και Τεχνική Εκπαίδευση. Σε 
αυτό τον κατάλογο θα μπορούσαν να προστεθούν 
και άλλα θέματα που ταλανίζουν την επαρχία μας.  
Δεν ξεχνούμε βέβαια την εκκρεμότητα με τους θα-
λάμους νοσηλείας του Νοσοκομείου Πόλεως Χρυ-
σοχούς το κτίριο αιμοκάθαρσης στο Νοσοκομείο 
Πάφου και την λειτουργία του Κέντρου Υγείας Χα-
τζηλαμπρή στην Γεροσκήπου... 

Στην Πάφο θα είναι ο νέος Αρχιεπίσκοπος Γεώρ-
γιος τα Θεοφάνια και αμέσως μετά τις επόμενες 
μέρες προγραμματίζεται η ενθρόνιση του και έκ-
δοση της εγκυκλίου για την πλήρωση της θέση 
τους στην Μητρόπολη Πάφου. Η σημασία που έ-
χει η Μητρόπολη Πάφου καθιστά την εκλογή νέ-
ου Μητροπολίτη απρόβλεπτη όπως και τον αριθ-
μό των υποψηφίων... 

Για το qatargate και την εμπλοκή της αντιπροέ-
δρου του Ευρωκοινοβουλίου Εύας Καϊλη έχουν 
ακουστεί πολλά όμως οι δηλώσεις Ευρωβουλευ-
τών ότι αυτή η υπόθεση δεν είναι η κορυφή του 
παγόβουνου τρομάζει. Δυστυχώς και η Ε.Ε έχει ε-
ξελιχθείς σε εκκολαπτήριο σκανδάλων διαφθο-
ράς...

Από την επόμενη εβδομάδα οι προεδρικές εκλο-
γές  εισέρχονται στην τελική ευθείας και θα γνω-
ρίζουμε και πόσοι θα είναι τελικά στην κούρσα. 
Όσοι πάντως και αν είναι το ενδιαφέρον επικε-
ντρώνεται ποιο θα είναι το δίδυμο του 2ου γύρου. 
Όσοι προεξοφλούν από τώρα τον νικητή μάλλον 
αγνοούν την ιστορία πολλών ανάλογων εκλογικών 
αναμετρήσεων... 
Καλή χρονιά με λιγότερο πόνο και δυστυχία για 
την ανθρωπότητα. 

Η “μούγια”

Παίρνει άριστα 

Υψηλό ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισμού κατα-
γράφει η επαρχιακή διοίκηση Πάφου. Σύμφωνα με την 

Έπαρχο Μαίρη Λάμπρου το ποσοστό 
υλοποίησης έφθασε στο 92% και είναι 
από τα υψηλότερα των επαρχιακών 
διοικήσεων. Συγκριτικά με το ποσοστό 
υλοποίησης των Υπουργείων η Επαρ-
χιακή Διοίκηση Πάφου παίρνει άρι-
στα. Για το 2022 προωθήθηκαν πολλά 
έργα σε κοινότητες της επαρχίας τα ο-
ποία θα συνεχιστούν και το 2023 αξι-

οποιώντας κονδύλια τόσο από τον κρατικό προϋπολογισμό 
όσο και από κονδύλια ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η βελ-
τίωση στην εικόνα  πολλών κοινοτήτων στην επαρχίας μας 
οφείλεται στους σχεδιασμούς και την αποτελεσματικότη-
τα της Επαρχιακής Διοίκησης. Εύγε σε όλους και ιδιαίτερα 
στην Μαίρη Λάμπρου. 

Ταλαιπωρούνται άδικα 

Η υπόθεση με την κοινότητα του Πραστειού είναι απόδειξη 
πως όταν η γραφειοκρατία συνδυάζεται με αδιαφορία το 

αποτέλεσμα είναι να ταλαιπωρούνται άδικα οι άνθρωποι. Για 
δύο σχεδόν μήνες οι λιγοστοί ηλι-
κιωμένοι κάτοικοι του Πραστειού 
δεν έχουν νερό λόγω της διαμάχης 
μεταξύ του κοινοτικού συμβουλί-
ου με την επιτροπή του αρδευτι-
κού συστήματος Τραχυπέδουλας. 
Το κράτος όμως έχει ευθύνη σε 
αυτές περιπτώσεις να δρα με α-
ποφασιστικότητα. Στην περίπτω-
ση του Πραστειού από την στιγμή 
που το ταμείο διαθέτει 100.000 εί-
ναι αδιανόητο να μην καταβάλλε-

ται το ποσόν που απαιτεί η ΑΗΚ για να επανασυνδεθεί το η-
λεκτρικό ρεύμα. Σε αυτή την περίπτωση παρεμβαίνει το Υπ. 
Εσωτερικών και αφαιρεί τις εξουσίες από τον κοινοτάρχη.  Το 
ίδιο βέβαια ισχύει και την επιτροπή του αρδευτικού για την ο-
ποία έχει ευθύνη το Τμήμα Υδάτων.  Έλεος πια. 

Αυξάνουν ρυθμούς για το τέλος 

Αυξάνονται οι ρυθμοί εκτέλεσης των εργασιών για την Λε-
ωφόρο Ελλάδος και μέχρι τέλος Ιανουαρίου αν δεν υπάρ-

ξουν απρόοπτα προβλήματα ο δρόμος θα παραδοθεί στην 
κυκλοφορία. Η Εταιρεία Cybarco Contracting Limited  ανακοι-
νώνει ότι για την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασι-
ών, που είναι ήδη σε εξέλιξη στην Λεωφόρο Ελλάδος στην Δη-
μαρχoύμενη περιοχή της Πάφου, προχώρησε από την Πέμπτη 
σε μερική εκτροπή στην Λεωφόρου Ελλάδος και την συμβολή 
της με την Λεωφόρο Ε. Παλληκαρίδη. Η λωρίδα καθόδου επι 
της Λεωφόρου Ελλάδος θα εξακολουθεί να ισχύει. Συγκεκρι-
μένα, από το ύψος των Τεχνικών Υπηρεσιών (συμβολή με Ο-
νούφριου Κληρίδη) η τροχαία κίνηση θα εκτρέπεται από την 
δυτική λωρίδα προς την ανατολική λωρίδα και θα επανέρχε-
ται στην δυτική λωρίδα στο ύψος της παρόδου Αμαθούντος 
(πάροδος Υπ. Παπαντωνίου). Ως αποτέλεσμα η Οδός Ονού-
φριου Κληρίδη έχει είσοδο μόνο από την συμβολή αυτής με 
την Οδό Σωκράτους και θα είναι αδιέξοδο. Η Οδός Στυλιανού 
Λένα έχει προσωρινή πρόσβαση από την Λεωφόρο Ελλάδος. 
Λίγη υπομονή ακόμη. 
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ
Δημαρχεύων Γεροσκήπου 

Χρόνια Πολλά,
 Καλή Χρονιά

με Υγεία και Ευτυχία 
για κάθε μέρα του χρόνου



Τη σελίδα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Το περίπτερο «Εξάγωνο»
εύχεται 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

Η K.S. Socratous LTD 
Εύχεται στην πολυπληθή πελατεία της 

και σε όλο τον κόσμο 
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
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Ιανουάριος
-Με ελπίδες μπήκε το 2022 και 
με κυριότερο διακύβευμα την 
καταπολέμηση της πανδημίας 
και την οικονομική ανάκαμψη.
-Σκάει η είδηση για το τοπικό 
σχέδιο Ακάμα και μπαίνουν οι 
βάσεις για τη δημιουργία του 
Εθνικού Πάρκου.
-Έρχονται οι πρώτες ακυρώσεις 
πτήσεων που ήταν προγραμμα-
τισμένες σκορπώντας προβλη-

ματισμό στις τουριστικές επιχειρήσεις.
-Μαρίνος Σιζόπουλος και Νικόλας Παπαδόπουλος ανοί-
γουν για πρώτη φορά τα χαρτιά τους στον Αδέσμευτο, 
ενόψει τον επερχόμενων Προεδρικών Εκλογών…
Τέλος του μήνα αρχίζουν τα σενάρια της Μεταρρύθμι-
σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι προτάσεις των 
κομμάτων για τις ενοποιήσεις…

Φεβρουάριος
-Τρομάζουν οι αριθμοί των χρη-
στών ναρκωτικών, καθώς οι θε-
τικοί οδηγοί σε νάρκοτεστ στην 
Πάφο τριπλασιάζονται…
Τα ξενοδοχεία της Πάφου ψά-
χνουν εναγωνίως προσωπικό, 
καθώς χρειάζονται  
δύο χιλιάδες υπαλλήλους και 
χίλιους τα κέντρα αναψυχής…
-Προβάλλεται το θέμα της διά-
βρωσης στο παραλιακό μέτωπο 

Πάφου Γεροσκήπου και η ανάγκη για μέτρα προστασί-
ας…

Μάρτιος
-Αποφασίζονται οι ενοποιήσεις 
Δήμων και κοινοτήτων με τον 
Δήμο Πάφου να μένει έξω από 
την όποια ενοποίηση και τη Γε-
ροσκήπου να πανηγυρίζει για 
τη διατήρηση του Δήμου της…
-Αρχίζει ο προβληματισμό για 
την Εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία και οι πρώτες εκτιμή-
σεις για τα προβλήματα που θα 
δημιουργηθούν…

