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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Μ. Νικολάου
817 σοβαρές ποινικές υποθέσεις απασχόλη-
σαν την αστυνομία Πάφου το 2022, σε σύ-
γκριση με 553 το 2021...

Σελ. 06

Μ. Χατζηπαντέλας
Υποσχέσεις για άμεση λύση σε ορισμένα πιεστι-
κά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Γ. Ν. Πά-
φου από τον Υπ. Υγείας…

Σελ. 07

Γ. Γεωργιάδης
Στο αποκορύφωμα αναμένεται να φθάσει η α-
ντιπαράθεση του Υπουργού Παιδείας με τις συν-
δικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών. 

Σελ. 11
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Σελ. 18, 19

Ερωτευτήκαμε την Πάφο
Είμαστε επαγγελμα-
τίες και στόχος μας 
είναι να φτιάξουμε 
τον καλύτερο σύλ-
λογο στην Κύπρο…
Είμαστε ανάμεσα 
στους 5 μεγαλύτε-
ρους ομίλους στην 
Ευρώπη…
Το σχέδιό μας είναι 

να χτίσουμε το καλύτερο, υπερσύγχρονο 
στάδιο και αθλητικό συγκρότημα στη Με-
σόγειο και Ακαδημίες με 1000 παιδιά.
Διαβάστε στην αποκλειστική συνέντευξη 
του ισχυρού άνδρα της Πάφος Fc Ρομάν 
Ντουμπόφ…

Ρομάν Ντουμπόφ

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ
Τσιμεντομπλόκ τοποθετήθηκαν τις τελευ-
ταίες μέρες κατά μήκος της παραλιακής 
Λεωφόρου Ποσειδώνος στην Πάφο, προκα-
λώντας ανησυχία και ερωτηματικά για τις 
προθέσεις της τοπικής αρχής. 
Τα τσιμεντομπλοκ εμφανίστηκαν παράλλη-
λα με την απομάκρυνση των πασσάλων που 
διαχώριζαν τον δρόμο από τον πεζόδρομο...

Σελ. 05

Το Σεπτέμβριο λειτουργεί το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο στην Πάφο.
Ενναλακτικά στο Pafos Innovation εάν δεν είναι έτοιμη η πρώτη φάση των 
έργων της Πανεπιστημιούπολης στους Χαρουπόμυλους – Ποιες σχολές 
θα λειτουργήσουν… 
Μια πρώτη συνέντευξη με τον Πρύτανη του Αμερικανικού Πανεπιστημίου 
της Βηρυτού (AUB MEDITERRANEO) Καθηγητή Wassim El Hajj…
Αναμφισβήτητα μια από τις καλύτερες ειδήσεις του 2022 για την Πάφο αλ-
λά και για την Κύπρο γενικότερα ήταν το άκουσμα της έλευσης και ίδρυ-
σης του πρώτου παραρτήματος του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου της Βη-
ρυτού στην Πάφο...

Wassim El Hajj: Το Σεπτέμβριο λειτουργεί το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο 

Στην τελική ευθεία με 14εις…
Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η Κύπρος για τις προε-
δρικές εκλογές στις 5 Φεβρουαρίου με την υποβολή 14 υπο-
ψηφιοτήτων.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφι-
οτήτων την περασμένη Πέμπτη, υποψηφιότητα υπέβαλαν, 
οι Αβέρωφ Νεοφύτου, Ανδρέας Μαυρογιάννη, Νίκος Χριστο-
δουλίδη, Χρίστος Χρίστου, Αχιλλέας Δημητριάδη, Γιώργος 
Κολοκασίδη, Κωνσταντίνος Χριστοφίδη, Ανδρέας Ευστρατί-
ου, Λουκάς Σταύρου, Τσελεστίνα Ντε Πέτρο, Ανδρόνικος Ζερ-
βίδης, Αλέξιος Σαββίδης, Χαράλαμπος Αριστοτέλους και Ιου-
λία Χόβρινα Κομνηνός, σχηματίζοντας το μεγαλύτερο ψηφο-
δέλτιο που είχαμε ποτέ σε Προεδρικές Εκλογές…

Σελ. 03

Προεδρικές Εκλογές

Μείωση της τιμής των καυσίμων
Αισιοδοξία για περεταίρω μειώσεις…
Σταδιακά καθοδική πορεία συνεχίζουν να 
καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων στην 
Κύπρο το τελευταίο διάστημα, γεγονός 
που δίνει οικονομική ανάσα στους κατα-
ναλωτές, οι οποίοι από τον περασμένο 
Φεβρουάριο και την έναρξη του πολέμου 
στην Ουκρανία, είδαν τις τιμές να εκτοξεύ-
ονται και να ξεπερνούν μάλιστα σε κάποια 
στιγμή, τα δύο ευρώ το λίτρο για το πετρέ-
λαιο...

Σελ. 03

Σελ. 16
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Μ ε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι ερ-
γασίες κατασκευής του αυτοκινητοδρό-

μου Πάφου-Πόλης, ενώ η Τοπική Αρχή Πόλης 
Χρυσοχούς αναμένει ενημέρωση για το πότε ξε-
κινά η Β΄ φάση, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιώτη 
Παπαχριστοφή.
Σε δηλώσεις του ο κ. Παπαχριστοφή ανέφερε 
πως ο δρόμος Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς προ-
χωρά κανονικά, σύμφωνα και με σχετική ενημέ-
ρωση που έτυχε από τον αρμόδιο Υπουργό, ενώ 
με την έναρξη της νέας χρονιάς θα τοποθετηθούν 
και νέα μηχανήματα ούτως ώστε να εισέλθει σε 
πιο δυναμική φάση η υλοποίηση του έργου.
Συγκεκριμένα ο κ. Παπαχριστοφή σημείωσε πως 
από το καλοκαίρι εκτελούνται χωματουργικές ερ-
γασίες σε μεγάλο τμήμα της πρώτης φάσης του 
έργου και κυρίως στο πρώτο τμήμα από την Αγία 
Μαρινούδα μέχρι τα όρια Επισκοπής και Τσάδας.  
Πρόσθεσε πως το έργο βάσει του συμβολαίου 
αναμένεται εντός δύο χρόνων να έχει ολοκλη-

ρωθεί. Εμείς εκτιμούμε ότι το έργο θα υλοποιη-
θεί, είπε. Ανέφερε ότι έχει στείλει επιστολή στον 

Υπουργό Μεταφορών ζητώντας να ενημερωθεί 
για τα χρονοδιαγράμματα έναρξης της Β’ φάσης. 
Για αυτό, συνέχισε, χρειάζεται περιβαλλοντική 
μελέτη, καθώς και  επικαιροποίηση κάποιων θε-
μάτων.
Εξάλλου φορείς και παράγοντες της Πόλης Χρυ-
σοχούς θεωρούν πως η κατασκευή του δρόμου 
Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς είναι καθοριστικής 
σημασίας, διότι με την Α’ φάση της κατασκευής 
του δρόμου, μήκους 15 χιλιομέτρων, αναμένεται 
να ενωθεί το αεροδρόμιο της Πάφου καθώς και 
οι υπόλοιπες  επαρχίες με την απομονωμένη πε-
ριοχή του διαμερίσματος Πόλεως. Επισημαίνουν 
ταυτόχρονα πως χρειάζεται και το υπόλοιπο Τμή-
μα ώστε ο αυτοκινητόδρομος να φτάσει μέχρι 
και την Πόλη Χρυσοχούς. Με βάση τα συμβόλαια 
η περίοδος εκτέλεσης του έργου Α’ φάσης (Αγία 
Μαρινούδα – Στρουμπί) είναι 42 μήνες.   

Γιώργος Σαξατέ

Μ ε ελπίδες και αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο για 
όλους μας μπήκε ο νέος χρόνος. Ευχή όλων μας να 

δοθεί ένα τέλος στη νέα εστία έντασης που άναψε μετά από 
πολλά χρόνια στην καρδιά της Ευρώπης με την εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς από αυτή την εστί πηγάζουν 
τα περισσότερα κακά που πλήττουν την ανθρωπότητα.
Η κλιματική αλλαγή επίσης είναι ένας κίνδυνος που επι-
τέλους ως ανθρωπότητα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
αποτελεσματικά και ουσιαστικά και όχι αποσπασματικά και 
υποκριτικά.
Δεν μπορούν για παράδειγμα οι κυβερνήσεις χωρών όπως 
οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία και άλλες 
που ευθύνονται κυρίως για την μόλυνση του περιβάλλοντος 
και του πλανήτη μας να σφυρίζουν αδιάφορα. Ήδη οι πολί-
τες του έχουν πληρώσει ακριβά αυτή τους την αναβλητικό-
τητα με τη φύση να δείχνει τα δόντια της και να εκδικείται.
Βροχές, πολικές συνθήκες, και αλλού ξηρασία και ερήμω-
ση. Την ώρα δηλαδή που στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον 
Καναδά τους έπνιξαν τα χιόνια και ο παγετός εμείς εδώ στη 
γειτονιά μας, έχουμε ξηρασία με την βροχή αν πέφτει με το 
σταγονόμετρο και τον κίνδυνο να διψάσουμε ορατό. Οπό-
ταν η λύση δεν είναι οι όποιες βροχές, αλλά η δημιουργία 
υποδομών που θα εγγυούνται ότι δεν θα διψάσουμε τα 
επόμενα χρόνια και οι γεωργοί μας θα έχουν ικανοποιητικές 
ποσότητες για άρδευση των φυτειών τους.
Οφείλουν λοιπόν οι αρχές της επαρχίας μας να πιέσουν την 
κυβέρνηση για τη δημιουργία τέτοιων υποδομών.
Από κει και πέρα, όσο αφορά την πόλη και επαρχία μας οι 
εκτιμήσεις δείχνουν ότι με το νέο χρόνο θα έχουμε αύξηση 
του τουρισμού με τους ποιο αισιόδοξους να προβλέπουν 
ότι θα καταρριφθεί το ρεκόρ του 2019. Καθήκον μας να 
μεριμνήσουμε σα μην παρουσιαστούν προβλήματα στο αε-
ροδρόμιο της πόλης μας, όπως συνέβη και στο παρελθόν 
όταν πιαστήκαμε απροετοίμαστοι να εξυπηρετήσουμε τον 
όγκο των αφίξεων.
Έχει ήδη ξεκινήσει η ανέγερση δύο Πανεπιστημιακών Ιδρυ-
μάτων στην πόλη μας και όλα δείχνουν ότι οι σχεδιασμοί για 
έλευση Πανεπιστημιακών Σχολών στην Πάφο, υλοποιείται 
ταχέως.  Κατά τα άλλα, η κατασκευή της Μαρίνας κρατάει 
χρόνια και στέλνεται συνεχώς από τον Άννα στον Καϊάφα, 
ενώ και η δημιουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου στον 
Ακάμα, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αφού οι κάτοικοι των 
κοινοτήτων της χερσονήσου αρνούνται να αποδεχτούν το 
τοπικό σχέδιο.
Η Πάφος διαθέτει μια πανέμορφη ύπαιθρο η οποία φθίνει 
χρόνο με το χρόνο και δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι για την 
αναζωογόνησή της. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα πρέπει να 
μας απασχολήσουν το 2019 και όλα αυτά μπορούμε να τα 
πετύχουμε με ενότητα και σχέδιο…
Καλή Χρονιά

Κι αρχή καλός μας χρόνος

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 8,10 &11

Αθλητικά
Δύσκολες αποστολές 
για Πάφο και Ακρίτα στο 
πλαίσιο της 18ης αγωνι-
στικής, καθώς αγωνίζο-
νται με Απόλλωνα και Ά-
ρη Λεμεσού αντίστοιχα. 

ΣΕΛΙΔΑ 23&24

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
Στην τελική ευθεία μπαί-
νει πλέον η Κύπρος για 
τις προεδρικές εκλογές 
στις 5 Φεβρουαρίου με 
την υποβολή των υποψη-
φιοτήτων, την Πέμπτη.

ΣΕΛΙΔΑ 3

Επικαιρότητα
Υποσχέσεις για άμεση λύ-
ση σε ορισμένα πιεστικά 
προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει το Γενικό Νοσο-
κομείο Πάφου έδωσε ο Υ-
πουργός Υγείας Μιχάλης 

Χατζηπαντέλα.
ΣΕΛΙΔΑ  7

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

ΣΕΛΙΔΑ 23

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

1826-Η δεύτερη πολιορκία 
του Μεσολογγίου.
Ο Ανδρέας Μιαούλης σπάει 
τον αποκλεισμό του Ιμπραήμ 
και μεταφέρει πολεμοφόδια 
στο πολιορκημένο Μεσολόγγι.
1919-Τα πρώτα ελληνικά τμή-
ματα (34 ΣΠ) αποβιβάζονται 
στην Οδησσό της Ρωσίας, προ-
κειμένου να συμμετάσχουν 
στις επιχειρήσεις των Συμμά-
χων κατά των μπολσεβίκων.
1966-Ο Μίκης Θεοδωράκης α-
νακοινώνει σε συνέντευξη Τύ-

που ότι άρχισε να μελοποιεί 
εννέα ποιήματα από τη «Ρω-
μιοσύνη» του Γιάννη Ρίτσου, 
με αφορμή τα επεισοδιακά γε-
γονότα του Πειραιά της 6ης Ι-
ανουαρίου.
1977-Οι λιμενικές αρχές εντο-
πίζουν και κατάσχουν 11 τό-
νους χασίς επί του υπό Κυπρι-
ακή σημαία Μ/S «Γκλόρια» 
στον Ισθμό της Κορίνθου. Η υ-
πόθεση αυτή γρήγορα γίνεται 
λαϊκό τραγούδι από τον Βασί-
λη Τσιτσάνη, με τίτλο «Το βα-

πόρι απ’ την Περσία».
2015-12 άνθρωποι, μεταξύ 
των οποίων και δύο αστυνο-
μικοί, σκοτώνονται σε επίθεση 
που εξαπολύουν ένοπλοι κου-
κουλοφόροι στα γραφεία της 
σατιρικής εφημερίδας Charlie 
Hebdo στο Παρίσι, μια ενέρ-
γεια χωρίς προηγούμενο στην 
ιστορία του γαλλικού Τύπου. 
Οι τραυματίες ανέρχονται σε 
11. Την ευθύνη ανέλαβε η ι-
σλαμιστική τρομοκρατική ορ-
γάνωση Αλ Κάιντα.
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“Η διαφήμιση 
είναι τυπωμέ-
νες πωλήσεις”

Daniel Starch
Διαφημιστής

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ

Ιωάννης, Γιάννης, Ιωάννα, Γιάν-
να, Γιαννούλα, Πρόδρομος.
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Εφημερ εύ ον τες Οδ ον τίατρ οι 
Οι Εφημερεύοντες Οδοντίατροι Πάφου για το Σαββατοκύριακο είναι:

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/1/2023 -ΣΑΒΒΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΗΛ 99916203
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/1/2023-ΣΑΒΒΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΤΗΛ. 99039387

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

7/1/23 Σάββατο Ηρακλέους Χαράλαμπος Ελλάδος 74 200μ πιο κάτω 
από Σκλαβενίτη, απέναντι από Κήπος της Εδέμ. 26942343 99107608
8/1/23 Κυριακή  Πίρπα Αλεξάνδρα Ελευθερίου Βενιζέλου 80 Απέναντι 
από το ΖΟΡΠΑ δρόμος Λυκείου Κύκκου-Πάφου  26948222 26948222
8/1/23 Κυριακή Λάμπρου Γεωργία Αγαπήνωρος 24 Εναντί φρουταρίας 
΄Κήπος της Εδέμ΄ Πάφος 26955057  97619884
9/1/23 Δευτέρα  Χατζηχαραλάμπους Δώρα Λεωφ Ελλάδος 104 Έναντι 
Δασούδι, μεταξύ LIDL και ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Πάφος 26822627 70008181
10/1/23 Τρίτη  Σαββίδης Πανίκος Ευαγόρα Παλληκαρίδη 61  Δίπλα 
από Μέγαρο Τράπεζας Κύπρου Πάφος  26933568  26934034
11/1/23 Τετάρτη  Φιλιππίδου - Γεωργιάδου Κωνσταντία Ευαγόρα 
Παλληκαρίδη 93 Έναντι καταστήματος ΝΟΥΜΕΡΟ 26949259 26222670
11/1/23 Τετάρτη  Στυλιανού Χαράλαμπος Αχέπανς 4 Εναντι Γενικού 
Νοσοκομείου Πάφου Αναβαργός 26600020 99351125
12/1/23 Πέμπτη  Καπουδιώτη Άντρη Θεσσαλονίκης 4 Έναντι 
Πυροσβεστικής Πάφος  26911313 99542075
13/1/23 Παρασκευή Παπαδοπούλου Χριστιάνα Ελλάδος 83 
Έναντι υπεραγοράς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Πάφος 26931339 99513254

Δρόμος Πάφου – Πόλης
Ζητούν ενημέρωση για τα χρονοδιαγράμματα 
στην Π. Χρυσοχούς…
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Στην τελική ευθεία Ρεκόρ συμμετοχών με 
δεκατέσσερις υποψηφίους να διεκδικούν την Προεδρία…

Σ την τελική ευθεία μπαίνει πλέον η Κύπρος για 
τις προεδρικές εκλογές στις 5 Φεβρουαρίου με 
την υποβολή των υποψηφιοτήτων, την Πέμπτη.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, 
υποψηφιότητα υπέβαλαν, οι Αβέρωφ Νεοφύτου, Αν-
δρέας Μαυρογιάννη, Νίκος Χριστοδουλίδη, Χρίστος 
Χρίστου, Αχιλλέας Δημητριάδη, Γιώργος Κολοκασίδη, 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδη, Ανδρέας Ευστρατίου, Λου-
κάς Σταύρου, Τσελεστίνα Ντε Πέτρο, Ανδρόνικος Ζερ-
βίδης, Αλέξιος Σαββίδης, Χαράλαμπος Αριστοτέλους 
και Ιουλία Χόβρινα Κομνηνός.

Δηλώσεις
Οι τρεις βασικοί βάσει των μέχρι σήμερα δημοσκοπή-
σεων υποψήφιοι Αβέρωφ Νεοφύτου, Ανδρέας Μαυ-
ρογιάννης και Νίκος Χριστοδουλίδης, κατέφθασαν στο 
Συνεδριακό Κέντρο με πολυμελή συνοδεία, ενώ δημο-
σιοποίησαν και τους καταλόγους με τα εκατό πρόσω-
πα που τους υποστηρίζουν, ενώ στις δηλώσεις τους 
έδωσαν το στίγμα των προτεραιοτήτων τους.
Πρώτος χρονικά από τους τρεις βασικούς υποψηφί-
ους κατέθεσε την υποψηφιότητά του ο Ανδρέας Μαυ-
ρογιάννης

Α. Μαυρογιάννης:
Ο κ. Μαυρογιάννης αφού ευχαρίστησε πρώτα τους 
100 που τιμούν την υποψηφιότητα του, δήλωσε ότι η 
στήριξη τόσων ανθρώπων από όλα τα πεδία και πολι-
τικούς χώρους είναι μεγάλη τιμή για τον ίδιο.
Ηγεσία που να υπηρετεί τον τόπο και όχι δικά της 
συμφέροντα, με ειλικρίνεια και εντιμότητα, με δια-
φάνεια, εξυγίανση, κάθαρση και τιμωρία των ενόχων 
για τα σκάνδαλα που ατίμασαν την Κύπρο υποσχέθη-

κε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης. Τομές και Μεταρρυθμί-
σεις για τον τόπο δηλώνοντας ότι έχει  όραμα, σχέδιο 
και ανθρώπους για να κάνει πράξη τα αιτήματα της 
κοινωνίας.
Ο λαός έχει αρκετούς υποψηφίους, αλλά δύο επιλο-
γές, κατέληξε.  Ή συνεχίζουμε με τους ίδιους, ή πετυ-
χαίνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Μαζί μπορούμε να κά-
νουμε πράξη την αλλαγή, να ανεβάσουμε τον τόπο 
μας λίγο ψηλότερα, όπως λέει και ο τίτλος του Σεφέ-
ρη.

Α. Νεοφύτου
Στην οικονομία επικεντρώθηκε ο Αβέρωφ Νεοφύτου 
στις δικές του δηλώσεις αλλά και στο κυπριακό, τονί-
ζοντας ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι κρίσιμα για τη 
χώρα μας, αλλά η οικονομία είναι σήμερα δυνατή, δεν 
είναι όμως δεδομένη. Χωρίς οικονομία, δεν υπάρχει 
ασφάλεια και αξιοπιστία ούτε δυνατότητα να στηρί-
ζεται η κοινωνία. Η δουλειά ενός ηγέτη είπε ο κ. Νεο-
φύτου, είναι να λέει την αλήθεια και να φροντίζει για 
το μέλλον. Να μετατρέπει τους κινδύνους για το μέλ-
λον. Να φέρνει αποτέλεσμα για τη χώρα. Δεν υπάρ-
χει υποκατάστατο της ικανότητας ενός ηγέτη, ιδιαίτε-
ρα σε μια μικρή χώρα. Ο Πρόεδρος της Κύπρου έχει 
καθήκον να ηγείται και να οδηγεί υπεύθυνα. Προτού 
υπόσχεσαι δαπάνες θα πρέπει να διασφαλίσεις έσο-
δα. Μπορώ να διατηρήσω την οικονομία δυνατή.
Το πιο σημαντικό κατέληξε, θα αγωνιστώ για επιστρο-
φή στον διάλογο για τη λύση, την απελευθέρωση και 

την επανένωση της μοιρασμένης μας πατρίδας. Αυτή 
θα είναι η πιο ριζική Μεταρρύθμιση. Τέλος κάλεσε 
τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες, αναλογιζό-
μενοι τι είναι σημαντικό για το αύριο το δικό τους και 
των παιδιών τους, ζητώντας τη στήριξή τους, καθώς 
από την ψήφο τους εξαρτάται η ασφάλεια και η προ-
οπτική. 

Ν. Χριστοδουλίδης
Στον διάλογό του με το λαό για την κατάρτιση του 
προγράμματος διακυβέρνησής του αναφέρθηκε στις 
δηλώσεις του ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ένα πρόγραμ-
μα, που θα φέρει τομές και Μεταρρυθμίσεις που θα 
βελτιώνει την καθημερινότητα και θα δίνει ελπίδα για 
το μέλλον.
Εισπράττω καθημερινά τη θερμή και ειλικρινή υπο-
στήριξη χιλιάδων συμπολιτών μας συνέχισε ο κ. Χρι-
στοδουλίδης. Πιστεύω βαθύτατα και είμαι αισιόδοξος 
για το μέλλον που μας αξίζει.
Οι καιροί απαιτούν συνενώσεις και συγκλίσεις. Είμαι 
πανέτοιμος για την αυριανή διακυβέρνηση της χώρας, 
σχηματίζοντας κυβέρνηση ευρείας αποδοχής, που θα 
εφαρμόσουμε το πρόγραμμα μας. Στην τελική ευθεία, 
παραμένω προσηλωμένος στην επόμενη ημέρα, που 
θα πρέπει να μας βρει ενωμένους. Ο λόγος θα συνε-
χίσει να είναι συνενωτικός, μακριά από προσπάθειες 
για πόλωση, διαχωριστικές γραμμές και προσεγγίσεις 
που δεν βοήθησαν τη χώρα να πάει μπροστά. Τώρα 
είναι η ώρα των πολλών και όχι των λίγων. Τώρα είναι 

η ώρα των συνενώσεων και όχι των αποκλεισμών.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.
Έχουμε πλάνο για μια Κύπρο καλύτερη και μια πατρί-
δα επανενωμένη. Ευχαριστώ για τη στήριξη, τη δύνα-
μη που μου δώσατε και μου δίνετε. Σήμερα είμαστε 
στην αφετηρία μιας πορείας ανανέωσης. Τώρα πάμε 
δυναμικά για το μέλλον που μας αξίζει, που θα είναι 
πιο ελπιδοφόρο για τα παιδιά όλων μας.

Διαδικασία
Μετά την διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων 
και πετά παρέλευση έξι ωρών κατά τις οποίες θα μπο-
ρούσαν αν υποβληθούν ενστάσεις από οποιοδήποτε 
ψηφοφόρο για οποιοδήποτε υποψήφιο, δόθηκε το 
σήμα για εκτύπωση των ψηφοδελτίων

Οι εκλογείς και τα εκλογικά κέντρα
Στις επερχόμενες Προεδρικές Εκλογές, δικαίωμα ψή-
φου έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας, ηλικίας 
18 χρονών και άνω, που έχουν τη συνήθη διαμονή 
τους στην Κύπρο και είναι εγγεγραμμένοι στον εκλο-
γικό κατάλογο.
Σε περίπου 561.000 ανέρχονται οι ψηφοφόροι που 
είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, 
ενόψει των προεδρικών εκλογών.
Όπως δήλωσε πρόσφατα στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Έφορος 
Προεδρικών Εκλογών, Κώστας Κωνσταντίνου, ο αριθ-
μός αυτός θα οριστικοποιηθεί στις 10 Ιανουαρίου, 
με την επικαιροποίηση όλων των στοιχείων, μετά τον 
υπολογισμό όλων των νέων εγγεγραμμένων στους κα-
ταλόγους.
Σημείωσε ακόμη ότι θα λειτουργήσουν περίπου 1.150 
εκλογικά κέντρα για τις ερχόμενες εκλογές, εκ των 
οποίων τα 35 είναι στο εξωτερικό. Στις Προεδρικές του 
2018 λειτούργησαν 1.121 κέντρα και 1.176 στις Βου-
λευτικές του 2021.
Τα εκλογικά βιβλιάρια των νέων εκλογέων θα ετοιμα-
στούν και διαβιβαστούν στους οικείους Κοινοτάρχες, 
μέχρι τις 15 Ιανουαρίου,  από όπου μπορούν να τα πα-
ραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι ή οι οικείοι τους.
Υπενθυμίζεται ότι 550.876 εκλογείς είχαν δικαίωμα 
ψήφου στις Προεδρικές του 2018 και 558.101 στις 
Βουλευτικές του 2021.

Οι τρεις βασικοί βάσει 
των μέχρι σήμερα 
δημοσκοπήσεων είναι 
οι υποψήφιοι Αβέρωφ 
Νεοφύτου, Ανδρέας 
Μαυρογιάννης και Νίκος 
Χριστοδουλίδης.

