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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Κ. Κυριάκου
Στους σχεδιασμούς του κοινοτικού συμβου-
λίου Κονιών η αγορά τεμαχίου δίπλα από την 
εκκλησία της κοινότητας…

Σελ. 07

Γ. Καρούσος
Τι προβλέπει το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινη-
τικότητας και η μελέτη για νέα έργα σε Δήμους 
και κοινότητες της επαρχίας μας…

Σελ. 06

Ι. Μουτήρης
Κανένας κίνδυνος από κορονοϊό, η Καρδιολογι-
κή Κλινική του Γ.Ν. Πάφου, συνεχίζει κανονικά 
να νοσηλεύει και να εξετάζει ασθενείς… 

Σελ. 05
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Σελ. 16

Το όνειρό μου να… ξαναπερπατήσω

Συνέντευξη στον 
Αδέσμευτο, από τη 
συμπολίτισσα μας 
Γεωργία Γαβριηλί-
δου που καθημερι-
νά δίνει μαθήματα 
«ζωής» σε όλους. 
Στα 12 της χρόνια 
και ενώ φοιτούσε 

στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου αρ-
ρώστησε με οξεία μυελίτιδα και έ-
κτοτε καθηλώθηκε σε τροχοκάθισμα 
με αποτέλεσμα όπως τονίζει, τα πά-
ντα να αλλάξουν στην ζωή της αφού 
οι βόλτες και το παιχνίδι με τους φί-
λους αντικαταστάθηκαν με το τρο-
χοκάθισμα…

Γεωργία Γαβριηλίδου

ΕΓΚΑΙΝΙΑ
Μετά από δύο περίπου μήνες, ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας επιστρέφει 
στην Πάφο για ένα νέο πακέτο εγκαι-
νίων και θεμέλιων λίθων. Αυτή τη φο-
ρά στο πρόγραμμα των εγκαινίων πε-
ριλαμβάνοντα ακόμη και έργα που ο-
λοκληρώθηκαν πριν από χρόνια. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 
του Πολιτιστικού Κέντρου στην Πέ-
γεια, που ολοκληρώθηκε το 2019…

Σελ. 07

Σε εργοτάξιο έχει μετατραπεί τις τελευταίες 
μέρες η τουριστική περιοχή της Κάτω Πάφου και φέτος σύμ-
φωνα με τον κ. Φαίδωνος θα είναι η χρονιά αυτής της περιοχής, για την ανάπλα-
ση και ευπρεπισμό της. Ήδη είπε, αυτή την περίοδο στην περιοχή εργάζονται τέσ-
σερεις  εργολάβοι, ενώ σε 15 περίπου ημέρες αναμένεται να κατακυρωθούν οι 
προσφορές για την ενοικίαση και των κτηρίων της αρχής Λιμένων. Τα έργα στο 
Λιμανάκι με τα σκιάδια, αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 3 μήνες και στην Ποσει-
δώνος πριν το Καλοκαίρι. 
Από την Δευτέρα στο Λιμανάκι κατεδαφίζονται τα σκιάδια και θα αντικαταστα-
θούν με σύγχρονα τα οποία όμως δεν θα κρύβουν τα κτίρια. Παρεμβάσεις θα 
γίνουν και στα σκιάδια της Ποσειδώνος από τα οποία θα κατεδαφιστούν οι προ-
σθήκες και θα μείνουν ως σκιάδια...

Σελ. 04

Κοσμογονία σε λιμανάκι και Ποσειδώνος

Εντείνεται η “μάχη”
Πυρετός στα εκλογικά επιτελεία – 
Στοίχημα για τα δύο μεγάλα κόμμα-
τα η συσπείρωση…

Είκοσι δύο μόλις μέρες πριν την 5η Φεβρουαρίου οι υποψήφιοι για 
την Προεδρία της Δημοκρατίας και τα επιτελεία τους εντείνουν τον 
αγώνα και τις προσπάθειές τους για επίτευξη των στόχων τους.
Με πρώτο στόχο την εξασφάλιση μίας εκ των δύο θέσεων που θα ο-
δηγήσουν στο δεύτερο γύρο, οι τρεις κύριοι υποψήφιοι βάσει όλων 
των δημοσκοπήσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας, τα δίνουν 
όλα για να ενισχύσουν τη θέση και τις πιθανότητές τους.
Και καθώς βάσει των τελευταίων δημοσκοπήσεων κλείνει η ψαλίδα 
της διαφοράς, το μεγάλο στοίχημα για τα δύο μεγάλα κόμματα είναι 
η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συσπείρωση η οποία θα δώσει στον 
υποψήφιό τους το εισιτήριο για το δεύτερο γύρο των εκλογών…
Αδέσμευτος, Ράδιο Κόσμος και η ιστοσελίδα μας cosmosnews, θα 
είναι παρόντες για κάλυψη της προεκλογικής εκστρατείας και θα 
δώσουμε βήμα σε όλους τους υποψηφίους να παρουσιάσουν τις τε-
λικές τους θέσεις στους ψηφοφόρους...