-Τα πρώτα συμπτώματα του πολέμου στην Ουκρανία 
άρχισαν να εκδηλώνονται με την ακρίβεια που σοκάρει 
του καταναλωτές στην Πάφο…

Απρίλιος
-Η αναπομπή των ενοποιήσεων 
στους Δήμους Πέγειας και Πόλη 
Χρυσοχούς με τις κοινότητες 
του Ακάμα προκαλεί την πρώτη 
αναστάτωση…
-Έρχονται τα πρώτα αισιόδοξα 
μηνύματα για τον τουρισμό με 
αύξηση των κρατήσεων για την 
καλοκαιρινή περίοδο…
-Έρχεται το Πάσχα και η ακρί-

βεια φαίνεται περισσότερο από ποτέ στις τσέπες των 
καταναλωτών...
-Το Φεστιβάλ Όπερας αποφασίζεται αν αναβληθεί, και 
το Δ.Σ. Πάφου δίνει άλλο ένα πλήγμα στον Πολιτισμό…

Μάιος
-Σημειώνονται οι πρώτες προ-
σπάθειες για εκτροχιασμό των 
έργων για προστασία του παρα-
λιακού Μετώπου Πάφου Γερο-
σκήπου προκαλώντας την αντί-
δραση των  τοπικών αρχών…
-Ο δήμαρχος Πάφου κάνει λόγω 
για απειλές υπηρεσιακών για 
να μην συναινέσουν στα έργα…
-Η ΣΕΚΟ Πάφου ομόφωνα το-
ποθετείται υπέρ της εκτέλεσης 

των έργων ακτοπροστασίας…

Ιούνιος
-Η Πάφος σύσσωμη εκφράζει 
την αποφασιστικότητά της να δι-
εκδικήσει μέχρι τέλους τα έργα 
ακτοπροστασίας σε παραλιακό 
μέτωπο Πάφου – Γεροσκήπου. 
Έπεται σημαντική συνάντηση 
με τον αρμόδιο Υπουργό…
-Στην Ιεροκηπία εν τω μεταξύ 
έρχονται στο φως νέα σπου-
δαία ευρήματα που ενισχύουν 
την άποψη για ύπαρξη ενός 

σπουδαίου αρχαιολογικού χώρου… 
-Στην τουριστική περιοχή της Πάφου προκύπτουν τα 
πρώτα προβλήματα ηχορύπανσης με τα παράπονα των 
επισκεπτών να πέφτουν βροχή…

Ιούλιος
-Συνεχίζονται οι ανακαλύψεις 
στο παραλιακό τεμάχιο της εκ-
κλησίας στη Γεροσκήπου με 
τους αρχαιολόγους να κάνουν 
λόγω για εκπληκτικά ευρήμα-
τα…
-Η ιστοσελίδα cosmownews, 
μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι 
της ενημέρωσης…
-Αγροτικό δυστύχημα στο Στρου-
μπί και διαπίστωση της ανυ-

παρξίας ουσιαστικών μέτρων για την πρόληψή τους… 
-Ανατροπή στους σχεδιασμούς για τον Ακάμα μετά από 
ισχυρές ενστάσεις της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος…

Αύγουστος
Η τουριστική περίοδος βρίσκε-
ται στο απόγειό της και εκφρά-
ζονται οι πρώτες ανησυχίες για 
την τιμή του ηλεκτρικού ρεύμα-
τος με τους επιχειρηματίες που 
ασχολούνται με τον τουρισμό 
να προειδοποιούν ότι ο Χειμώ-
νας θα είναι πολύ δύσκολος…

Σεπτέμβριος
-Η Πάφος απειλείται με κυκλο-
φοριακό έμφραγμα με το άνοιγ-
μα των σχολείων καθώς όλες οι 
βασικές οδικές αρτηρίες είναι 
κλειστές λόγω έργων…
-Έναρξη της σχολικής χρονιάς 
με τη διαπίστωση του υπερπλη-
θυσμού στα σχολεία της Πάφου 
και την ανάγκη ανέγερσης νέου 
Γυμνασίου και τεχνικής Σχο-
λής…

-Στον αέρα το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα με τις επηρεαζόμε-
νες κοινότητες να εκφράζουν την αντίθεσή τους…  

Οκτώβριος
-Η κυβέρνηση αποφασίζει την 
αναστολή κινήτρων προς τις αε-
ροπορικές εταιρείες μια από-
φαση που τινάζει στον αέρα την 
σύνδεση της Πάφου με πολλούς 
προορισμούς…
- Προκύπτουν τα πρώτα προ-
βλήματα για την παραλαβή των 
σταφυλιών καθώς τα οινοποι-
εία αδυνατούν να απορροφή-
σουν όλη την παραγωγή…

-Διαπίστωση ότι τα καύσιμα είναι ακριβότερα στην 
Πάφο…
-Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εγκαινιάζει έξη έργα στην 
Πάφο και καταθέτει τον θεμέλιο λίθο για ανέγερση των 
Σχολών του ΤΕΠΑΚ…

Νοέμβριος
-Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσό-
στομος Β΄ φεύγει από τη ζωή νικη-
μένος από τον καρκίνο, η Κύπρος 
τον αποχαιρετά με μεγαλοπρέ-
πεια…
-Έξι οι διεκδικητές του Αρχιεπισκο-
πικού θρόνου οι οποίοι αρχίζουν 
την προεκλογική τους εκστρατεία…
-Ο τοποτηρητής του θρόνου <Μη-
τροπολίτης Πάφου Γεώργιος εγγυ-

άται το αδιάβλητο των εκλογών…

Δεκέμβριος
-Οι τιμές των φαρμάκων διαπιστώ-
νεται ότι με την εφαρμογή του ΓεΣΥ 
είναι ακριβότερες…
-Η Πάφος πληρώνει μέχρι και 13 
σεντ ακριβότερα τα καύσιμα…
-Αποφασίζεται η 18η Δεκεμβρίου 
ως ημερομηνία διεξαγωγής των Αρ-
χιεπισκοπικών Εκλογών…
-Ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος 
εκλέγεται νέος Αρχιεπίσκοπος Κύ-
πρου, αρχίζουν τα σενάρια για την 

πλήρωση της κενωθείσας θέση του στην Μητροπολιτική πε-
ριφέρεια Πάφου… - Το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι κατά 
πολύ ακριβότερο από τη Λευκωσία…

Ανασκόπηση 2022
Τα κυριότερα γεγονότα μέσα από τα πρωτοσέλιδα του Αδέσμευτου…

Το 2022 φεύγει δίνοντας τη θέση του στο 2023. Μετά από ένα ολόκληρο χρόνο που σημαδεύτηκε και αυτός από την πανδημία του 
κορωνοϊού και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και κατ’ επέκταση τα εμπάργκο, το πλήγμα στον τουρισμό και την έλλειψη 
σιτηρών και την ακρίβεια σε καύσιμα και άλλα προϊόντα, αναμένουμε με ελπίδα το 2023, ελπίζοντας σε ένα καλύτερο αύριο.

Ας δούμε όμως τα γεγονότα που σημάδεψαν το 2022 την επαρχία μας, μέσα από τα πρωτοσέλιδα του Αδέσμευτου.



Τ α Ροδαφίνια της Χλώρακας είναι μια θάλασσα 
ανοιχτή, που εντούτοις τον περισσότερο και-
ρό είναι ησυχασμένη γιατί ανοίγει προς τον 

Νοτιά και ταυτόχρονα ο Πουνέντες 
δεν την πιάνει, καθώς προστατεύεται 
από το μικρό ακρωτήριο της Μούττης 
και τις ξέρες του Φουρφουρή.
Είναι μια βραχώδη περιοχή με σπή-
λαια που τα σκεπάζει η θάλασσα και 

μέσα ζουν πολλών ειδών ψάρια.
Έξω στη στεριά λίγα μέτρα, είναι μια μικρή λίμνη 
που συγκοινωνεί υπόγεια με τη θάλασσα η οποία 
όταν φουρτουνιάζει τη γεμίζει φύκια μέχρι που 
δεν ξεχωρίζει από την ξηρά. Όταν όμως είναι καθα-
ρή από φύκια, καθάρια είναι και τα νερά της όπου 
μέσα πλέουν ψάρια, οστρακοειδή και μαλάκια.
Τα παλιότερα χρόνια ο τόπος ήταν σχεδόν έρημος 
από ανθρώπους καθώς ο πληθυσμός του χωριού 
μετριόταν σε μερικές δεκάδες, έτσι όσοι σύχναζαν 
ήταν ψαράδες και βοσκοί.
Μέσα στη λίμνη τα παιδιά του χωριού κολυμπού-
σαν και έπαιζαν, αλλά κυρίως έβγαιναν τις νύχτες 
πυροφάνι και μάζευαν κάουρες, καραβίδες και 
οχταπόδια.
Στο υπόγειο φυσικό άνοιγμα που την ένωνε με τη 
θάλασσα κανείς δεν τολμούσε να βουτήξει από 
τη μια και να βγει στην άλλη μεριά, καθώς ήξεραν 
ιστορίες φοβικές που τους τρόμαζαν. Ούτε μικροί, 
ούτε μεγάλοι το αποτολμούσαν. Ήξεραν από τους 
γονιούς τους πως κάποιοι που το τόλμησαν χάθη-
καν δια παντός.
Έλεγαν πως τα παλιά χρόνια στη θάλασσα αυτή ζού-
σε μια γοργόνα και οι ψαράδες που την φοβόντου-
σαν, απέφευγαν να ξανοιχτούν με τις βάρκες τους 
να ψαρέψουν, γιατί ήταν η αδερφή του μέγα Αλέ-
ξανδρου και δεν τους αγαπούσε, καθώς θεωρούσε 