Σ ταδιακά καθοδική πορεία συνε-
χίζουν να καταγράφουν οι τιμές 
των καυσίμων στην Κύπρο το τε-

λευταίο διάστημα, γεγονός που δίνει 
οικονομική ανάσα στους καταναλωτές, 
οι οποίοι από τον περασμένο Φεβρου-
άριο και την έναρξη του πολέμου στην 
Ουκρανία, είδαν τις τιμές να εκτοξεύ-
ονται και να ξεπερνούν μάλιστα σε κά-
ποια στιγμή, τα δύο ευρώ το λίτρο για 
το πετρέλαιο.
Από το τέλος του καλοκαιριού, οι τιμές 
άρχισαν να μειώνονται σταδιακά και με 
το νέο έτος, έχουν φτάσει περίπου πενή-
ντα σεντ το λίτρο κάτω, σε σύγκριση με 
έξι μήνες προηγουμένως. 
Δεδομένου ότι στην Κύπρο ο πληθυσμός 
χρησιμοποιεί σχεδόν στην ολότητά του 
ιδία μέσα για τη δουλειά ή τα ταξίδια 
του, η πτώση της τιμής των καυσίμων εί-
ναι πλέον φανερή στην τσέπη των κατα-
ναλωτών. Τη δεδομένη στιγμή, τα φθη-

νότερα πρατήρια πωλούν την αμόλυβδη 
95 οκτανίων στο 1,37, την αμόλυβδη 98 
οκτανίων στο 1,43 και το πετρέλαιο κί-
νησης στο 1,57 το λίτρο, ωστόσο πληρο-
φορίες αναφέρουν πως τις επόμενες μέ-
ρες φαίνεται ότι θα υπάρξει περαιτέρω 
μείωση των τιμών.
Το πιθανότερο σενάριο σύμφωνα με τον 
Πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Πρατηριούχων Πετρελαιοειδών Σάβ-
βα Προκοπίου, είναι να υπάρξει κι άλλη 
μείωση τις επόμενες μέρες και στη συ-
νέχεια αναμένεται να υπάρξει μια στα-
θεροποίηση, καθώς σήμερα η τιμή του 
πετρελαίου Mπρεντ είναι γύρω στα 80 
δολάρια το βαρέλι, και εκτιμάται ότι θα 
υπάρξει μείωση της τάξης των δύο με 
πέντε σεντ». Οι σημερινές τιμές κυμαί-
νονται κοντά σε αυτές που υπήρχαν κατά 
τα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου, 
λίγο μετά την έναρξη του πολέμου στην 
Ουκρανία, όταν η τιμή της αμόλυβδης 

95 οκτανίων ήταν στο 1,33, της αμόλυ-
βδης 98 οκτανίων στο 1,40 και του πε-
τρελαίου στο 1,41. Όπως φαίνεται από 
τις τους αριθμούς, η διαφορά της βενζί-
νης τον Ιανουάριο του 2022 συγκριτικά 
με τον Ιανουάριο του 2023 είναι μόλις 
τέσσερα σεντ, ενώ αντίθετα, η διαφορά 
του πετρελαίου είναι 16 σεντ.
Σύμφωνα με τον κ. Προκοπίου, «παλαι-
ότερα η διαφορά της τιμής της βενζίνης 
με της τιμής του πετρελαίου ήταν περί-
που πέντε σεντ, ενώ σήμερα είναι στα 
25 σεντ, λόγω κάποιων συνθηκών που 
δεν υπήρχαν προηγουμένως».
Την ίδια ώρα, μεγάλη διαφορά υπάρχει 
και στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό τη χειμερινή 
περίοδο, λόγω του ψύχους. Τον Ιανου-
άριο του 2022, η τιμή του πετρελαίου 
θέρμανσης ήταν στα 0,94 σεντ, ενώ φέ-
τος είναι 23 σεντ πιο ακριβό κατά μέσο 
όρο και οι καταναλωτές μπορούν να το 

προμηθευθούν με κόστος 1,17 σεντ το 
λίτρο. 

Πέμπτη φθηνότερη 
Σε ότι αφορά τις τιμές των καυσίμων 
στην Κύπρο συγκριτικά με την υπόλοιπη 
Ευρώπη, η χώρα μας κατατάσσεται στην 
πέμπτη θέση με τις πιο φθηνές τιμές σε 
σχέση με τα υπόλοιπα 27 κράτη μέλη. 
Η φθηνότερη βενζίνη είναι στη Σλοβε-
νία, όπου το λίτρο κοστίζει 1,24 σεντ, 
ενώ ακολουθούν Βουλγαρία και Ρουμα-
νία με 1,29 ευρώ. Στην τέταρτη θέση εί-
ναι η Μάλτα με 1,34 ευρώ ανά λίτρο.

Το ίδιο ισχύει και στις τιμές του πετρε-
λαίου, όπου η Κύπρος κατατάσσεται 
στην έκτη θέση με τις φθηνότερες τιμές, 
πίσω από τη Μάλτα (1,21), την Σλοβενία 
(1,47), τη Βουλγαρία (1,52), τη Ρουμανία 
(1,53) και  τη Τσεχία (1,56).Η ακριβότε-
ρη χώρα της Ε.Ε. για τη βενζίνη είναι η 
Ελλάδα, αφού η αμόλυβδη 95 οκτανίων 
κοστολογείται στο 1,85, ενώ στο πετρέ-
λαιο είναι η Σουηδία με 2,17 ευρώ το λί-
τρο. Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος τιμών 
στην Ε.Ε. είναι για τη βενζίνη στο 1,63, 
για το πετρέλαιο στο 1,72 και για το πε-
τρέλαιο θέρμανσης στο 1,27.

Μείωση της τιμής των καυσίμων
Αισιοδοξία για περεταίρω μειώσεις…
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  Ριπές
Τι μας περιμένει το 
2023

Λ ένε πως στην πολική πετυχαίνει κανείς 
όταν μπορεί να κάνει σωστές προβλέψεις 

και εκτιμήσεις. Το ίδιο βέβαια ισχύει και είναι 
ίσως πολύ καθοριστικό-
τερος παράγοντας και σε 
άλλους τομείς όπως για 
παράδειγμα η οικονομία. 
Οι προβλέψεις συνήθως 
στηρίζονται σε δεδομέ-
να, έρευνες και μελέτες. 
Όσοι σπεύδουν σε χαρ-
τορίχτρες ιδιαίτερα στην 
εποχή μας, δεν έχουν κα-
μιά τύχη να προβλέψουν 

σωστά. Οι βασικές εκτιμήσεις για το 2023 δυ-
στυχώς είναι δυσοίωνες σε όλους σχεδόν τους 
τομείς. Με τον covid που μας ταλαιπώρησε τα 
προηγούμενα δύο χρόνια είναι φανερό πως δεν 
ξεμπερδέψαμε και όσο οι λοιμώξεις ανακυκλώ-
νονται από χώρα σε χώρα οι επιστήμονες δεν 
αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψει και κά-
ποια επικίνδυνη μετάλλαξη. 
Στην οικονομία όλοι οι σοβαροί αναλυτές προ-
βλέπουν ύφεση και αυτό σημαίνει πως η ανερ-
γία θα αυξηθεί, το βοιωτικό επίπεδο θα μειω-
θεί και η ακρίβεια θα συνεχίσει να καλπάζει. Η 
φτώχεια και η εξαθλίωση θα επεκταθεί ακόμη 
και σε χώρες οικονομικά εύρωστες. 
Η κλιματική αλλαγή συνεχίζεται με αμείωτη 
ένταση και οι συνέπειες είναι απρόβλεπτες. 
Μια γεύση πήραν ήδη στις ΗΠΑ με την χιονοθύ-
ελλα τον Δεκέμβριο. 
Στο πολεμικό μέτωπο Ρωσίας – Ουκρανίας 
κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ότι η αιματο-
χυσία και η καταστροφή υποδομών θα τερμα-
τιστούν σύντομα. Οι συνέπειες και οι κίνδυνοι 
για την ανθρωπότητα από ένα πυρηνικό ατύχη-
μα είναι τρομακτικό σενάριο. Για την Κύπρο οι 
γενικότερες προοπτικές δεν είναι καλύτερες το 
2023. Οι συνέπειες από την παγκόσμια ύφεση 
θα επηρεάσουν την οικονομία. Σημάδια αυτών 
των συνεπειών βλέπουμε ήδη με την αύξηση 
των επιτοκίων και την πτώση του ρυθμού ανά-
πτυξης. Όσο και αν λόγω μεγέθους η οικονομία 
της Κύπρου μπορεί να προσαρμοστεί στα νέα 
δεδομένα δεν παύει να είναι και πολύ ευάλω-
τη. Αρκεί ένα τυχαίο γεγονός να εκτροχιάσει 
απότομα την οικονομία. 
Ο τουρισμός φαίνεται πως θα κινηθεί στα επί-
πεδα του 2022 όμως επικρατεί μεγάλη αβεβαι-
ότητα. Η σημαντικότερη εκκρεμότητα για την 
Κύπρο είναι το εθνικό μας πρόβλημα. Δυστυ-
χώς το 2023 όχι μόνον δεν προβλέπονται θετι-
κές εξελίξεις αλλά αντίθετα προδιαγράφονται 
γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν όλους 
τους τομείς της οικονομίας και γενικότερα την 
κοινωνία. 
Η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις 
εκλογές του επόμενου μήνα θα έχει να διαχειρι-
στεί την τουρκική προκλητικότητα και τους σχε-
διασμούς της Άγκυρας για λύση δύο κρατών. 
Για την επαρχία μας το 2023 μπορεί να έχει 
θετικό πρόσημο και να αποδειχθεί μια χρονιά 
σταθμός. Αυτό θα γίνει αν υλοποιηθούν οι σχε-
διασμοί για την έναρξη λειτουργίας του ΤΕΠΑΚ 
και του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυ-
τού. Θα είναι αναμφίβολα μια χρονιά ορόσημο 
για την εξέλιξη της Πάφου.  Η τοπική οικονομία 
παρά την γενικότερη αβεβαιότητα μπορεί να 
αντέξει τους κραδασμούς ιδιαίτερα αν ο τουρι-
σμός κινηθεί έστω και στα επίπεδα του 2022. 
Θέλουμε να πιστεύουμε, πως οι δυσοίωνες 
προβλέψεις μας θα διαψευστούν όσο το δυνα-
τόν περισσότερο για να έχουμε όσο γίνεται μια 
καλύτερη χρονιά.    

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos” A ν δεν υπάρξουν απρόβλεπτες 

εξελίξεις η οικονομική ανάπτυξη 
στην Πάφο θα συνεχιστεί και το 

2023 εκτιμά ο πρόεδρος του ΕΒΕ Γιώργος 
Μάης. Γενικότερα πρόσθεσε η κυπριακή 
οικονομία μπορεί να ξεπεράσει την επι-
βράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας 
που προβλέπεται για το 2023 και να πα-
ρουσιάσει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλό-
τερους από τους προβλεπόμενους. Λόγω 
μεγέθους συνέχισε  και ευελιξίας, η κυ-
πριακή οικονομία μπορεί να προσαρμο-
στεί στα νέα δεδομένα που διαμορφώνο-
νται λόγω της ενεργειακής κρίσης. Σε ότι 
αφορά την Πάφο, ο κ. Μάης σημείωσε ότι 
στον κατασκευαστικό τομέα μειώνεται ο 
ρυθμός ανέγερσης νέων οικιστικών μονά-
δων κυρίως λόγω του κόστους, όμως πρό-
σθεσε, λόγω της ζήτησης αναμένεται σύ-
ντομα ο κλάδος αυτός να προσαρμοστεί 
τα νέα δεδομένα της αγοράς καθώς εξα-

ντλούνται και τα διαθέσιμα μεταχειρισμέ-
να διαμερίσματα ή κατοικίες.

Αβεβαιότητα 
Στα τέλη Ιανουαρίου που θα αρχίσουν οι 
κρατήσεις θα υπάρξουν σαφείς ενδείξεις 
για το πως θα κινηθεί η τουριστική αγορά 
της Βρετανίας για Κύπρο το 2023 δήλωσε 
στο radiocosmos o πρόεδρος του τοπικού 
Συνδέσμου Ξενοδόχων, Θάνος Μιχαηλί-
δης. Προς το παρόν πρόσθεσε είναι οι θε-
τικές προοπτικές που προέκυψαν από την 
έκθεση του Λονδίνου και το πρόγραμμα 
των πτήσεων, όμως, όπως τόνισε επικρα-
τεί γενικά αβεβαιότητα. 
Ο κ. Μιχαηλίδης ευχήθηκε να μην υπάρ-
ξουν απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να 
επηρεάσουν την τουριστική κίνηση κυρί-
ως από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την 

Κύπρο. Σε ότι αφορά την χειμερινή σεζόν 
ανέφερε ότι οι πληρότητες τον Δεκέμβριο 
δεν θα ξεπεράσουν το 30%. Ωστόσο πρό-
σθεσε είναι σημαντικό το γεγονός ότι και 
αυτή την δύσκολη χρονιά έμειναν ανοι-
χτά αρκετά ξενοδοχεία στην Πάφο στηρί-
ζοντας και τις πτήσεις.

Αισιοδοξία
Μέσα σε αυτό γενικότερο κλίμα νότα αι-
σιοδοξίας αποτελεί η λειτουργία στην 
Πάφο από τον Σεπτέμβριο του 2023, τόσο 
των Σχολών Διοίκησης και Τουριστικών 
Επαγγελμάτων του ΤΕΠΑΚ, όσο και του 
Αμερικανικού Πανεπιστημίου Βηρυτού 
Mediteraneo στην Πάφο, με αδιευκρίνι-
στο προς το παρόν αριθμό φοιτητών να 
καταλύουν στην πόλη μας με ότι αυτό συ-
νεπάγεται.

Κυριαρχεί αβεβαιότητα Συγκρατημένη 
αισιοδοξία για το 2023 στην Πάφο

Μέσα σε αυτό γενικότερο 
κλίμα νότα αισιοδοξίας 
αποτελεί η λειτουργία 
στην Πάφο από τον 
Σεπτέμβριο του 2023, 
τόσο των Σχολών 
Διοίκησης και Τουριστικών 
Επαγγελμάτων του ΤΕΠΑΚ, 
όσο και του Αμερικανικού 
Πανεπιστημίου Βηρυτού

Αύξηση εγκληματικών ενεργειών 
Στα χέρια της Αστυνομία σπείρα 

Δ ιατάγματα κράτησης εξέδω-
σε το Επαρχιακό Δικαστήριο 
Πάφου εναντίον τεσσάρων 

προσώπων προς διευκόλυνση των 
ανακρίσεων για την υπόθεση πυρο-
βολισμών και θανάτωση του σκύλου 
του που κατήγγειλε 38χρονος. 
Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου 
της ΑΔΕ Πάφου και Υπεύθυνο του 
ΤΑΕ Πάφου, Μιχάλη Νικολάου στις 
31 Δεκεμβρίου, 2022 38χρονος κά-
τοικος χωριού της επαρχίας Πάφου, 

κατήγγειλε στην Αστυνομία δύο 
επεισόδια που διαπράχτηκαν εις 
βάρος του τα οποία είχαν διαπρα-
χτεί το πρώτο στις 10 Δεκεμβρίου 
και το δεύτερο στις 29 Δεκεμβρίου, 
2022. Ο κ. Νικολάου σημείωσε, πως 
το πρώτο επεισόδιο αφορούσε κα-
ταγγελία ότι κατά την διάρκεια της 
νύχτας ρίχθηκαν πυροβολισμοί κατά 
της κατοικίας του με αποτέλεσμα να 
προκληθούν ζημιές σε παράθυρα 
και επίσης φονεύτηκε ο σκύλος που 
είχε στην αυλή της κατοικίας του. 
Όσον αφορά το δεύτερο επεισόδιο, 
ανέφερε πως ενώ βρισκόταν σε πε-
ρίπτερο στην πόλη της Πάφου, τέσ-
σερα πρόσωπα του επιτέθηκαν και 
τον κτύπησαν αφού χρησιμοποίη-
σαν εναντίον του δακρυγόνο σπρέι. 
Για τα δύο επεισόδια εξασφαλίστη-
κε μαρτυρία εναντίον πέντε προ-
σώπων ηλικίας 22 μέχρι 42 χρόνων. 
Έχουν συλληφθεί οι τέσσερις και 
οδηγήθηκαν ενώπιον Δικαστηρίου 
και εναντίον τους εξασφαλίστηκαν 
διατάγματα κράτησης δύο ημερών. 
Καταζητείται επίσης ένα άτομο ηλι-
κίας 22 ετών. 
Ο κ. Νικολάου πρόσθεσε πως στα 
πλαίσια των εξετάσεων διερευνώ-
νται κατά πόσο κάποιες εγκλημα-

τικές πράξεις συνδέονται μεταξύ 
τους. Η Αστυνομία εκτιμά ότι τα 
περιστατικά αυτά φέρεται να συν-
δέονται και με δυο εμπρησμούς 
οχημάτων που σημειώθηκαν το τε-
λευταίο διάστημα στην περιοχή της 
Πέγειας.

Αύξηση 
Οι εγκληματικές ενέργειες στην 
επαρχία μας παρουσιάζουν αυξη-
τική τάση. Συνολικά  817 σοβαρές 
ποινικές υποθέσεις απασχόλησαν 
την ΑΔΕ Πάφου το 2022 στην Πάφο, 
σε σύγκριση με 553 το 2021, σύμ-
φωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της 
ΑΔΕ και Υπεύθυνο του ΤΑΕ Πάφου 

Μιχάλη Νικολάου, ο οποίος ανέ-
φερε πως σημειώθηκε αύξηση της 
τάξης του 47,74%. Ο κ. Νικολάου 
ανέφερε πως από τις 817 σοβαρές 
ποινικές υποθέσεις του 2022 οι 156 
ήταν διαρρήξεις ενώ το 2021 από 
τις 553 σοβαρές ποινικές υποθέσεις 
οι 126 ήταν διαρρήξεις. Επεσήμανε 
επίσης πως η αύξηση που παρατη-
ρείται στον γενικό αριθμό των ποι-
νικών υποθέσεων, οφείλεται στην 
έξαρση των υποθέσεων αεροδρομί-
ου και συγκεκριμένα σημείωσε στην 
τάση που επιδεικνύουν πρόσωπα 
αφρικανικής καταγωγής να ταξιδέ-
ψουν σε άλλες χώρες με πλαστά 
έγγραφα.

Από τις 817 
σοβαρές ποινικές 
υποθέσεις του 
2022 οι 156 
ήταν διαρρήξεις 
ενώ το 2021 
από τις 553 
σοβαρές ποινικές 
υποθέσεις οι 126 
ήταν διαρρήξεις.  



Τσιμεντομπλόκ τοποθετήθηκαν τις τελευταί-
ες μέρες κατά μήκος της παραλιακής Λεω-

φόρου Ποσειδώνος στην Πάφο, προκαλώντας 
ανησυχία και ερωτηματικά για τις προθέσεις 
της τοπικής αρχής. 
Τα τσιμεντομπλοκ εμφανίστηκαν παράλληλα με 
την απομάκρυνση των πασσάλων που διαχώρι-
ζαν τον δρόμο από τον πεζόδρομο. 
Η απόφαση του Δήμου Πάφου είναι να απαγο-
ρευτεί εντελώς η κίνηση οχημάτων στην παρα-
λιακή λεωφόρο και γι’ αυτό τα πασαλάκια που 
υπήρχαν είναι πλέον άχρηστα. 
Για τα τσιμεντομπλόκ που τοποθετήθηκαν η 
εξήγηση που έδωσε ο Δήμαρχος Πάφου είναι 
ότι μεταφέρθηκαν εκεί προσωρινά για να δοκι-
μάσουν κατά πόσον θα προστατεύουν το παρα-
λιακό μέτωπο σε περιπτώσεις έντονης θαλασ-
σοταραχής. 
Αν πρόσθεσε αποδειχθεί ότι αποτρέπουν τα κύ-
ματα να βγουν στον πεζόδρομο θα εξεταστεί το 
ενδεχόμενο να τοποθετούνται κατά τους χει-
μερινούς μήνες ή να εφαρμοστεί κάποια άλλη 
λύση ποιο μόνιμη. Υπενθυμίζεται ότι πριν την 
ανάπλαση του παραλιακού μετώπου πριν 20 
χρόνια κατά μήκος της Ποσειδώνος υπήρχε ένα 
πεζούλι ύψους περίπου 50 εκατοστών το οποίο 
κατεδαφίστηκε για αισθητικούς λόγους. Πα-
ράλληλα τότε οι μελετητές είχαν προτείνει και 
εφαρμόστηκε ένα μέτρο δίνοντας κλίση στο 
μπετόν ώστε το κύμα να επιστρέφει πίσω. Δυ-

στυχώς αυτή η λύση δεν λειτούργησε και σε πε-
ριόδους έντονου κυματισμού η Ποσειδώνος γε-
μίζει με φύκια, άμμο και χαλίκια.  

Λίφτιγκ 
Στην περιοχή της Ποσειδώνος μέχρι και το Κά-
στρο είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αισθητι-
κή αναβάθμιση του υπαίθριου χώρου. Η σύμβα-
ση που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο, προβλέπει 
την αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού στην 
περιοχή που περιβάλει την ευρύτερη λιμενολε-
κάνη στο λιμανάκι της Πάφου και το ποσό της 
σύμβασης ανέρχεται σε 929.645,20 πλέον ΦΠΑ. 
Για την περιοχή εκπονείται  ειδικό σχέδιο, σύμ-
φωνα με το οποίο, θερμοσίφωνες και άλλες κα-
τασκευές στις στέγες των κτηρίων θα απομα-
κρυνθούν. Επιπρόσθετα, θα συντηρηθούν όλες 
οι προσόψεις των κτηρίων και  θα αναβαθμι-
στούν όλα τα κτήρια της περιοχής από το λιμα-
νάκι μέχρι και τα μπάνια. Προβλέπεται επίσης 
να αφαιρεθούν οι κάθετες κατασκευές από τα 

σκιάδια που είχαν κατασκευαστεί πριν από 20 
χρόνια. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 
περίπου 4 μήνες και σίγουρα πριν την έναρξη 
της θερινής τουριστικής περιόδου. Παράλληλα 
στην ευρύτερη περιοχή του παραλιακού μετώ-
που είναι σε εξέλιξη το έργο για τον παραλια-
κό πεζόδρομο από το Κάστρο μέχρι τα όρια της 
Χλώρακας. Πρόκειται για έργο της τάξης των 
6,2 εκ. ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και αφορά την κα-
τασκευή του δυτικού παραλιακού πεζόδρομου 
που εκτείνεται από το Λιμανάκι Πάφου μέχρι τα 
όρια Πάφου – Χλώρακας.  
Αυτό το έργο για το οποίο υπογράφηκε η σύμ-
βαση τον Δεκέμβριο αναμένεται να ολοκληρω-
θεί σε 12 μήνες. Μία ακόμη παρέμβαση που 
σχεδιάζεται στην περιοχή αφορά το νεοκλασι-
κό κτήριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου δίπλα 
από την στήλη του Αποστόλου Παύλου το οποίο 
πρόσφατα παραχωρήθηκε στον Δήμο Πάφου ο 
οποίος εξετάζει το ενδεχόμενο να αξιοποιηθεί 
ως μουσείο για τον Απόστολο Παύλο. 
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Με προσδοκίες

Μ ε μεγάλες προσδοκίες μπήκε το 
2023, μια χρονιά που έχουμε να ελ-

πίζουμε πολλά.
Τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρου-
σης στην Ουκρανία που έφερε οικονομι-
κή ύφεση και ακρίβεια σε μια σειρά από 
βασικά αγαθά, αλλά και κάθε άλλης εστίας 
έντασης, την ολοκληρωτική επικράτηση 
της ανθρωπότητας επί του κορωνοϊού που 
ήρθε αναπάντεχα και αναστάτωσε τα πά-
ντα, την αποτελμάτωση του Κυπριακού, οι 
προσπάθειες για την επίλυση του οποίου  
παραμένουν σε τέλμα και βεβαίως επιτυ-
χίες για τον καθένα μας ξεχωριστά.
Για να γίνουν όμως όλα αυτά δεν αρκεί να 
τα φορτώνουμε στον κόκορα και να περι-
μένουμε.
«Συν Αθηνά και χείρα κίνει», είπε ο σοφός 
πρόγονός μας ο Αίσωπος σε κάποιον από 
τους μύθους του και αυτό θα πρέπει όλοι 
να κάνουμε. Κυριολεκτικά δηλαδή θα πρέ-
πει να κάνουμε ότι περνά από το χέρι του ο 
καθένας μας για ευόδωση των συνολικών 
μας στόχων.
Ήδη μια πρώτη ευκαιρία θα έχουμε σε ένα 
περίπου μήνα οπόταν θα κληθούμε να 
εκλέξουμε το νέο Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας.
Η αδράνεια δεν ωφέλησε ποτέ κανέναν 
λαό να λύσει τα προβλήματα του.
Οφείλουμε λοιπόν να μελετήσουμε προσε-
κτικά τα προφίλ των υποψηφίων και ψηφί-
σουμε κατ’ αρχήν εκείνον που θεωρούμε 
καταλληλότερο για να ηγηθεί της χώρας 
μας αλλά και να παρακολουθούμε τα τε-
κταινόμενα παρεμβαίνοντας και ασκώντας 
πιέσεις όταν βλέπουμε να εκτρέπεται η 
κατάσταση.
Πολλά θα μπορούσαμε να κάνουμε με 
τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον μας στα 
κοινά, καθώς άλλο είναι να γνωρίζουν οι 
επικεφαλής μας ότι ο λαός τους παρα-
κολουθεί σε κάθε τους βήμα και άλλο να 
γνωρίζουν ότι κανείς δεν νοιάζεται.
Τέτοια φαινόμενα (αδιαφορίας) άλλωστε 
στο πρόσφατο παρελθόν, οδήγησαν σε 
κύμα διαφθοράς από κάποιους που έβλε-
παν ότι ούτε ουσιαστικός έλεγχος υπάρχει 
ούτε ενδιαφέρον από τους πολίτες.
Ας γίνει λοιπόν η νέα χρονιά η απαρχή της 
πολυπόθητης αλλαγής στη νοοτροπία μας, 
η οποία μας οδήγησε σε πολλά αδιέξοδα 
στην πρόσφατη ιστορία μας.
Ας κινήσουμε κι εμείς το χέρι μας πράτ-
τοντας το καθήκον μας ως δημοκρατικοί 
πολίτες μιας χώρας που δεν την παίρνει να 
διαπράξει άλλα σοβαρά λάθη.
Ο Αττίλας στην πόρτα μας καραδοκεί και 
δεν θα συγχωρέσει κανένα λάθος μας. Δεν 
το κρύβουν άλλωστε και φροντίζουν συνε-
χώς να μας το υπενθυμίζουν. Βασική προ-
ϋπόθεση για να επιτύχουμε τους στόχους 
μας η διατήρηση της ειρήνης και αυτό, 
είναι αλήθεια ότι δεν είναι και πολύ στο 
χέρι μας…
Καλή χρονιά   

‘‘η σύνταξη’’

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Μ είωση κατά 50% των 
θανατηφόρων τροχαί-
ων δυστυχημάτων στην 

Πάφο καταγράφηκε το 2022. 
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύ-
που της αστυνομικής διεύθυνσης 
Πάφου Μιχάλη Νικολάου, το 2022 
καταγράφηκαν στην επαρχία 4 
θάνατοι από τροχαία σε σύγκριση 
με 9 το 2021. Από τους τέσσερις  
θανάτους σε τροχαία οι δυο αφο-
ρούν πεζούς που παρασύρθηκαν 
από οχήματα. 
Η μείωση στον αριθμό των θανα-
τηφόρων αλλά και των σοβαρών 
τροχαίων δυστυχημάτων αποδί-
δεται από την αστυνομία στα αυ-
ξημένα μέτρα που λαμβάνονται 
καθημερινά από τα μέλη της δύ-
ναμης. Η μείωση που παρατηρή-
θηκε το 2022 αποκτά ακόμη με-
γαλύτερη σημασία, καθώς ήταν 
μια χρονιά με κανονική τροχαία 
και τουριστική κίνηση, σε αντίθε-
ση με την προηγούμενη χρονιά το 
2021 που υπήρχαν οι περιορισμοί 
λόγω της πανδημίας και η τουρι-
στική κίνηση μειωμένη σχεδόν 
κατά 50%. 