Σελ. 03

Προεδρικές Εκλογές 2023

Περιζήτητος προορισμός για Βρετανούς
Αύξηση των αεροπορικών πτήσεων σε πο-
σοστό 10 με 15% συγκριτικά με το 2019 
αναμένεται να παρουσιαστεί το 2023 στην 
Πάφο, εκτίμησε ο διευθυντής της Εταιρίας 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περι-
φέρειας (ΕΤΑΠ) Πάφου Νάσος Χατζηγεωργί-
ου. Τα πτητικά προγράμματα των αεροπο-
ρικών εταιριών για την Πάφο ανέφερε είναι 
ενισχυμένα για το 2023 και υπάρχει η δυνα-
τότητα οι αφίξεις να ξεπεράσουν ακόμη και 
το 2019 που ήταν η καλύτερη χρονιά για τον 
κυπριακό τουρισμό…

Σελ. 05
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Υπό κράτηση βρίσκονται 
και τα πέντε μέλη της 

εγκληματικής συμμορίας 
που όπως πιστεύουν οι δι-
ωκτικές αρχές σχετίζεται με 
πυροβολισμούς σε κατοικία 
στην Πέγεια την θανάτωση 
ενός σκύλου και τον άγριο 
ξυλοδαρμό 38χρονού. Επί-
σης πιστεύεται ότι όλες αυτές οι υποθέσεις σχετίζο-
νται και με δύο εμπρησμούς οχημάτων. 
Οι 4 από τους 5 υπόπτους είχαν συλληφθεί τις προ-
ηγούμενες μέρες, στο πλαίσιο διερεύνησης της 
υπόθεσης, που ήδη έχει καταχωρηθεί ενώπιον του 
Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για εκδίκαση, ενώ 
ο 5ος, συνελήφθη την Τετάρτη και τέθηκε υπό κρά-
τηση. 
Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία και την καταγ-
γελία που υπέβαλε στις 31 Δεκεμβρίου, ο 38χρονος 
παραπονούμενος, στις 12 Δεκεμβρίου, ο ίδιος αντι-
λήφθηκε αυτοκίνητο να οδηγείται εξωτερικά από 
την οικία του, στην επαρχία Πάφου, ενώ ταυτόχρο-
να άκουσε ένα πυροβολισμό. 
Ελέγχοντας τον χώρο εξωτερικά της οικίας του, ο 
ίδιος φέρεται να αναγνώρισε τον οδηγό και συνοδη-
γό του αυτοκινήτου, άνδρες ηλικίας 29 και 26 ετών 
αντίστοιχα. 
Την ίδια μέρα, ο 38χρονος εντόπισε έξω από την 
οικία του, νεκρό τον σκύλο του, ενώ σύμφωνα με 
την καταγγελία του ιδίου, δύο μέρες νωρίτερα, στις 
10 Δεκεμβρίου, είχε προκληθεί ζημιά σε τζάμια της 
κατοικίας του, που είχαν θρυμματιστεί. 

Στις 29 Δεκεμβρίου, σύμ-
φωνα με την καταγγελία 
του 38χρονου, ενώ αυτός 
βρισκόταν σε περιοχή της 
Πάφου, τέσσερα πρόσω-
πα τον προσέγγισαν και 
επιτέθηκαν εναντίον του, 
ενώ προκάλεσαν και ζη-
μιά στο αυτοκίνητό του. 

Τρεις από τους υπόπτους, άντρες ηλικίας 42, 28 και 
22 ετών, αναγνωρίστηκαν από τον παραπονούμενο. 
Αφού στις 31 Δεκεμβρίου, ο 38χρονος δέχθηκε δύο 
τηλεφωνικές κλήσεις, από πρόσωπα που αναγνώρι-
σε ως τους δύο υπόπτους ηλικίας 26 και 22 ετών, 
οι οποίοι και φέρεται να εξέφρασαν απειλές εναντί-
ον του, την ίδια μέρα προέβη σε καταγγελία στην 
Αστυνομία. Στις 2 Ιανουαρίου, συνελήφθησαν με 
δικαστικά εντάλματα οι τέσσερις ύποπτοι, ηλικίας 
42, 29, 28 και 26 ετών, οι οποίοι τέθηκαν υπό κρά-
τηση βάσει δικαστικών διαταγμάτων, για σκοπούς 
διερεύνησης της υπόθεσης. 
Με την ολοκλήρωση των αστυνομικών εξετάσεων, η 
υπόθεση καταχωρήθηκε για εκδίκαση από το Επαρ-
χιακό Δικαστήριο Πάφου. Το Δικαστήριο διέταξε 
όπως οι τέσσερις κατηγορούμενοι αφεθούν ελεύ-
θεροι, με όρους που διέταξε το Δικαστήριο, ώστε 
να εξασφαλιστεί η παρουσία τους στην επόμενη 
δικάσιμο. 
Ο 5ος που θα κατηγορηθεί για την υπόθεση είναι 
ηλικίας 22 ετών. Υπόβαθρο αυτών των υποθέσεων 
όπως εκτιμάται είναι διακίνηση ναρκωτικών κλοπές 
και διαρρήξεις.