τους ανθρώπους υπαίτιους του θανάτου του. Έλε-
γαν ακόμα ότι δεν είχε ψυχή και σκότωνε τους αν-
θρώπους για να αποκτήσει την δική τους. Η ψυχή 
λέγουν οι περισσότεροι είναι αθάνατη, γι αυτό και 
οι γοργόνες που το γνώριζαν, ήθελαν πάση θυσία 
να αποχτήσουν τη ψυχή μοιανού ανθρώπου ώστε 
να ζήσουν αιώνια. 
Με κόλπα και γλυκόλογα έχοντας τα στήθια τους 
γυμνά, προσπαθούσαν να ξελογιάσουν τους ναυτι-
κούς, να τους πάρουν μαζί τους στο βυθό, να τους 
σκοτώσουν, να πάρουν τη ψυχή τους. Έτσι οι ψαρά-
δες απέφευγαν τη θάλασσα των Ροδαφινιών.
Η γοργόνα όμως που νόμιζε πως ήταν πολύ έξυπνη 
και θέλοντας οπωσδήποτε να έχει ψυχή δική της, 
σκέφτηκε έναν τρόπο να αποκτήσει τη ψυχή μοια-
νού νεαρού ψαρά. Κολύμπησε λοιπόν στα ξέβαθα 
και κρύφτηκε στο υπόγειο πέρασμα της λίμνης και 
παραμόνεψε πολλές μέρες ώσπου μια μέρα ένας 
όμορφος νέος πήγε να ψαρέψει εκεί.
Του φανερώθηκε λοιπόν, και στην ασφάλεια της σή-
ραγγας ώστε να μπορέσει να διαφύγει αν αισθανό-
ταν κίνδυνο, αρχίνησε να του δείχνει τα κάλλη της 
και με γλυκόλογα προσπαθούσε να τον παρασύρει 
στο νερό. Όμως ο μικρός ψαράς και αυτός πονηρός 
και επιφυλακτικός δεν το ρίσκαρε, αλλά καθώς πα-
ρασυρμένος από την ωραιότητα της, σκέφτηκε να 
την ξεγελάσει και να την αιχμαλωτίσει.
Την έπιασε κουβέντα, και λέγοντας της ότι για να 
κατέβει στο νερό πρέπει πρώτα να αποκτήσει την 
εμπιστοσύνη της, και για να του το αποδείξει έπρε-
πε πρώτα αυτή να κάμει το πρώτο βήμα και να βγει 
από το λαγούμι έξω στα νερά της λίμνης.
Κουβέντα στην κουβέντα μίλησαν πολλή ώρα 
ώσπου ήρθε το σούρουπο. Η γοργόνα βιαστική μην 
φύγει ο μικρός ψαράς και τον χάσει, έκαμε το πρώ-
το βήμα και βγήκε από το λαγούμι.

Όμως ο μικρός ψαράς μονομιάς έσπρωξε ένα μεγά-
λο βράχο που ήταν στην άκρη της λιμνοθάλασσας, 
ο οποίος κύλησε και έφραξε το υπόγειο λαγούμι κό-
βοντας κάθε διαφυγή της γοργόνας.  
Η γοργόνα αλαφιασμένη και φοβισμένη αρχίνησε 
γοερές κραυγές. Και φυλακισμένη στη μικρή λιμνο-
θάλασσα των Ροδαφινιών έκλαιγε άναρθρα, και οι 
στριγκιές φωνές της διαχέονταν στην ατμόσφαιρα, 
και ο αντίλαλος του θυμού της δημιουργούσε ένα 
υπόκωφο δυνατό θόρυβο και ένα υποχθόνιο βρυ-
χηθμό που φόβιζε τους ανθρώπους για τον επόμε-
νο καιρό.
Όμως κάποιοι είπαν πως όλη η ιστορία είναι ένα 
παραμύθι, και ότι το υποχθόνιο βουητό που ακού-
γεται είναι το μπουμπουνητό της θάλασσας που 
όταν τρικυμιάζει, αδυσώπητα χτυπά τα τοιχώματα 
της λίμνης, και κάθε φορά δημιουργεί ένα σιντριβά-
νι από ατμοποιημένο νερό που σαν πυκνό σύννεφο 
εκτοξεύεται με δύναμη στην ατμόσφαιρα δημιουρ-
γώντας ένα συριχτό ήχο ίδιο με τις τσιριχτές φωνές 
των Ειρηνίων, των Σειρήνων που μάγεψαν και έπνι-
ξαν τους συντρόφους του Οδυσσέα.  

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

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

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

είναι και ποιότητα στη σκέψη 
μας και τανάπαλιν». (Γ. Μπα-
μπινιώτης, 2018) Όσοι λοιπόν 
αγαπάμε τη γλώσσα μας και εν-
διαφερόμαστε για την ποιότητά 
της, θα πρέπει να θελήσουμε να 

προσέξουμε μερικά από εκείνα τα λάθη που 
ακούμε ή διαβάζουμε:   
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 συμβαί-
νει τίποτα. «Απλά μιλάμε» για πράσινη ανά-
πτυξη. (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 
λάθος) Η λέξη “λοιπόν” πλεονάζει: άρα = λοι-
πόν = 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 παρακο-
λουθήσεις. (αντί: κανένας δεν)  (Σημειώστε): 
Με την αντωνυμία «ουδείς» δεν βάζουμε 
αρνητικό μόριο: «ουδείς» νιώθει ασφαλής 
σήμερα. Αντίθετα, στη νέα ελληνική  η διπλή 
άρνηση επιβάλλεται: «κανείς δεν» νιώθει 
ασφαλής σήμερα.  – η πληροφόρησή σου  κα-
μία 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,  σημα-
ντικός,  καθοριστικός,  μοναδικός,  ιδανικός.
«O Α.Ν. είναι «ο ιδανικότερος» για να χειρι-
στεί τα προβλήματα που φυσιολογικά επέρ-
χονται». 
5. Η προσοχή μας «σαν γονείς» και εκπαι-
δευτικοί 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 πραγματι-
κές ιδιότητες:  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 διε-
θνές πρόβλημα) και όχι η κατάθεση ΜΟΕ».
Πηγές:  Παπαζαφείρη I. , Λάθη στη χρήση της 
γλώσσας μας. Τριανταφυλλίδη Μ. , Νεοελλη-
νική Γραμματική 
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Την σελίδα Πολιτισμός φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

H Πρόεδρος, 

τα μέλη και το προσωπικό 

του Κοινοτικού Συμβουλίου  

TΑΛΑΣ

σας εύχονται ολόψυχα

Καλημέρα τζιαι τα Φώτα…
Η γιορτή είναι γνωστή στο λαό σαν γιορτή των Φώτων, επει-
δή σε παλαιότερους χρόνους κατά τη μέρα αυτή βάφτιζαν τα 
τέκνα τους κι έτσι φωτίζονταν. Κατά την παραμονή των Φώ-
των, δηλ. κατά τα λεγόμενα Κάλαντα, τελείται στην εκκλησία 
η ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού, δηλ. ο αγιασμός των νε-
ρών. Μετά το τέλος της λειτουργίας του Μεγάλου Αγιασμού 
οι ιερείς περιέρχονται τα σπίτια και καλαντίζουν, δηλ. ραντί-
ζουν με αγιασμένο νερό όλα τα δωμάτια του σπιτιού και τους 
ενοίκους, ενώ ταυτόχρονα ψάλλουν το εν Ιορδάνη βαπτιζομέ-
νου σου Κύριε. Το ράντισμα τούτο πιστεύεται ότι έχει τη δύνα-
μη να διώξει τους Καλικάντζαρους, δηλ. τα δαιμόνια που πι-
στεύεται ότι συχνάζουν καθόλα τα δωδεκάμερα και ενοχλούν 
τους ανθρώπους. Κάθε οικογένεια προσφέρει στον ιερέα που 
καλαντίζει, κουλούρια, γλυκό, ποτό, ξεροτήανα (Σολιά), κόλ-
λυβα (Λαγουδερά), λουκάνικα (Πάφος), πωρικά (αμύγδαλα, 
καρύδια κλπ.) (Μαραθάσα) και νομίσματα που παλαιότερα 
αποτελούσαν την χρονιάτικη πληρωμή του που γινόταν από 
την κοινότητα. Στο Γουδί της Πάφου έχουν στρωμένο τραπέζι 
(αυτή τη μέρα ανοίγουν τη ζαλατίνα) και ο ιερέας πρέπει να 
πάρει λίγο φαγητό και λίγο κρασί. Τον ιερέα κατά κανόνα συ-
νοδεύουν μικρά παιδιά που φέρουν το σικλίν, δοχείο δηλ. με-
τάλλινο που περιέχει αγιασμένο νερό, και φανάρι, αναμμένο 
από το καντήλι κυρίως του Χριστού. Απ’ αυτό το φως δίδουν 
σ’ όλες τις οικογένειες.
Κατά τα Κάλαντα κάθε οικογένεια πρέπει να ψήσει ξεροτήανα 
(τηγανίτες). Ρίχνει μερικά πάνω στη στέγη των σπιτιών (σπά-
νια με λίγα λουκάνικα), για να φάνε και να φύγουν οι Καλικά-
ντζαροι που πιστεύεται ότι λένε:
«Τιτσίν τιτσίν λουκάνικον
μασ’ αίριν μαυρομάνικον
κομμάτιν ξεροτήανον
να φάμεν τζ’αι να φύουμεν»