Παγκύπρια μείωση 
Εν τω μεταξύ το Υπουργείο Μετα-

φορών, Επικοινωνιών και Έργων 
ανακοίνωσε την καταγραφή 38 
θανατηφόρων που προκλήθηκαν 
από οδικές συγκρούσεις κατά το 
έτος 2022, αριθμός ο οποίος είναι 
ο χαμηλότερος που έχει καταγρα-
φεί στην Κύπρο με μείωση 15.6% 
σε σχέση με το 2021. 
Ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Κυπριακή Δημοκρατία 
έχει υιοθετήσει τον Ευρωπαϊκό 
στόχο για μείωση των θανατηφό-
ρων από οδικές συγκρούσεις κατά 
50% την περίοδο 2021-2030. 
Το θέμα της οδικής ασφάλειας, 
συζητήθηκε στο πρόσφατο Συμ-
βούλιο Υπουργών Μεταφορών 
της ΕΕ ημερομηνίας 5/12/2022, 
όπου η Επιτροπή εξέφρασε τις 
ανησυχίες για την αύξηση των θα-
νατηφόρων από οδικές συγκρού-
σεις στην ΕΕ αφού κατά το 2021 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο υπήρξε 
αύξηση των θανατηφόρων κατά 
6% σε σχέση με 2020, ενώ τα προ-
καταρτικά στατιστικά για τους 
πρώτους έξι με δέκα μήνες του 
2022 είχαν αυξητική τάση σε σχέ-
ση με το 2021. 
Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοι-
νωνιών και Έργων κ. Γιάννης Κα-
ρούσος σε παρέμβαση του στο 

Συμβούλιο Υπουργών Μεταφο-
ρών της ΕΕ αναφέρθηκε στη μεί-
ωση που καταγράφεται στην Κύ-
προ κατά την περίοδο 2021-2022 
καθώς και τις δράσεις και πολιτι-
κές που υλοποιούνται ή υλοποιή-
θηκαν στην Κύπρο και συνέβαλαν 
σε αυτή τη μείωση. Η μείωση των 
θανατηφόρων που έχουν προκλη-
θεί από οδικές συγκρούσεις των 
τελευταίων ετών συνεχίζει να έχει 
πτωτική τάση αφού από το 2019 
καταγράφηκε μείωση 26.9% μέ-
χρι σήμερα. Συγκεκριμένα, το 
2019 καταγράφηκαν 52 θανατη-
φόρα, το 2020 καταγράφηκαν 48, 
το 2021 καταγράφηκαν 45 και το 
2022 καταγράφηκαν 38 θανατη-
φόρα. Βάσει των στατιστικών στοι-
χείων, το 2022 το ποσοστό μείω-
σης των θανατηφόρων που έχουν 
προκληθεί από οδικές συγκρού-
σεις ανέρχεται στο 15.6% σε σχέ-
ση με το 2021, σε 20.8% σε σχέ-
ση με το 2020 και 26.9% σε σχέση 
με το 2019. Η συλλογική προσπά-
θεια όλων όσοι έχουν προσφέρει 
στην ενίσχυση της οδικής ασφά-
λειας όπως το Υπουργείο Μετα-
φορών, Επικοινωνιών και Έργων, 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δη-
μόσιας Τάξεως, η Αστυνομία, το 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ορ-
γανισμοί και εθελοντές για την 
υλοποίηση δράσεων, πρωτοβου-
λιών, τροποποιήσεις νομοθεσιών 
αλλά και πολιτικών του Στρατηγι-
κού Σχεδίου για την Οδική Ασφά-
λεια έχει φέρει αποτελέσματα. 
Δεν στεκόμαστε, όμως, στη βελ-
τίωση των δεικτών μέχρι σήμερα, 
καθώς πίσω από κάθε στατιστι-
κό στοιχείο, υπάρχει μια ανθρώ-
πινη ζωή που χάθηκε άδικα στην 
άσφαλτο. Η σκληρή δουλειά και 
η συλλογική προσπάθεια από 
όλους τους εμπλεκόμενους θα 
συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθεί ο 
στόχος των μηδενικών θανατηφό-
ρων από οδικές συγκρούσεις.

Από 9 το 2021 μειώθηκαν σε 4 το 2022
Εντυπωσιακή μείωση θανατηφόρων στην Πάφο 

Δοκιμάζουν λύσεις για τον κυματισμό
Τσιμεντομπλόκ στην Ποσειδώνος στην Πάφο 
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Προς αποκατάσταση η 
Δημοτική πινακοθήκη

Σε εξέλιξη ερευνητικό πρόγραμμα 
Διάβρωση παραλιών και κλιματικά αλλαγή 

Τις ειδήσεις φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Κακουργιοδικείο Ποινή φυλάκισης 4 χρόνων 
για ληστεία, διαρρήξεις και εμπρησμό… 

Π οινή φυλάκισης 4 χρόνων για ληστεία, 
διαρρήξεις και εμπρησμό επέβαλε 
το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου, 

αφού έκρινε ένοχο 26χρονο συγκεκριμένα για 
τη διάπραξη των αδικημάτων της ληστείας, της 
παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβό-
λου όπλου, της διάρρηξης καταστήματος, και 
της κλοπής και επέβαλε σε αυτόν, συντρέχου-
σες ποινές φυλάκισης, με μεγαλύτερη την ποι-
νή φυλάκισης τεσσάρων χρόνων. 
Η σωρεία αδικημάτων διαπράχθηκαν τον Μάρ-
τιο, 2022, στην επαρχία Πάφου. 
Ο 26χρονος είχε τότε συλληφθεί από μέλη της 
Αστυνομίας και παρέμενε υπό κράτηση, βάσει 
δικαστικών διαταγμάτων, για σκοπούς εκδίκα-
σης των υποθέσεων ληστείας, διάρρηξης, και 
κλοπής. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από 
τις αστυνομικές έρευνες και που παρουσίασε 
ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου η Κα-
τηγορούσα Αρχή, ο 26χρονος εμπλεκόταν στη 

διάπραξη τεσσάρων ληστειών, που διαπρά-
χθηκαν σε περίπτερα στην επαρχία Πάφου, 
στις 12, 15 και 16 Μαρτίου, 2022. 
Η πρώτη ληστεία διαπράχθηκε υπό την απει-
λή σιδερένιου λοστού. Η ληστεία στις 15 Μαρ-
τίου, διαπράχθηκε υπό την απειλή πιστολιού, 
ενώ δύο ληστείες που διαπράχθηκαν στις 16 
Μαρτίου, διαπράχθηκαν υπό την απειλή κοντό-
καννου κυνηγετικού πυροβόλου όπλου. 
Η κλοπή του αυτοκινήτου διαπράχθηκε μεταξύ 
της 15ης και 16ης Μαρτίου, 2022, ενώ το όχη-
μα βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευ-

σης οχημάτων, σε πολυκατοικία στην Πάφο. 
Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από τις 
αστυνομικές εξετάσεις, το όχημα χρησιμοποιή-
θηκε κατά τη διάπραξη των ληστειών. Το κλοπι-
μαίο αυτοκίνητο, αξίας 2,000 ευρώ, εντοπίστη-
κε στις 19 Μαρτίου, 2022, καμένο, σε αγροτική 
περιοχή της Πάφου. 
Οι εξετάσεις που έγιναν στη σκηνή κατέδειξαν 
ότι η φωτιά στο όχημα είχε τεθεί κακόβουλα. 
Είχε προηγηθεί στις 17 Μαρτίου, 2022, η σύλ-
ληψη του 26χρονου, για τη διάρρηξη φαρμα-
κείου, στην επαρχία Πάφου.

Η σωρεία αδικημάτων 
διαπράχθηκαν τον Μάρτιο, 2022, 
στην επαρχία Πάφου. 

Η Διάβρωση των παραλιών και ο τρό-
πος που επιδρά σε αυτό η κλιματική 

αλλαγή είναι αντικείμενο πολλών ερευ-
νών ανά το παγκόσμιο. Πρόσφατα ξεκί-
νησε ανάλογη μελέτη και στην Κύπρο 
από το ΤΕΠΑΚ και συγκεκριμένα στον 
Κόλπο των Κοραλλίων. 
Πρόκειται για την πρώτη φάση των εργα-
σιών πεδίου στο πλαίσιο του ερευνητι-
κού προγράμματος «Παράκτια διάβρω-
ση λόγω κλιματικής αλλαγής: εκτίμηση 
και τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώ-
πισης σε τουριστικές περιοχές του Βο-
ρείου Αιγαίου και της Κύπρου», που 
χρηματοδοτείται από το «Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 
2014-2020, από το Πανεπιστήμιο Αιγαί-
ου και από το ΤΕΠΑΚ. 
Οι εργασίες στον Κόλπο των Κοραλλίων 
περιλάμβαναν βαθυμετρική και μορφο-
λογική αποτύπωση του πυθμένα, δειγ-
ματοληψίες, καθώς και τοπογραφική 
αποτύπωση στη χέρσο με σύγχρονο τε-
χνολογικό και ωκεανογραφικό εξοπλι-
σμό. 
Σε δηλώσεις ο καθηγητής του ΤΕΠΑΚ, 
Διόφαντος Χατζημιτσής, τόνισε ότι πραγ-
ματοποιήθηκαν μη επανδρωμένες πτή-
σεις με πολυφασματικούς αισθητήρες 
αλλά και αισθητήρα υψηλότερης ανάλυ-
σης, κάνοντας παράλληλα μετρήσεις με 

ραδιόμετρο και τοπογραφικό εξοπλισμό 
για την παραγωγή ορθοφωτογραφίας 
της περιοχής. «Επιπλέον, επιλέχθηκαν οι 
θέσεις και εγκαταστάθηκαν δύο υποθα-
λάσσιοι αισθητήρες μέτρησης των κυμα-
τικών χαρακτηριστικών, ένας υψίσυχνος 
ρευματογράφος, και ένα σύστημα παρα-
κολούθησης των φυσικών χαρακτηριστι-
κών της παραλίας που περιλαμβάνει με-
τεωρολογικό σταθμό και κάμερα για την 
αποτύπωση των μεταβολών της ακτο-
γραμμής», επεσήμανε. 
«Τα συστήματα αυτά θα παραμείνουν 
λειτουργικά ακόμη και μετά τη λήξη του 
ερευνητικού προγράμματος. Τα δεδο-
μένα που θα συλλεχθούν, μετά από την 
κατάλληλη επεξεργασία θα τροφοδοτή-
σουν, σε δεύτερη φάση, μοντέλα υδρο-
δυναμικής που θα συμβάλλουν στην 
ακτομηχανική αξιολόγηση και στον προ-

καταρκτικό σχεδιασμό έργων προστασί-
ας της ακτής». 
Η ομάδα έρευνας αποτελούνταν από 
τους Θ. Χασιώτη, Αναπληρωτή Καθηγη-
τή και τους δρ. Ο. Ανδρεάδη,  δρ. Α. Χα-
τζηπαυλή, και Α. Πούλο και Ι. Πετσιμέ-
ρη, μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΤΩΘΒΕ 
υπό την επίβλεψη και αρωγή της Μ. Λοϊ-
ζίδη, εκτελεστικού μηχανικού του Δήμου 
Πέγειας. 
Συμμετείχε επίσης ομάδα από το ΤΕΠΑΚ 
και το τμήμα ΠΟΜΗΓΕ η οποία αποτελεί-
το από τους καθηγητή Διόφαντο Χατζη-
μιτσή, Δρ. Χριστόδουλο Μέττα, Ευαγόρα 
Ευαγόρου και την Ιωσηφίνα Κουντούρη. 
Κατά την διάρκεια των εργασιών παρών 
ήταν και ο Δήμαρχος Πέγειας, Μαρίνος 
Λάμπρου, ο οποίος καλωσόρισε τις δύο 
ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου και του ΤΕΠΑΚ.

Αύξηση των σοβαρών ποινικών 
υποθέσεων καταγράφηκε το 2022 

στην Πάφο. Σύμφωνα με τον Εκπρό-
σωπο Τύπου της ΑΔΕ και Υπεύθυνο 
του ΤΑΕ Πάφου Μιχάλη Νικολάου το 
2022 απασχολήσαν την αστυνομία 
Πάφου 817 σοβαρές ποινικές υποθέ-
σεις σε σύγκριση με 553 το 2021. 
Από τις 817 σοβαρές ποινικές υποθέ-
σεις του 2022 οι 156 αφορούν διαρ-
ρήξεις ενώ το 2021 από τις 553 σοβα-
ρές ποινικές υποθέσεις οι 126 ήταν 
διαρρήξεις. Επεσήμανε επίσης πως η 
αύξηση που παρατηρείται στον γενι-
κό αριθμό των ποινικών υποθέσεων, 
οφείλεται στην έξαρση των υποθέ-
σεων πλαστογραφίας από πρόσωπα 
αφρικανικής καταγωγής που επιχει-
ρούν να ταξιδέψουν με πλαστά έγγρα-
φα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες 
αποκατάστασης της Δημοτικής 

Πινακοθήκης Πάφου.  
Η Δημοτική Πινακοθήκη βρίσκεται 
στο Πάρκο Ήβης Μαλιώτη το οποίο 
επίσης έχει εξωραϊστεί μετά από ει-
σφορά του Παφίτη απόδημου Λου-
κά Πουρούλη.
Ο Λουκάς Πουρούλης αποτελεί μια 
από τις εμβληματικές προσωπικό-
τητες της διεθνούς εξορυκτικής κοι-
νότητας και είναι ένας από τους πιο 
αξιοσέβαστους επιχειρηματίες της 
Αφρικανικής ηπείρου.
Η αποκατάσταση της Δημοτικής Πι-
νακοθήκης κρίθηκε ως επιτακτική 
ανάγκη αφού τα τελευταία χρόνια 
αφέθηκε στο έλεος του χρόνου και 
τα έργα που φιλοξενούνταν μετα-
φέρθηκαν σε αίθουσα στο Χάνι του 
Ιμπραήμ. Αναμένεται δε ότι η απο-
κατάστασή της θα ενισχύσει τις δυ-
νατότητες καλλιτεχνικής δημιουργί-
ας και παράδοσης στην επαρχία.
Αναμένουμε σύντομα την πλήρη 
αποκατάσταση και λειτουργία της 
Δημοτικής Πινακοθήκης η οποία 
αποτελεί έμμεση αναγνώριση του 
έργου των καταξιωμένων Παφίων 
εικαστικών.

Αύξηση σοβαρών 
υποθέσεων
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Υποσχέσεις Χατζηπαντέλα για Γ.Ν Πάφου 
Ζήτησε πίστωση χρόνου για την παιδιατρική και τη 
Μονάδα Αιμοκάθαρσης… 

Υ ποσχέσεις για άμεση λύση σε ορισμέ-
να πιεστικά προβλήματα που αντιμετω-
πίζει το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου έδω-

σε ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζηπαντέλα, 
ο οποίος την Δευτέρα  επισκέφθηκε το κρατικό 
νοσηλευτήριο και μοίρασε δώρα στα παιδιά που 
νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική του νο-
σοκομείου στην οποία το τελευταίο διάστημα 
παρατηρούνται προβλήματα έλλειψης κλινών. 
Πολλά παιδιά από την επαρχία Πάφου, λόγω του 
ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες, αναγκάζο-
νται να νοσηλευθούν στον παιδιατρικό θάλαμο 
του νοσοκομείου Λεμεσού, ή ακόμη και της Λάρ-
νακας. 
Ο κ. Χατζηπαντέλα, δήλωσε ότι στην παιδιατρι-
κή κλινική τα κρεβάτια μειώθηκαν εξαιτίας του 
γεγονότος ότι θα έπρεπε σε κάθε νοσηλευτή-
ριο να υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες για ασθενείς 
με covid.  Σήμερα λειτουργούν μόνον εννέα κλί-
νες , στο Γενικό Νοσοκομείο  Πάφου που λόγω 
τη έξαρσης των ιώσεων που παρατηρείται δεν 
επαρκούν. 
Στα σχέδια του ΟΚΥπΥ είναι η αναδιάταξη τμημά-
των και κλινικών η οποία θα επέλθει με την αξι-

οποίηση του 4ου ορόφου του Νοσοκομείου για 
το παιδί και την γυναίκα. Αυτό θα δώσει την δυ-
νατότητα για αύξηση και των κλινών. Το σχετικό 
κονδύλι για τον 4ο όροφο είναι στον προϋπολο-
γισμό του ΟΚΥπΥ. 
Καθυστέρηση για καλό 
Ο Υπουργός Υγείας επιβεβαίωσε ότι θα καθυστε-
ρήσει η παράδοση του νέου κτηρίου της Μονά-
δας Αιμοκάθαρσης. Το νέο κτήριο ανεγείρεται 
στην ανατολική πλευρά του νοσοκομείου Πά-
φου. Η μονάδα θα έπρεπε με βάση το αρχικό 
χρονοδιάγραμμα να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο. 
Τελικά, θα λειτουργήσει εντός Μαΐου αφού γίνο-
νται κάποιες αλλαγές σύμφωνα με τον Υπουργό 
Υγείας που θα είναι προς όφελος των ασθενών 
όπως είπε. Ο 3ος όροφος του κτιρίου, θα μετα-
τραπεί σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας, γεγονός 
που θα συμβάλει στην γενικότερη αποσυμφόρη-
ση του νοσοκομείου Πάφου. 
Η σύγχρονη μονάδα αιμοκάθαρσης θα έχει τη 
δυνατότητα να αναπτύσσει μέχρι και 25 σταθ-
μούς αιμοκάθαρσης, αναλόγως και με τις ανά-
γκες της. 
Εκτός, από την κανονική Μονάδα Αιμοκάθαρσης, 

η νέα Μονάδα θα διαθέτει ξεχωριστή Μονάδα 
Αιμοκάθαρσης για τους οροθετικούς ασθενείς. 
Θα λειτουργεί επίσης, ξεχωριστή μονάδα για λοι-
μώδη νοσήματα, ενώ στο ίδιο κτίριο θα στεγα-
στούν τα εξωτερικά νεφρολογικά ιατρεία. 
Θα λειτουργεί επίσης μονάδα Βραχείας Νοση-
λείας, θάλαμος για μικρές επεμβάσεις και θα 
υπάρχει και θάλαμος για περιτοναϊκή κάθαρση 
που αποτελεί ένα άλλο είδος θεραπείας αποκα-
τάστασης της νεφρικής λειτουργίας. 
Η σύμβαση για το έργο ξεπερνά τα πέντε εκατομ-
μύρια ευρώ και ο εργολάβος θα έχει την ευθύ-
νη για τη Συντήρηση του Έργου για περίοδο 12 
ετών.

Φ. Φαίδωνος
Χρονιά σταθμός το 2023

Χρονιά σταθμός θα είναι το 
2023 για την Πόλη της Πά-

φου εκτιμά ο Δήμαρχος Φαίδω-
νας Φαίδωνος λόγω της έναρξης 
της λειτουργίας δυο νέων Πανε-
πιστημιακών Σχολών και συγκε-
κριμένα τμημάτων του ΤΕΠΑΚ 
και του Αμερικάνικου Πανεπι-
στημίου της Βηρυτού. Έργα ανέ-
φερε, έγιναν πολλά τα τελευ-
ταία χρόνια στην Πάφο, όμως η 
ανέγερση των δυο εμβληματι-
κών κτηριακών συγκροτημάτων 
που θα στεγάσουν τα νέα πανε-
πιστήμια είναι πρωτόγνωρο για 
την Πάφο.   
Η παρουσία δημόσιου Πανεπι-
στημίου και η λειτουργία για 
πρώτη φορά στην Κύπρο πανε-
πιστημίου από το εξωτερικό  εί-
ναι σφραγίδα που αντικατοπτρί-
ζει τόσο την ανοδική πορεία της 
χώρας αλλά και της Πάφου, ιδι-
αίτερα στην πανεπιστημιακή 
μόρφωση. 
Στόχος επανάλαβε ο κ Φαίδω-
νος, είναι σε μια πενταετία τα 
τρία πανεπιστήμια να έχουν 5 
χιλιάδες φοιτητές που θα φοι-
τούν με φυσική παρουσία δίνο-
ντας παράλληλα μια νέα δυνα-
μική στην Πόλη της Πάφου. 
Ο κ. Φαίδωνος ευχήθηκε παράλ-
ληλα η Πόλη της Πάφου να επι-
λεγεί από μεγάλους οικονομι-
κούς οργανισμούς του ιδιωτικού 
τομέα για να εγκαταστήσουν 
γραφεία στην Επαρχία.
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο 
ίδρυσης ιατρικής σχολής σε τε-
μάχιο δίπλα από το γενικό νο-
σοκομείο ανέφερε ότι αναμένε-
ται σύντομα να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία παραχώρησης του 
τεμαχίου από το υπουργικό 
συμβούλιο και σε δυο με τρεις 
εβδομάδες θα δημοσιευθεί η 
προκήρυξη ενδιαφέροντος.

Τις ειδήσεις φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ξήρανση ευκαλύπτων σε Τίμη και Κανναβιού 
Εξηγήσεις και διευκρινίσεις του Τμήματος Δασών
Φως στις αιτίες που οδήγησαν 

στην ξήρανση εκατοντάδων 
ευκάλυπτων στο δασάκι της Τίμης 
πλησίον του αεροδρομίου Πάφου 
ρίχνει το Τμήμα Δασών, και το αρμό-
διο Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυ-
ξης και Περιβάλλοντος, με αφορμή 
ερώτηση της Βουλευτού του Κινή-
ματος Οικολόγων Αλεξάνδρας Ατα-
λίδου. Η ξήρανση των ευκαλύπτων 
είχε παρατηρηθεί πριν από περίπου 
5 χρόνια και εντάθηκε τα προηγού-
μενα δύο χρόνια σε βαθμό μάλιστα 
που δημιουργήθηκαν υποψίες ότι 
επρόκειτο για κακόβουλη ενέργεια. 
Μετά από σχετικές καταγγελίες και 
του Κινήματος Οικολόγων, το Τμήμα 
Δασών είχε διενεργήσει έρευνα και 
το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργει-
ας είχε αποκλειστεί. 
Τα τελευταία χρόνια όμως παρα-
τηρήθηκε ξήρανση και ευκαλύπτων 
που βρίσκονται στο κέντρο της κοι-
νότητας Κανναβιού και δίπλα από 
τον ποταμό. 

Ασθένησαν 
Απαντώντας στην κ. Ατταλίδου ο 
Υπουργός Γεωργίας ειδικότερα για 
την ξήρανση των ευκαλύπτων, ση-
μειώνει ότι πρόκειται για ξενικό εί-
δος και δεν αποτελεί μέρος της φυ-
σικής παρόχθιας βλάστησης των 

ποταμών της Κύπρου. 
Πρόκειται για είδος με ιδιαίτερα 
υψηλές υδατικές απαιτήσεις και 
γι’ αυτό εισήχθηκε στην Κύπρο και 
χρησιμοποιήθηκε ιστορικά, για την 
αποξήρανση υγροτόπων. 
Κατά το 2022, πρόσθεσε, δεν έχει 
παρατηρηθεί καμία νέκρωση δέ-
ντρων ευκαλύπτου στην περιοχή 
αναφοράς. 
Σημειώνεται ωστόσο, ότι τον πε-
ρασμένο χειμώνα διενεργήθηκε 
αυστηρό κλάδεμα (κλάδεμα ανα-
νέωσης), με την εποπτεία του Τμή-
ματος Δασών του ΥΓΑΑΠ, με σκοπό 
να αποφευχθούν ατυχήματα λόγω 
της πτώσης ξηρών κλαδιών από την 
κόμη μερικών δέντρων που φύονται 
πολύ κοντά στον κύριο δρόμο του 
επαρχιακού οδικού δικτύου στην 
Κοινότητα Κανναβιούς. 
Πέραν των πιο πάνω, σημειώνεται 
ότι ενδέχεται τα άτομα ευκαλύπτου 
να είχαν προσβληθεί από το έντο-
μο Glycaspis brimblecombei (ψύλ-
λα του ευκαλύπτου) που οδηγεί σε 
ξήρανση και πτώση φύλλων, ή απώ-
λεια χρώματος, αλλά δεν προκαλεί 
ξήρανση του φυτού. 
Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος 
Δασών, το είδος του εντόμου αυτού 
εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην 
Κύπρο το 2015 κυρίως σε κοίτες πο-

ταμών όπου φύονται ευκάλυπτοι. 
Ως εκ τούτου και λόγω αυτής της 
εικόνας, υπάρχει η πιθανότητα να 
μην είχε εκτιμηθεί ορθά ο βαθμός 
ζωτικότητας των δέντρων, από κα-
τοίκους της περιοχής κατά την υπό 
αναφορά περίοδο.
 
Δεν φταίει το φράγμα
Το Υπουργείο Γεωργίας σημειώνει 
επίσης ότι η ξήρανση δεν μπορεί να 
αποδοθεί στο φράγμα για το οποίο 
οι κατασκευαστικές εργασίες ολο-
κληρώθηκαν το 2005 και είναι χω-
ρητικότητας 17,168 Ε.Κ.Μ. και  συμ-
βάλλει στην ορθολογική διαχείριση 
των υδάτινων πόρων της χώρας μας, 
η οποία πλήττεται από συχνές περι-
όδους ανομβρίας. 
Με τη λειτουργία του φράγματος, 
όπως αναφέρεται έχει διασφαλι-
στεί η ύδρευση 31 Κοινοτήτων της 

ημιορεινής περιοχής Πάφου και του 
Δήμου Πέγειας, ενώ παράλληλα, 
ενισχύονται οι πηγές υδροδότησης 
των περιαστικών Κοινοτήτων και 
του Δήμου Πάφου. 
Τονίζεται ακόμη ότι από την έναρξη 
λειτουργίας του φράγματος και για 
σκοπούς διατήρησης του οικοσυ-
στήματος κατάντη, ελευθερώνονται 
ποσότητες νερού προς τον ποταμό. 
Οι ποσότητες αυτές ενισχύονται και 
από τις εποχιακές απορροές των 
υδατορεμάτων που καταλήγουν 
στον ποταμό της Έζουσας και βρί-
σκονται κατάντη του φράγματος. 
Παράλληλα, το Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλ-
λοντος (ΥΓΑΑΠ) έχει εγκαταστήσει 
παροχές για άρδευση των παραπο-
τάμιων περιουσιών αλλά και των αι-
ωνόβιων δέντρων.
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Ρομάν Ντουμπόφ Νίκος Τσαππής  Στάθης Φιλίππου Πυροβολισμοί 

αιρετίζουμεΧ

Ο Δίκαιος

Το 2023 που ελπίζουμε να είναι γουρλί-
δικο και θα μας φέρει ότι μας στέρησε το 
2022. Κυρίως την ελευθερία μας, η οποία 
δοκιμάστηκε και δοκιμάζετε ακόμα…

Το 2022 που έφυγε επιτέλους και ελπί-
ζουμε να πήρε μαζί του και όλα τα κακά 
που μας έφερε. Σίγουρα είναι μια χρονιά 
την οποία δεν θυμόμαστε με νοσταλγία…

Τα μυαλά μας που όσα χρόνια και αν πε-
ράσουν δεν αλλάζουν σε κάποια πράγ-
ματα και αυτό θα έλεγα ότι είναι πρόβλη-
μα…

Τις νέες κόντρες που θα έχουμε αυτή 
την περίοδο καθώς μπήκαμε στην τελι-
κή ευθεία της κούρσας των Προεδρικών 
Εκλογών… 

Τους υποψηφίους που έστω και την 
υστάτη κατάλαβαν ότι ο αγώνας τους 
ήταν μάταιος και αποσύρθηκαν από την 
κούρσα των Προεδρικών…

Τους εμβολιασμένους που μπορούν να 
κοιμούνται ήσυχοι για ένα χρονικό διά-
στημα, μέχρι επιτέλους να απαλλαγούμε 
μια και καλή από τον κορωνοϊό…

Τους αντιεμβολιαστές, που είναι επανα-
στάτες χωρίς αιτία από τη στιγμή που 
το εμβόλιο δεν είναι υποχρεωτικό και 
μπορούν απλά να μην εμβολιαστούν οι 
ίδιοι…

Τους διαιτολόγους που θα τρελαθούν 
από τη δουλειά αυτές τις ημέρες από 
όλους εμάς που θα καταφτάσουμε ζητώ-
ντας δίαιτες για να χάσουμε τα περιττά 
κιλά…

Τις προοπτικές για το 2023 που διαγρά-
φονται όπως εκτιμούν οι ειδικοί λα-
μπρές. Μήπως ξεχνούν ότι έχουμε ακόμα 
ένα πόλεμο σε εξέλιξη;

Τις όμορφες, καλές καρδιές που όλα τα 
συγχωρούν και ομορφαίνουν αυτό τον 
κόσμο που τον κάναμε σαν τα μούτρα 
μας…

Τα νέα έργα που δρομολογούνται στους 
δήμους της Επαρχίας μας με το νέο χρό-
νο και θα μας οδηγήσουν άλλο ένα βήμα 
προς την πρόοδο και την ευημερία…

Τις Πανεπιστημιακές Σχολές που αναμέ-
νεται να λειτουργήσουν από τον Σεπτέμ-
βριο στην Πάφο και ελπίζουμε αυτή τη 
φορά όντως να λειτουργήσουν…

Τον άτιμο κορωνοϊό που εκεί που πιστεύ-
αμε ότι έχουμε απαλλαγεί από αυτόν 
επιστρέφει και πάλι δριμύτερος…

Τους διάφορους επαγγελματίες που κτυ-
πήθηκαν σκληρά από την κρίση του κο-
ρωνοϊού τα δύο προηγούμενα χρόνια και 
ελπίζουμε να ρεφάρουν με τη νέα…

Υγεία, χαρά και αγάπη ευχόμαστε σε 
όλους τους αναγνώστες μας και ελπίζου-
με η νέα χρονιά να φέρει υγεία σε όλο τον 
κόσμο και ότι ποθεί στον καθένα ξεχωρι-
στά… 

Στα πάνω ο πρόεδρος της 
Pafos fc που με τις επιλογές 
και τις επενδύσεις του κα-
τάφερε να κάνει την Πάφο 
να «παραμιλά» για την πο-
δοσφαιρική ομάδα της…

Στα πάνω ο Αστυνομικούς 
Διευθυντής Πάφου και όλα 
τα μέλη της δύναμης που υ-
πηρετούν στην πόλη και την 
επαρχία για την πολύ καλή 
δουλειά που έγινε κατά τη 
διάρκεια των εορτών…

Μόνο αυτό;

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης σε συ-

νέντευξή του στην εφημερίδα Φι-
λελεύθερος, παραδέχεται ότι ή-
ταν λάθος το ταξίδι με το αερο-
πλάνο του Σαουδάραβα, αλλά α-
ντιτάσσει ότι στους τόσους ελέγ-
χους που έγιναν δεν έχει βρεθεί 
τίποτε μεμπτό. Μιλά για προσπά-
θεια να πληγεί το ήθος και η εντι-
μότητά του προκειμένου να μειω-
θεί ο χρόνος παρουσίας του στην 
προεδρία της Δημοκρατίας.
Δηλαδή κύριε Πρόεδρε μόνο αυ-
τό ήταν το λάθος που διαπράξα-
τε κατά τη διάρκεια της 10χρονης 
προεδρίας σας;
Ο διορισμός διαφόρων που στη 
συνέχεια αποδείχτηκαν λανθα-
σμένοι με αποτέλεσμα να ζημιω-
θεί καίρια το δημόσιο, το κλείσι-
μο του συνεργατισμού, το επεν-
δυτικό πρόγραμμα και τα όσα α-
ποκαλύφθηκαν, οι εξελίξεις στο 
Κυπριακό που είχαν ως αποτέλε-
σμα να βρίσκεται σήμερα στη χει-
ρότερη μοίρα από το 1974,δεν πι-
στεύετε ότι οφείλονταν σε δικά 
σας λάθη;
Θα ήταν καλύτερο να μην ανα-
φερθείτε καθόλου στα λάθη σας 
κύριε πρόεδρε και να περιορι-
στείτε μόνο στις επιτυχίες σας, 
καθώς η μη παραδοχή των λαθών 
μας, δεν μας εξυψώνει παρά μας 
ρίχνει στα μάτια των πολιτών οι 
οποίοι αντιμετωπίζουν συνήθως, 
τις όποιες παρενέργειες από τη 
διάπραξη των λαθών της ηγεσί-
ας τους.
Κοντολογίς δεν είναι κακό αν ανα-
γνωρίζει κάποιος τα λάθη του και 
να ζητά συγνώμη. Όταν μάλιστα 
αυτό γίνεται ακόμα και σε περί-
πτωση που όπως λέτε δεν έχει α-
ποδειχθεί κάτι μεμπτό, η συγνώ-
μη και η παραδοχή αποκτούν με-
γαλύτερη αξία. Δεν νομίζετε;

Κακή εντύπωση προκαλούν 
οι ασχήμιες στον χώρο 

στάθμευσης του αρχαιολογικού 
πάρκου Κάτω Πάφου. Φαίνεται 
ότι οι αρμόδιοι δεν ασχολού-
νται για τον χώρο, με αποτέλε-
σμα όλα αυτά. 
Πέραν από τα σκουπίδια που 
«κοσμούν» τα αρχαία, έχου-
με αυτοκίνητα εγκαταλειμμένα, 
σπασμένα φαναράκια, διαλυμέ-
να πλακόστρωτα και άλλα που 
δεν τιμούν τους αρμόδιους.   