Γιώργος Σαξατέ

Για άλλη μια φορά μέσα στο μήνα ο Προέδρος της 
Δημοκρατίας θα έρθει στην Πάφο για να εγκαινι-

άσει, έργα που έγιναν στους Δήμους Γεροσκήπου Πέ-
γειας, Πόλης Χρυσοχούς, και στις κοινότητες  Λέμπας 
και Χλώρακας.
Θα ήταν άδικο να μην πούμε καλοδεχούμενα βεβαίως 
τα όποια έργα εγκαινιάζονται, αλλά παραμένει η θλι-
βερή διαπίστωση ότι όλα τα μεγάλα έργα της Πάφου 
εκκρεμούν και δεν σημείωσαν καμία σχεδόν πρόοδο 
στα δέκα χρόνια της προεδρίας του Νίκου Αναστασι-
άδη.
Αναφέρουμε επιγραμματικά, την κατασκευή μαρίνας 
στα Πότιμα, τον δρόμο αεροδρομίου που θα φτάνει 
μέχρι τον Κόλπο των Κοραλλίων, αλλά και τον δρόμο 
Πάφου Πόλης Χρυσοχούς ο οποίος κατασκευάζεται 
μεν αλλά κατώτερος των προσδοκιών όλων μας.
Η ιστορία της Μαρίνας είναι πολύ θλιβερή για την 
Πάφο καθώς ενώ είναι η πρώτη που εξαγγέλθηκε, πα-
ραμένει η μόνη που δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα και 
βρισκόμαστε πολύ μακριά όπως όλα δείχνουν από την 
κατασκευή της. Και ας μην πει κανείς ότι τώρα ζητάμε 
και αγκυροβόλιο γιατί θα μπορούσαν οι διαδικασίες 
να προχωρήσουν ανεξάρτητα από το όντως σχετικά 
πρόσφατο αίτημά μας για την κατασκευή και αγκυρο-
βολίου για κρουαζιερόπλοια.
Πολύ κατώτερος όμως των προσδοκιών πόλων μας εί-
ναι και ο δρόμος Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, ο οποίος 
μπορεί μεν να άρχισε να κατασκευάζεται αλλά με δύο 
μόνο λωρίδες, αντί για τέσσερις που ήταν ο αρχικός 
σχεδιασμός. Επίσης θα φτάσει μέχρι το Πολέμι και όχι 
μέχρι τον τελικό προορισμό που είναι η Πόλη Χρυσο-
χούς.
Για τον μεν δρόμο που υποτίθεται ότι θα συνδέσει το 
αεροδρόμιο Πάφου με την Τουριστική περιοχή της 
Κάτω Πάφου και στη συνέχεια θα φτάνει μέχρι την 
Πέγεια, μόνο ως ανέκδοτο θα μπορούσαμε να τον 
ονομάσουμε έτσι.
Κυριολεκτικά φτιάξαμε ένα δρόμο που δεν οδηγεί 
πουθενά, καθώς έφτασε μέχρι τον ποταμό της Έζου-
σας σε απόσταση δυο τριών χιλιομέτρων από το αε-
ροδρόμιο και σταμάτησε. Αποτέλεσμα, να πρέπει για 
αυτή την απόσταση από εκεί όπου βλέπει κάποιος τα 
όρια του αεροδρομίου, να διανύει άλλα δεκατέσσερα 
χιλιόμετρα για να φτάσει στο αεροδρόμιο. Καλό;
Ας μην μιλήσουμε λοιπόν καν για τον Ακάμα, όπου 
ελπίζουμε ότι θα δούμε το Εθνικό Πάρκο έστω και αν 
η κυβέρνηση (για να μην είμαστε άδικοι) η όποια κυ-
βέρνηση θα συναντήσει ισχυρότατες αντιδράσεις από 
τους κατοίκους της περιοχής οι οποίοι αρνούνται να 
δεχτούν τη εφαρμογή του τοπικού σχεδίου. 

Έργα αλλά…

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 19ης αγωνι-
στικής, καθώς αγωνίζο-
νται με ΕΝΠ και Ολυμπια-
κό ντίστοιχα. 

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
Αύξηση των αεροπορικών 
πτήσεων σε ποσοστό 10 
με 15% συγκριτικά με το 
2019 αναμένεται να πα-
ρουσιαστεί το 2023 στην 
Πάφο...

ΣΕΛΙΔΑ 5

Επικαιρότητα
Μετά από δύο περίπου 
μήνες, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας επιστρέφει 
στην Πάφο για ένα νέο 
πακέτο εγκαινίων και θε-
μέλιων λίθων.

ΣΕΛΙΔΑ  7

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

ΣΕΛΙΔΑ 22

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

1690-O γερμανός οργανοποιός Γιόχαν Ντένερ 
από το Νυρεμβέργη κατασκευάζει το πρώτο 
κλαρινέτο.
1822-Το Κάστρο της Ακροκορίνθου
Ο Δημήτριος Υψηλάντης και ο Θεόδωρος Κολο-
κοτρώνης κυριεύουν τον Ακροκόρινθο, κατά τη 
διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης.
1915-Ιωάννης Μεταξάς
Ο επιτελάρχης και μετέπειτα δικτάτωρ Ιωάννης 
Μεταξάς σε υπόμνημά του προς τον Ελευθέριο 
Βενιζέλο με τίτλο «Μικρά Ασία: δυνατότητες δι-
ανομής» προβάλλει ισχυρές επιφυλάξεις σχετι-
κά με ενδεχόμενη εκστρατεία στο μικρασιατικό 