Ο δρ Στάθης Φιλίππου γεννήθηκε 

στην Πάφο το 1959. Μετέβη για σπου-
δές στη Γερμανία, όπου το 1984 απέ-
κτησε πτυχίο Ιατρικής από το Πανεπι-
στήμιο RWTH Aachen. Στο διάστημα 
1985-1990 απέκτησε την ειδικότητα 
της Ιστοπαθολογίας και Κυτταρολογί-
ας και διεξήγαγε ερευνητική εργασία 
στο Πανεπιστήμιο Ruhr Bochum.
Από το 1990 μέχρι το 1998 εργάστη-
κε ως Επιμελητής Ιστοπαθολογίας και 
Επίκουρος Καθηγητής στο ίδιο Πανε-
πιστήμιο. Το 1998 Ίδρυσε το Ινστιτού-
το Ιστοπαθολογίας και Κυτταρολογίας 
στο Ακαδημαϊκό Νοσοκομείο Augusta 
του Bochum, του οποίου είναι μέχρι 
σήμερα ιδιοκτήτης και διευθυντής. 
Εκατοντάδες Κύπριοι και πολίτες άλ-
λων χωρών έτυχαν και τυγχάνουν των 
υπηρεσιών του χωρίς αμοιβή.
Στις 18 Μαρτίου 2022, ο δρ Στάθης 
Φιλίππου τιμήθηκε από τον Δήμο Πά-
φου με το χρυσό βραβείο Αφροδίτη, 
ως δικεκριμένο τέκνο της Πάφου, σε 
μια λαμπρή τελετή η οποία  πραγμα-
τοποιήθηκε στον Πολυχώρο «Αττικόν» 
στην παρουσία του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη.

-Ποιες είναι οι θύμισες από τα παιδι-
κά σας χρόνια στην Πάφο; 
Όταν σκέφτομαι τα παιδικά μου χρό-
νια θυμάμαι πάντα που παίζαμε πίσω 
από το Δημήτρειο Δημοτικό (Γ.Σ. Κό-
ροιβος) με τους συμμαθητές μου 
μέσα στα χαρακώματα και δίπλα παί-
ζαμε ποδόσφαιρο. Πολύ έντονες εί-
ναι οι αναμνήσεις μου από τα καλο-
καίρια που περνούσα στο χωριό του 
πατέρα μου *Στρουμπί. Ιδιαίτερα το 
πρωινό ξύπνημα με την ανατολή του 
ήλιου και οι μυρωδιές από την νυκτε-
ρινή υγρασία, τις  διαδρομές στα χω-
ράφια… 
Από την εφηβική μου ηλικία θυμού-
μαι και διασκεδάζω με τις αναμνήσεις 
από τις συναντήσεις όλων των φίλων 
τα απογεύματα στα δύο τότε ζαχαρο-
πλαστεία της Πάφου και στην Κάτω 
Πάφο.

-Έχετε φίλους από τότε, διατηρείτε 
φιλίες μέχρι και σήμερα; 
Οι φίλοι υπάρχουν και θα υπάρχουν. 
Σίγουρα οι επαφές μας ειδικά τα τε-
λευταία δύο, τρία χρόνια είναι περι-
ορισμένες, λόγω των υποχρεώσεων 
μου και του λίγου χρόνου που έχω στη 
διάθεση μου, αλλά αυτό δεν αλλάζει 
τίποτα στις σχέσεις μας.

-Μέρες που, είναι ποια Χριστούγεν-
να σκέφτεστε και νοσταλγείτε περισ-
σότερο; 
Ειδικά τα Χριστούγεννα νοσταλγώ την 
Πάφο και το Στρουμπί  και τις στιγμές 
που περνούσα με την οικογένεια μου. 

Στ’ αυτιά μου είναι αυτές τις μέρες 
πάντα τα χριστουγεννιάτικα τραγού-
δια από την Φιλαρμονική του τότε Α΄ 
Γυμνάσιου στο δρόμο της αγοράς.

-Η ιατρική πως μπήκε στην ζωή σας 
και γιατί επιλέξατε να σπουδάσετε 
στη Γερμανία; 
Η ιατρική ήταν λόγω των γονιών μου 
πάντα πολύ κοντά μου και έτσι δεν 
είχα ποτέ σκεφτεί να ακολουθήσω 
κάτι άλλο. Η τύχη και ο πατέρας μου 
το έφεραν να σπουδάσω στη Γερμα-
νία. Τον Ιούλιο του 1977 ένας ασθενής 
επισκέφθηκε για αναλύσεις αίματος 
το εργαστήριο του πατέρα μου στη 
Λεμεσό. Ο πατέρας μου ήταν πάντα 
ανοιχτός και του άρεσε να μιλά και να 
αστειεύεται με όλους. 
Στη κουβέντα είπε ο πατέρας μου ότι 
είναι Παφίτης οπότε ο ασθενής τον 
ρώτησε εάν ξέρει μια Ιατρό από την 
Πάφο που σπούδαζε κατά τη διάρκεια 
του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου στη Αθή-
να και το όνομα της είναι Αγγελική. Ο 
πατέρας μου έμεινε κατάπληκτος και 
του είπε, που ξέρεις εσύ την Αγγελική, 
είναι η γυναίκα μου... 
Τότε αυτός του απάντησε, δώσε της 
χαιρετίσματα, είμασταν στο ίδιο 
στρατόπεδο αιχμάλωτοι από τους 
Γερμανούς. Τότε ο πατέρας μου του 
είπε την Κυριακή που έρχεται να πιά-
σεις την οικογένεια σου και να έρθεις 
Πάφο και θα χαρούμε να σας γνωρί-

σουμε καλύτερα. 
Όταν λοιπόν συναντήθηκαν στην 
Πάφο με ολόκληρη την οικογένεια εί-
παν στον πατέρα μου ότι έχουν ακόμα 
ένα γιο που σπουδάζει στο Άαχεν της 
Γερμανίας Ιατρική.
Τότε ο πατέρας μου είπε αμέσως, πέ-
στου σε παρακαλώ να μας εξηγήσει τι 
χρειάζεται να κάνω για να πάει και ο 
γιος μου εκεί; 
Έτσι ξαφνικά, χωρίς να ξέρω καν που 
είναι η Γερμανία, βρέθηκα το Σεπτέμ-
βριο του 1977 στο Άαχεν. 
Η βοήθεια δε, που δέχθηκα από τους 
λίγους συμπατριώτες που βρίσκονταν 
ήδη τότε στο Άαχεν ήταν πάρα πολύ 
μεγάλη και είμαι μέχρι σήμερα ευ-

γνώμων. 
 
-Πόσο δύσκολη ήταν η ζωή στη Γερ-
μανία μέχρι την καταξίωσή σας; 
Νομίζω ότι η ζωή παντού δεν είναι εύ-
κολη, αλλά ο τρόπος αντιμετώπισης  
της ζωής είναι διαφορετικός και πολ-
λά παίζονται μέσα στον εγκέφαλο του 
ανθρώπου. 
Εάν θέλει κανένας και τη ζωή στην πα-
ραλία τη βλέπει δύσκολη. 
Τα πρώτα 2/3 χρόνια στη Γερμανία 
ήταν ίσως τα χρόνια που μου έδωσαν 
να καταλάβω πως είναι η ζωή και πώς 
πρέπει να λειτουργώ. Δεν ήξερα αρχι-
κά τη γλώσσα και με αγγλικά δε μπο-
ρούσα να συνεννοηθώ, διότι ο απλός 
κόσμος τότε πριν 45 χρόνια στη Γερ-
μανία, δεν μιλούσε αγγλικά. Ο τρόπος 
σκέψης των Γερμανών, με την ωμή  
ανάλυση των δεδομένων και ψυχρή 
λήψη αποφάσεων ήταν κάτι που δεν 
είχα δει και μάθει στην Κύπρο. 
Από τους γύρω μου φοιτητές και με-
τανάστες, άκουα πάντα ότι είμαστε 
σαν ξένοι, άνθρωποι δεύτερης κατη-
γορίας και αυτό δημιουργούσε προ-
κατάληψη στον τρόπο ενεργειών μου. 
Όταν όμως έμαθα καλά Γερμανικά και 
μπορούσα να εκφράζομαι ελεύθερα, 
κατάλαβα ότι είχα αποκτήσει λάθος 
γνώμη για τους Γερμανούς και ότι μέ-
χρι τότε δεν  καταλάβαινα σωστά τη 
νοοτροπία τους. Από τότε κατάλαβα 
ότι είναι ανοικτοί σε κάτι νέο και δέ-

χονται και αναγνωρίζουν τις ικανότη-
τες του άλλου, ασχέτως εθνικότητας, 
πάντα με την προϋπόθεση ότι μπορεί  
κάποιος να τους αποδείξει ότι έτσι εί-
ναι σωστά. 
Από τότε και μέχρι σήμερα ακολουθώ 
την τακτική της ανάλυσης μιας κατά-
στασης, ανάπτυξη στόχου και σχεδίου 
επιτυχίας σε ένα ορισμένο  χρονικό δι-
άστημα. 
Αυτά τα ακολουθώ όλη μου τη ζωή με 
πειθαρχία. Όταν έφευγα για να σπου-
δάσω, ο πατέρας μου, μου είπε: “ότι 
θέλεις κάνε στη ζωή σου, αλλά τώρα 
να ξέρεις ότι η δουλειά σου μια είναι, 
να σπουδάσεις και να γίνεις άνθρωπος 
στην κοινωνία και να διαβάζεις συ-
στηματικά, όχι σήμερα περίπατο και 
αύριο 5 ώρες διάβασμα, αλλά κάθε 
μέρα 2-3 ώρες. Αυτή η τακτική ήταν 
για μένα η λύση για την επιστημονι-
κή μου σταδιοδρομία. Χωρίς να στε-
ρηθώ τίποτε από τα ωραία της ζωής, 
πέρασα όλα τα εμπόδια που εύρισκα 
μπροστά μου σαν να ήταν ένας απλός 
περίπατος. Φυσικά όπως σε κάθε άν-
θρωπο υπήρξαν οι στιγμές του πόνου 
και της δυσκολίας, αλλά είχα μάθει 
πως να λειτουργώ και ήξερα ότι είναι 
παροδικό και με υπομονή και σωστή 
αντιμετώπιση θα ξεπεραστεί.