Ασχήμιες στον χώρο στάθμευσης Κάτω Πάφου

Στα πάνω ο Παφίτης για-
τρός Στάθης Φιλίππου για 
την βοήθεια που προφέ-
ρει στους χιλιάδες Κύπρι-
ους ασθένειες που τον ε-
πισκέπτονται στη Γερμά-
νια…

Στα Κάτω ο υπουργός 
παιδείας που για άλλη 
μια φορά με τους χειρι-
σμούς στα θέματα  της 
προδημοτικής εκπαίδευ-
σης και των εξετάσεων 
τετραμήνων αναστατώ-
νει την Εκπαίδευση …

Στα κάτω όλοι όσοι αρπά-
ζουν στα χέρια τους όπλα 
για να λύσουν τις διαφο-
ρές τους μικρές και μεγά-
λες και δυστυχώς τα πε-
ριστατικά και στην επαρ-
χία μας αυξάνονται…

Πρόδρομος Προδρόμου

Ε κατοντάδες πολίτες επέλεξαν το παραλια-
κό μέτωπο της Κάτω Πάφου για βόλτα την 

ημέρα της Πρωτοχρονιάς. Οι καλές καιρικές 
συνθήκες ώθησαν αρκετούς πολίτες να βγουν 
από τα σπίτια τους και να περπατήσουν τον 
πανέμορφο παραλιακό πεζόδρομο από τα δη-
μοτικά Μπάνια έως το Κάστρο. Να σημειώ-
σουμε ότι στον εν λόγω πεζόδρομο έχουν α-
παγορευτεί τα οχήματα και άλλα τροχοφόρα πλέον οι πολίτες νοιώθουν ασφάλεια. Ε-
ντός του έτους αρχίζουν και τα έργα, και πολύ σύντομα το παραλιακό μέτωπο θα αποτε-
λέσει έναν ιδανικό οικογενειακό προορισμό για ντόπιους και ξένους. 

Πολυκοσμία στο πεζόδρομο…
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Έ νας ολόκληρος χρό-
νος πέρασε χωρίς των 

τέως δήμαρχο Γεροσκή-
που Μιχάλη Παυλίδη. Ο 
δήμαρχος με το μόνιμο 
χαμόγελο, που ακόμα και 
στις πιο δύσκολες και ά-
βολες στιγμές έβρισκε 
πάντα τρόπο να σε κάνει 
να χαμογελάσεις. Και εί-
ναι αυτό που θυμόμαστε 
περισσότερο από κάθε τι 
άλλο από τον Μιχάλη. Τον 
απλό άνθρωπο και φίλο, που ποτέ δεν θεώ-
ρησε ότι τοι δημαρχιλίκι, οι επιχειρήσεις, ή 
ο όποιος άλλος τίτλος τον έκανε κάτι διαφο-

ρετικό από αυτό που πραγ-
ματικά ήταν και ήθελε να εί-
ναι. Ένας απλός άνθρωπος 
που απολάμβανε την χαρά 
της ζωής σε κάθε του στιγ-
μή.
Ακόμα και κάποιες φορές 
που ερχόταν η συζήτηση στα 
δύσκολα χρόνια, τα όποια 
παθήματα και δυσκολίες ή-
ταν διανθισμένα με χιούμορ 
και τελείωναν πάντα με το 
χαρακτηριστικό τρανταχτό 

και αυθεντικό του γέλιο.
Αυτά θυμόμαστε Μιχάλη και αυτά είναι 
που μας λείπουν καθημερινά…

Ένα χρόνο χωρίς τον Μιχάλη

Πάνε και οι Αρχιεπισκοπικές εκλογές, πά-
νε και τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά 
και τα Θεοφάνια. Τώρα βουρ για τις προε-
δρικές με ότι αυτό συνεπάγεται…

Δηλαδή μέχρι να γίνει αναπροσαρμογή 
του κατώτατου μισθού κάποιοι θα αφυ-
πηρετήσουν; Τι γίνεται όμως με τις συντά-
ξεις εκεί δεν θα έχουμε αναπροσαρμογή;

Προσοχή: Ποτέ μην βάζετε όπισθεν όταν 
βρίσκεστε κοντά σε γκρεμό. Ούτε εάν βρί-
σκεστε σε όχημα, ούτε εάν είστε πεζοί…

Το μοναδικό λάθος του Προέδρου στην 
10ετή θητεία του στην Προεδρία της Δη-
μοκρατίας ήταν το ταξίδι με το αεροπλάνο 
του Σεΐχη στις Σεϋχέλλες. Όλα τα υπόλοι-
πα τα διέπραξαν άλλοι…

Έχουν θορυβηθεί πολλοί με την έξαρση 
των κρουσμάτων κορωνοϊού στην Κίνα, 
μέχρι και οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Στην Κύπρο πάντως είμαστε 
ψύχραιμοι με πρώτο τον Πέτρο Καραγιάν-
νη…

Τα ύστερα του κόσμου. Ακόμα και μανά-
δες, σκοτώνουν τα παιδιά τους!!!

Για άλλη μια φορά ο Υπουργός Υγείας ε-
πισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου 
και έδωσε υποσχέσεις. Γενικά και αόρι-
στα βεβαίως ότι θα εξετάσει και θα δει με 
τους συνεργάτες που επιλύονται τα διά-
φορα προβλήματα. Δε βαριέσαι τι αξία 
δηλαδή θα είχε ένα για ακόμα μια φορά 
μας έδινε κάποιες υποσχέσεις;

Όταν διατυμπανίζουν ότι ο μέσος μισθός 
στην Κύπρο, είναι 1.800 ευρώ τι ακριβώς 
εννοούν; Αξία θα είχε να μας πουν πώς 
βγαίνε αυτό το ποσό. Πόσο τοις εκατό δη-
λαδή των εργαζομένων παίρνουν αυτά τα 
λεφτά;

Οι προαγωγές λέει στην αστυνομία μπο-
ρεί να πέφτουν αλλά τα ωφελήματα εξα-
κολουθούν να τα επωφελούνται, όσοι πή-
ραν τις προαγωγές!!!

Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον εάν κάποιο 
κανάλι έβρισκε μια οικογένεια 

Το κακό έχει παραγίνει με τις κλοπές. Τώ-
ρα τελευταία άρχισαν να κλέβουν μέχρι 
και περιστέρια. Για ωδικά πτηνά είχαμε 
ξανακούσει, αλλά περιστέρια; Τι θα τα έ-
καναν οι αθεόφοβοι;

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν κακές 
και καλές χρονιές. Δεν ευθύνονται τα χρό-
νια για την δυστυχία ή την ευτυχία μας. 
Σε όλες τις περιπτώσεις πλην ελαχίστων 
φταίει ο άνθρωπος…

Δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά που γίνο-
νται αιτία καυγάδων και επίλυσης διαφο-
ρών με όπλα. Είναι και οι γυναίκες…

Ανησυχεί κανείς με τις νέες πρόσφατες 
απειλές και προκλήσεις των Τούρκων αξι-
ωματούχων κατά του Ελληνισμού ή κοιμό-
μαστε όλοι ήσυχοι;

Είδατε τα κριτήρια που θέτει ο αποσυρ-
θείς υποψήφιος Πρόεδρος Μάριος Ηλιά-
δης για το νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας; 
Όλοι θα νομίζουν ότι εννοεί αυτούς…

Μ. Ηλιάδης

Όταν πριν από δεκατέσσερις μήνες απο-
φάσιζα ν’ ανακοινώσω την πρόθεση μου 

να εξαγγείλω υποψηφιό-
τητα για τις Προεδρικές Ε-
κλογές του 2023, το έκανα 
γιατί πίστευα ότι ως ένα 
υπερκομματικό και ανε-
ξάρτητο πολιτικό πρόσω-
πο, μπορούσα και όφειλα 

τη δεδομένη στιγμή, να δηλώσω παρών, 
σε μία κρίσιμη και καθοριστική για την πα-
τρίδα μας καμπή, αναφέρει στην ανακοί-
νωσή της απόσυρσης της υποψηφιότητάς 
του για την Προεδρία της Δημοκρατίας ο 
Μάριος Ηλιάδης.
Κόμματα αλλά και υποψήφιοι Πρόεδροι, 
οι οποίοι έχουν κοινές ανησυχίες μ’ εμένα, 
αναφέρει, παρέμειναν προσκολλημένοι σ’ 
αρχικούς σχεδιασμούς, αδιαφορώντας αν 
αυτοί είναι αδιέξοδοι και πολύ πιθανόν 
καταδικασμένοι σ’ εκλογική αποτυχία.
Τι να κάνει ο άνθρωπος αφού έβλεπε ότι 
βαδίζει σε αδιέξοδο…

Ο. Μιχαηλίδης

Τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων από 
το υπουργείο Οικονομικών καταγγέλλει 

στον Γενικό Εισαγγελέα ο 
Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέ-
ας Μιχαηλίδης, για διά-
θεση κονδυλίου €271.000 
σε δύο οίκους, για παροχή 
συμβουλών σχετικά με τη 
διαχείριση των αεροδρο-

μίων Λάρνακας και Πάφου, χωρίς προσφο-
ρές και δίχως να περιλαμβάνεται κονδύλι 
στον προϋπολογισμό. Μάλιστα, το αίτη-
μα υποβλήθηκε στην κοινοβουλευτική Επι-
τροπή Οικονομικών, αποκρύβοντας το γε-
γονός ότι οι συμβάσεις με τους δύο οίκους 
είχαν ήδη υπογραφεί. Δηλαδή, ζητήθηκε 
έγκριση κονδυλίου το οποίο ουσιαστικά το 
υπουργείο δεσμεύθηκε να καταβάλει ερή-
μην της Βουλής. Ο Γενικός Ελεγκτής σημει-
ώνει επίσης, πως ειδικά στη δεύτερη πε-
ρίπτωση, η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οι-
κονομικών ουδέποτε ενέκρινε τη διάθεση 
των €271.000. 
Από την επιστολή του Γενικού Ελεγκτή 
προκύπτει πως ο Γενικός Εισαγγελέας είχε 
ενημερωθεί σχετικά από το υπουργείο Οι-
κονομικών, κάτι το οποίο περιπλέκει την ό-
λη υπόθεση. Όπα!!!
Δηλαδή το ήξερε ο γενικός αλλά δεν έκανε 
τίποτα; Περίεργο…

Π. Προδρόμου

Είναι αντισυνταγματικό να μην έχει ο γο-
νιός την επιλογή φοίτησης του παιδιού 

του σε νηπιαγωγείο, είπε 
στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Παι-
δείας, Αθλητισμού και Νε-
ολαίας (ΥΠΑΝ), Πρόδρο-
μος Προδρόμου.
Τα περισσότερα παιδιά 
στα κοινοτικά νηπιαγω-

γεία είπε, είναι κάτω των 4 ετών και 6 μη-
νών, άρα δεν είναι προδημοτικής, επεσή-
μανε ο κ. Προδρόμου, προσθέτοντας ότι 
αν σπεύσουν όλα τα παιδιά να εγγραφούν 
στα κοινοτικά νηπιαγωγεία, δεν θα υπάρ-
χουν θέσεις για άλλα παιδιά.
Το να φτιάξουμε κι άλλα κοινοτικά και δη-
μόσια νηπιαγωγεία δεν παίζει καθόλου ε;

Ο Δίκαιος

Ακτύπητο Δίδυμο

Α ναμφίβολα η ταυτόχρονη ανέγερση δύο 
κτιρίων στην πόλη μας τα οποία αισιο-

δοξούμε ότι από τον Σεπτέμβριο θα στεγά-
σουν τις Πανεπιστημιακές Σχολές Τουριστι-
κών Επαγγελμάτων του ΤΕΠΑΚ, αλλά και του 
Πρώτου παγκοσμίων παραρτήματος του Α-
μερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού, ε-
νός ιδρύματος με μεγάλο κύρος και εκτόπι-
σμα παγκοσμίως.
Εάν λοιπόν θα ξεχωρίζαμε κάτι για το 2023, 
θα κρίναμε ως σημαντικότερα την λειτουργία 
των δύο αυτών ιδρυμάτων στην πόλη μας, 
τα οποία αναμένεται να δημιουργήσουν τον 
πολυπόθητο τρίτο πυλώνα ανάπτυξης.
Ας ελπίσουμε ότι τα καλύτερα έπονται…

Τελική ευθεία

Μπήκε ο χρόνος τελικά γιορτάσαμε τα Θεία 

και μπαίνουν οι Προεδρικές στην τελική ευθεία…

Μεγάλος ο αναβρασμός εις τα επιτελεία, 

να βάλουν όλοι θέλουνε στα βάσανα τελεία.

Έτσι μας παρασύρουνε στις εκλογές εν τέλει, 

χορεύοντας στην πλάτη μας όλοι τους τσιφτετέλι…

Με θα μας μαγνητίζουνε με λόγια κι’ υποσχέσεις, 

που άμα τις τηρήσουνε εμένα να με… χ…σεις.

Γι’ αυτό κι εγώ αποφάσισα στις σάτιρες να μείνω, 

ώστε να μην αναγκαστώ να γλείφω εκεί που φτύνω…

Wassim El Hajj

O dr Wassim El Hajj είναι 
ο πρύτανης του δίδυ-

μου Αμερικανικού Πανεπι-
στημίου της Βηρυτού που 
θα λειτουργήσει από τον 
Σεπτέμβριο στην Πάφο. Ο 
δρ. Wassim, την περασμέ-
νη εβδομάδα παραχώρη-
σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Αδέ-
σμευτο, απαντώντας με μεγάλη ευγένεια 
και προθυμία στα ερωτήματα που του υπο-
βάλαμε και αφορούν τη λειτουργία του Πα-
νεπιστημίου.
Πέραν της απλότητας και σεμνότητάς του, 

διακρίναμε και την μεγάλη 
σοβαρότητα με την οποία 
εργάζεται για την ίδρυση 
του πρώτου δίδυμου Πανε-
πιστημίου (όπως το ονομά-
ζει ο ίδιος) με την επίσημη ο-
νομασία AUB mediterraneo.
Ο δρ. Wassim έχει το τελευ-

ταίο διάστημα εγκατασταθεί στην Πάφο 
παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη των 
εργασιών για την ανέγερση της πρώτης φά-
σης των Πανεπιστημιακών υποδομών και 
προετοιμάζοντας όσο καλύτερα γίνεται την 
έναρξη των μαθημάτων…



Δεν είναι απροστάτευτοι 
οι καταναλωτές 

Ο ι καταναλωτές έχουν δικαιώματα τα οποία κατοχυρώ-
νονται νομοθετικά και θα πρέπει να τα διεκδικούν υ-

ποδεικνύει η νομική σύμβουλος του Κυπριακού Συνδέσμου 

Καταναλωτών Βιργινία Χρίστου. Ανέφερε χαρακτηριστι-
κά ότι από το 2022 οι καταναλωτές που αγοράζουν κάποιο 
ελαττωματικό  προϊόν μπορούν να διεκδικήσουν την επι-
στροφή ολόκληρου του ποσού. Όλα τα προϊόντα όπως εί-
πε καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνων. Ακόμη 
όπως είπε και για τα εμπορεύματα που είναι σε stock κα-
λύπτονται από εγγύηση ενός χρόνου. Η κ. Χρίστου κάλεσε 
τους καταναλωτές να προβαίνουν σε καταγγελίες προς τον 
σύνδεσμο για περιπτώσεις παραπλανητικών διαφημίσεων 
για εκπτώσεις ή για άλλες περιπτώσεις που διαπιστώνουν 
από επιχειρήσεις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Πιέζουν για ΚΕΠ στη Γεροσκήπου

Συνεχίζονται προσπάθει-
ες που καταβάλλονται α-

πό φορείς και παράγοντες 
στη Γεροσκήπου για την μετα-
τροπή των πρώην κτιρίων της 
ΣΠΕ σε Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Πολιτών. Η επιστολή που εί-
χε σταλεί προς τα αρμόδια Υ-
πουργεία  από την επιτροπή 
πρωτοβουλίας δημοτών Γερο-
σκήπου και Ανατολικής Πάφου 
απαντήθηκε από την διευθύ-
ντρια του Τμήματος Διοίκη-
σης και Προσωπικού η οποία 
αναφέρει ότι το έργο εξετάζε-
ται και προωθείται όμως όπως 
σημειώνει ακόμη δεν έχει κα-
θοριστεί χρονοδιάγραμμα. Οι 
φορείς που προωθούν την αξι-
οποίηση των κτιρίων της ΣΠΕ για την λειτουργία ΚΕΠ είναι αισιόδο-
ξοι και ελπίζουν ότι αυτό θα γίνει σύντομα και ότι δεν θα χαθεί η ευ-
καιρία να αξιοποιηθούν τα κτίρια της ΣΠΕ με τρόπο που θα συμβάλει 
τόσο στην αναβάθμιση της εικόνας του Δήμου αλλά και στην εξυπη-
ρέτηση των δημοτών.  

Η χρονιά της Πάφου 

Χρονιά σταθμός  θα είναι το 2023 για την Πόλη της Πάφου 
εκτιμά ο Δήμαρχος Φαίδωνας Φαίδωνος λόγω της έναρ-

ξης της λειτουργίας δυο νέων Πανεπι-
στημιακών Σχολών και συγκεκριμένα 
τμημάτων του ΤΕΠΑΚ και του Αμερι-
κάνικου Πανεπιστημίου της Βηρυτού. 
Στην Πάφο όπως είπε τα τελευταία 
χρόνια έγιναν πολλά έργα όμως η  α-
νέγερση των δυο εμβληματικών κτη-
ριακών συγκροτημάτων που θα στε-
γάσουν τα νέα πανεπιστήμια είναι 

πρωτόγνωρη εξέλιξη. Η παρουσία δημόσιου Πανεπιστημίου 
και η λειτουργία για πρώτη φορά στην Κύπρο πανεπιστημίου 
από το εξωτερικό  είναι σφραγίδα που αντικατοπτρίζει  τόσο 
την ανοδική πορεία της χώρας αλλά και της Πάφου ιδιαίτερα 
στην πανεπιστημιακή μόρφωση. Στόχος επανάλαβε ο κ. Φαί-
δωνος είναι σε μια πενταετία τα τρία πανεπιστήμια  της Πά-
φου να έχουν 5 χιλιάδες φοιτητές με φυσική παρουσία δίνο-
ντας παράλληλα μια νέα δυναμική στην πόλη.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ακατάχνωτα
Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τις προεδρι-
κές εκλογές και μετράμε πλέον μέρες μέχρι την 
5η Ιανουαρίου. Οι εκλογολόγοι λένε πως το διά-
στημα αυτό που απομένει μπορούν να υπάρξουν 
διαφοροποιήσεις και ανατροπές. Η ιστορία των 
προεδρικών εκλογών στην Κύπρο, επιβεβαιώνει 
αυτή την εκτίμηση. Μένει να δούμε αν η ιστορία 
επαναλαμβάνεται... 

Είναι πλέον και επίσημα υποψήφιος ο Ανδρέας 
Ευστρατίου για τις προεδρικές εκλογές και μά-
λιστα στο ψηφοδέλτιο κατά αλφαβητική σειρά 
θα είναι πρώτος. Ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα 
είναι τελευταίος. Αυτό για τους υποψηφίους θε-
ωρείται πλεονέκτημα. Τόσο η 1η όσο και η τελευ-
ταία θέση στο ψηφοδέλτιο είναι πλεονέκτημα. 
Θα δείξουν όμως οι κάλπες... 

Στην διαδικασία για την κατάθεση των υποψη-
φιοτήτων όλοι προσπάθησαν να κερδίσουν ε-
ντυπώσεις. Κανείς δεν σκέφτηκε όμως να μετα-
βεί στον χώρο με ποδήλατο, πατίνι ή έστω ένα 
γάρο...! 

Στο άλλο εκλογικό μέτωπο που θα ακολουθήσει 
τις προεδρικές ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος δήλω-
σε ότι το νέο Μητροπολίτη Πάφου θα τον ανα-
δείξει ο κόσμος της Πάφου και κανένας άλλος ό-
πως είπε. Ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένας 
ευνοούμενος και ότι από το τριπρόσωπο που θα 
καθοριστεί από την εκλογική διαδικασία θα επι-
λέξει η Σύνοδος. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος τόνισε ό-
τι αμέσως μετά την ενθρόνιση του, θα εκδώσει 
την σχετική εγκύκλιο και εκλογές για το νέο Μη-
τροπολίτη Πάφου θα διεξαχθούν μετά τις προε-
δρικές εκλογές. Εντός Φεβρουαρίου είπε ο Αρ-
χιεπίσκοπος θα εκλεγεί ο νέος Μητροπολίτης 
Πάφου...

Μέχρι και χθες τουλάχιστον οι Βρετανοί του-
ρίστες που έρχονταν για διακοπές στην Πάφο 
απολάμβαναν μεταξύ άλλων και τον ήλιο. Στα 
παραλιακά ξενοδοχεία, μπορούσε κανείς να δει 
τουρίστες στις ξαπλώστρες να κάνουν ηλιοθερα-
πεία. Φανταστείτε τι γίνεται στα social media του 
Ηνωμένου Βασιλείου όταν οι χρήστες στέλνουν 
φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Κύπρο 
και εμφανίζονται να κάνουν ηλιοθεραπεία στις 
πρώτες μέρες του Ιανουαρίου. Καλύτερη διαφή-
μιση για την Κύπρο δεν μπορεί να γίνει... 

Πέφτουν οι τιμές των καυσίμων τις τελευταίες 
μέρες και πολλοί εκτιμούν πως μέχρι τις εκλο-
γές δεν πρόκειται να δούμε μεγάλες διαφορο-
ποιήσεις προς τα πάνω. Μετά τις προεδρικές ό-
μως αλίμονο μας...   

Τι τραβούν και αυτοί οι Κινέζοι με τον covid. Η 
Ε.Ε διαμαρτύρονταν για τα σκληρά μέτρα που 
επέβαλε στους πολίτες το Κινεζικό καθεστώς για 
τον covid και την πολιτική των μηδενικών κρου-
σμάτων. Τώρα που το Κινέζικό καθεστώς άφη-
σε ελεύθερους τους πολίτες έρχεται η Ε.Ε να επι-
βάλλει περιορισμούς και μέτρα. Αν μη τι άλλο το 
κινεζικό καθεστώς παίρνει εκδίκηση... 

Από την 1η εβδομάδα του νέου χρόνου δυστυ-
χώς δεν προκύπτει καμιά ευχάριστη είδηση. Ελ-
πίζουμε μόνο να μην έχει συνέχεια... 

Η “μούγια”

Αποφασίζουν για Νοσοκομεία Πά-
φου και Πόλης 

Σ ε σύσκεψη του Υπουργού Υγείας με τον ΟΚΥπΥ την ερ-
χόμενη εβδομάδα θα συζητηθούν όλα τα θέματα που 

απασχολούν τα δημόσια νοσηλευτήρια. Σε ότι αφορά την 
επαρχία μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΥπΥ Χαράλαμπος 
Χαριλάου, επιβεβαίωσε  ότι για την ενίσχυση του ΤΑΕΠ με 
γιατρούς αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθούν οι διαδι-
κασίες για πρόσληψη 2 γιατρών. Για το ακτινολογικό τμή-
μα είπε ότι οι ελλείψεις θα καλυφθούν με αγορά υπηρεσι-
ών  ενώ για τη λειτουργία του θαλάμου νοσηλείας ασθενών 
στο νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχους είπε ότι θα γίνουν ό-
λα όσα απαιτούνται για την στελέχωση και τη  λειτουργία 
του. O κ. Χαριλάου διέψευσε πληροφορίες ότι θα ξηλωθεί 
το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών για να στελεχωθεί ο θάλαμος 
ασθενών σημειώνοντας ότι σε κάθε Τμήμα θα υπάρχει το 
προβλεπόμενο προσωπικό.