έδαφος.
1943-Φράνκλιν Ρούσβελτ - Γουίνστον Τσόρτσιλ
Συναντώνται μυστικά στην Καζαμπλάνκα ο βρε-
τανός πρωθυπουργός Γουίνστον Τσόρτσιλ και ο 
αμερικανός πρόεδρος Φράνκλιν Ρούσβελτ, μαζί 
με στρατιωτικούς ειδήμονες, για το θέμα της α-
νάπτυξης ενός δεύτερου μετώπου στην Ευρώ-
πη. (Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος).
1996- Ο πατριάρχης Βαρθολομαίος τάσσεται υ-
πέρ της πλήρους ένταξης της Τουρκίας στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, με την αιτιολογία ότι έτσι θα 
λυθούν τα προβλήματα του Πατριαρχείου και 
της ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη.
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“Η διαφήμιση 
είναι τυπωμέ-
νες πωλήσεις”

Daniel Starch
Διαφημιστής

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ

Αγίας Νίνας Ισαποστόλου

14

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/1/2023-ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΗΛ 99340242
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/1/2023-ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΛ 97671117

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

14/1/23 Σάββατο Περικέντη Λεία Αποστόλου Παύλου 44 Β Έναντι 
περίπτερου ZIPEX Πάφος 26944070  26933248
15/1/23 Κυριακή  Πιστέντη - Ιουλιανού Άντρη Τάφοι των Βασιλέων 24 
300μ από MALL προς Coral Bay Κάτω Πάφος 26950073 26950778
16/1/23 Δευτέρα  Διομήδους Στέφανος Ανθ/χαγού Γεωργίου Σάββα 2 
Μετά το Παφιακό Στάδιο προς Γεροσκήπου 26961999 99683122
17/1/23 Τρίτη  Μαληκκίδου - Καραολίδου Πίτσα Νικοδήμου Μυλωνά 1 
Απέναντι από CAFÉ NERO στην Αγορά  26935495 99490987
18/1/23 Τετάρτη  Τσέλεπου Λένια Ελευθερίου Βενιζέλου 91 Δρόμος 
Λυκείου Κύκκου, πριν τα φώτα round about Λεμεσού 26954594 26949276
18/1/23 Τετάρτη  Κύρου Χαριτίνη Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 100μ από 
τα Νέα Κυβερνητικά κτίρια, προς Γεροσκήπου  26949219 26945762
19/1/23 Πέμπτη  Κουτέπας Βασίλειος Αμάλθειας 2 Φώτα Νοσοκομείου 
Ευαγγελισμός Πάφος 26932999 99463268
20/1/23 Παρασκευή  Αγαθοκλέους Άντρη Ελευθερίου Βενιζέλου 24 
Μετοχικό Φαρμακείο ΣΕΚ. Στα επαρχιακά γραφεία ΣΕΚ Πάφου, δίπλα 
από Centrale Café. Πάφος 26933820 99094932

Εξαρθρώθηκε εγκληματική συμμορία στην Πάφο 
Πέντε συλλήψεις υπόπτων σχετικά με πυροβολισμούς σε 
κατοικία στην Πέγεια την θανάτωση ενός σκύλου και τον 
άγριο ξυλοδαρμό 38χρονου...
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023

Εντείνεται η “μάχη”
Πυρετός στα εκλογικά επιτελεία – Στοίχημα για τα δύο 
μεγάλα κόμματα η συσπείρωση…

Κ αθώς πλησιάζουμε προς την 5η Φεβρου-
αρίου οι υποψήφιοι για την Προεδρία της 
Δημοκρατίας και τα επιτελεία τους εντεί-

νουν τον αγώνα και τις προσπάθειές τους για 
επίτευξη των στόχων τους.
Με πρώτο βεβαίως στόχο την εξασφάλιση μίας 
εκ των δύο θέσεων που θα οδηγήσουν στο δεύ-
τερο γύρο, οι τρεις κύριοι υποψήφιοι βάσει 
όλων των δημοσκοπήσεων που είδαν το φως 
της δημοσιότητας, τα δίνουν όλα για να ενισχύ-
σουν τη θέση και τις πιθανότητές τους.
Και οι υπόλοιποι όμως υποψήφιοι αγωνίζονται 
με όλες τους τις δυνάμεις για ενίσχυση των πο-
σοστών τους, καθώς όσο μεγαλύτερο αριθμό 

ψήφων  εξασφαλίσουν θα μπορούν αν δια-
πραγματευτούν με τους δύο υποψήφιους που 
θα περάσουν στο δεύτερο γύρο.
Βάσει δημοσκοπήσεων ο Νίκος Χριστοδουλίδης 
φαίνεται να είναι ο ένας εκ των δύο τελικών 
διεκδικητών, ενώ μάχη κυριολεκτικά σώμα με 
σώμα δίνουν Αβέρωφ Νεοφύτου και Ανδρέας 
Μαυρογιάννης, οι οποίοι υποστηρίζονται από 
τα δύο μεγαλύτερα κόμματα ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ.
Όσο η “μάχη” εντείνεται τα δύο μεγάλα κόμμα-
τα δίνουν όλες τους τις δυνάμεις για αύξηση της 
συσπείρωσης των οπαδών τους, με στόχο την 
αποδυνάμωση του Νίκου Χριστοδουλίδη αλλά 
και των άλλων υποψηφίων που αντλούν ψή-
φους από μέλη και φίλους τους.
Ήδη οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν μια 
διαφοροποίηση του σκηνικού που προϋπήρχε 
και το κλείσιμο της ψαλίδας της διαφοράς που 
είχε ο Νίκος Χριστοδουλίδης γι’ αυτό τα εκλο-
γικά επιτελεία Αβέρωφ Νεοφύτου και Ανδρέα 
Μαυρογιάννη εντείνουν τις προσπάθειές τους, 
ώστε να πετύχουν την μεγαλύτερη δυνατή συ-
σπείρωση και την απώλεια ψήφων από τις δεξα-
μενές ψηφοφόρων των κομμάτων τους.
Οι μέρες λιγοστεύουν, βρισκόμαστε 22 μόλις 
ημέρες μακριά από την ημερομηνία των εκλο-
γών και στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δι-
αφανεί κατά πόσο είναι δυνατό να κερδηθεί το 
στοίχημα της συσπείρωσης.