-Νοσταλγείτε την Πάφο; Τι σημαίνει 
για εσάς η πρόσφατη απονομή του 
Βραβείου Αφροδίτη από τον Δήμο 
Πάφου; 
Η απονομή του βραβείου Αφροδίτη 

από το Δήμο Πάφου ήταν για μένα μια 
συναισθηματική στιγμή της Ζωής μου, 
διότι περισσότερο στέφτηκα πόση με-
γάλη ηθική ικανοποίηση θα ήταν για 
τους γονείς μου, εάν ζούσαν. 
Οπωσδήποτε είναι μια μεγάλη τιμή 
για το άτομο μου και για την οικο-
γένεια μου, διότι χωρίς αυτή δεν θα 
ήμουν αυτός που είμαι. 
Γενικά όμως προτιμώ να αποφεύγω 
κάθε προβολή και μου αρέσει να βρί-
σκομαι στις πίσω θέσεις και να ενερ-
γώ και να εκπληρώνω το έργο μου 
όπως νομίζω σωστά.

-Το όνομα σας στην Πάφο θα λέγαμε 
ότι προφέρεται με ευγνωμοσύνη από 
όλους, για την βοήθεια που προσφέ-

ρετε σε κάθε Κύπριο αλλά και πολί-
τες ξένους χωρών που ζητούν την βο-
ήθειά σας και μάλιστα χωρίς αμοιβή. 
Πώς νοιώθετε γι’ αυτό;
Για να βρεθώ εδώ που βρίσκομαι, δέ-
χθηκα βοήθεια από άλλους. Είχα και 
έχω ικανότητες και είχα τη τύχη να εί-
μαι υγιής και να έχω οικογένεια που 
μου έδειχναν και ακόμα δείχνουν το 
δρόμο μου. Αυτά όλα σίγουρα δεν εί-
ναι τυχαία  και δεν είναι αυτονόητα. 
Για να ζητά κάποιος τη βοήθεια μου, 
σημαίνει για μένα ότι είχε την ατυχία 
να του συμβεί κάποιο σοβαρό πρό-
βλημα υγείας, που στην Κύπρο δεν 
μπόρεσε να αντιμετωπιστεί. Αυτός ο 
άνθρωπος για να σκεφτεί να επικοι-
νωνήσει μαζί μου, σημαίνει ότι ζητά 
απεγνωσμένα μια λύση για το πρό-
βλημα υγείας του, διότι διαφορετικά 
θα έμενε στο οικείο του περιβάλλον 
και δε θα έμπαινε στην  ταλαιπωρία 
της Γερμανίας. Νιώθω την ανάγκη αυ-
τών των ασθενών και προσπαθώ πρώ-
τα με τις δικές μου γνώσεις να εκτιμή-
σω ιατρικά την  κατάσταση και μετά 
να την παρουσιάσω και να ζητήσω τη 
γνώμη των συναδέλφων μου για το 
περιστατικό. Είναι μεγάλη ηθική ικα-
νοποίηση το να ξέρω ότι μπόρεσα να 
βοηθήσω κάποιον τη στιγμή που με 
χρειάστηκε, άσχετα αν τον ήξερα προ-
ηγουμένως ή όχι.

-Έμεινε κάποιο περιστατικό στην 
μνήμη σας που θα το κρατάτε για πά-
ντα; 

Θυμούμαι πολλά περιστατικά αλλά 
ένα μου άλλαξε τον ίδιο μου το χα-
ρακτήρα και γενικά την αντιμετώπι-
ση του συνανθρώπου μου. Οι λεπτο-
μέρειες όμως δεν ανήκουν σε αυτή τη 
σελίδα. 

-Ποια τα μελλοντικά σας σχέδια; Σκέ-
φτεστε να επιστέψετε κάποια στιγμή 
στην  γενέτειρά σας; 
Εάν η υγεία μου το επιτρέψει θα συ-
νεχίσω για ακόμα μια δεκαετία να 
εργάζομαι σε αυτό που ξεκίνησα και 
δημιούργησα στη δεύτερη μου γενέ-
τειρα, την πόλη Μπόχουμ. Μετά θα 
παραδώσω την σκυτάλη και θα αλλά-
ξω σελίδα με βλέμμα στα βουνά και 
στη Θάλασσα της Πάφου.

Δρ. Στάθης Φιλίππου
Οι δύσκολη πορεία στη Γερμανία και οι πατρικές συμβουλές 
που τηρεί μέχρι και σήμερα…
Τι λέει για την Πάφο, τα παιδικά του χρόνια και άλλα πολλά ο γνωστός Παφίτης γιατρός που μεγαλουργεί στη Γερμανία σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του…

“Τα πρώτα 2/3 χρόνια στη Γερμανία ήταν ίσως τα χρόνια που μου έδωσαν 
να καταλάβω πως είναι η ζωή και πώς πρέπει να λειτουργώ…”

“Από την εφηβική μου ηλικία θυμούμαι και διασκεδάζω με τις αναμνήσεις 
από τις συναντήσεις όλων των φίλων τα απογεύματα στα δύο τότε ζαχαρο-
πλαστεία της Πάφου και στην Κάτω Πάφο…”

“Για να ζητά κάποιος τη βοήθεια 
μου, σημαίνει για μένα ότι είχε την 
ατυχία να του συμβεί κάποιο σοβα-
ρό πρόβλημα υγείας, που στην Κύ-
προ δεν μπόρεσε να αντιμετωπι-
στεί…”
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Ξεκινά το 45ο Ράλι Ντακάρ
Τ ο 45ο Ράλι Ντακάρ θα ξεκινήσει μια άλλη 

σεζόν του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλη-
τισμού της FIA και, για δεύτερη χρονιά, η 

διοργάνωση θα είναι ο εναρκτήριος γύρος του δι-
ευρυμένου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally-
Raid της FIA (W2RC). 
Το Dakar 2023 έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβά-
νει 4.695 αγωνιστικά χιλιόμετρα σε μια διαδρομή 
8.538 χιλιομέτρων.
Ο αγώνας ξεκινά από μια νέα βάση Sea Camp στην 
Ερυθρά Θάλασσα, κοντά στο Yanbu, την παραμονή 
της Πρωτοχρονιάς (31 Δεκεμβρίου) και κατευθύνε-
ται σε όλο το κεντρικό τμήμα της Σαουδικής Αραβί-
ας, μέσω της ερήμου An Nafud στο Hail, και σε μια 
μέρα ανάπαυσης στο Ριάντ στις 9 Ιανουαρίου.
Στη συνέχεια, η διαδρομή αλλάζει σε μια νέα νό-
τια κατεύθυνση που περιλαμβάνει μια τετραήμε-
ρη περιπέτεια Μαραθωνίου βαθιά στο απομα-
κρυσμένο Empty Quarter στα νοτιοανατολικά της 
χώρας. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενοι επιστρέ-
φουν στον πολιτισμό και έναν νέο τερματισμό στην 
πόλη Damman στην Ανατολική Επαρχία στις 15 Ια-
νουαρίου.
Στον αγώνα δηλώθηκαν  160 αυτοκίνητα, 171 μο-
τοσυκλέτες,21 Quad,44 LW Proto,45 SSV 53 φορτη-
γά και 87 κλασικά αυτοκίνητα. 
Η Toyota Gazoo Racing, η ομάδα X-raid Mini JCW, 
η Team Audi Sport και το Bahrain Raid Xtreme θα 
συμμετάσχουν στο μακρύτερο Dakar για αρκετές 
σεζόν, το οποίο θα διαθέτει επίσης νέους κανόνες 
και κανονισμούς και αναβαθμισμένα μηχανήματα 
κατηγορίας T1+ που θα έρχονται αντιμέτωποι με 
τους αντιπάλους τους για το πρώτη φορά επί ίσοις 