Κορυφώνεται η κόντρα 
για προδημοτική 

Σ το αποκορύφωμα αναμένεται να φθάσει η αντιπαράθεση 
του Υπουργού Παιδείας με τις συνδικαλιστικές οργανώ-

σεις των εκπαιδευτικών και τα κόμμα-
τα της αντιπολίτευσης που απέρρι-
ψαν την αναπομπή του προέδρου της 
Δημοκρατίας. Ο κ. Προδρόμου δέχε-
ται σφοδρά πυρά από την ΠΟΕΔ και ε-
πικρίσεις από τα κόμματα της αντιπο-
λίτευσης  τα οποία τον κατηγορούν ότι 
παραπλανεί. Ο πρόεδρος της επαρχι-
ακής επιτροπής της ΠΟΕΔ Γιώργος Γε-

ωργιάδης. χαρακτήρισε κινδυνολογία τα επιχειρήματα του Υ-
πουργού Παιδείας και κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας 
να μην παραπέμψει το νομοσχέδιο στο Ανώτατο Δικαστήριο 
διότι όπως είπε αυτό θα οδηγήσει στην απώλεια του σχετικού 
κονδυλίου από το ταμείο ανάκαμψης της Ε.Ε.

Τρέχει ο Ιωάννης 

Ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης εξάγγειλε την υποψηφιότητα του 
για την Μητρόπολη Πάφου παρότι ακόμη ο Αρχιεπίσκο-

πος Γεώργιος δεν δημοσιοποίησε την εγκύκλιο για την διαδι-
κασία της εκλογής νέου Μητροπολίτη. Για την ώρα Αρχιμαν-
δρίτης Ιωάννης Ιωάννου «τρέχει» μόνος του. Πληροφορίες 
αναφέρουν πως στην κούρσα θα συμμετάσχουν και άλλοι εν-
διαφερόμενοι . Σε ανακοίνωση, της ομάδας στήριξης του Ιω-
άννη αναφέρεται χαρακτηριστικά πως αν ο λαός τον επιλέξει 
στο τριπρόσωπο και η Ιερά Σύνοδος τον τιμήσει θεωρώντας 
τον κατάλληλο να εκλεγεί Μητροπολίτης και να υπηρετήσει 
τον τόσο γνώριμο σ’ αυτό λαό της Πάφου , ο πάτερ Ιωάννης 
θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για το καλό της εκκλησίας και 
του ποιμνίου της.
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ένα ακόμη αντίο στον Μιχάλη Παυλίδη

Π έρασε ήδη ένας χρόνος από 
την ημέρα που… έφυγες κι 
ακόμη η οικογένεια, οι φίλοι 

και συνεργάτες σου αγωνίζονται να 
το πιστέψουν, να συνειδητοποιή-
σουν, να αποδεχθούν και να διαχει-
ριστούν την απουσία σου…
Έντονη είναι ακόμη η μνήμη όταν 
στη δεκαετία του ‘90 με πλησίασες 
(όταν επέστρεψα από τις σπουδές 
μου) και με ενθουσιασμό μου ανα-
κοίνωσες την ίδρυση της Πολιτιστι-
κής Κίνησης Γεροσκήπου, ενός Σω-
ματείου που έμελλε να διαγράψει 
μια μοναδική διαδρομή με την προ-
σφορά του στην Κοινότητα τότε, της 
Γεροσκήπου, ενός χωριού χωρίς 
όραμα.
Έκτοτε συνεργαστήκαμε στενά και 
δημιουργικά μέσα από την Κίνη-
ση και με την ενεργό ανάμειξη στα 
κοινά της Γεροσκήπου. Καταθέσαμε 
ψυχή, αγάπη και μεράκι για αυτόν 
τον τόπο. Όραμά μας μια Γεροσκή-
που σύγχρονη πόλη, πόλη πολιτι-
σμού, μια πόλη με ποιότητα ζωής 
για τους κατοίκους και τους επισκέ-
πτες της. Μείναμε μακριά από τις 
όποιες σκοπιμότητες και τις όποιες 
διακρίσεις κομματικές ή άλλες.

Η παρουσία σου ήταν πάντοτε θε-
τική ενώ με το γνωστό χιούμορ και 
το πλατύ σου χαμόγελο, αλλά και το 
τόσο χαρακτηριστικό γέλιο προσέγ-
γιζες τα προς συζήτηση θέματα διε-
ξοδικά και γεφύρωνες εποικοδομη-
τικά τις όποιες διαφορές.
Αργότερα, όταν η Κοινότητά μας έγι-
νε Δήμος συνεργαστήκαμε με το Δη-
μοτικό Συμβούλιο και δεν είναι λίγες 
οι φορές που παρουσιάσαμε τεκμη-
ριωμένα και υποβοηθητικά προτά-
σεις και εισηγήσεις για την πολιτι-
στική αναβάθμιση στον Δήμο μας, 
αλλά και για τη διάσωση και ανα-

βάθμιση και την ανάδειξη της πολι-
τιστικής μας κληρονομιάς.
Αυτή την προσπάθεια τη συνέχισες 
αγαπητέ Μάκη Παυλίδη και στη δι-
άρκεια της θητείας σου ως Δήμαρ-
χος.
Εργάστηκες ακούραστα, διεκδικώ-
ντας για τον Δήμο σου αυτά που δι-
καιούται προκειμένου να μετατρα-
πεί σε έναν αναπτυσσόμενο Δήμο, 
οικονομικά εύρωστο και πολιτιστι-
κά ενεργό.
Για τους δημότες σου που σε αγά-
πησαν, για τους συνεργάτες, τους 
φίλους και τα μέλη της οικογένειάς 

σου, η… απουσία σου είναι έντονη 
και επώδυνη.
Ποτέ δεν μου άρεσαν τα λόγια τα… 
μεγάλα έτσι επέλεξα να σε αποχαι-
ρετίσω με αυτό το απλό, μα αληθι-
νό κείμενο, βγαλμένο μέσα από τη 
ψυχή μου για ένα φίλο που… έφυ-
γε πρόωρα για το ταξίδι που είναι το 
πεπρωμένο όλων μας.
Εύχομαι εκεί που… βρίσκεσαι να 
μην υπάρχει πόνος, ούτε όλα τα πο-
ταπά ανθρώπινα που σε πλήγωναν 
όσο ήσουν ανάμεσά μας.
Θα σε θυμόμαστε πάντα.
Αντίο, αγαπητέ μου φίλε.

Σημείωση: Στις 11 Ιανουαρίου 2023 
γίνεται η καταγραφή ενός χρόνου 
χωρίς τον Μιχάλη Παυλίδη, τέως 
Δήμαρχο Γεροσκήπου και το παρόν 
κατατίθεται αντί Μνημοσύνου

Οι αργίες του 2023

Το 2023 μόλις ξεκίνησε την 
πορεία του προς το... 2024, 

ωστόσο ο προγραμματισμός του 

σύγχρονου ανθρώπου για ταξίδια 
και διακοπές, προϋποθέτει την 
γνώση των αργιών και των τριη-
μέρων που θα «συναντήσουμε» 
στη διάρκεια του νέου έτους.
Πιο αναλυτικά οι αργίες του 2023 
και τα τριήμερα που «σχηματίζο-
νται»:

Ιανουάριος
Θεοφάνια 6 Ιανουαρίου 2023, 
ημέρα Παρασκευή
 
Φεβρουάριος
Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρί-
ου 2023

Μάρτιος
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 25 
Μαρτίου 2023, ημέρα Σάββατο

Απρίλιος
1η Απριλίου 2023 ημέρα Σάββατο
Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου
Μεγάλο Σάββατο 15 Απριλίου
Κυριακή του Πάσχα 16 Απριλίου 
Δευτέρα του Πάσχα 17 Απριλίου
Μάιος
Εργατική Πρωτομαγιά 1 Μαΐου 
2023, ημέρα Δευτέρα
Ιούνιος
Πεντηκοστή 4 Ιουνίου 2023, 
ημέρα Κυριακή
Αγίου Πνεύματος 5 Ιουνίου 2023, 
ημέρα Δευτέρα
Αύγουστος
Κοίμηση της Θεοτόκου 15 Αυγού-
στου 2023, ημέρα Τρίτη
Οκτώβριος
1η Οκτωβρίου 2023, ημέρα 
Κυριακή 
28η Οκτωβρίου 2023, ημέρα 
Σάββατο
Δεκέμβριος
Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου 
2023, ημέρα Δευτέρα
Σύναξη της Θεοτόκου 26 Δεκεμ-
βρίου 2023, ημέρα Τρίτη

Τ ο «Κέντρο Ανακουφιστι-
κής Φροντίδας των Φί-
λων» όπως είναι η επί-

σημη ονομασία του ανεβάζει 
ταχύτητα μετά την έκδοση της 
πολεοδομικής άδειας για το 
οίκημά του στο Στέφανι της 
Τάλας. Αναμένοντας και την 
άδεια οικοδομής που είναι η 
απαραίτητη προϋπόθεση για 
την έναρξη των κατασκευαστι-
κών εργασιών, εργάζεται πυρε-
τωδώς για να προετοιμάσει τις 
μυριάδες εργασιών που απαι-
τούνται, αρχίζοντας με τις ερ-
γασίες συντήρησης του κτιρίου 
και του περιβάλλοντα χώρου. 
Την τελευταία εβδομάδα του 

χρόνου, κάπου τριάντα εθελο-
ντές διόρθωσαν υγρομονώσεις 
στις στέγες, μετέφεραν οικοδο-

μικά υλικά, κλάδεψαν, καθάρι-
σαν τους κήπους ενώ μάζεψαν  
χαρούπια για το καταφύγιο 
γαϊδουριών «Παφιακός» στην 
Κάτω Πάφο. Ανάμεσά τους, η 
ομάδα του Latchi Water Sports, 
και εθνότητες από το ΗΒ έως τη 
Ρωσία. Το Atlas Coffee στη Με-
σόγη προσέφερε καφέδες. Μια 
γιορτή εθελοντισμού που ολο-
ένα και φουντώνει με στόχο να 
γίνει το  Hospice υπόθεση όλων 
των Παφίων στη μάχη για την 
ανακούφιση του ανθρώπινου 
πόνου.

To Hospice στην 
Τάλα αλλάζει χρονιά

«Έντονη είναι ακόμη η μνήμη 
όταν στη δεκαετία του ‘90 με 
πλησίασες (όταν επέστρεψα 
από τις σπουδές μου) και με 
ενθουσιασμό μου ανακοίνω-
σες την ίδρυση της Πολιτιστι-
κής Κίνησης Γεροσκήπου...» 

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανά-
πτυξης και Προβολής Περι-
φέρειας Πάφου με την στή-

ριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού 
αλλά και μέσω Ευρωπαϊκών χρη-
ματοδοτικών προγραμμάτων επεν-
δύει συνεχώς στην ψηφιοποίηση.  
Μόλις πρόσφατα προχώρησε σε 
ακόμη μια  καινοτομία με την δημι-
ουργία για πρώτη φορά ψηφιακού 
χάρτη περιοχής  με πιλοτική τοπο-
θέτηση αρχικά στις κοινότητες Στε-
νής, Κάθηκα και Κρίτου Τέρρα. 
Μέσα από την ψηφιοποίηση πλη-
ροφόρησης  και την δημιουρ-
γία ηλεκτρονικού χάρτη παρέχε-
ται πλέον στους επισκέπτες και 

όλους του χρήστες μια καινοτό-
μος,  πλούσια, έξυπνη και διαδρα-
στική πληροφόρηση ενώ από την 

άλλη συλλέγονται σημαντικά στα-
τιστικά στοιχεία.  Οι εν λόγω χάρ-
τες είναι βασισμένοι στους χάρτες 
της google,  παρέχουν online  πλη-
ροφόρηση για τα σημεία ενδιαφέ-
ροντος της κοινότητας , αδειούχα 
καταλύματα, κέντρα αναψυχής, 
σημεία θέασης κ.α. 
Η ΕΤΑΠ Πάφου θα αξιολογήσει  την 
αποτελεσματικότητα της εν λόγω 
ενέργειας τους επόμενους μήνες 
ενώ παράλληλα εξετάζει ανάγκες 
σε όλους τους Δήμους και τις κοι-
νότητες της Επαρχίας.

Της Ερμίνας Μάη

ΕΤΑΠ Πάφου   
Δημιουργία 
ηλεκτρονικών χαρτών 



Η υπάρχουσα ιστορία για την κοινότητα της 
Χλώρακας μέχρι πρότινος ήταν ελάχιστη, 
και αυτή τη μάθαμε κυρίως από γεροντότε-

ρους που δυστυχώς δεν είχαν να πουν 
εκτός για την περίοδο που είχαν ζήσει, 
δηλαδή μόλις για τον περασμένο αιώ-
να. Από αρχαιολογικά ευρήματα, γνω-
ρίζουμε πως η περιοχή της Χλώρακας 
κατοικείται από την Ελληνιστική περί-

οδο, δηλαδή από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου. Με το όνομα Χλώρακα όμως, και τις ρίζες των 
σημερινών κατοίκων, η υπάρχουσα ιστορία, μας 
πηγαίνει πίσω μόλις 150 με 200 χρόνια.
Επίσης την βρίσκουμε διεσπαρμένη σε μικρές ση-
μειώσεις και αναφορές σε παλιά περιοδικά, αλλά 
κυρίως στο πρόσφατο βιβλίο του συγχωριανού μας 
Χρίστου Μαυρέση «Χλώρακα ιστορική και λαογρα-
φική μελέτη» που σε μια αξιόλογη του προσπάθεια 
κατάφερε να καταγράψει όσα μπόρεσε να πληρο-
φορηθεί από τους γηραιοτέρους κατοίκους καθώς 
και από τα ελάχιστα αρχεία και συγγράμματα που 
υπάρχουν.
Ο λόγιος Ιερώνυμος Περιστιάνης (1870 έως το 
1931), έγραψε κάποια έργα με ιστορικό και αρχαιο-
λογικό περιεχόμενο που συνέβαλαν στη μελέτη της 
ιστορίας της Κύπρου. Σε ένα από αυτά, με το γενικό 
τίτλο «Ιστορία των Ελληνικών γραμμάτων», το 1877 
γράφει για τη Χλώρακα:
“Προ της Αγγλικής Κατοχής δεν ελειτούργησε Κοι-
νο¬τικόν Σχολείον, άλλ’ ούτε καί ιδιωτικόν κοινοτι-
κόν τοιούτον, και ο λόγος είναι διότι ή κοινότης προ 
της Κατοχής ήτο πολύ μικρά.
Ο Σοφοκλής Χατζή Γεωργίου, ετών 65 ο δους ημίν 
τας πληροφορίας, έμαθε τα Κοινά γράμματα, ήτοι 
Παιδαγωγίαν, Οκτώηχον καί Απόστολον παρα τω 
αδελφω του Χριστοδούλω Χ’ Γεωργίου φοιτών εν 
οικία του εν ηλικία 12 ετών, ήτοι τω 1877. Εν και-
ρώ γεωργικών εργασιών ηκολούθει τον διδάσκαλον 
εις τους αγρούς του και ο μαθητής καθήμενος εν τω 
μέσω του αγρού, ενώ ό διδάσκαλος ησχολείτο, ανε-
γίγνωσκεν ή απεστήθιζε το μάθημα του και ο διδά-
σκαλος διώρθωνε τα λάθη του. Εφοίτησεν ούτω επί 
4 - 5 έτη ότε και ηδύνατο να λέγη τον Απόστολον επ’ 
εκκλησίας με το εκκλησιαστηκόν ύφος. Άλλοι μαθη-
ταί δεν εφοίτησαν εις τον αδελφόν του. Δεν ενθυ-
μείται άλλον να διδάξη εις σχολείον εν τω χωρίω 
του, αλλ’ όσοι εγνώριζον τα Κοινά, έδίδασκον μό-
νον τους συγγενείς των”.
Από αυτή τη μικρή αναφορά του Ιερώνυμου Περι-
στιάνη, καταλαβαίνουμε πως στις αρχές του 20ου 
αιώνα στη Χλώρακα όσο και στην υπόλοιπη επαρ-
χία, τα πνευματικά και κοινωνικά πράγματα ήταν 
σε βαθμό ανυπαρξίας. Από αναφορές παλαιοτέ-
ρων γνωρίζουμε πώς οι μαθητές της Χλώρακας και 
της Έμπας φοιτούσαν σε ίδιο σχολείο, κάποτε στην 
Χλώρακα, κάποτε στην Έμπα. Στη Χλώρακα για αί-
θουσες τάξης οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν κατ’ 
αρχάς το καφενείο του Κώστα Ταπακούδη, και του 
Χαρή του Γιώρκα, ακόμα και την προέκταση που χα-
λάστηκε πρόσφατα, της εκκλησίας της Παναγίας 
της Χρυσοελεούσης.
Σε δημοσίευμα της η εφημερίδας «Πάφος» με ημε-
ρομηνία 15 Σεπτεμβρίου 1921 γράφει:
«Η αμάθεια είναι εξαπλωμένη εις βαθμόν απίστευ-
τον. Το 84% του πληθυσμού αγνοούσιν ανάγνω-
σιν και γραφήν και κατά φυσικήν συνέπεια και το 
έγκλημα ολοέν αυξάνει, ενώ η οικονομική καχεξία 
του τόπου έφτασεν εις το απροχώρητον».
Μέσα σ αυτή την ανυπαρξία της πνευματικής καλ-
λιέργειας όμως, βλέπουμε ότι ορισμένοι πνευματι-
κοί άνθρωποι ανασυγκροτήθηκαν και συνέβαλαν 
ώστε να αφυπνίσουν τους κατοίκους πνευματικά. 

Οι ιερείς κατ’ αρχάς και ύστερα οι δάσκαλοι, ίδρυ-
σαν κατηχητικά, συλλόγους και σχολεία που βοη-
θούσαν κυρίως τους νέους να αποκτήσουν παιδεία 
και γνώσεις του κόσμου που τους περιέβαλλε.
Σε αυτή τη πνευματική ανάπτυξη συνέβαλαν κά-
ποιοι χαρισματικοί, γράφοντας τοιουτοτρόπως τη 
δική τους ιστορία. Με το λογοτεχνικό τους έργο 
το οποίο δημοσιοποιούσαν στις τότε εφημερίδες, 
άφησαν το στίγμα της εποχής εκείνης. Ένας τέτοιος 
άνθρωπος, ήταν ο Άντης Περνάρης που διετέλεσε 
δάσκαλος στο δημοτικό σχολείο της Χλώρακας και 
άφησε πνευματικό έργο γράφοντας κυρίως ποίηση. 
Λένε κάποιοι παλιοί χωριανοί, πως έγραψε επίσης 
την ιστορία της Χλώρακας την οποία εξέδωσε σε βι-
βλίο, αλλά που δυστυχώς όσο και να ερευνήσαμε, 
δεν κατορθώσαμε να ανακαλύψουμε.
Άλλοι άνθρωποι του πνεύματος που συνετέλεσαν 
στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης στη Χλώρακα είναι 
ορισμένοι χωριανοί που με όρεξη και μεράκι μπή-
καν μπροστάρηδες δημιουργώντας συλλόγους και 
σωματεία με μοναδικό σκοπό την προώθηση της 
πνευματικότητας και την δημιουργία κουλτούρας 
στη σκέψη των νέων της κοινότητας. Στις σημερινές 
ημέρες έχουμε δει πολλά, έχουμε συνηθίσει πλέον 
να βλέπουμε να συμβαίνουν πράγματα πρωτοπο-
ριακά και να είναι η κοινότητα σχεδόν πάντα στην 
επικαιρότητα λόγω ανθρώπων που με την σπουδαι-
ότητα τους δημιουργούν το όλο κλίμα. Την τότε δύ-
σκολη εποχή αυτό ξεκίνησε να συμβαίνει στη Χλώ-
ρακα με τη δημιουργία του γυναικείου συλλόγου 
ΟΧΕΝ, και του «Επιμορφωτικού Συλλόγου» με σκο-
πό την προώθηση των γραμμάτων.
Ο Μιχάλης Μαχητής ήρθε από το Πολέμι και νυμ-
φεύτηκε στη Χλώρακα. Κατοίκισε στη γνωστή γει-
τονιά της οδού Σταύρου Μιχαήλ 6, όπου εκεί άνοι-
ξε καφενείο, και εκεί μεγάλωσε τα παιδιά του εκ 
των οποίων τρεις, οι Σταύρος, Γιώργος και Ευρύς, 
ξεχώρισαν. Σπούδασαν δάσκαλοι και ως μορφωμέ-
νοι πλέον άνθρωποι, σκέφτηκαν να ιδρύσουν ένα 
πολιτιστικό σύνδεσμο. Με τη βοήθεια ορισμένων 
άλλων προοδευτικών ανθρώπων και συγκεκριμέ-
να τους Πετρή Γιωρκάτζη, Νίκολο Αδάμου, Αντώνη 
Μαυράντωνο, Ευστάθιο Ερωτοκρίτου και τα αδέλ-
φια Νικόλα και Γεώργιο Λαππά, το 1938, ίδρυσαν 
τον Επιμορφωτικό σύλλογο Χλώρακας με σκοπό να 
επιμορφώσουν πνευματικά τους αγράμματους κα-
τοίκους. Πριν από την Αγγλική κατοχή (1878), στη 
Χλώρακα δεν υπήρχε σχολείο. Ξέρουμε πως τα λίγα 
γράμματα τα μάθαιναν από ιερείς μέσα σε αγρούς 
κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών, και αργότε-
ρα από δασκάλους μέσα σε καφενεία και εκκλησί-
ες. Έως το 1930 το σχολείο ήταν μονοδιδάσκαλο, 
ενώ αξιοσημείωτη είναι η λειτουργία παρθεναγω-
γείου από το1926 έως το 1934 και το οποίον στεγα-
ζόταν στο σπίτι του δασκάλου Χαράλαμπου Αζίνα 
καταξιωμένου δάσκαλου που υπηρέτησε επίσης ως 

ο πρώτος γραμματέας της ΣΠΕ Χλώρακας.
Το 1931 αποφασίστηκε να κτιστεί το πρώτο δημοτι-
κό σχολείο. Κοντά στο ξωκλήσι του Αγίου Νικολάου, 
αξιόλογοι μαστόροι που κατείχαν τη λαϊκή αρχιτε-
κτονική, έκτισαν ένα κτίριο υψηλής αρχιτεκτονικής 
τέχνης, με πελεκητή πέτρα και τσιμέντο, καθώς και 
κολώνες στην είσοδο, ενώ το δάπεδο το έφτιαξαν 
από στέρεο και ανθεκτικό σανίδι, το οποίον άντεξε 
στο χρόνο μέχρι και πρόσφατα. Είναι μέχρι σήμε-
ρα ένα κτίριο στολίδι, ένας ιερός χώρος μέσα στον 
οποίο διδαχτήκαν γράμματα και ακόμα συνεχίζουν 
να διδάσκονται, όλες οι γενεές εδώ και έναν αιώ-
να.
Ο πρωτομάστορας κτίστης της πέτρας και σχεδια-
στής, ο λαϊκός τεχνίτης που διδάχτηκε την τέχνη της 
Αρχιτεκτονικής από φημισμένους άλλους μαστό-
ρους στους οποίους μαθήτευσε από μικρό παιδί, ο 
Γεώργιος Χατζιούδης από τη Χλώρακα, ανέλαβε και 
περάτωσε το σχεδιασμό και το κτίσιμο του σημερι-
νού σχολείου που στέκει ακόμα στερεό και λαμπε-
ρό στην είσοδο της κοινότητας.
Το παλιό σχολείο της Χλώρακας αποτελείται από 3 
αίθουσες, ένα μικρό γραφείο δασκάλου και έναν 
ηλιακό που αποτελεί την είσοδο, και που εξωτερι-
κά τον κοσμεί περιστύλιο με δωρικές κιονοστοιχί-
ες, ενώ το εξωτερικό του δάπεδο είναι στρωμένο με 
περίτεχνα μάρμαρα, έχοντας για πρόσβαση επίσης 
μαρμάρινα σκαλοπάτια σε όλες τις μεριές του περι-
στυλίου. Αρχικά κτίστηκαν οι πρώτες δυο αίθουσες 
και ο ηλιακός με το μικρό γραφείο στη μέση τους, 
αλλά αργότερα κατά το 1952-΄53, προστέθηκε μια 
τρίτη αίθουσα, καθώς το χωριό μεγάλωσε και οι κά-
τοικοι πλήθυναν τόσο ώστε να χρειάζονται τρεις αί-
θουσες διδασκαλίας.
Το παλιό κτίριο του Δημοτικό σχολείου της Χλώρα-
κας στη σημερινή του μορφή είναι ένα από τα λίγα 
δημόσια κτίρια του χωριού με μεγάλη σημασία στο 
πέρασμα των χρόνων, καθώς όμορφο που είναι, 
κουβαλά ιστορία δεκαετιών.
Σ αυτό μαθήτευσαν πολλές γενεές και ακόμα συνε-
χίζουν να φοιτούν τα μικρά παιδιά μας.
Πολλοί φημισμένοι δάσκαλοι επίσης από τη Χλώ-
ρακα φοίτησαν, αλλά και διδάξαν εδώ, όπως οι 
Σταύρος Μιχαήλ, Χαράλαμπος Αζίνας, Γεώργιος 
Ιωάννου, Γιώρκος Ταπακούδης, Χριστόδουλος Γ. 
Λαούρης, Ζαχαρίας Μιχαήλ, Χριστόδουλος Λεωνί-
δα, Ανδρέας Μαυρέσης, Αφρούλα Χ΄΄ Οικονόμου, 
Σταυρούλα Παύλου και ο λογοτέχνης ποιητής Νίκος 
Πενταράς.
Το παλιό δημοτικό σχολείο της Χλώρακας παρα-
μένει ένα κτίριο στέρεο μέχρι τις μέρες μας, ένα 
ωραίο μνημείο του παρελθόντος, ομορφότερο από 
όλα τα άλλα, κτισμένο σ ένα ψηλό τόπο με απρό-
σκοπτη θέα τη θάλασσα που απλώνεται κάτω στο 
λόφο.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

Γράμματα και πολιτισμός στη Χλώρακα…Συμβάλλοντας στη σωστή 
χρήση της γλώσσας μας 
Ο Χρυσόστομος Π. Ρουσής, M.Ed., πρώην Διευθυντής 
Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, 
καταγράφει λάθη στη χρήση της γλώσσας μας. 