Όσο πάντως πλησιάζει η μέρα των εκλογών επι-
βεβαιώνονται εκείνοι που εκτιμούσαν πως η 
εκλογική αναμέτρηση της 1ης Κυριακής δεν θα 
είναι περίπατος για κανέναν υποψήφιο, καθώς 
η τελευταία δημοσκόπηση έδειξε ότι η διαφορά 
του 1ου από τον 2ο έπεσε σε μονοψήφιο πο-
σοστό. Αυτό όπως εκτιμούν πολιτικοί αναλυτές 
σημαίνει πως όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά για 
το ποιοι θα είναι τελικά στον 2ο γύρο.

Παρόντες στη “μάχη”
Εφημερίδα, Αδέσμευτος, Ράδιο Κόσμος και η 
ιστοσελίδα μας cosmosnews, θα είναι παρόντες 
για κάλυψη της προεκλογικής εκστρατείας και 

θα δώσουμε βήμα σε όλους τους υποψηφίους 
να παρουσιάσουν τις τελικές τους θέσεις στους 
ψηφοφόρους.
Με σοβαρότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία, οι 
υποψήφιοι θα παρελάσουν μέσα από τις σελί-
δες μας αλλά και τα στούντιο του Ράδιο Κόσμος, 
απαντώντας στα ερωτήματά μας, με μοναδικό 
στόχο την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για 
τις θέσεις και τα προγράμματά τους. Ήδη ως 
Αδέσμευτος, έχουμε απευθύνει κρίσιμα ερω-
τήματα στους υποψηφίους και οι απαντήσεις 
τους θα φιλοξενηθούν στις επόμενες εκδόσεις 
της εφημερίδας μας, αλλά και στην ιστοσελίδα 
cosmosnews.com.

Βάσει δημοσκοπήσεων 
ο Νίκος Χριστοδουλίδης 
φαίνεται να είναι ο ένας 
εκ των δύο τελικών 
διεκδικητών, ενώ μάχη 
κυριολεκτικά σώμα με 
σώμα δίνουν Αβέρωφ 
Νεοφύτου και Ανδρέας 
Μαυρογιάννης.

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ), 
ως αρμόδια αρχή για τη δια-
χείριση του λιμανιού της Πά-

φου, αναγνωρίζει την αναγκαιότη-
τα αναβάθμισης της μπούκας του 
λιμανιού, γι’ αυτό επί σειρά ετών 
περιλαμβάνει στον προϋπολογισμό 
της σχετικό κονδύλι για επέκταση 
του εν λόγω κυματοθραύστη. 
Το Τμήμα Αρχαιοτήτων (ΤΑ), ως αρ-
μόδια αρχή για τη διαχείριση της 
αρχαιολογικής κληρονομιάς της 
Κύπρου, γνωρίζει για τα προτεινό-
μενα από την ΑΛΚ έργα προστασί-
ας της λιμενολεκάνης του λιμανιού 
Πάφου. 
Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, η συγκα-

τάθεση του οποίου θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί προηγουμένως για 
οποιαδήποτε επέμβαση σε αρχαι-
ολογικό χώρο της χώρας, δεν συ-
γκατατίθεται με τα προτεινόμενα 
από την ΑΛΚ έργα, με αποτέλεσμα 
η ΑΛΚ να μην μπορεί να προχωρή-
σει στην αναβάθμιση του υπό ανα-
φορά κυματοθραύστη. 
Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων το 
αρμόδιο Υπουργείο σε ερώτηση 
του Βουλευτή του ΑΚΕΛ Βαλεντίνου 
Φακοντή σχετικά με τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελ-
ματίες ψαράδες της Πάφου ο οποί-
οι μάλιστα καταγγέλλουν ότι είναι 
υπό διωγμό. 

Αρχαίοι κυματοθραύστες  
Στην απάντηση σημειώνεται μετα-
ξύ άλλων ότι η εξήγηση που δίνει το 
Τμήμα Αρχαιοτήτων για τη μη συ-
γκατάθεσή του σε ό,τι αφορά την 
επέκταση του κυματοθραύστη εί-
ναι ότι το λιμάνι της Κάτω Πάφου,  
αποτελεί Αρχαίο Μνημείο και μέ-
ρος του ευρύτερου αρχαιολογικού 
χώρου της Νέας Πάφου, που είναι 
εγγεγραμμένος στον Κατάλογο της 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς της UNESCO. 
Το μνημείο διασώζει τους αρχαίους 