όροις.
Η Toyota Gazoo Racing είναι ο υπερασπιστής του 
πρωταθλήματος με  τρία  τελευταίων προδιαγρα-
φών T1+ V6 Toyota Hiluxe για τον τετραπλό νικη-
τή του Ντακάρ και τον  τετραπλό πρωταθλητή του 
W2RC Nasser Saleh Al-Attiyah, τον νικητή του Ντα-
κάρ το 2009 Giniel de Villiers και τον Νοτιοαφρικά-
νο Henk Lategan
Τα Hunter BRXs που κατασκευάστηκαν από την 
Prodrive έσπρωξαν την Toyota του Al-Attiyah όλο 
το 2022 και η βρετανική ομάδα έχει δηλώσει συμ-
μετοχή  με τρία  Hunter με μηχανή βιοκαυσίμου 
για τον εννέα φορές πρωταθλητή WRC και τον περ-
σινό δεύτερο του Ντακάρ και το W2RC Sébastien 
Loeb, τον Αργεντινό Orlando Terranova και το νικη-
τή του  ράλλυ του Μαρόκου  Guerlain Chicherit, ο 
οποίος αγωνίζεται κάτω από τα χρώματα της  GCK 
Motorsport. Ο Λιθουανός Vaidotas Zala οδηγεί 
έναν τέταρτο πελατειακό  Hunter.
Η ομάδα Audi Sport έχει αναπτύξει μια έκδοση E2 
του Audi RS Q e-tron μακριά από τα φώτα του διε-

θνούς ανταγωνισμού και εισήλθε στην μεγάλη κα-
τηγορία  στο Μαρόκο τον Οκτώβριο. Το αυτοκίνητο 
διαθέτει ηλεκτρική τεχνολογία αιχμής και κέρδισε 
τέσσερις διαδρομές  σε ένα επιτυχημένο ντεμπού-
το στο Ντακάρ το 2022.
Η ομάδα θα συμμετάσχει στον αγώνα  με τον τρεις 
φορές νικητή του Ντακάρ Carlos Sainz με τον 14 
φορές νικητή του αγώνα  Stéphane Peterhansel 
και τον Σουηδό Mathias Ekström και θα κυνηγή-
σουν φέτος το καλύτερο αποτέλεσμα αφού πέρυσι 
οι Sainz και Ekström τερμάτισαν 12οι και 9οι, ενώ 
ο Peterhansel υπέστη σοβαρές καθυστερήσεις και 
τέθηκε  εκτός διεκδίκησης, με τη παρηγοριά του 
Γάλλου ότι κατάφερε να ισοφαρίσει το ρεκόρ όλων 
των εποχών στο Ντακάρ του Ari Vatanen με 49 νί-
κες σε ειδικές διαδρομές. 
Η ομάδα έχει δοκιμάσει εκτενώς καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της σεζόν και την έκδοση E2 του e-tron και 
είναι βέβαιο ότι θα είναι ανταγωνιστική από την 
αρχή.
Η ομάδα X-raid Mini JCW Team ανακοίνωσε το νέο 

της Mini John Cooper Works Plus στις αρχές Δε-
κεμβρίου και δύο αυτοκίνητα μπήκαν στη νέα κα-
τηγορία T1+ για τον Πολωνό Jakub Przygonski και 
τον Αργεντινό Sebastien Halpern με τα αυτοκίνη-
τα τους να χρησιμοποιούν καύσιμο HVO δεύτερης 
γενιάς.
Εν τω μεταξύ, ο Denis Krotov και ο Sheikh Khalid Al-
Qassimi θα τρέξουν με ένα ζευγάρι παραδοσιακά 
Mini John Cooper Works Buggies. Η X-raid έχει ένα 
εντυπωσιακό ρεκόρ στο Ντακάρ με έξι νίκες από το 
2012 με τον Peterhansel να σημειώνει τρεις νίκες 
με τα Minis το 2012, το 2013 και το 2021, ο Nani 
Roma σφράγισε την επιτυχία με οδηγίες της ομά-
δας το 2014, και ο Al-Attiyah κέρδισε το 2015 και  ο 
Sainz επικράτησε το 2020.
Προσθέτοντας βάρος στην πρόκληση της Toyota 
Gazoo Racing καθώς θα συμμετέχουν στον αγώ-
να και άλλα πέντε Toyota Hilux από την Overdrive 
Racing του Βελγίου  σε μια ομάδα που περιλαμβά-
νει με  τον πρωταθλητή Κυπέλλου FIA 2022 Cross-
Country Bajas, Yazeed Al-Rajhi,  επίσης τον Ολλαν-
δό Erik van Loon, τον Αργεντινό Juan Cruz Yacopini, 
τον Γάλλο Lionel Baud και τον Βραζιλιάνο Lucas 
Moraes.
Η Century Racing έχει δηλώσει συμμετοχή με  ένα 
ζευγάρι CR6-T για τον Γάλλο Mathieu Serradori 
και τον Νοτιοαφρικάνο Brian Baragwanath, ενώ 
οι Τσέχοι ιδιώτες Miroslav Zapletal (Ford F-150) 
και Martin Prokop (Ford Raptor), ο Λιθουανός 
Benediktas Vanagas (Toyota) και ο Γάλλος βετερά-
νος Christian Lavie (Optimus MD) είναι περισσότε-
ρο από ικανοί να βρεθούν στους 10 κορυφαίους 
τερματισμούς.
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Ο Πρόεδρος και τα μέλη 

 του Κοινοτικού Συμβουλίου 

ΕΜΠΑΣ
εύχονται σε όλο τον κόσμο της Πάφου

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

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, τα μέλη και το προσωπικό 
του Κοινοτικού Συμβουλίου  

ΑΡΜΟΥΣ

σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο το νέο Έτος!

Την αθλητική επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη 

 του Κοινοτικού Συμβουλίου 

Τσάδας
εύχονται σε όλο τον κόσμο της 

Πάφου
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

Η βρετανική ομάδα M-Sport Ford, το 2022 δεν διένυσε και την καλύ-
τερη αγωνιστική χρονιά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ. Με το 
υβριδικό Ford Puma Rally1 κατάφερε να σημειώσει μία μόλις νίκη 

και τρία βάθρα σε 13 αγώνες, ενώ η βαθμολογική διαφορά σε σχέση με 
τις Toyota και Hyundai ήταν αρκετά μεγάλη. Η M-Sport Ford το 2023 θέλει 
να επιστρέψει σε τροχιά επιτυχιών και για αυτό το λόγο επέλεξε να φέρει 
στην ομάδα ξανά τον Ott Tanak  ώστε να ηγηθεί της επίθεσης των Ford Puma 
Rally1. Ο Ott Tanak μετά τις δοκιμές που έκανε με το υβριδικό Ford Puma 
Rally1, δήλωσε πως υπάρχουν όλα τα στοιχεία ώστε να πρωταγωνιστήσει το 
2023. Το να συμβαδίζεις με τις εργοστασιακές ομάδες είναι πάντα μια πρό-
κληση, σύμφωνα με τον Εσθονό οδηγό, ενώ η μείωση των δοκιμών από 30 σε 
21 ημέρες ίσως βοηθήσει επίσης την ομάδα του. Ο οικονομικός προϋπολογι-
σμός σύμφωνα με τον Tanak μπορεί να είναι ένα πρόβλημα για την M-Sport 
Ford, ωστόσο μπορεί εν τελεί αυτό το πρόβλημα να έχει και θετικές πτυχές. 
Αν για παράδειγμα είμαστε έξυπνοι και προσεκτικοί με τις επιλογές μας στον 
τομέα των δοκιμών και της εξέλιξης δεν θα χρειαστεί να κάνουμε οικονομι-
κές υπερβολές πρόσθεσε ο Tanak. Ο επικεφαλής της M-Sport Ford, Richard 
Millener, παραδέχτηκε πως η επιστροφή του Tanak στην ομάδα έφερε ένα 
αισιόδοξο κλίμα ενόψει της νέας χρονιάς, ταυτόχρονα όμως έφερε και νέες 
προκλήσεις. Ο οικονομικός προϋπολογισμός της M-Sport Ford δεν μπορεί να 
συγκριθεί με αυτόν της Hyundai ή της Toyota και αυτό είναι κάτι που δυσκο-
λεύει την ομάδα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της. Ο Milener τόνισε 
πως αν δεν βελτιωθεί η απόδοση της ομάδας τότε ο Tanak δεν θα έχει ελπί-
δες να παλέψει για κάτι αξιόλογο. Ο επικεφαλής της M-Sport Ford, δεν μίλη-
σε για συγκεκριμένους τομείς που θα πρέπει να βελτιώσει η ομάδα, όμως τό-
νισε πως θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία γενικότερα. Σε αυτό 
που έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα είναι στο γεγονός πως όλοι θα πρέπει να δί-
νουν το μέγιστο και πως το κλειδί είναι να υπάρχει σταθερότητα από τον 
πρώτο μέχρι τον τελευταίο αγώνα.

Ένα ανταγωνιστικό Ford Puma Rally1



Σας Εύχομαι

Καλά Χριστούγεννα
με υγεία και αγάπη!

Χρύσανθος Σαββίδης



Τη σελίδα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

COSTALESS 
KIOSK

ANDROS

Kiosk
Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Ευχόμαστε 
σε όλο τον κόσμο
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

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

Εργαστηριακό 
Κέντρο Διάγνωσης

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

Tru-View Kiosk 
& Mini Market
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Έγιναν σημαντικά βήματα προς 
τη διεύρυνση της ευρωπαϊκής 
οικογένειας. Φέτος, η Ουκρανία, 
η Μολδαβία και η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη έλαβαν το καθεστώς 
υποψηφιότητας για να γίνουν 
μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας, 
ενώ η Αλβανία και η Βόρεια 
Μακεδονία άρχισαν ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την ΕΕ

Η Ευρώπη αποχαιρετά το 2022 με επιτεύγματα 
Ήταν μια χρονιά πρωτόγνωρων γεγονότων και ακλόνητης 
ενότητας και αλληλεγγύης...