«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. Τιμούμε όσους έδωσαν “ότι (χωρίς υποδια-
στολή) πολυτιμότερο είχαν” προασπιζόμενοι 
τη δημοκρατία. (αντί: ό,τι (με υποδιαστολή) 
- Σήμερα οι πολίτες αντιδρούν σε “ότι έχει 
σχέση” με την προπαγάνδα. (αντί: ό,τι (με 
υποδιαστολή) 
Ν.Β. (Σημειώστε): Η άκλιτη αναφορική αντω-
νυμία “ό,τι”  (με υποδιαστολή) σημαίνει 
«οτιδήποτε», «αυτό που», ενώ ο ειδικός σύν-
δεσμος “ότι” (χωρίς υποδιαστολή) σημαίνει 
«πως»: Είμαι ευχαριστημένος με ό,τι έχω και 
ό,τι είμαι.  -  Νόμιζα ότι/πως θα σε δω στην 
καφετέρια.  
2. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει παραχωρήσει 
στο Δήμο Πάφου το τεμάχιο γης «δίπλα από» 
το Γενικό Νοσοκομείο. (αντί του ορθού: δίπλα 
στο Γενικό Νοσοκομείο) 
3. «Πριν την εισαγωγή του ΓεΣΥ» το υπουρ-
γείο διαπραγματευόταν τις τιμές των φαρ-
μάκων για μείωση των τιμών τους. (αντί του 
ορθού: πριν από την εισαγωγή)    
Ν.Β. (Σημειώστε): Η πρόθεση “πριν” (+από) 
δείχνει: 1. κάτι που προηγείται χρονικά: πριν 
από το διάλειμμα.  2. κάτι που προηγείται στο 
χώρο: στρίβεις δεξιά πριν από το σχολείο. 
4. Πλείστοι των δημοσίων υπαλλήλων «απο-
ποιούνται των ευθυνών» τους. (αντί του ορ-
θού: αποποιούνται τις ευθύνες τους) [απο-
ποιούμαι = αρνούμαι ότι έχω ευθύνη] Οι 
βουλευτές «δικαιούνται κρατικής σύνταξης» 
(αντί: δικαιούνται σύνταξη) από την ηλικία 
των 60 χρόνων. Ν.Β. (Σημειώστε): Τα μεταβα-
τικά ρήματα τής νέας ελληνικής συντάσσονται 
σχεδόν όλα με αιτιατική. Με γενική συντάσ-
σονται: “χρήζω”, “απολαύω”,  “τυγχάνω”.
Οι εξετάσεις των τετραμήνων “χρήζουν (+γεν.) 
βελτίωσης”,  λένε οι εκπαιδευτικοί.
Ο Ολλανδός βουλευτής  απολαύει (+γεν.) 
προστασίας από το Ολλανδικό κράτος. 
6. Οι γονείς των φοιτητών δίνουν «το παρόν» 
(με όμικρον) τους στην τελετή αποφοίτησης. 
(αντί του ορθού: δίνουν το παρών (με ωμέ-
γα)        
Ν.Β. (Σημειώστε): πάρειμι (= είμαι παρών # 
απών)  μτχ. ο παρών, η παρούσα, το παρόν: 
νοιάζομαι για το παρόν  -  προς το παρόν  -  
δίνω το παρών (= παρευρίσκομαι)  
Τα περιστατικά ωμής βίας αποδεικνύουν πως 
ο ρατσισμός είναι «πανταχού παρόν». (αντί 
του ορθού: πανταχού παρών)
7. Θα στραφεί ποτέ το ΝΑΤΟ “εναντίων” (αντί: 
εναντίον) της Τουρκίας;  “Ακριβός” το αντίθε-
το θα γίνει.  (αντί: ακριβώς = με ακρίβεια: η 
ώρα μία ακριβώς)  [εναντίον (επίρρ.) = κατά:  
επιτίθεμαι/επίθεση εναντίον κάποιου]
Πηγές:  Μπαμπινιώτης Γ. , Λεξικό της Νέας Ελ-
ληνικής Γλώσσας,  Παπαζαφείρη I. , Λάθη στη 
χρήση της γλώσσας μας. Τριανταφυλλίδη Μ. , 
Νεοελληνική Γραμματική 
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Την σελίδα Πολιτισμός φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.



Wassim El Hajj
Το Σεπτέμβριο λειτουργεί το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βηρυτού στην Πάφο
Ενναλακτικά στο Pafos Innovation εάν δεν είναι έτοιμη η πρώτη φάση των έργων της Πανεπιστημιούπολης στους Χαρουπόμυλους – Ποιες σχολές θα λειτουργήσουν… 
Μια πρώτη συνέντευξη με τον Πρύτανη του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού (AUB MEDITERRANEO) Καθηγητή Wassim El Hajj
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Με ποια κριτήρια επιλέξατε την Πάφο 
για τη λειτουργία του πρώτου εκτός 
Λιβάνου πανεπιστημίου σας;
Πριν ληφθεί η απόφαση, το Αμερικα-
νικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού (AUB) 
διενήργησε μια εκτενή και εις βάθος 
έρευνα, η οποία ανέδειξε την ταχέως 
αναπτυσσόμενη αγορά τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Κύπρο. Μέσα από 
την έρευνα αυτή διαφάνηκε ότι η χώρα 
διαθέτει  ένα διεθνή φοιτητικό πληθυ-
σμό και  υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής 
ελευθερίας. Επίσης, βρίσκεται σε κοντι-
νή απόσταση από τον Λίβανο και κατα-
λαμβάνει στρατηγική θέση στην περιο-
χή, καθώς αποτελεί το ανατολικότερο 
τμήμα της Ε.Ε. και το δυτικότερο ση-
μείο της Μέσης Ανατολής.
Επιπρόσθετα, η έρευνα ανέδειξε ότι η 
Πάφος, αποτελεί μια πολύ καλή στρα-
τηγική επιλογή για τη δημιουργία της 
δίδυμης Πανεπιστημιούπολης του 
AUB, με πολλές δυνατότητες και ευκαι-
ρίες, αφού  είναι ένας σημαντικός του-
ριστικός προορισμός, καταλαμβάνει το 
36% του συνόλου του τουρισμού στην 
Κύπρο και έχει περίπου 42.000 ξενο-
δοχειακές κλίνες. Η Πάφος, φιλοξενεί 
επίσης το δεύτερο μεγαλύτερο αερο-
δρόμιο της χώρας, είναι εύκολα προ-
σβάσιμη από τον Λίβανο και άλλες χώ-
ρες της περιοχής και της Ευρώπης, ενώ 
έχει άνετη διασύνδεση με τις υπόλοι-
πες πόλεις της Κύπρου. 
Η Πάφος διαθέτει ακόμη επαρκείς υπο-
δομές και φιλοξενεί συχνά υψηλού 
επιπέδου διεθνείς συναντήσεις και δι-
ακρατικές συνόδους κορυφής. Επιπλέ-
ον, ο Δήμος Πάφου διαθέτει ένα πολύ 
καλό ιστορικό επιτυχιών και επιτευγμά-
των σε όλους τους τομείς, με απτά απο-
τελέσματα. 
Μέσα από την έρευνα διαφάνηκε 

ακόμη ότι η δίδυμη πανεπιστημιού-
πολη του AUB στην Κύπρο, το Αμε-
ρικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού 
- Mediterraneo (AUB Mediterraneo), 
όπως το ονομάσαμε, μπορεί να αντι-
μετωπίσει τον ανταγωνισμό από τα ιδι-
ωτικά πανεπιστήμια χαμηλού κόστους 
που δραστηριοποιούνται στη χώρα, 
αφού κανένα από  αυτά δεν έχει τη δι-
εθνή αναγνώριση του AUB ούτε προ-
σφέρει την ίδια ποιότητα εκπαίδευσης, 
καθώς και τη δυνατότητα άμεσης πρό-
σβασης των αποφοίτων του στην αγο-
ρά εργασίας, που διαθέτει το Aμερικα-
νικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού.
 
Πώς προχωρούν οι εργασίες για τη 
ανέγερση των κτηριακών σας εγκατα-
στάσεων; Πιστεύετε ότι θα είναι έτοι-
μες ώστε να αρχίσει η λειτουργία του 
Πανεπιστημίου τον Σεπτέμβριο του 
2023;
Η πανεπιστημιούπολη του AUB 
Mediterraneo βρίσκεται στην καρδιά 
της Πάφου, στο πρώην κτιριακό συ-
γκρότημα των “Χαρουπόμυλων”. Η 
πανεπιστημιούπολη (Campus) κατα-
σκευάζεται στη βάση σχεδίου δύο φά-
σεων, η πρώτη εκ των οποίων βρίσκε-
ται σε πλήρη εξέλιξη και προχωρεί με 
ταχείς ρυθμούς, προκειμένου να ολο-
κληρωθεί  τον Σεπτέμβριο του 2023, 
οπότε αναμένεται να ξεκινήσει τη λει-
τουργία του το πανεπιστήμιο. Ως εναλ-
λακτικό σχέδιο, σε περίπτωση που για 
οποιονδήποτε λόγο η νέα πανεπιστη-
μιούπολη δεν θα είναι πλήρως έτοιμη 
το Σεπτέμβριο και προκειμένου να δια-
σφαλίσει τις κατάλληλες υποδομές για 
τη διδασκαλία των φοιτητών, το AUB 
Mediterraneo εξασφάλισε τις εγκατα-
στάσεις του Pafos Innovation Center, 
που είναι μια μικρή πανεπιστημιού-

πολη (Campus) τελευταίας τεχνολογί-
ας στο κέντρο της Πάφου, ώστε να λει-
τουργήσει εκεί για περίοδο έξι μηνών ή 
ενός έτους, εάν χρειαστεί.

Για την στελέχωση του Πανεπιστημίου 
θα προσλάβετε και διδακτικό ή άλλο 
προσωπικό από την Πάφο;
Όπως σε όλα τα κορυφαία ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η αναλο-
γία φοιτητών-διδασκόντων στο AUB 
Mediterraneo έχει οριστεί στους 15, δη-
λαδή ένας καθηγητής για κάθε 15 φοι-
τητές. Το διδακτικό προσωπικό θα απο-
τελείται από καθηγητές, διδάσκοντες 
και εκπαιδευτές, πλήρους και μερικής 

απασχόλησης. Όσον αφορά το διοικη-
τικό προσωπικό, ο ρόλος του θα είναι 
υποστηρικτικός και ενισχυτικός όλων 
των εργασιών και λειτουργιών  του 
AUB Mediterraneo  στους ακόλουθους 
τομείς: ακαδημαϊκή υποστήριξη, έρευ-
να, ανθρώπινο δυναμικό και φοιτητι-
κή μέριμνα, πληροφορική, χρηματοοι-
κονομικά και λογιστικά, επικοινωνία, 
διασφάλιση ποιότητας, πρόοδος και 
ανάπτυξη, θεσμική συμβατότητα και 
εγκαταστάσεις. Το AUB Mediterraneo 
στοχεύει στην ένταξη και ενσωμάτω-
σή του στην τοπική κοινωνία και για το 
λόγο αυτό μία από τις στρατηγικές επι-
λογές του είναι να προσλάβει  διδακτι-
κό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και 
προσωπικό υψηλής ειδίκευσης από την 
εγχώρια αγορά εργασίας, εκτός από τις 
προσλήψεις που θα διενεργήσει σε δι-
εθνές επίπεδο. Αναμένουμε ότι εντός 
του Ιανουαρίου 2023  θα προχωρήσου-
με στην προκήρυξη αρκετών θέσεων.

Ποιες σχολές θα λειτουργήσουν αρχι-
κά στο Πανεπιστήμιο και με ποια κρι-
τήρια θα δέχεστε τους φοιτητές; 

Όπως προανέφερα, το AUB 
Mediterraneo σκοπεύει να ξεκινήσει 
τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 
2023, με τις παρακάτω σχολές και προ-
γράμματα:
Σχολή Τεχνών και Επιστημών (FAS), η 
οποία θα προσφέρει:
• Πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες, 
τη Φιλοσοφία και τα Οικονομικά 
(Bachelor of Arts in Politics, Philosophy 
and Economics).
• Πτυχίο Πληροφορικής και Υπολογι-
στών (Bachelor of Science in Computer 
Science).
• Πτυχίο στην Ψυχολογία (Bachelor of 
Science in Psychology)

 Σχολή Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής 
(MSFEA), η οποία θα προσφέρει:
• Πτυχίο στη Βιομηχανική Μηχανι-
κή (Bachelor of Science in Industrial 
Engineering).
• Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Μηχα-
νικής (Master Degree in Engineering 
Management).

Διοίκηση Επιχειρήσεων-School of 
Business (OSB), η οποία θα προσφέρει:
• Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρή-
σεων (Bachelor Degree in Business 
Administration).
• Μεταπτυχιακό στο Business Analytics 
(Master of Science in Business 
Analytics).
Όλα τα πτυχία (Bachelor) είναι τετραε-
τούς φοίτησης. Οι μαθητές που τελειώ-
νουν το Λύκειο μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση για εγγραφή στο Πανεπιστήμιο. 
Η αίτηση θα συνοδεύεται με τα αποτε-
λέσματα SAT1 και το ενδεικτικό με τους 
βαθμούς των δύο πρώτων χρόνων του 
Λυκείου (καθώς η αίτηση υποβάλλεται 
χρονικά πριν την απόκτηση του Απολυ-

τηρίου). Το Απολυτήριο, με τους βαθ-
μούς ή τα ισοδύναμά τους, θα πρέπει 
να υποβληθεί μόλις αυτό εκδοθεί. Η 
έγκριση της αίτησης για εισδοχή στο 
AUB Mediterraneo θα είναι ανταγωνι-
στική και θα βασίζεται τόσο στα αποτε-
λέσματα του SAT1 όσο και στους βαθ-
μούς του Λυκείου. 
Για την εισδοχή φοιτητών, οι οποίοι εί-
ναι ήδη κάτοχοι πτυχίου (Bachelor), οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλ-
λουν αίτηση η οποία θα περιλαμβάνει 
το πτυχίο (official transcripts) από το 
Πανεπιστήμιο που προέρχονται, δύο 
συστατικές επιστολές από ειδικευμέ-
νους ακαδημαϊκούς, GMAT (Business) ή 

GRE, και να έχουν πολύ καλή γνώση της 
αγγλικής γλώσσας (κατά την εισαγωγή 
και πριν από την εγγραφή τους).

Πόσοι φοιτητές υπολογίζεται ότι θα 
φοιτούν στο Πανεπιστήμια σε πρώτο 
στάδιο αλλά και μελλοντικά;
Το AUB Mediterraneo υπολογίζει να ξε-
κινήσει τη λειτουργία του με 160 φοιτη-
τές επιπέδου Bachelor και 40 φoιτητές 
επιπέδου Master. Εντός της επόμε-
νης δεκαετίας, οι φοιτητές επιπέδου 
Bachelor αναμένεται να αυξηθούν στις 
2.000 περίπου και οι  φoιτητές επιπέ-
δου Master στους 250. 

Τα δίδακτρα φοίτησης θα είναι προ-
σιτά;
Τα δίδακτρα θα αντικατοπτρίζουν την 
εκπαιδευτική αριστεία που απέκτησε 
και διατηρεί το Αμερικανικό Πανεπι-
στήμιο της Βηρυτού κατά τη διάρκεια 
των 156 χρόνων ιστορίας του. Ναι, τα 
δίδακτρα θα είναι προσιτά και θα εί-
ναι ακόμη πιο ελκυστικά εάν λάβουμε 
υπόψη και τις δυνατότητες οικονομι-
κής στήριξης που θα προσφέρουμε και 
θα απολαμβάνουν οι φοιτητές του. Επι-
πρόσθετα, θα πρέπει να επισημάνου-
με ότι για  τους ντόπιους φοιτητές που 
σχεδιάζουν να σπουδάσουν στο εξωτε-
ρικό (π.χ. στις ΗΠΑ ή το Ηνωμένο Βα-
σίλειο), το συνολικό κόστος σπουδών 
θα είναι πολύ μικρότερο για μια συ-
γκρίσιμη ποιότητα εκπαίδευσης, αφού 
η οικογένεια θα επιβαρυνθεί με πολύ 
λιγότερο κόστος από εκείνο που θα 
επωμίζονταν εάν το παιδί τους φοιτού-
σε σε ένα ξένο Πανεπιστήμιο ανάλογο 
του κύρους και του επιπέδου του AUB. 
Οι επιλογές διδάκτρων και οικονομικής 
βοήθειας θα δημοσιευτούν στον ιστό-
τοπό μας (https://aubmediterraneo.

cy/) και τότε θα είμαστε σε θέση να δώ-
σουμε περισσότερες πληροφορίες και 
λεπτομέρειες. 

Είναι αλήθεια ότι υπάρχει ενδιαφέρον 
για ίδρυση και λειτουργία Ιατρικής πα-
νεπιστημιακής σχολής στην Πάφο; 
Το ενδιαφέρον για ίδρυση και λει-
τουργία Ιατρικής Σχολής του AUB 
Mediterraneo στην Πάφο υπάρχει και 
είναι πάντα στους σχεδιασμούς μας. 
Αντιλαμβάνεστε όμως  ότι αυτό απαι-
τεί σωστό σχεδιασμό, ανάλογο προϋ-
πολογισμό και επαρκή χρόνο. Είναι ένα 
θέμα που θα το δούμε την κατάλληλη 
στιγμή.

Αναμφισβήτητα μια από τις καλύτερες 
ειδήσεις του 2022 για την Πάφο αλλά 
και για την Κύπρο γενικότερα ήταν το 
άκουσμα της έλευσης και ίδρυσης του 
πρώτου παραρτήματος του Αμερι-
κάνικου Πανεπιστημίου της Βηρυτού 
στην Πάφο. 
Θεωρήσαμε λοιπόν, ότι μια συνέντευ-
ξη με τον Πρύτανη του Αμερικανικού 
Πανεπιστημίου της Βηρυτού (AUB 
MEDITERRANEO) Καθηγητή Wassim El 
Hajj, ένα από τους πρωτεργάτες αυ-
τών των εξελίξεων θα είχε μεγάλο εν-
διαφέρον για κάθε Παφίτη.
Ήταν δε μεγάλη η χαρά μας όταν ο 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου δέχτηκε 
αμέσως να μας μιλήσει για το μεγάλο 
αυτό βήμα του ιστορικού πανεπιστη-
μίου και την ίδρυση της δίδυμης όπως 
την ονομάζει ο ίδιος πανεπιστημιού-
πολης στην Πάφο.   



Την αθλητική επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Μ ε αφορμή την παρατεταμένη προεκλογι-
κή περίοδο που βιώνουμε και τις παρελ-
κόμενες επικοινωνιακές της τακτικές, θα 

ήθελα να επαναθέσω το θεμελιώ-
δες ερώτημα: «Τι είναι ηγέτης, τι μη 
ηγέτης και τι ανάμεσά τους;»
Με μια απλή θεώρηση, «Ηγέτης 
είναι το άτομο που ασκεί επιρροή 
πάνω σε άλλους ανθρώπους, κερδί-

ζει την εμπιστοσύνη τους (καθ’ οιονδήποτε τρόπο) 
και τους έλκει να τον ακολουθούν εθελοντικά και 
πρόθυμα». Έπειτα όμως από μια δεύτερη ανάγνω-
ση προκύπτει ότι: «Ο ιδανικός ηγέτης είναι αυτός 
που αμφισβητεί το κατεστημένο και μέσω οράμα-
τος και αξιών εμπνέει και οδηγεί αναλόγως, τους 
ανθρώπους, τους οργανισμούς ή τους λαούς σε 
πρόοδο, κάνοντας ουσιαστικές τομές και αφήνο-
ντας ως παρακαταθήκη ένα άρτιο ηγετικό πλαίσιο, 
υποδομές και προοπτικές συνέχειας». Περαιτέρω, 
ο Douglas McGregor ανέπτυξε δύο θεμελιώδεις 
ηγετικές κατευθύνσεις: Τη Θεωρία «Χ» και τη Θε-
ωρία «Ψ». 
Σε γενικές γραμμές η θεωρία «Χ» εδράζεται στο γε-
γονός ότι οι τα «υπό ηγεσία» σύνολα, διεκδικούν 
υπέρμετρα τα δικαιώματά τους, ενώ πλημμελούν 
όσον αφορά τις ευθύνες τους και παράλληλα είναι 
παθητικοί και οκνηροί αποδέκτες χειραγώγησης. 
Αντιθέτως, η θεωρία «Ψ» εδράζεται στο γεγονός 
ότι τα «υπό ηγεσία» σύνολα κατανοούν τόσο τις 
ευθύνες όσο και τα δικαιώματά τους και δύνανται 
να επηρεάσουν την «ηγετική κατεύθυνση». Η θε-
ωρία του McGregor βασίστηκε στην ιεραρχία των 
αναγκών του Maslow. Συγκεκριμένα, ομαδοποίησε 
την ιεραρχία του Maslow σε ανάγκες «κατώτερης 
τάξης» (Θεωρία «X») και ανάγκες «υψηλότερης 
τάξης» (Θεωρία «Ψ»). Επιγραμματικά, αυτό που 
προκύπτει από επιπλέον θεωρίες, όπως π.χ. αυτές 
του Vroom, του Likert, των Hersey και Blanchard και 
άλλων, είναι ότι δεν υπάρχει για όλες τις περιπτώ-
σεις ένα κατάλληλο ηγετικό πρότυπο, αλλά αυτό 
εξαρτάται κυρίως από την ωριμότητα και τις αξίες 
των «υποτελών» του ηγέτη, τη φύση του έργου και 
των αποφάσεων. 
Κατ’ αυτό τον τρόπο αποδεικνύεται ότι αρκετοί 
κύπριοι  «ευδόκιμοι ηγέτες», προκύπτουν ιδανικοί 
ηγέτες με βάση τη Θεωρία X. Δηλαδή προκύπτουν 
ιδανικοί να ηγηθούν ενός συνόλου που παρακινεί-
ται και χειραγωγείται από ανάγκες «κατώτερης τά-
ξης», όπως π.χ., ατομικό συμφέρον, μικροπολιτικό 
όφελος, κατάχρηση εξουσίας, «συσπειρωτικά» και 
«οπαδικά» πολωτικά σύνδρομα, κ.λπ. 
Την ίδια ώρα αντιστοίχως προκύπτουν εντελώς 
ανίκανοι να ηγηθούν με βάση τη Θεωρία Ψ. Δη-
λαδή, αδυνατούν να επιβληθούν σε σύνολα τα 
οποία «ρυμουλκούνται» από ανάγκες «υψηλότε-
ρης τάξης» όπως π.χ.: Το συλλογικό συμφέρον, το 
αειφόρο μέλλον και η αξιοπρέπεια των επόμενων 
γενεών.  Ο καθένας λοιπόν επιλέγει τον ηγέτη που 
τον εκφράζει. Κατ’ αυτό τον τρόπο, γίνεται σαφές 
το γεγονός ότι κατά κανόνα αναδεικνύονται ηγέτες 
αντάξιοι των οραμάτων και των αξιών των εκλογέ-
ων τους. Κατ’ επέκταση, το ηγετικό ήθος και ύφος 
αντανακλά το κυρίαρχο ηθικό και κοινωνικοπολιτι-
κό γίγνεσθαι ενός λαού... 

*Δρ. Χάρης Φ. Σοφοκλέους (PhD)
Λέκτορας Επικοινωνίας, Ερευνητής
Διευθυντής Έρευνας και Marketing 

της Strategico Consulting Group

Τι είναι ηγέτης, τι 
μη ηγέτης και τι 
ανάμεσά τους;

Μ ε τον όρο συμμετοχική 
δημοκρατία εννοούμε 
ένα σύνολο από συνιστώ-

σες και θεσμικούς μη-
χανισμούς που θα δι-
ευκολύνουν αλλά και 
θα προτρέπουν τους 
Πολίτες όχι μόνο να 
λαμβάνουν μέρος στα 

κέντρα λήψης αποφάσεων αλλά και 
να είναι μέρος της εξέλιξης του εκά-
στοτε δημοκρατικού Πολιτεύματος. 
Από την άλλη η αντιπροσωπευτική 
δημοκρατία στην πολιτική θεώρηση, 
είναι όταν ασκούν την κρατική εξου-
σία οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι 
από τους ψηφοφόρους. Στις αντι-
προσωπευτικές δημοκρατίες τα κόμ-
ματα διαδραματίζουν σημαίνοντα 
ρόλο αφού μπορούν να μεταφέρουν 
και να ορθώσουν τις απόψεις αλλά 
και την ιδεολογία τους μέσα από τα 
εκάστοτε κέντρα εξουσίας που λαμ-
βάνουν.
Είναι πλέον φανερό  πως όλοι έχουμε 
κατανοήσει πως στην περίοδο που 
διανύουμε η έννοια της συμμετοχι-
κής δημοκρατίας αρχίζει να κερδίζει 
έδαφος. Ήδη η αντιπροσωπευτική 
δημοκρατία όπως την εφάρμοσαν 
τα σύγχρονα δημοκρατικά κράτη τεί-

νει να μετατραπεί σε ένα παλαιό μο-
τίβο πολιτικής δραστηριότητας. Οι 
κοινωνίες των πολιτών άρχισαν και 
λόγω των παγκόσμιων αρνητικών 
φαινομένων όπως η πανδημία, οι-
κονομία και πόλεμος να αναζητούν 
νέες μορφές διακυβέρνησης. H ανα-
ζήτηση αυτή συνάμα με την αλμα-
τώδη τεχνολογική ανάπτυξη προϋ-
ποθέτει και αντίληψη των χρονικών 
περιθωρίων της εκάστοτε Πολιτεί-
ας. Αν αναλογιστούμε  πως το κάθε 
πολίτευμα εξελίσσεται, μεταβάλ-
λετε αλλά και προσαρμόζεται στις 
επιταγές των καιρών θα καταλήξου-
με στο συμπέρασμα πως η ιδιότητα 
αυτή των πολιτευμάτων δεν μπορεί 
να προστατευθεί αν οι θεσμοί και οι 
Πολίτες του Κράτους δεν κατανοούν 
την πολιτική πραγματικότητα. Πως 
όμως μπορούμε να καταφέρουμε να 
εξελίξουμε την Δημοκρατία μας από 
αντιπροσωπευτική σε συμμετοχι-
κή; Η απάντηση είναι διττή:  Αφορά 
τόσο την θέληση του κράτους αλλά 
και τον βαθμό αυτοθέσμισης των 
πολιτών. Ο Κορνήλιος Καστοριάδης 
αναφέρει πως η αυτοθέσμιση είναι 
μία δυναμική που δεν σταματά και 
που οδηγεί σε αυτόνομες κοινωνίες. 
Είναι επίσης ο τρόπος που ο πολίτης 

αντιλαμβάνεται εαυτόν σε σχέση με 
τους πολιτειακούς θεσμούς της χώ-
ρας που ζει. 
Άρα ποια δημοκρατία θέλουμε για 
τα επόμενα χρόνια και πως μπορού-
με εξελικτικά, να διαμορφώσουμε 
το υπάρχον πολιτικό σύστημα; Αυτό 
ακριβώς ίσως θα ήταν και το πιο 
χρήσιμο  ερώτημα που πρέπει να 
κάνουμε στον εαυτό μας πριν πάμε  
να ψηφίσουμε. Ο ενεργός πολίτης 
δεν είναι μόνο ψηφοφόρος  με συ-
νεχή παρουσία  στα Κοινά. Ας μην ξε-
χνάμε τον Αριστοτέλη ο οποίος υπο-
στήριζε ότι το γνώρισμα του πολίτη 
είναι η συμμετοχή στην απονομή 
δικαιοσύνης και στην άσκηση εξου-
σίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο 
πάνω, αλλά και το τι συμβαίνει στην 
Κύπρο στο εδώ και τώρα, θα είχε 
πρόσθετη πολιτική αξία από όλους 
μας εάν το κριτήριο της ψήφου μας 
απαντά και στο αρχικό μας ερώτη-
μα. Επιπρόσθετα ο νέος πρόεδρος 
θα πρέπει να έχει την ικανότητα να 
οδηγήσει κατά την διάρκεια της δι-
ακυβέρνησης σε ένα πιο έξυπνο, ευ-
οίωνο, κοινωνικό και ανθρωπιστικό 
κράτος. Ξέρουμε επίσης, πως τα πο-
λιτικά κόμματα έχουν συγκεκριμένες 
ιδεολογικές οικονομικές κατευθύν-

σεις τα οποία όμως για να συγκυ-
βερνήσουν είναι απαραίτητο αυτές, 
να μπορούν να συνυπάρξουν κάτω 
από μία ενιαία ομπρέλα διακυβέρ-
νησης. Τα προηγούμενα χρόνια, σε 
διάφορά κυρίως ευρωπαϊκά κράτη, 
είδαμε πολλούς κυβερνητικούς συ-
νασπισμούς οι οποίοι όμως δεν τε-
λεσφόρησαν αφού οι οικονομικές 
τους ιδέες ήταν αταίριαστες. Νομίζω 
πως οι λόγοι 
πλέον είναι εμφανείς γιατί απέτυ-
χαν να αφήσουν τα συλλογικά όργα-
να τους να αναπτύξουν απόψεις, να 
διαμορφώσουν και όχι να αλλάξουν 
την ιδεολογία τους αλλά και δεν 
επαναπροσδιόρισαν την σχέση τους 
με την Κοινωνία των Πολιτών. 
Καταλήγω λοιπόν στο συμπέρασμα, 
πως η επόμενη μέρα των προεδρι-
κών εκλογών τα μανίκια όλων μας, 
θα πρέπει να σηκωθούν και να κυ-
βερνήσουμε σαν λαός περήφανος 
και ενεργός χωρίς αντιπερισπασμούς 
αλλά  με κύριο στόχο την παράδοση 
μίας καλύτερης χώρας στα παιδιά 
μας και μίας γερής οικονομίας που 
να αντέχει από κλυδωνισμούς του 
παγκόσμιου πολιτικού γίγνεσθαι. 