κυματοθραύστες, ορατούς κυρί-
ως στην ανατολική πλευρά του λι-
μανιού, ενώ σε μεγάλη έκταση του 
βυθού, τόσο μέσα στη σύγχρονη λι-
μενολεκάνη όσο και περιμετρικά, 
έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη πλούσι-
ου αρχαιολογικού υλικού. 
Τα στοιχεία αυτά καθιστούν το λι-
μάνι της Κάτω Πάφου έναν από 
τους σημαντικότερους υποβρύχι-
ους αρχαιολογικούς χώρους της 
Κύπρου, που πρέπει να προστα-
τευτεί, δεδομένου μάλιστα ότι ο 
χώρος παραμένει σε μεγάλο βαθμό 
άγνωστος στην αρχαιολογική έρευ-
να.  Εκτός αυτού, ο χώρος παρουσι-
άζει μεγάλες προοπτικές ανάδειξης 
στα πλαίσια του υποβρύχιου τουρι-
σμού με την οργάνωση του χώρου 
σε υποβρύχιο πάρκο, όπως έχει ήδη 
προταθεί από το Τμήμα Αρχαιοτή-
των.

Υπάρχουν λύσεις 
Το Τμήμα δεν απορρίπτει προτά-
σεις που αφορούν το λιμάνι, όταν 
τα έργα δεν επηρεάζουν σε βαθμό 
μη ανατρέψιμο την αρχαιολογική 
εικόνα της περιοχής. Δεν συμφω-
νεί όμως στην δημιουργία κυματο-
θραυστών στη θαλάσσια περιοχή 
του λιμανιού, επειδή η κατασκευή 

τους συνιστά μεγάλη επέμβαση με 
πολλαπλές επιπτώσεις στο θαλάσ-
σιο περιβάλλον, που θα οδηγήσουν 
αφενός στην καταστροφή του ση-
μαντικού αυτού μνημείου και αφε-
τέρου στην αλλοίωση του περιβάλ-
λοντος χώρου της αρχαίας Νέας 
Πάφου.

Μέτρα 
Ο θαλάσσιος λιμενικός χώρος, κα-
θώς και το κρηπίδωμα που οι 
επαγγελματίες ψαράδες λιμανιού 
Πάφου χρησιμοποιούν, έχουν πα-

ραχωρηθεί με σχετική συμφωνία 
στο Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων 
Ερευνών. Ως εκ τούτου, η τοποθέ-
τηση αλυσίδας στο βυθό, για χρήση 
της για πρόσδεση των σκαφών των 
επαγγελματιών ψαράδων στο λιμά-
νι Πάφου, είναι αρμοδιότητα του 
Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων 
Ερευνών και όχι της ΑΛΚ. 
Η αναβάθμιση του καρνάγιου, δη-
λαδή της ράμπας ανέλκυσης/καθέλ-
κυσης σκαφών στο λιμάνι Πάφου, 
έχει ολοκληρωθεί και οι χρήστες 
της δηλώνουν πλήρη ικανοποίηση.

Υπό διωγμό οι ψαράδες στην Πάφο Εμπόδιο το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων για αναβαθμίσεις στο Λιμανάκι της Κάτω Πάφου 

Το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων δεν 
απορρίπτει προτάσεις 
που αφορούν το 
λιμάνι, όταν τα έργα 
δεν επηρεάζουν σε 
βαθμό μη ανατρέψιμο 
την αρχαιολογική 
εικόνα της περιοχής. 
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  Ριπές
Δεν φταίνε μόνον οι οδηγοί 
Το πρόσφατο θανατηφόρο δυστύχημα στο κέ-

ντρο της Πάφου με θύμα την 53χρονη Αντριάνα 
Μουκάνου επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά ότι ο 

κυριότερος παράγοντας για την 
πρόκληση θανατηφόρων δυστυ-
χημάτων είναι ο ανθρώπινος. 
Όταν οι οδηγοί παραβιάζουν τον 
κόκκινο σηματοδότη ή οδηγούν 
υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρ-
κωτικών ουσιών, είναι θέμα τύ-
χης αν θα προκαλέσουν θανατη-
φόρο δυστύχημα. Το ίδιο ισχύει 
και όταν οι οδηγοί παραβιάζουν 
το όριο ταχύτητας ιδιαίτερα σε 
κατοικημένες περιοχές. 