Τ ο 2022 ήταν χρονιά πρωτόγνωρων γεγο-
νότων και ακλόνητης ενότητας και αλ-
ληλεγγύης, αναφέρει μέσω του επίση-

μου λογαριασμού της στο Twitter η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Όπως σημειώνει, «φέτος, ήμασταν 
ακλόνητοι στην υποστήριξή μας στην Ουκρανία 
και κάναμε βασικά βήματα για να απογαλακτί-
σουμε την Ευρώπη από το ρωσικό αέριο. Ήμα-
σταν γρήγοροι και αποφασιστικοί με τις κυρώ-
σεις μας κατά της Ρωσίας».
Προστίθεται ότι στο Twitter η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή παρουσιάζει 9 από τα σημαντικά της επι-
τεύγματα για το 2022. 
Όπως αναφέρει, το πρώτο είναι η αλληλεγγύη 
της Ευρώπης στον λαό της Ουκρανίας. Οι Ευ-
ρωπαίοι, όπως σημειώνεται, άνοιξαν τα σπίτια 
τους σε εκατομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες. 
Οι χώρες της ΕΕ, οι επιχειρήσεις και οι άνθρω-
ποι ήταν ενωμένοι στην παροχή ανθρωπιστικής 

βοήθειας. Προσθέτει ότι η ΕΕ και οι χώρες της 
ΕΕ έχουν διαθέσει 19,7 δισεκατομμύρια ευρώ 
για τη στήριξη της Ουκρανίας.
Το δεύτερο, συνεχίζει, είναι οι σκληρές κυρώ-
σεις κατά της Ρωσίας. Σημειώνεται ότι όταν ο 
Πούτιν ξεκίνησε τον παράνομο και βάναυσο πό-
λεμο κατά της Ουκρανίας, η ΕΕ κινήθηκε γρήγο-
ρα και αποφασιστικά. «Έχουμε επιβάλει συνο-
λικά εννέα γύρους σκληρών κυρώσεων κατά της 
Ρωσίας, ακρωτηριάζοντας την ικανότητά της να 
χρηματοδοτήσει τον πόλεμο», συμπληρώνει.
Επιπλέον, δημοσιεύει ότι το REPOWEREU είναι 
το «σχέδιό μας για μια ενεργειακά ανεξάρτητη 
Ευρώπη». Απομακρυνθήκαμε, συνεχίζει, γρήγο-
ρα από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και διαφορο-
ποιήσαμε τις προμήθειες μας, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά 
πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Πρέπει, προ-
στίθεται, να αυξήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας για να οικοδομήσουμε ένα καθαρότε-
ρο και ασφαλέστερο ενεργειακό σύστημα.
Τέταρτον, αναφέρει ότι οι «εναλλακτικές μας 
διαδρομές ενισχύουν την παγκόσμια επισιτι-
στική ασφάλεια». Πριν από τον πόλεμο, η Ου-
κρανία καλλιεργούσε αρκετά τρόφιμα για να 
θρέψει 400 εκατομμύρια ανθρώπους και με 
αποκλεισμένους ή κατεστραμμένους δρόμους 
μεταφοράς, δεν μπορούσε να εξάγει. Οι γραμ-
μές αλληλεγγύης, υπογραμμίζει, βοήθησαν 
στην εξαγωγή 20 μεγατόνων σιτηρών και γεωρ-
γικών προϊόντων.
Παράλληλα, αναφέρει ότι έγιναν σημαντικά βή-
ματα προς τη διεύρυνση της ευρωπαϊκής οικο-
γένειας. «Φέτος, η Ουκρανία, η Μολδαβία και 

η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έλαβαν το καθεστώς υπο-
ψηφιότητας για να γίνουν μέλη της ευρωπαϊκής 
οικογένειας, ενώ η Αλβανία και η Βόρεια Μακε-
δονία άρχισαν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με 
την ΕΕ», σημειώνει.
Ακόμη αναφέρει ότι όσον αφορά την ισορροπία 
φύλου έσπασε η γυάλινη οροφή με κανόνες που 
λειτουργούν. Όπως εξηγεί, χάρη στη νέα νομο-
θεσία της ΕΕ για την ισορροπία των φύλων στα 
εταιρικά συμβούλια - έως το 2026, οι εταιρεί-
ες θα πρέπει να έχουν το 40% του λιγότερο εκ-
προσωπούμενου φύλου μεταξύ των μη εκτελε-
στικών συμβουλίων ή το 33% μεταξύ όλων των 
διευθυντών.
Το έβδομο επίτευγμα, όπως αναφέρει η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή είναι η διασφάλιση δίκαιων μι-
σθών σε όλη την Ευρώπη. Εισαγάγαμε, συνεχί-
ζει, νομοθεσία της ΕΕ για δίκαιους κατώτατους 
μισθούς και αυτό σημαίνει βελτίωση των συν-
θηκών εργασίας και διαβίωσης για εκατομμύ-

ρια Ευρωπαίους.
Το όγδοο επίτευγμα όπως καταγράφεται είναι 
ότι εάν κάποιος είναι γονέας σε μια χώρα, είναι 
γονέας σε κάθε χώρα. Όλα τα παιδιά πρέπει να 
έχουν τα ίδια δικαιώματα ανεξάρτητα από τον 
τύπο της οικογένειάς τους. «Προτείναμε κανό-
νες για την αναγνώριση της γονεϊκότητας για 
οικογένειες που ταξιδεύουν ή μετακομίζουν σε 
άλλη χώρα της ΕΕ», αναφέρει η ανάρτηση της 
Επιτροπής στο Twitter.
Τέλος, σημειώνει ότι επετεύχθη μια ιστορική 
συμφωνία για την ελάχιστη φορολόγηση των 
πολυεθνικών. Οι χώρες, συνεχίζει, της ΕΕ συμ-
φώνησαν στην πρότασή μας για έναν ελάχιστο 
πραγματικό φορολογικό συντελεστή για με-
γάλους πολυεθνικούς ομίλους. Με αυτό, η δέ-
σμευση της ΕΕ να είναι μεταξύ των πρώτων που 
θα εφαρμόσει τη φορολογική μεταρρύθμιση 
του ΟΟΣΑ, πλησιάζει στην πράξη, καταλήγει η 
ανάρτηση.

Κάθε Δευτέρα 5 με 6 το απόγευμα η αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κόσμος, με τον Μάριο Ευριπίδου…

Τα νέα των ομάδων μας, με φιλοξενούμενους στο στούντιο και όλη η αθλητική επικαιρότητα…

Η Πάφος, κάθε Δευτέρα 5 με 6 το απόγευμα, Παίζει Μπάλα… στο Ράδιο Κόσμος 95,2 FM stereo…

Παίξτε Μπάλα… στο Ράδιο Κόσμος

Διαγωνισμοί και πλούσια δώρα - στα Τηλ. 26222240 -&26222250

SMS στο 99313100
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

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

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

ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΒΟΗΘΟ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
 
Περιγραφή Εργασίας: 

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

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

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

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

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

a) Reservations Officer
b) Receptionist

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

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

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

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

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

προσωπικό για τη στελέχωση του γραφείου της.

Λειτουργό Ταξιδιωτικού Γραφείου

Περιγραφή Εργασίας:

•Διαχείριση Ταξιδιωτικού Γραφείου

•Κρατήσεις: αεροπορικών εισιτηρίων, ξενοδοχείων, εκδρομών.

•Προώθηση πωλήσεων. 

Απαραίτητα προσόντα:

•Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.

•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα.

•2-3 χρόνια εμπειρία σε ταξιδιωτικό γραφείο. 

Η εταιρία προσφέρει:

•Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας

•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

•Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης

•Δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται στην 

κάτωθι διεύθυνση:

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

Constantinou Bros Hotels

Human resources department

Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος

www.cbh-cyprus.com

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

Head Barman
Barman
Bar Waiter

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

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

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

e-mail.: hr@cbh-cyprus.com
Constantinou Bros Hotels
Human resources department
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος
www.cbh-cyprus.com
ΤΗΛ: 26 964898, ΦΑΞ: 26 964503
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Η 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
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Το καλύτερο φαγητό 
Οι καλύτερες τιμές
Η καλύτερη διασκέδαση στην Πάφο



Α διαμφησβήτητη η αξία του Ζάιρο 
ντε Μασέντο ντα Σίλβα. Ο Βραζι-
λιάνος επιθετικός είναι στην πρώ-

τη θέση του πίνακα των σκόρερ με 12 τέρ-
ματα, έναντι 6 του δεύτερου στη σειρά 
επίσης Βραζιλιάνου Μπρούνο της Ομό-
νοιας, και οδηγεί την Πάφο από επιτυχία 
σε επιτυχία. 
Ο Ζάιρο, λοιπόν, μαζί με τον εγνωσμένης 
αξίας Ισπανό φορ Χεφτέ Μπετανκόρ ανα-
μένεται να αποτελέσουν το «φονικό δίδυ-
μο» για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. 
Ο Ισπανός γκολτζής αναμένεται να εντα-
χθεί άμεσα στο ρόστερ της Πάφου και να 
έχει δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα με 
την ΑΕΚ. Έτσι δεν αποκλείεται να κάνει 
ντεμπούτο στο ντέρμπι κορυφής με την 
ΑΕΚ στο Αρένα.    
Με Μπετανκόρ – Ζάιρο στην επίθεση αλλά 
και ενός ακόμη που θα αποκτηθεί εντός 
Ιανουαρίου, που θα αφορά είτε 10άρι, 
είτε πλάγιο επιθετικό, η παφιακή ομάδα 
θα «ξεχειλίσει» από ποιότητα στην επιθε-
τική γραμμή.  
Ο στόχος της διοίκησης είναι ξεκάθαρος: 
Οι επιθετικοί της ομάδας να «βγάζουν 
φωτιές» και να στέλνουν με τη μέγιστη 

συχνότητα την μπάλα στα αντίπαλα δί-
κτυα.  