Τ ο σκάνδαλο Qatargate, στο οποίο 
εμπλέκεται η Ελληνίδα Ευρωβου-
λευτής Εύα Καϊλή, δεν είναι ούτε το 

πρώτο, ούτε το μοναδικό στην 
ιστορία της Ε.Ε.
Είχε προηγηθεί, στις αρχές της 
δεκαετίας του 2000, το σκάνδα-
λο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(Κομισιόν), που οδήγησε στην 

παραίτηση της Επιτροπής υπό τον Πρόεδρο 
της Σαντέρ.
Ακολούθησαν και άλλα μεγαλύτερα ή μικρό-
τερα σκάνδαλα. Μη εξαιρουμένης και της 
περίπτωσης Βρετανίδας Ευρωβουλευτού η 
οποία ανέλαβε να εκθειάζει εντός Ευρωκοι-
νοβουλίου την Τουρκία και το ψευδοκράτος. 
Μέχρι που αποκαλύφθηκε ότι η κυρία Ευ-
ρωβουλευτής είχε δωροδοκηθεί με πολυτε-
λή έπαυλη στην κατεχόμενη Κύπρο.
Το πρόσφατο και υπό διερεύνηση σκάνδαλο, 
που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φαί-
νεται πλέον ότι συνταράσσει το Ευρωπαϊκό 
οικοδόμημα.
Οι μεγάλες ελπίδες των Ευρωπαίων πολιτών 
για μια Ευρωπαϊκή Ένωση με ηθική υπερο-
χή και αδιάβλητους δημοκρατικούς θεσμούς 
υφίστανται βαρύτατη δοκιμασία. Η απροκά-
λυπτη παραβίαση των κανόνων έντιμης και 
χρηστής διοίκησης και ανεπίληπτης πολιτι-
κής συμπεριφοράς, οδηγούν την Ε.Ε σε δι-
εθνή ανυποληψία. Φαινόμενα δε, όπως το 

υπό διερεύνηση «Κατάρ-γκέητ», αποτελούν 
«βούτυρο στο ψωμί» των ακροδεξιών κύ-
κλων εντός της Ένωσης, που καραδοκούν για 
την αποδόμηση της.
Το πλέον τραγικό είναι ότι τα τελευταία 
χρόνια προβάλλεται, ορθώς, το αίτημα για 
διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και της ισχύ-
ος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως του 
πλέον δημοκρατικού θεσμού της Ευρωπαϊ-
κής οικογένειας. Ωστόσο, η αποδεικνυόμε-
νη αποκρουστική διαφθορά στους κόλπους 
της, τραυματίζει καίρια τις προοπτικές για 
ικανοποίηση αυτού του αιτήματος.
Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που εκδηλώ-
νονται φαινόμενα άπληστης συμπεριφοράς 
Ευρωπαίων αξιωματούχων  και καταλήστευ-
σης δημοσίου πλούτου και Ευρωπαϊκών τα-
μείων, είναι καιρός και επιτακτική ανάγκη 
λήψης δρακόντειων μέτρων κατά της δια-
φθοράς. Η αποκατάσταση της ηθικής υπερο-
χής και η δημιουργία ενός απροσπέλαστου 
αμυντικού τείχους απέναντι σε καιροφυλα-
κτούντα «τρωκτικά» και δόλιους «λομπί-
στες» αποτελεί επιτακτική προτεραιότητα.
Πέραν της πλειοδοσίας σε λόγους καταδί-
κης και απαξίωσης φαινομένων διαφθοράς 
και διαπλοκής, αυτό που επιβάλλεται είναι 
συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες που 
θα πείθουν ότι διαμορφώνεται ένα θεσμικό 
πλαίσιο απολύτως αποτρεπτικό παρόμοιων 
συμπεριφορών. Η αποδοκιμασία και λεκτι-
κή καταδίκη φθοροποιών φαινομένων στη 
λειτουργία των Ευρωπαϊκών θεσμών, γίνο-
νται κατά κανόνα, με κηρύγματα ηθικολογί-
ας και γενικόλογες ρητορείες, που συνήθως 

συνιστούν υποκριτικές υπεκφυγές. Μεγα-
λόστομες διακηρύξεις, καταγγελτικός λόγος 
και έωλες υποσχέσεις, που ηχούν ως «έπεα 
πτερόεντα». Μέχρι να ξεσπάσει το επόμενο 
σκάνδαλο. 
Αυτό που χρειάζεται είναι θεσμικές μεταρ-
ρυθμίσεις, δημοκρατικός έλεγχος και λογο-
δοσία.
Αναμόρφωση του συνολικού θεσμικού πλαι-
σίου για να είναι υπηρέτης των Ευρωπαίων 
πολιτών και όχι των επιτήδειων και των διε-
φθαρμένων. Και επειδή είναι αδιανόητο να 
αναμένεται μόνο από τις εθνικές ανακριτι-
κές και διωκτικές αρχές, όπως συμβαίνει 
τώρα με την Εισαγγελία των Βρυξελλών, να 
εντοπίζουν αυτά τα βδελυρά φαινόμενα, 
επιβάλλεται η δημιουργία ενός Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου κατά της διαφθοράς, του 
οποίου Πρόεδρος και μέλη να διορίζονται 
πρώην ανώτατοι δικαστικοί υψηλού κύρους 
και ανεπίληπτης ηθικής ακεραιότητας από 
τις χώρες – μέλη. Σκοπός αυτού του Συμ-
βουλίου θα είναι η μελέτη του υφιστάμενου 
θεσμικού πλαισίου και η διατύπωση προτά-
σεων εισαγωγής νομοθετικών και κανονιστι-
κών διατάξεων για πρόληψη, καταστολή και 
ποινικό κολασμό πράξεων διαφθοράς και 
διαπλοκής.
Οι Ευρωπαίοι πολίτες αναμένουν συγκε-
κριμένες δράσεις και όχι ανέξοδες ρητο-
ρείες καταγγελτικού λόγου. Διαφορετικά η 
κατολίσθηση στη διαφθορά θα συνεχίζεται 
ακάθεκτη και θα κατατρώει τα σωθικά του 
Ευρωπαϊκού οράματος.

Του Γιαννάκη Ομήρου
Πρώην Προέδρου της Βουλής
των Αντιπροσώπων

Ποια Δημοκρατία θέλουμε;

Η Ε.Ε. σε βαθιά κρίση...

Του Ανδρέα Καραμήτα 
 Πολιτικού Επιστήμονα
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Μ ια αποκαλυπτική συνέντευξη 
παραχώρησε αποκλειστικά στο 
CosmosNews και στην εφημερίδα 

Αδέσμευτος ο ισχυρός άντρας της Πάφος fc 
Ρομάν Ντουμπόφ. Ο πιο στενός συνεργά-
της του Σεργκέι Λομάκιν αποκάλυψε αρκε-
τά τόσο για το παρόν, όσο και για το μέλλον 
της ομάδας. Στόχος, όπως είπε, είναι να κά-
νουν την Πάφος fc την καλύτερη ομάδα του 
πρωταθλήματος και να βγαίνει συχνά στην 
Ευρώπη. Τόνισε παράλληλα ότι, σε δύο χρό-
νια η Πάφος θα έχει τουλάχιστον τρεις πα-
φίτες ποδοσφαιριστές στην Α' ομάδα. Όσο 
αφορά το γηπεδικό, αποκάλυψε ότι στόχος 
τους είναι να φτιάξουν το πιο υπερσύγχρο-
νο στάδιο στη Μεσόγειο.

Ερ.: Κύριε Ντουμπόφ, γιατί έχετε επιλέξει 
να επενδύσετε στην Πάφος fc και όχι σε 
άλλη κυπριακή ομάδα; 
Απ.: Πιστεύω, έχω απαντήσει αρκετές φο-
ρές αυτή την ερώτηση, αλλά θα το ξανα-
πώ. Το σχέδιο μας, από την  αρχή που ήρ-
θαμε στην Κύπρο, ήταν να υλοποιήσουμε 
ένα πρότζεκτ  που ονομάσαμε «Μία Ομά-
δα - Μία Πόλη»  και που είχε ως στόχο να  
βρούμε κάτι που θα  θα μπορούσε να συνε-
νώσει ανθρώπους και να το χτίσουμε από 
την αρχή. Κατά την αναζήτησή μας, ερωτευ-
τήκαμε την Πάφο. Για μεγάλο χρονικό διά-
στημα το ποδόσφαιρο στην Πάφο δεν ήταν 
η πρώτη προτεραιότητα και αποφασίσαμε 
να αναλάβουμε αυτήν την πρόκληση.

Ερ.: Η διοίκηση έχει επενδύσει αρκετά λε-
φτά. Θεωρείτε ότι έπιασαν τόπο; Έχετε πε-
τύχει το αρχικό σας πλάνο;
Απ.: Όπως ίσως θυμάστε, στην πρώτη μας 
συνέντευξη είπαμε ότι θα φτιάξουμε μια 
ομάδα, έναν σύλλογο, που θα μπορέσει να 
παλέψει για τις κορυφαίες θέσεις την 6η 
χρονιά. Νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρό-
μο αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά την επέν-
δυση, ναι, φυσικά είναι μια μεγάλη επέν-
δυση στο κυπριακό ποδόσφαιρο.  Ωστόσο 
πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι με αυτή τη 
μεγάλη επένδυση,  εστιάσαμε περισσότερο 
στην Ακαδημία, τις Υποδομές, τα Κοινωνι-
κά Έργα και το branding  της ομάδας  παρά 
στους μισθούς των παικτών. Επενδύοντας 
σε μισθούς δεν θα φτάναμε ποτέ στο Top 6. 
Το εξετάσαμε πολύ προσεκτικά και χτίσαμε 
το σπίτι μας από την αρχή, βάζοντας πρωτί-
στως  γερά θεμέλια. Αυτή είναι η μόνη σω-
στή κατεύθυνση και μένουμε σε αυτήν.

Ερ.: Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια σας 
για την ομάδα; Υπάρχει το ενδεχόμενο κά-
ποια στιγμή να αποχωρήσετε από τα διοι-
κητικά;

Απ.: Πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρο ότι τα σχέ-
διά μας είναι περισσότερα από ένα σύντο-
μο χρονικό διάστημα. Είμαστε παίκτες που 
κάνουμε  μακροχρόνιους σχεδιασμούς και 
στόχος μας είναι να φτιάξουμε τον καλύ-
τερο σύλλογο στην Κύπρο, με την καλύτε-
ρη υποδομή, με την καλύτερη Ακαδημία 
στη χώρα, με τουλάχιστον 1000 παιδιά να 
παίζουν ποδόσφαιρο στην περιοχή της Πά-
φου, με νέες προπονητικές εγκαταστάσεις 
και φανταστικό γήπεδο και με ομάδα που 
να έχει τακτικά συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς 
αγώνες. Και σκοπεύουμε να το υλοποιή-
σουμε πλήρως. Το είπαμε πριν από 5 χρό-
νια και τώρα όλοι μπορούν να δουν πώς κι-
νούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
Εάν ρωτάτε για την παραίτηση μου από τη 
θέση του Προέδρου, φυσικά αυτό θα συμ-
βεί τη μια ή την άλλη μέρα πιστεύω. 
Μία από τις βασικές αρχές των επιχειρή-
σεων είναι ανεξάρτητα από το ποιος είσαι, 
είτε πρόεδρος μιας χώρας ή πρόεδρος μιας 
ποδοσφαιρικής ομάδας, μια μέρα θα πρέ-
πει να δώσεις τη θέση σου σε μια πιο φιλό-
δοξη και νεανική διοίκηση. Ωστόσο, πρέπει 
πρώτα να εκπαιδεύσετε αυτή τη διαχείριση 
και να δείξετε τη σωστή κατεύθυνση.
Όπως γνωρίζετε, διαθέτουμε πολλά κλαμπ 
σε όλο τον κόσμο, εφαρμόζοντας το μοντέ-
λο Multi Club Ownership (πολυ-ιδιοκτησία) 
και είμαστε ανάμεσα στους 5 μεγαλύτε-

ρους ομίλους στην Ευρώπη. Συνεπώς, ως 
Πρόεδρος του Ομίλου, πρέπει να φροντίζω 
όλους τους συλλόγους, αλλά μέχρι να μπο-
ρέσουν οι Παφίτες να παρακολουθήσουν 
το ποδόσφαιρο του αγαπημένου τους συλ-
λόγου σε ένα ευρωπαϊκό στάδιο, νιώθω ότι 
η δουλειά μου δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Ερ.: Στα άμεσα σχέδιά σας είναι και η κα-
τασκευή γηπέδου; 
Απ.: Υπάρχει ένα καλό ρητό, μόνο τα κακά 
άλογα αρχίζουν να καλπάζουν αμέσως. 
Εάν είστε εξοικειωμένοι με τον τρόπο που 
κάνουμε κάτι, δεν έχουμε άμεσα σχέδια, 
σχεδιάζουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, θέτο-
ντας  μακροπρόθεσμους στόχους για κάθε 

σύλλογο -μέλος, για περιόδους 3-5 ετών, 
οι οποίοι αξιολογούνται και αναθεωρού-
νται σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Έχου-
με ήδη πραγματοποιήσει μεγάλο όγκο ερ-
γασιών για το νέο στάδιο σε συνεργασία 
με ένα από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά 
γραφεία - την KSS, που έχουν κατασκευά-
σει πολλά σύγχρονα γήπεδα σε όλο το Ηνω-
μένο Βασίλειο. Μας ετοίμασαν ένα σχέδιο 
σχεδιασμού και κάναμε πολλή έρευνα και 
ανάπτυξη για να μάθουμε τι ακριβώς χρει-
άζεται όχι μόνο για τον σύλλογο, αλλά και 
για την πόλη. Το σχέδιό μας να χτίσουμε το 
καλύτερο, υπερσύγχρονο στάδιο και αθλη-
τικό συγκρότημα στη Μεσόγειο. Φυσικά, η 
γραφειοκρατία και η ασταθής πολιτική κα-
τάσταση επιβράδυναν λίγο τη διαδικασία, 
αλλά γενικά  δεν νομίζω ότι τίποτα μπορεί 
να μας εμποδίσει στο να υλοποιήσουμε τα 
σχέδιά μας. Ωστόσο, είναι πολύ δύσκολο να 
πούμε πόσο καιρό θα πάρει, μπορεί να εί-
ναι 3 χρόνια, μπορεί να είναι 5, δεν ξέρου-
με.

Ερ.: Πώς σας αντιμετωπίζει η ηγεσία της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου;
Απ: Έχουμε μια συνεχή διαδικασία με την 
οποία συνεργαζόμαστε. Νομίζω ότι δεν εί-
ναι μυστικό ότι μπορεί να μην είμαστε ο πιο 
ευπρόσδεκτος σύλλογος στην ΚΟΠ, καθώς 
είμαστε πολύ ανεξάρτητοι, έχοντας τη δική 
μας θέση, γνώσεις και πόρους. Προσπα-
θούμε όμως να βελτιώσουμε όχι μόνο τον 
σύλλογο, αλλά το ποδόσφαιρο στη χώρα 
γενικότερα. Η ΚΟΠ το αποδέχεται. Φυσικά 
θα καλωσορίσουμε κάθε είδους βοήθεια, 
αλλά στην παρούσα φάση είναι καλή όπως 
είναι. Η ζωή μας είναι να βρίσκουμε συμ-
βιβασμούς και είμαι σίγουρος ότι ο διάλο-
γος και η υποστήριξη είναι καλύτερα από 
τον πόλεμο. Ωστόσο, μερικές φορές κάνω  
λίγο πόλεμο με τον πρόεδρο της ΚΟΠ (χα-
μογελάει) για να κάνω τον διάλογο πιο πα-
ραγωγικό.

Ερ.: Έχετε και επαγγελματικά σχέδια στην 
πόλη μας π.χ. (επιχειρηματικό τομέα); 
Απ.: Πιστεύω ότι στα επιχειρηματικά πλά-
να η σιωπή είναι προτιμητέα. Φυσικά, οι 
επενδύσεις μας δεν σχετίζονται μόνο με 
τον σύλλογο, επενδύουμε και με τους συ-
νεργάτες μας Korantina και AG&G σε έργα 
ακινήτων και υποδομών και πολλά άλλα. 
Αρχίσαμε να κάνουμε και πολλά έργα αθλη-
τικού τουρισμού, έχουμε ήδη φιλοξενήσει 
περίπου 20 ομάδες για προετοιμασία, ορ-
γανώσαμε παιδικά τουρνουά όπου ομάδες 
από 14 χώρες επισκέφθηκαν την Πάφο και 
θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή 
την κατεύθυνση. Τούτου λεχθέντος, νομίζω 
ότι η συνέντευξή μας πρέπει να επικεντρω-
θεί περισσότερο στον Όμιλο, όχι σε εμάς.

Ερ.: Έχετε επενδύσει και στις Ακαδημίες. 
Πιστεύετε στον κύπριο ποδοσφαιριστή;
Απ.: Δεν φοβάμαι να το παραδεχτώ, εί-
ναι προτεραιότητά μας. Όταν φτάσαμε για 
πρώτη φορά είχαμε 36 παιδιά στην ακαδη-
μία, τώρα έχουμε σχεδόν 350 και μια με-
γάλη λίστα αναμονής. Στόχος μας είναι να 
αποκτήσουμε 1000 παιδιά μέχρι το τέλος 
του 2024 από όλη την περιοχή. Ήδη ανοίξα-

«Είμαστε παίκτες που κάνουμε  μακροχρόνιους σχεδιασμούς και στόχος μας είναι να φτιάξουμε τον καλύτερο σύλ-
λογο στην Κύπρο, με την καλύτερη υποδομή, με την καλύτερη Ακαδημία στη χώρα, με τουλάχιστον 1000 παιδιά»

Ρομάν Ντουμπόφ
«Θα χτίσουμε το πιο υπερσύγχρονο στάδιο στη Μεσόγειο»

Διαθέτουμε πολλά κλαμπ σε όλο 
τον κόσμο, εφαρμόζοντας το μο-
ντέλο Multi Club Ownership (πολυ-
ιδιοκτησία) και είμαστε ανάμεσα 
στους 5 μεγαλύτερους ομίλους στην 
Ευρώπη.

Έχουμε ήδη πραγματοποιήσει μεγάλο 
όγκο εργασιών για το νέο στάδιο 
σε συνεργασία με ένα από τα μεγα-
λύτερα αρχιτεκτονικά γραφεία, την 
KSS, που έχουν κατασκευάσει πολλά 
σύγχρονα γήπεδα σε όλο το Ηνωμένο 
Βασίλειο. 
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με παράρτημα της Ακαδημίας στο Πισσού-
ρι , σύντομα θα ανοίξουμε και στην Πέγεια 
και την Τάλα. Στην παρούσα φάση, πρέπει 
να φέρουμε διεθνείς παίκτες και παιδιά για 
να ανεβάσουν το επίπεδο του συλλόγου 
και σε αυτόν τον αγώνα το επίπεδο των Κυ-
πρίων νεαρών παικτών ανεβαίνει θεαμα-
τικά. Έχουμε ένα καλό παράδειγμα με την 
U19: ξεκινήσαμε τη σεζόν με κάποια αγό-
ρια από Ισπανία και σε διάστημα 3 μηνών, 
νεαροί Κύπριοι πάλευαν για τις θέσεις τους 
στην ομάδα και τις πήραν. Αυτή είναι η σω-
στή προσέγγιση. Ο ανταγωνισμός δεν κάνει 
ποτέ λάθη. Θέτουμε στόχο τώρα να έχουμε 
τουλάχιστον τρεις παφίτες παίκτες στην 1η 
ομάδα μέχρι το 2025. Αυτό θα συμβεί.

Ερ.: Σας έχει στηρίξει ο επιχειρηματικός 
κόσμος της Πάφου; 
Απ.: Ναι, όντως το έκαναν. Για παράδειγ-
μα, ο ιστορικός μας συνεργάτης Korantina 
Home ήταν μαζί μας από την πρώτη μέρα 
και θα ήταν πολύ δύσκολο χωρίς τον Γιώργο 
Ιωάννου σε αυτό το ταξίδι και είμαι σίγου-
ρος ότι η πόλη και η κοινότητα τον σέβονται 
πολύ για την τεράστια δουλειά που κάνει 
για όλη την κυπριακή και τοπική κοινωνία. 
Είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη καρδιά και 
περήφανος Παφίτης. Δεν μπορούμε να μην 
μιλήσουμε επίσης για την υποστήριξη του 
Φίλιππου από την AG&G και για την Ακα-
δημία, είναι μεγάλη και σημαντική. Έχουμε 
περισσότερους από 150 άλλους συνεργάτες 
και προμηθευτές και θέλω να τους πω ένα 
τεράστιο ευχαριστώ από κάθε μέλος του 
συλλόγου μας για τη βοήθειά τους. Είμαι 
σίγουρος ότι δεν είπαμε την τελευταία μας 
λέξη στην κοινότητα και είμαι σίγουρος ότι 
θα έχουμε περισσότερες επιλογές για συ-
νεργασία. Είμαστε πάντα ανοιχτοί για αυτό. 
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 
όσο μεγάλα ή μικρά κι αν είναι τα σχέδιά 
σας, θα βρούμε τρόπο να συνεργαστούμε. 

Θέλω επίσης να μοιραστώ μαζί σας λίγα 
λόγια για την πρόσφατη κοινή μας πρωτο-
βουλία με τους συνεργάτες μας. Αυτή την 
εβδομάδα παραδώσαμε 18.000! Χριστου-
γεννιάτικα δώρα σε μαθητές της περιοχής. 
Κανείς στον κόσμο δεν το έχει κάνει αυτό 
στο παρελθόν. Με κάνει πολύ περήφανο 
για το προσωπικό και την κοινότητά μας, το 
κάναμε για την επόμενη γενιά μας. Αν θα 
στηρίξουν τον Σωματείο ή όχι, είναι μια δι-
αφορετική ιστορία, αλλά αν αυτό φέρει ένα 
χαμόγελο στα πρόσωπά τους και τους δώ-
σει λίγη χαρά, θα χαρούμε κι εμείς.

Ερ.: Είναι η φετινή χρονιά, η καλύτερη από 
τον καιρό που αναλάβατε την ομάδα; 
Απ.: Τα καλύτερα μας χρόνια είναι ακόμα 
μπροστά. Δεν κοιτάμε ποτέ στο παρελθόν, 
κοιτάμε μόνο προς το μέλλον και προχωρά-
με μπροστά.

Ερ.:Ακολουθεί η μεταγραφική περίοδος 
Ιανουαρίου. Τι να περιμένουν οι φίλοι της 

Πάφος fc και ποιο το μήνυμά σας προς αυ-
τούς; 
Απ: Στόχος μας είναι να κάνουμε την ομά-
δα καλύτερη κάθε μέρα και δεν σκεφτόμα-
στε μόνο το σήμερα και αυτή τη μεταγραφι-
κή περίοδο, αλλά και το επόμενο καλοκαίρι. 
Δουλεύουμε, πιστέψτε με, όλοι στον σύλ-
λογο, στο τμήμα σκάουτινγκ, το τμήμα ανά-
λυσης δουλεύει24ωες το 24ωρο, εφτά ημέ-
ρες την εβδομάδα για να μας φέρουν το 
επόμενο επίπεδο παικτών και να κάνουμε 
ένα βήμα μπροστά.

Ερ.: Θα σας ικανοποιήσει η έξοδος της ομά-
δας στο Europa league ή θέλετε Champions 
league; 
Απ.: Θα είμαι ικανοποιημένος αν κερδίσου-
με το επόμενο παιχνίδι. Αυτή είναι η πρώτη 
μας προτεραιότητα. Άσχετα με ποια ομάδα. 
Σχετικά με τους στόχους, το είπα πριν από 
πολλά χρόνια, όσον αφορά τα αγωνίσματα 
και τον πρωταθλητισμό,  μόνο μια θέση θα 
πρέπει να στοχεύεις, την πρώτη θέση. Δεν 

είναι εύκολος τρόπος, αλλά αν δεν είσαι 
πίσω από αυτόν τον στόχο, δεν έχεις τίποτα 
να κάνεις στον αθλητισμό. Μέχρι να φτά-
σουμε εκεί και να μείνουμε εκεί, η δουλειά 
μας δεν έχει τελειώσει.

Ερ.: Ποια ευρωπαϊκή ομάδα θα θέλατε να 
αντιμετωπίσει η Πάφος fc;
Απ.: Πρώτον, πρέπει πρώτα να κερδίσου-
με την έξοδό μας στην Ευρώπη σε αυτό το 
πολύ δύσκολο και ανταγωνιστικό Πρωτά-
θλημα με άλλους 25 αγώνες  απέναντι σε 
δυνατούς αντιπάλους και πρέπει πρώτα να 
τους σεβαστούμε. Όσον αφορά την Ευρώ-
πη, θέλω να συμβεί, αλλά πού και με ποιον 
θα είναι άλλο ένα κεφάλαιο της ζωής μας 
και το περιμένουμε με ανυπομονησία. Πρέ-
πει να είμαστε όλοι ενωμένοι και δυνατοί 
για να το πετύχουμε, δεν είναι μόνο δου-
λειά του συλλόγου και των παικτών, είναι 
δουλειά κάθε φιλάθλου, κάθε μέλους της 
πόλης. Και είμαι σίγουρος ότι μαζί μπορού-
με να τα καταφέρουμε. 

Τέλος, ο κ. Ντουμπόφ έστειλε τις ευχές του: 
Εκ μέρους της  Pafos FC, θα ήθελα να ευχη-
θώ σε όλους Χρόνια Πολλά και Καλή Χρο-
νιά. Είμαστε πολύ ευγνώμονες για την τε-
ράστια υποστήριξή σας αυτή τη χρονιά και 
ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί περισ-
σότερες ευχάριστες στιγμές τη νέα χρονιά!

ΜΑΡΙΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

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

με τον Μάριο Ευριπίδου…
Διαγωνισμοί και πλούσια δώρα

στα Τηλ. 26222240 &26222250

SMS στο 99313100

Παραδώσαμε 18.000! Χριστουγεν-
νιάτικα δώρα σε μαθητές της περιο-
χής. Κανείς στον κόσμο δεν το έχει 
κάνει αυτό στο παρελθόν. Με κάνει 
πολύ περήφανο αυτό το γεγονός.
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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

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

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

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

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

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

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

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023 στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας  

στην Αναρίτα, το εξάμηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας υιού και αδελφού

ΜΑΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
(Τέως από την Πάφο)

Και καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Γονείς : Μιχάλης Ευθυμίου και Ανθούλλα Λοιζίδου Ευθυμίου

Αδελφός : Ευγένιος Ευθυμίου και  λοιποί συγγενείς.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής 

στη  Γεροσκήπου, το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο του προσφιλούς μας συζύγου, πατέρα, 
παππού και αδελφού

ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΥΛΙΔΗ
(Τέως Δημάρχου Γεροσκήπου)

και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια και λοιποί συγγενείς

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 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αίρεται ο μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ για προϊόντα και 

υπηρεσίες που σχετίζονται με τη νόσο Covid-19

Αίρεται από την 1η Ιανουαρίου 2023 ο μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ για 
προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τη νόσο Covid-19, σύμφωνα με 
ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι παραδόσεις διαγνωστικών ιατρο-
τεχνολογικών προϊόντων in vitro, τα εμβόλια για τη νόσο covid-19 και οι  
παροχές υπηρεσιών που συνδέονται στενά με τα πιο πάνω προϊόντα, δεν 
εμπίπτουν στον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, όπως ίσχυε μέχρι και την 31η 
Δεκεμβρίου 2022.

Σημειώνεται ότι Φ.Π.Α. 19% ισχύει πλέον για παραδόσεις διαγνωστικών ια-
τροτεχνολογικών προϊόντων in vitro και υπηρεσίες που σχετίζονται με τα 
προϊόντα αυτά, εκτός εάν αφορούν εξαιρούμενες συναλλαγές με βάση το 
Έβδομο Παράρτημα της περί Φ.Π.Α. Νομοθεσίας. Επίσης, Φ.Π.Α. 5% εφαρ-
μόζεται για παραδόσεις εμβολίων που σχετίζονται με τη νόσο covid -19.