Τον περασμένο χρόνο από τα 4 θανατηφόρα στην 
Πάφο τα 2 αφορούσαν πεζούς οι οποίοι παρασύρθη-
καν από διερχόμενα οχήματα. Η χρήση ουσιών από 
οδηγούς  και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ έχει 
λάβει τρομακτικές διαστάσεις στην επαρχίας μας. 
Αυτό καταδεικνύεται από τους αριθμούς των οδη-
γών που εντοπίζονται στις εκστρατείες της τροχαίας. 
Σχεδόν καθημερινά στους ελέγχους εντοπίζονται θε-
τικοί σε ναρκοτέστ οδηγοί που βρίσκονται στο τιμόνι,. 
Πολλοί περισσότεροι καθημερινά είναι και οι οδηγοί 
που εντοπίζονται να οδηγούν υπό την επήρεια αλκο-
όλ. Ευθύνη της πολιτείας είναι να λάβει πιο δραστικά 
μέτρα για να περιοριστούν αυτά τα φαινόμενα. Όσο 
δεν γίνεται αυτό, δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα 
μειωθούν τα θανατηφόρα δυστυχήματα. 
Παράλληλα όμως δεν πρέπει να υποτιμούνται και 
άλλοι παράγοντες που συμβάλουν στην πρόκληση 
τροχαίων δυστυχημάτων. Σύμφωνα με στοιχεία του 
κλάδου κυκλοφοριακών μελετών του τμήματος δη-
μοσίων έργων, στην επαρχίας μας τα περισσότερα 
θανατηφόρα δυστυχήματα την τελευταία εικοσαετία 
σημειώθηκαν, στον παραλιακό δρόμο Πάφου- Κόλ-
που των Κοραλλίων και στον δρόμο Πόλης Χρυσο-
χούς- Πωμού. 
Σύμφωνα  με τον συγκοινωνιολόγο Νεόφυτο Ζαβρί-
δη, οι λόγοι για την πρόκληση θανατηφόρων δυστυ-
χημάτων στους δυο αυτούς δρόμους, πέραν από την 
ευθύνη των οδηγών, έχουν να κάνουν με τις κλήσεις 
του οδοστρώματος, την ολισθηρότητα τους, ένεκα 
της γειτνίασης με την θάλασσα, τον κακό φωτισμό και 
την έλλειψη πεζοδρομίων αλλά και στις ευθείες και 
τις απότομες στροφές στους δρόμους σε ορισμένα 
σημεία. 
Πολλές  θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις, σύμφωνα 
με τα στοιχεία του κλάδου κυκλοφοριακών μελετών 
έχουν καταγραφεί και στον δρόμο Τάφοι των Βασι-
λέων – Κόλπου των Κοραλλίων και κυρίως ανάμεσα 
στο πέμπτο με έκτο χιλιόμετρο του δρόμου στα όρια 
των κοινοτήτων Χλώρακας και Κισσόνεργας. Σε ολό-
κληρη την επαρχία Πάφου από το 2005 μέχρι και το 
2022 έχασαν την ζωή τους 142 άνθρωποι σε τροχαίες 
συγκρούσεις. Τα περισσότερα θανατηφόρα δυστυχή-
ματα, 23 καταγράφηκαν το 2005 και τα λιγότερα, 3 το 
2017. Την τελευταία δεκαετία ο αριθμός των θυμάτων 
είναι μονοψήφιος κάθε χρόνο. Η απώλεια ωστόσο 
εξακολουθεί να είναι βαριά για τα μεγέθη της Κύπρου 
και ιδιαίτερα της επαρχίας. Οδικές συγκρούσεις με 
σοβαρούς τραυματισμούς και ζημιές καταγράφονται 
επίσης κυρίως σε συμβολές, διασταυρώσεις αλλά και 
σε κυκλικούς κόμβους εντός της πόλης της Πάφου και 
κυρίως στις λεωφόρους Δημοκρατίας, ανεξαρτησίας, 
Ελευθερίου Βενιζέλου, Ευρώπης, Γιάννου Κρανιδιώ-
τη, Αθηνών και Αποστόλου Παύλου με Αγίων Αναργύ-
ρων. Το τμήμα δημοσίων έργων μελετώντας τα στοι-
χεία των οδικών συγκρούσεων στα διάφορα σημεία 
του οδικού δικτύου λαμβάνει συνεχώς διορθωτικά 
μέτρα με στόχο την μείωση των σοβαρών οδικών συ-
γκρούσεων. Συχνές θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις 
καταγράφηκαν επίσης στην λεωφόρο Μεσόγης, στον 
δρόμο Μεσόγης- Πόλης Χρυσοχούς αλλά και στον αυ-
τοκινητόδρομο Πάφου- Λεμεσού. Τα στοιχεία αυτά 
παρουσιάστηκαν πρόσφατα σε ρεπορτάζ στην κρατι-
κή τηλεόραση.  

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

Σ ε εργοτάξιο έχει μετατραπεί τις τελευ-
ταίες μέρες η τουριστική περιοχή της 
Κάτω Πάφου και φέτος σύμφωνα με 

τον κ. Φαίδωνος θα είναι η χρονιά αυτής 
της περιοχής, για την ανάπλαση και ευπρε-
πισμό της. Ήδη είπε, αυτή την περίοδο στην 
περιοχή εργάζονται τέσσερεις  εργολάβοι, 
ενώ σε 15 περίπου ημέρες αναμένεται να 
κατακυρωθούν οι προσφορές για την ενοι-
κίαση και των κτηρίων της αρχής Λιμένων. 
Τα έργα στο Λιμανάκι με τα σκιάδια, ανα-
μένεται να ολοκληρωθούν σε 3 μήνες και 
στην Ποσειδώνος πριν το Καλοκαίρι. 
Από την Δευτέρα στο Λιμανάκι κατεδαφίζο-
νται τα σκιάδια και θα αντικατασταθούν με 
σύγχρονα τα οποία όμως δεν θα κρύβουν 
τα κτίρια. Παρεμβάσεις θα γίνουν και στα 
σκιάδια της Ποσειδώνος από τα οποία θα 
κατεδαφιστούν οι προσθήκες και θα μεί-
νουν ως σκιάδια. Για τις κατασκευές που 
τοποθετήθηκαν μπροστά από τα κτήρια της 
Αρχής Λιμένων, ο Δήμαρχος Πάφου επιμέ-
νει ότι δεν επιβαρύνουν την περιοχή, αφή-
νοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να διαφορο-
ποιηθούν οι πλαϊνές κάθετες επιφάνειες. 