Αρχή με ντέρμπι κορυφής 
Η νέα χρονιά αρχίζει με το σούπερ ντέρ-
μπι κορυφής, με την Πάφο να αντιμετω-
πίζει την ΑΕΚ στο Αρένα Λάρνακας, ένα 
παιχνίδι που θέλει να κερδίσει για να πα-
ραμείνει στην κορυφή και παράλληλα να 
ξεφύγει από την αντίπαλό της τρεις βαθ-
μούς.  
Αγωνιστικά, η ομάδα είναι πανέτοιμη χω-

ρίς αγωνιστικά προβλήματα. Όλοι οι πο-
δοσφαιριστές είναι ετοιμοπόλεμοι να 
ριχθούν στον αγώνα για να ξεκινήσει η 
ομάδα με το δεξί τις υποχρεώσεις της. 

Μεταγραφές
Πέραν του Μπετανκορ, δεν έχει γίνει σα-
φές ακόμα σε ποιες θέσεις θέλει να ενι-
σχύσει την ομάδα ο κ. Μπέργκ, ωστόσο 
δεν αποκλείεται να υπάρξει ενίσχυση σε 
όλες τις γραμμές, ξεκινώντας από τη θέση 
του τερματοφύλακα. 

Το «φονικό δίδυμο» Μπετανκόρ - Ζάιρο 
αναμένεται να αφήσει εποχή

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

Σάββατο 31 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

Ψωνίζει ξανά από Ολυμπιακό Πειραιώς;
Σε αναζήτηση για τερματοφύλακα βρίσκεται η Πάφος fc και οι προτάσεις πέφτουν 
βροχή στα γραφεία του σωματείου. Το όνομα του Όγκμουντουρ Κρίστινσον του 
Ολυμπιακού Πειραιώς προτάθηκε και απασχολεί την επιτροπή προγραμματισμού 
της παφιακής ομάδας. Ο 34χρονος Ισλανδός γκολκίπερ δεν έχει αγωνιστεί 
μέχρι στιγμής σε κανένα επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού Πειραιώς. Πάντως, 
οι σχέσεις της διοίκησης Λομάκιν  - Ντουμπόφ είναι άριστες με τη διοίκηση Β. 
Μαρινάκη, καθώς άλλος ένας ερυθρόλευκος, ο Μαμαντού Κανέ, αγωνίζεται ήδη 
δανεικός με τα χρώματα της Πάφου.

Δεν είναι πια μυστικό. Ο Ρώσος μεγιστάνας Σερ-
γκέι Λομάκιν και ο πιο στενός συνεργάτης του Ρο-

μάν Ντουμπόφ θέλουν να μετατρέψουν την Πάφος fc 
ως τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική δύναμη του τόπου. 
Άλλωστε, η φετινή χρονιά φανέρωσε αρκετές από τις 
θέσεις των κυρίων Λομάκιν και Ντουμπόφ. Η ομάδα 
είναι στην κορυφή και με την σπουδαία μεταγραφική 
ενίσχυση που αναμένεται τις αμέσως επόμενες ημέ-
ρες στοχεύει να μείνει εκεί ως το τέλος. 

Το πιο σοβαρό πλεονέκτημα της παφιακής ομά-
δας, έναντι των άλλων, είναι το οικονομικό. Την 

ώρα που άλλες ομάδες έχουν οφειλές σε άλλους πο-
δοσφαιριστές και δυσκολεύονται να προχωρήσουν 
σε μεταγραφές, η παφιακή ομάδα πάει για τετράδα 
σπουδαίων μεταγραφών. Και δεν είναι μόνο αυτό. 

Έχει ένα απ’ τα καλύτερα και πιο υπερσύγχρο-
να αθλητικά κέντρα του τόπου και στοχεύει στο 

άμεσο μέλλον να έχει και δικό της γήπεδο. 
Όλα αυτά μόνο τυχαία δεν είναι. 

Και όσοι νομίζουν ότι δεν θα έχει συνέχεια η εκ-
πληκτική πορεία της Πάφος fc είναι γελασμένοι. 

Οι ιδιοκτήτες της ομάδας φιλοδοξούν να κρατήσουν 
για πάντα την ομάδα στην κορυφή, καθώς και το χρή-
μα υπάρχει και η θέληση. 

Το πιο σημαντικό από όλα, είναι και το γεμάτο 
γήπεδο. Οι φίλοι της Πάφου επέστρεψαν δρι-

μύτεροι στις κερκίδες και συμβάλουν με τον δικό τους 
τρόπο στη νικηφόρα πορεία. Όταν το Στέλιος Κυριακί-
δης σείεται από τις ιαχές των φιλάθλων μια απίστευτη 
αύρα μεταφέρεται στους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι 
ανταποδίδουν με καλό ποδόσφαιρο. 

Γρίφος η ενδεκάδα της Πάφος fc απέναντι στην ΑΕΚ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. 
Κάποιος μπορεί να πει ότι μάθαμε την ενδεκάδα του Χένινγκ Μπεργκ και δεν αλλάζει. Κάποιος 
άλλος όμως μπορεί να πει ότι, εφόσον θα έχει στη διάθεσή του νέα αποκτήματα, δεν αποκλεί-
εται να «θολώσει» τα νερά με νέα (και φρέσκα) πρόσωπα.

Λέτε να πετύχω ΧΑΤ - ΤΡΙΚ 
στην πρεμιέρα μου και να τους 

τρελάνω όλους...; 
Σπόντες. . .

Εξασφαλισμένη 
η εξάδα...

Ε νώ μας είχαν ζαλίσει από τον ΚΟΑ ότι τα έργα για αλ-
λαγή του ταρτάν στο Στέλιος Κυριακίδης πρέπει να 

αρχίσουν έως τον Δεκέμβριο του 2022 για να μην χαθεί 
το κονδύλι των 400 χιλιάδων ευρώ, ξαφνικά, πάμε για 
Μάρτιο. Αν είναι δυνατόν!!! 
Σύμφωνα, λοιπόν με νεότερες πληροφορίες, τα έργα για 
αλλαγή του ταρτάν αρχίζουν τον Μάρτιο με χωματουρ-
γικές εργασίες. Παράλληλα με τα έργα θα διεξάγονται 
και αγώνες, καθώς οι εν λόγω χωματουργικές εργασίες 
δεν θα επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό τον αγωνιστι-
κό χώρο. Απ’ εκεί και πέρα, οι κυρίως εργασίες που πε-
ριλαμβάνουν την εξολοκλήρου αλλαγή του ταρτάν ορί-
σθηκε για τον μήνα Μάιο, όταν δηλαδή θα τελειώσει το 
πρωτάθλημα. Το στάδιο αναμένεται να είναι έτοιμο για 
χρήση, τόσο από τις ομάδες, όσο και από αθλητές, με 
τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Σας είπαμε την περασμένη εβδομάδα για μια συνέντευξη 
που θα συζητηθεί… και όχι άδικα! Ο πιο στενός συνεργά-

της του Σεργκέι Λομάκιν, Ρομάν Ντουμπόφ, σε αποκλειστι-
κή συνέντευξη στην εφημερίδα μας απεκάλυψε τα σχέδια 
του για την Πάφος fc. Μεταξύ άλλων είπε ότι στόχος τους εί-
ναι να κάνουν την ομάδα την καλύτερη του πρωταθλήματος. 
Είπε επίσης ότι στοχεύουν να ρτιάξουν το μεγαλύτερο και πιο 
υπερσύγχρονο γήπεδο ποδοσφαίρου στη Μεσόγειο!!!

Ρόμαν Ντουμπόφ! 

Ενισχύεται ο Ακρίτας, 
στόχος η παραμονή...

Ο Ακρίτας ανακοίνωσε την απόκτηση του 
ποδοσφαιριστή Ματέους Κλεμέντε. Ο 

24χρονος Κλεμέντε είναι Βραζιλιανοπορτο-
γάλος ποδοσφαιριστής και αγωνίζεται ως 
κεντρικός μέσος. Μέχρι πρόσφατα αγωνι-
ζόταν με τη φανέλα της Τσέρνο Μορε στη 
Βουλγαρία.
Η ενίσχυση στην ομάδα της Χλώρακας ανα-
μένεται να συνεχιστεί με ακόμα τρεις ποδο-
σφαιριστές, έτσι ώστε να μπορέσει η ομάδα 
να πετύχει τον στόχο της παραμονής.
Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος ο 
Ακρίτας φιλοξενεί την Ανόρθωση στο Στέλι-
ος Κυριακίδης και φιλοδοξεί να ξεκινήσει με 
το δεξί τις υποχρεώσεις του. Ο αγώνας είναι 
εξαιρετικά δύσκολος, ωστόσο, η φιλοξενού-
μενη ομάδα ταλαιπωρείται από προβλήμα-
τα με τον Ακρίτα να θέλει να εκμεταλλευτεί 
το γεγονός αυτό και να πάρει το τρίποντο. 
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