Rally Dakar: Προπορεύονται οι N. Al Attiyah- M. 
Baumel με το Toyota Hilux Τ1+!
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Το σκληρό ράλλυ Dakar συνεχίζεται με τη μορφή 
καταδίωξης, καθώς πολλά πληρώματα κινούνται  
“τέρμα γκάζι” ώστε να καλύψουν τον χαμένο χρό-

νο και να βελτιώσουν την θέση τους. Οι συμμετέχοντες 
στην ειδική διαδρομή Ha’il > Ha’il είχαν να αντιμετωπί-
σουν 425 αγωνιστικά χιλιόμετρα τα οποία περιλάμβαναν 
τους διάσημους αμμόλοφους, με την πλοήγηση να παίζει 
καθοριστικό ρόλο όσον αφορά το τελικό χρόνο.
Στα αυτοκίνητα, ο άτυχος Sebastien Loeb, δεν είχε άλλη 
επιλογή παρά να πιέσει ώστε να επανακτήσει τον χαμέ-
νο χρόνο. Και αυτό έκανε με το καλημέρα. Οι Sebastien 
Loeb-Fabian Lurquin ξεπέρασαν ένα πρόβλημα που προ-
έκυψε στο υδραυλικό τιμόνι του Hunter T1+, κερδίζοντας 
την ειδική διαδρομή. Το πλήρωμα φτάνοντας στο στοπ 
της ειδικής δήλωσε πως έχασε τουλάχιστον 10 λεπτά 
λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος, ωστόσο ήταν 
ευχαριστημένο από την προσπάθεια του, καθώς κέρδισε 
κάποιες θέσεις.
Στην κορυφή οι Nasser Al Attiyah-Matthieu Baumel, με 
τον 4ο χρόνο που σημείωσαν σήμερα με το Toyota Hilux 
Τ1+, κατάφεραν να ανοίξουν και άλλο τη διαφορά από 
τους διώκτες τους. Το πλήρωμα των Yazeed Al-Rahji-Dirk 
Von Zitzewitz με το Toyota Hilux T1+, με τον 5ο χρόνο 
που σημείωσε σήμερα έχασε 5 λεπτά από τους Nasser Al 
Attiyah-Matthieu Baumel και πλέον βρίσκεται 18 λεπτά 
μακριά από την κορυφή.
Την ανοδική του πορεία για ακόμη μία μέρα πιστοποί-
ησε το πλήρωμα των Stephane Peterhansel-Edouard 

Boulanger. Ο πολυνίκης του αγώνα με το Audi RS Q 
e-tron, τερμάτισε μόλις 13 δευτερόλεπτα πίσω από τον 
ταχύτερο Sebastien Loeb. Μπορεί το πλήρωμα να παρέ-
μεινε στην τρίτη θέση που ήταν ωστόσο μείωσε τη δια-
φορά στο ελάχιστο από τους δεύτερους Yazeed Al-Rahji-
Dirk Von Zitzewitz.
Οι Carlos Sainz-Lucas Cruz, κατάφεραν να αφήσουν πίσω 
τους τα ατυχή γεγονότα. Το πλήρωμα οδήγησε το Audi RS 
Q e-tron σε όλη τη διαδρομή τέρμα γκάζι, πετυχαίνοντας 
τον τρίτο χρόνο. Σε συνδυασμό με τα προβλήματα που 
αντιμετώπισαν άλλα πληρώματα, οι Carlos Sainz-Lucas 
Cruz, πλέον βρίσκονται στην τέταρτη θέση. Κερδισμένο 
ήταν και το πλήρωμα των Henk Lategan-Brett Cummings, 
το οποίο κατάφερε να βρεθεί με το Toyota Hilux T1+ στην 
πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης.
Στην έκτη θέση συναντάμε ακόμη ένα πλήρωμα το οποίο 
αγωνίζεται με Toyota Hilux T1+. Οι Lucas Morales-Timo 
Gottschalk είχαν μια γρήγορη κούρσα κερδίζοντας ταυτό-
χρονα τρεις θέσεις στην γενική κατάταξη. Καμία αλλαγή 
δεν είχαμε όσον αφορά τη θέση του πληρώματος Giniel 
de Villiers-Dennis Murphy με Toyota Hilux T1+, το πλήρω-
μα βρίσκεται στην έβδομη θέση.
Οι Mattias Ekstrom-Emil Bergkvist κατάφεραν επιτέ-
λους να επιστρέψουν εντός δεκάδας. Με το Audi RS Q 
e-tron να δουλεύει άψογα το πλήρωμα πλέον φιγου-
ράρει στην όγδοη θέση. Στην ένατη θέση βρίσκονται 
οι Martin Prokop–Victor Chythka με το Ford Raptor RS 
Cross Country, με τους Eric Van Loon-Sebastien Delaunay 

με Toyota Hilux T1+ να συμπληρώνουν την δεκάδα.
Στις μοτοσυκλέτες, ο Ισπανός Joan Barreda γνωστός και 
ώς «Bang Bang» ήταν αυτός που κέρδισε μία ειδική δι-
αδρομή με την μοτοσυκλέτα της Honda. Ωστόσο στην 
πρώτη θέση  όσον αφορά την γενική κατάταξη βρίσκεται 
ο Daniel Sanders (GAS GAS). Ο Αυστραλός πέτυχε μόλις 
τον όγδοο χρόνο και είδε τη διαφορά που είχε χτίσει να 
μειώνεται από τον Skyler Howes με την Husqvarna, ο 
οποίος ανέβηκε πλέον στη δεύτερη θέση.
Ο Kevin Benavides με KTM, παρέμεινε στην τρίτη θέση, 
ωστόσο πλέον απειλείται από τον τέταρτο Joan Barreda 
με HONDA, ο οποίος ηγείται της φετινής προσπάθει-
ας της Ιαπωνικής εταιρείας. O Toby Price με ακόμα μια 
KTM, συμπληρώνει την πεντάδα, με τον rookie Mason 
Klein επίσης με KTM, ο οποίος υποχώρησε στην έκτη 
θέση, να βλέπει πόσο εύκολο είναι να βρεθείς εκτός βά-
θρου. Στα Quads, ο Alexandre Giroud με Yamaha Raptor 
700 έκανε το καθήκον του κερδίζοντας την ειδική δια-
δρομή. Ο Γάλλος άνοιξε ακόμη περισσότερο τη διαφο-
ρά από το δεύτερο Francisco Moreno Flores με Yamaha 
Raptor 700. Την αντεπίθεση του θέλει να κάνει ο Manuel 
Andujar επίσης με Yamaha Raptor 700, ο Αργεντινός 
μετά τα προβλήματα του, δείχνει πως δεν πρόκειται να 
το βάλει κάτω και πως θα παλέψει μέχρι το τέλος. Με 
το δεύτερο χρόνο που σημείωσε σ βρίσκεται στην τρίτη 
θέση 15 λεπτά πίσω από τον δεύτερο Francisco Moreno 
Flores. Στα Lightweight Prototype, αλλαγή είχαμε στην 
πρώτη θέση για ακόμη μία φορά. Οι πρωτοπόροι Seth 
Quintero-Dennis Zenz με το Red Bull Off-Road Junior Team 
Presented by BF Goodrich έχασαν αρκετό χρόνο ενώ ταυ-
τόχρονα υποχώρησαν όσον αφορά την γενική κατάταξη. 

Απόλυτοι κυρίαρχοι του αγώνα  ήταν οι Mitchell Guthrie-
Kellon Walch με ένα Red Bull Off-Road Jr Team USA by 
BFG, οι οποίοι κατάφεραν να κερδίσουν  ειδική διαδρο-
μή, ανεβαίνοντας πλέον στην πρώτη θέση. Στην  δεύτερη 
θέση συνεχίζουν οι Guillaume de Mevius-Francois Cazalet 
,με τους Austin Jones-Gustavo Gugelmin με το Red Bull 
Off-Road Jr Team USA by BFG να κλείνουν την τριάδα.
Στα SSV, το σκηνικό ήταν παρόμοιο με τα Lightweight 
Prototype. Οι πρωτοπόροι Marek Goczal-Maciej Marton 
της Energylandia Rally Team, αντιμετώπισαν προβλή-
ματα με αποτέλεσμα να βρεθούν πολύ πίσω. Το πλή-
ρωμα που βρίσκεται πλέον στην κορυφή είναι αυτό 
των Rodrigo Luppi De Oliveira-Maykel Justo (South Racing 
CAN-AM). Ωστόσο η μάχη για τη νίκη τώρα ξεκίνησε κα-
θώς οι Eryk Goczal-Oriol Mena με το Energylandia Rally 
Team, οι οποίοι κέρδισαν μία ειδική διαδρομή βρίσκο-
νται πολύ κοντά τους. Οι Rokas Baciuska-Oriol Vidal 
Monticano με το Red Bull CAN-AM Factory Team, βρίσκο-
νται στην τρίτη θέση.
Στα φορτηγά, οι Martin Macic-Frantisek Tomasek-David 
Svanda με το φορτηγό της Iveco ήταν οι ταχύτεροι για 
ακόμη μία ημέρα και έμειναν πιστοί στην υπόσχεση 
τους πως θα παλέψουν μέχρι το τέλος. Οι Alex Loprais-
Petr Pokora-Jaroslav Valtr Jr με το φορτηγό της Praga 
V4S DKR, βρίσκονται στην κορυφή, ωστόσο έχα-
σαν 9 πολύτιμα λεπτά κατά τη διάρκεια της σημερινής 
ημέρας. Οι Janus Van Kasteren-Darek Rodewald-Marcel 
Snijders, με το φορτηγό της Iveco βρίσκονται στη δεύ-
τερη θέση, 27 λεπτά μακριά από τους πρωτοπόρους. 
Την τριάδα συμπληρώνουν οι Jaroslav Valtr-Rene Kilian-
Tomas Sikola με το Tatra Phoenix Buggyra.

Ο Kris Meeke ο οποίος εξελίσσει το Skoda Fabia RS 
Rally2, ενδέχεται να επιστρέψει στη δράση το 2023, 

σύμφωνα με τον διευθυντή της Skoda Motorsport, Pavel 
Hortek.
Ο 43χρονος Kris Meeke, πρώην εργοστασιακός οδηγός των 
Mini, Citroen και Toyota, αποτελεί ένα σημαντικό γρανάζι 
στην ομάδα της Skoda Motorsport, όσον αφορά την εξέλιξη 
του Skoda Fabia RS Rally2.
Ο Ιρλανδός πριν μερικές ημέρες οδήγησε το Skoda Fabia RS 
Rally2 στο πλαίσιο δοκιμών ενόψει του Ράλλυ Μόντε Κάρ-
λο και αυτό έφτανε για να πυροδοτήσει φήμες που τον θέ-
λουν να επιστρέφει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ το 
2023.
Ο διευθυντής της Skoda Motorsport, Pavel Hortek, επιβε-
βαίωσε πως η Skoda δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια 
να βρει τρόπο ώστε να επιστρέψει ο Kris Meeke στο WRC.
O Hortek ξεκαθάρισε ότι ο Meeke δεν θα βρίσκεται στους 
δύο πρώτους αγώνες του πρωταθλήματος (Ράλλυ Μόντε 
Κάρλο, Ράλλυ Σουηδίας) ενώ παραδέχτηκε ότι υπάρχουν 
ελπίδες να δούμε τον 5 φορές νικητή σε αγώνα του WRC 
αργότερα μέσα στη χρονιά.
O Pavel Hortek, θέλησε να κάνει σαφές πως η Skoda δεν 
διαθέτει πλέον εργοστασιακή ομάδα και αυτό κάνει τα 

πράγματα περίπλοκα όσον αφορά το αγωνιστικό μέλλον 
του Ιρλανδού οδηγού. Επιπρόσθετα ο Hortek τόνισε πως η 
Τσεχική εταιρεία κατασκευάζει τα αγωνιστικά, ενώ όλες τις 
αγωνιστικές δραστηριότητες τις έχει αναλάβει η γερμανι-
κή Toksport, ως εκ τούτου εμείς δεν έχουμε τη δικαιοδοσία 
να παρέμβουμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Φυσικά ο κόσμος 
θα ήθελε να δει τον Kris (Meeke) ξανά στις ειδικές διαδρο-
μές όπως και εμείς, ωστόσο δεν είναι δική μας απόφαση 
στο τέλος της ημέρας.

Ο Kris Meeke ενδέχεται να 
επιστρέψει στο WRC
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Κ ΟΠ, Αστυνομία και Σωματεία συναντή-
θηκαν το πρωί της Τετάρτης στη Λάρνα-
κα και αντάλλαξαν απόψεις για το θέμα 

της αντιμετώπισης της βίας στα ποδοσφαιρικά 
γήπεδα.
Επικεφαλής της σύσκεψης ήταν ο Πρόεδρος της 
ΚΟΠ Γιώργος Κούμας και ο Αρχηγός Αστυνομίας 
Στέλιος Παπαθεοδώρου.
Όλοι οι συμμετέχοντες στην σύσκεψη συμφώ-
νησαν για την ανάγκη συνεργασίας αφού κατά 
γενική ομολογία, η βία παρουσιάζει έξαρση από 
το ξεκίνημα της φετινής ποδοσφαιρικής χρο-
νιάς.
«Φτάσαμε στο σημείο μηδέν. Η υπάρχουσα κα-
τάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει όλοι 
μαζί, να συνεργαστούμε και να βρούμε τις λύ-
σεις προς όφελος του ποδοσφαίρου» ανέφερε 
αρχικά ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Γιώργος Κούμας, 
για να προσθέσει:
«Ο καθένας μας, ΚΟΠ, Σωματεία, Αστυνομία και 
ΚΟΑ πρέπει να αναλάβει το κομμάτι της ευθύ-
νης που του αναλογεί και να μπει ένα τέρμα στα 
έκτροπα».
Ο Αρχηγός Αστυνομίας ζήτησε τη συνεργασία 
της Ομοσπονδίας και των Σωματείων προκει-
μένου να εκλείψουν τα επεισόδια βίας από το 
ποδόσφαιρο ενώ αναφερόμενος στα Σωματεία, 

τόνισε πως χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία 
όσον αφορά τον εντοπισμό των ταραξιών στα 
γήπεδα.
«Η αστυνομία ανησυχεί. Είχαμε σε 22 περιπτώ-
σεις από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα αγώνες με 
επεισόδια. Δεν ισχυριζόμαστε ότι η αστυνομία 
είναι τέλεια. Είμαστε τυχεροί που δεν είχαμε σο-
βαρό τραυματισμό ή κάτι χειρότερο. Ως αστυνο-
μία, το μόνο που θέλουμε είναι να  πηγαίνουν 
και να φεύγουν από τα στάδια οι φίλαθλοι με 
ασφάλεια και να μην υπάρχουν υλικές ζημιές» 
ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αρχηγός Αστυνομίας, 
ο οποίος τόνισε και το μεγάλο κόστος που επι-
βαρύνεται το κράτος προκειμένου να υπάρχει 
αστυνόμευση στους ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε πως θα υπάρχει 
παρουσία αστυνομίας στις εισόδους των Στα-
δίων προκειμένου να νιώθουν περισσότερη 
ασφάλεια οι επιτηρητές για να ασκούν καλύτε-
ρο έλεγχο των φιλάθλων.
Επίσης, θα δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση των 
επιτηρητών με τη βοήθεια της UEFA για να μπο-
ρούν να ασκούν πιο αποτελεσματικά και αμερό-
ληπτα τα καθήκοντα τους.
Επιπλέον, θα γίνουν βελτιωτικά έργα στα Στά-
δια για καλύτερη εφαρμογή του νόμου της κάρ-
τας φιλάθλου ενώ τροχοδρομούνται και άλλα 
μέτρα σε συνεργασία με τη νομοθετική εξουσία 
για καλύτερο έλεγχο των φιλάθλων, πριν αυτοί 
εισέλθουν στα Στάδια.

«Φτάσαμε στο σημείο μηδέν» λέει ο αρχηγός 
Αστυνομίας αναφορικά με τα επεισόδια

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

Σχεδόν σε όλα τα ΜΜΕ

Παρέλασε σχεδόν σε όλα τα ΜΜΕ η αποκλειστική συνέντευξη του 
προέδρου της Πάφος fc Ρομάν Ντουμπόφ που δημοσίευσε το 

CosmosNews την ημέρα της Πρωτοχρονιάς. Ο κ. Ντουμπόφ είπε αρκε-
τά ενδιαφέροντα, κάτι που δεν άφησε ασυγκίνητα τα μεγάλα Μέσα του 
τόπου.  
Όπως και να έχει, μέσα από τη συνέντευξη φάνηκε ότι οι ιδιοκτήτες δεν 
σκοπεύουν να εγκαταλείψουν την ομάδα όπως πολλοί εκτός Πάφου πα-
ράγοντες, και ότι το πλάνο τους για την Πάφος fc τώρα αρχίζει. 

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική ήταν η αποκλειστι-
κή συνέντευξη του προέδρου της Πάφος fc 

Ρομάν Ντουμπόφ στο CosmosNews την οποία δη-
μοσιεύει σήμερα η εφημερίδα μας (σελ. 18-19). 

Ο ισχυρός άντρας της Πάφος fc αποκάλυψε 
τα άμεσα πλάνα τους λέγοντας ότι θέλουν 

να φτιάξουν ένα απ’ τα καλύτερα γήπεδα στη Με-
σόγειο. Δεν είπε πότε θα αρχίσουν τα έργα, αλλά 
άφησε να νοηθεί σε 3 έως 5 χρόνια. 

Ένας άλλος στόχος είναι να κάνουν την 
Πάφο, την καλύτερη ομάδα του πρωταθλή-

ματος, κάτι που ήδη άρχισε να φαίνεται. Η ομά-
δα είναι ήδη στις καλύτερες του πρωταθλήματος, 
και σύμφωνα με πληροφορίες, με τη νέα χρονιά 
θα υπάρξει ιδιαίτερη ενίσχυση με πολύ καλύτε-
ρους ποδοσφαιριστές. Όπως και να έχει, η παφι-
ακή ομάδα έχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι των 
άλλων ομάδων, με κύριο το οικονομικό.  

Τεράστια δυναμική θα αποκτήσει η ομάδα 
με το δικό της γήπεδο που σύμφωνα με τα 

σχέδια θα είναι «κλουβί» και χωρητικότητας έως 
10 χιλιάδες θέσεις. Μάλιστα, θα είναι ευρωπαϊ-
κών προδιαγραφών για να φιλοξενεί και επίση-
μους ευρωπαϊκούς αγώνες της Πάφου και όχι 
μόνο. 

Πριν από όλα αυτά, έχουμε το αγωνιστικό 
κομμάτι. Πρώτα και κύρια να ολοκληρωθεί 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η φετινή χρονιά 
και ύστερα όλα τα άλλα. Άλλο η ομάδα να μιλά 
σαν πρωταθλήτρια και άλλο σαν μια ομάδα που 
απλά συμπληρώνει την εξάδα.  

Από ντέρμπι σε ντέρμπι η Πάφος fc... Μετά την ΑΕΚ υποδέχεται τον Απόλλωνα στο Στέλιος 
Κυριακίδης και όπως όλα δείχνουν, το στάδιο αναμένεται να ζήσει και πάλι μεγάλες στιγμές. 

Πάμε να γεμίσουμε το γήπεδο 
με κασκόλ...

Σπόντες. . .
Ντουμπόφ vs ΚΟΠ

Σ τη συνέντευξή του ο Ρόμαν Ντουμπόφ όταν ρωτήθηκε 
ποια η σχέση του με την ΚΟΠ, δεν αρνήθηκε να πει ότι η 

Πάφος fc δεν είναι και ο πιο ευπρόσδεκτος σύλλογος, καθώς, 
όπως είπε είναι πολύ ανεξάρτητος σύλλογος. 
«Νομίζω ότι δεν είναι μυστικό ότι μπορεί να μην είμαστε ο 
πιο ευπρόσδεκτος σύλλογος στην ΚΟΠ, καθώς είμαστε πολύ 
ανεξάρτητοι, έχοντας τη δική μας θέση, γνώσεις και πόρους. 
Προσπαθούμε όμως να βελτιώσουμε όχι μόνο τον σύλλογο, 
αλλά το ποδόσφαιρο στη χώρα γενικότερα. Η ΚΟΠ το απο-
δέχεται. Φυσικά θα καλωσορίσουμε κάθε είδους βοήθεια, 
αλλά στην παρούσα φάση είναι καλή όπως είναι. Η ζωή μας 
είναι να βρίσκουμε συμβιβασμούς και είμαι σίγουρος ότι ο 
διάλογος και η υποστήριξη είναι καλύτερα από τον πόλεμο. 
Ωστόσο, μερικές φορές κάνω  λίγο πόλεμο με τον πρόεδρο 
της ΚΟΠ (χαμογελάει) για να κάνω τον διάλογο πιο παραγω-
γικό» ανέφερε χαρακτηριστικά αφήνοντας αρκετά υπονοού-
μενα κατά του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 

Δ εν θα πάρει τελικά τερματοφύλακα η 
Πάφος fc, καθώς θεωρούν ότι οι τρεις 

που υπάρχουν ήδη στο ρόστερ είναι αρκε-
τά καλοί και δεν χρειάζεται περαιτέρω ενί-
σχυση. Βέβαια, όταν έχεις συμφωνίες με 
διετές συμβόλαιο δεν είναι και τόσο εύκο-
λο να αποδεσμεύσεις κάποιον χωρίς απο-
ζημιώσεις.

Τελικά, δέν...

Δεν θα γίνουν 
άλλες μεταγραφές… 

Δεν αποκλείεται να μην γίνουν άλλες με-
ταγραφές στην Πάφος fc εάν δεν βρε-

θεί κάτι καλό ανέφερε σε δηλώσεις του ο 
Γενικός Διευθυντής της ομάδας Χάρης Θε-
οχάρους. Παρότι, στην αρχή υπήρξε έντονη 
ψιθυρολογία ότι θα αποκτηθούν τέσσερις 
ποδοσφαιριστές, εντούτοις, τώρα ενδέχεται 
να μην υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση. «Υπάρ-
χει αρκετή ποιότητα στην Πάφο, υπάρχουν 
και παίκτες που δεν πήραν αρκετό χρόνο 
συμμετοχής. Εάν δεν βρεθεί κάτι πολύ καλό, 
δεν θα προχωρήσουμε σε άλλη μεταγραφή. 
Ο Μπεντακόρ ήταν μια σίγουρη λύση, είναι 
πανέτοιμος Θεωρώ ότι θα μας δώσει μεγά-
λες βοήθειες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. 
Χάρης Θεοχάρους. 



Π ριν κοπάσει ο θόρυβος 
από την αλλοίωση απο-
τελέσματος στον αγώνα 

με την ΑΕΚ, η Πάφος fc καλείται 
να δείξει ξανά το καλό αγωνιστι-
κό της πρόσωπο και να επανέλ-
θει άμεσα στις νίκες. Ο αγώνας 
με τον Απόλλωνα είναι εξαιρε-
τικά δύσκολος και άπαντες στο 
στρατόπεδο της παφιακής ομά-
δας καλούνται να επαναφέρουν 
την ομάδα στις νίκες. 
Την Κυριακή στις 5 το απόγευμα, 
λοιπόν, η Πάφος απέναντι στον 
λαβωμένο, αλλά πάντα επικίν-
δυνο Απόλλωνα καλείται να επι-
στρέψει στις νίκες και να μείνει 
κοντά στην κορυφή. 
Ο Χένινγκ Μπεργκ που έχει μια 
πλειάδα ικανότατων ποδοσφαι-
ριστών καλείται να καταστρώσει 
τα πλάνα του και, επιτέλους, να 
προχωρήσει σε αλλαγές για να 
μην είναι πάντα προβλέψιμος. 
Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που 
μπορούν να προσφέρουν περισ-
σότερα, ωστόσο, για άγνωστο 
λόγο μένουν στον πάγκο, κα-

θώς ο κ. Μπεργκ χρησιμοποιεί 
τους ίδιους και τους ίδιους. Πο-
δοσφαιριστές όπως ο Ναμ και ο 
Πελάγιος μπορούν να δώσουν 
ανάσες στους συμπαίκτες τους. 
Θέση βασικού δικαιούται και ο 
Μπετανκόρ, μιας και προπονεί-
ται με την ομάδα εδώ και αρκε-
τούς μήνες. Το να χρησιμοποι-

είται στα τελευταία δέκα λεπτά 
(στο παιχνίδι με την ΑΕΚ) λες και 
είναι ανέτοιμος, προκαλεί ερω-
τηματικά. 

Αλλοίωση αποτελέσματος
Η προκλητική απόφαση για ακύ-
ρωση του καθαρού τέρματος 
που πέτυχε ο Ζάιρο εκνεύρισε 

άπαντες στην Πάφο, καθώς μι-
λάμε πλέον για αλλοίωση απο-
τελέσματος.
Ακόμη και η γραμμή που τοπο-
θέτησαν οι αρμόδιοι, αφήνει 
εκτεθειμένους αυτούς που πή-
ραν την απόφαση για να ακυρω-
θεί το τέρμα του Ζάιρο, ένα τέρ-
μα που σίγουρα θα άλλαζε τη 
ροή του αγώνα.
Ο Γενικός Διευθυντής Χάρης Θε-
οχάρους σε δηλώσεις του άφη-
σε υπονοούμενα για το ακυ-
ρωθέν τέρμα: «Δεν θέλω να το 
σχολιάσω. Φάγαμε 10.000 πρό-
στιμο πρόσφατα. Δεν χρήζει 
σχολιασμού καν η φάση (σ.σ. 
με το ακυρωθέν γκολ του Ζάι-
ρο). Θεωρώ ότι ήταν πολύ καλό 
παιχνίδι. Οι δύο ομάδες είχαν 
από ένα ημίχρονο. Μας αδικεί 
το αποτέλεσμα με την εικόνα 
του β΄ ημιχρόνου. Με αυτά που 
συμβαίνουν πρέπει να μπαίνου-
με σοβαροί από το 1ο λεπτό. Κά-
ποιους δεν αρέσει που η Πάφος 
είναι εκεί. Θα διεκδικήσουμε τα 
πάντα».

Δεν υπάρχει χρόνος για γκρίνια.. . 
Επιστροφή στις νίκες θέλει η Πάφος fc
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Νίκη για να ελπίζει 
θέλει ο Ακρίτας Χλώρακας

Ε ξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα για τον 
Ακρίτα Χλώρακας στην προσπάθεια που 
κάνει για παραμονή στην κατηγορία. 

Ακολουθεί ο εξαιρετικά δύσκολος εκτός έδρας 
αγώνας με τον Άρη Λεμεσού μια ομάδα που 
κυνηγά τριάδα,  το ντέρμπι (ουραγών) έξι βαθ-
μών με τον Ολυμπιακό Λ. εντός με τον ΑΠΟΕΛ 
εκτός, με Καρμιώτισσα εντός κλπ…
Ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο για τον νεοφώ-
τιστο Ακρίτα Χλώρακας που για να καταφέρει 
να παραμείνει στην κατηγορία θα πρέπει να 
κερδίσει αρκετούς βαθμούς και την ίδια ώρα 
οι άλλες ομάδες της κάτω ζώνης να μην κερ-
δίζουν. Μαθηματικά, η ομάδα της Χλώρακας 
έχει ελπίδες, ωστόσο, δεν εξαρτάται από αυ-
τήν η παραμονή στην κατηγορία, καθώς είναι 
στις τελευταίες θέσεις και θα πρέπει να εξα-
σφαλίσει τουλάχιστον 7-10 βαθμούς άμεσα 
για να ανατρέψει την κατάσταση. 
Τώρα, απέναντι στον Άρη, παρόλο που είναι 
το μεγάλο αουτσάιντερ, θα προσπαθήσει για 
το τρίποντο που θα διατηρήσει τις ελπίδες έχει 
για παραμονή.  
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