Απολογισμός Φαίδωνα 
Τα έργα που ολοκληρώθηκαν που βρίσκο-
νται υπό εκτέλεση και τα έργα που θα ξε-
κινήσουν στους επόμενους έξι μήνες στην 
πόλη της Πάφου, είναι 89 στο σύνολό τους 
και συνολικού προϋπολογισμού 198 εκα-
τομμυρίων ευρώ, ανέφερε ο Δήμαρχος Πά-
φου Φαίδωνας Φαίδωνος, προβαίνοντας 
σε γραπτό απολογισμό του έργου του Δή-
μου. Από τα 89 έργα, τα 65 εκτελέστηκαν 
ήδη από τον Δήμο Πάφου, 9 από το Κράτος 
και 15 εκτελούνται τώρα ή θα ξεκινήσουν 
στους επόμενους 6 μήνες, όλα από τον 
Δήμο Πάφου. 

Επεσήμανε επίσης πως από τα 89 έργα, τα 
41 ήταν ή είναι συγχρηματοδοτούμενα από 
το Κράτος ή και την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
από τον Δήμο Πάφου, ενώ τα υπόλοιπα 48 
χρηματοδοτήθηκαν ή χρηματοδοτούνται εξ 
ολοκλήρου από τον Δήμο. 
Από τα 198 εκατομμύρια ευρώ που θα 
είναι το συνολικό κόστος αυτών των 89 
έργων, τα 55 εκατομμύρια είναι από τον 
προϋπολογισμό του Δήμου Πάφου, ενώ 
τα υπόλοιπα 143 εκατομμύρια προέρχο-

νται από χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του Κράτους. Πρόσθεσε πως το 
2015 ο δανεισμός του Δήμου ήταν 38 εκα-
τομμύρια, σήμερα είναι λίγο πιο πάνω από 
10 εκατομμύρια και έχουν, όπως είπε, από-
θεμα 8 εκατομμύρια στο ταμείο τους για να 
μπορούν να χρηματοδοτούν τα έργα.

Πρόσφατα 
Σύμφωνα με τον κ. Φαίδωνος, εντός του 
2022 εγκαινιάστηκε και ολοκληρώθηκαν 
οι εργασίες αναβάθμισης του Αρχαιολογι-
κού Μουσείου της Πάφου. Εγκαινιάστηκε 
το 2022 μετά την ολοκλήρωση του έργου ο 
εξωραϊσμός της Δημοτικής Αγοράς και της 
βελτίωσης της οδού Φελλάχογλου και των 
δύο παρακείμενων χώρων στάθμευσης. 
Ακόμη, συνέχισε, παραδόθηκε και εγκαινι-
άστηκε το έργο της ανάπλασης και ανάδει-
ξης του Ψαροχωρίου στην Κάτω Πάφο. Το 
έργο έχει προϋπολογισμό 1,8 εκατ. ευρώ 
και συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ (Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
2014- 2020) και την Κυπριακή Δημοκρατία. 
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πάφου Φαίδω-
να Φαίδωνος το έργο εκτελέστηκε από τον 
Δήμο Πάφου κατά την περίοδο 2019- 2020. 
Επίσης το 2022 εγκαινιάστηκε και το έργο 
των ενοποιημένων Αρχαιολογικών Χώρων 
Κάτω Πάφου. Ο Δήμαρχος Πάφου χαρα-
κτήρισε το έργο ως «νέο διαμάντι» για την 
πόλη και σημείωσε ότι η αποπεράτωσή 
του συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη 

και επισκεψιμότητα της περιοχής, η οποία 
αποτελεί μία από τις πιο ιστορικές της Με-
σογείου, ενταγμένη στον κατάλογο πολιτι-
στικής κληρονομιάς της UNESCO. Πρόσθε-
σε ότι το συνολικό έργο εκτείνεται σε μία 
επιφάνεια 20.000 τ.μ περίπου και περιλαμ-
βάνει, πλέον της εναέριας πεζογέφυρας 
που είναι ήδη τοποθετημένη, τρεις πλατεί-
ες, πεζόδρομους, ειδικές διαδρομές κ.ά. Το 
έργο είναι συνολικής δαπάνης €2.022.000 
πλέον Φ.Π.Α. Το έργο, είπε ο κ. Φαίδωνος, 

συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την 
Κυπριακή Δημοκρατία. Ακόμη, συνέχισε, το 
2022 τελέστηκαν τα εγκαίνια της ανάπλα-
σης και ανάδειξης του Ψαροχωρίου στην 
Κάτω Πάφο. Το έργο έχει προϋπολογισμό 
1,8 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτήθηκε 
από την ΕΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας 2014- 2020) και την Κυπριακή 
Δημοκρατία. Επίσης κατά το 2022 έγιναν 
συμπλήρωσε δεντροφυτεύσεις η αναβάθ-
μιση των Λεωφόρων Νεόφυτου Νικολαϊδη 
και Γρίβα Διγενή ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται 
και το έργο της Λεωφόρου Ελλάδος.

Τα σημαντικότερα 
Ο κ. Φαίδωνος έκανε εκτενή αναφορά στα 
έργα που αφορούν την εκπαίδευση. Ήδη 
κατατέθηκε, όπως είπε, ο θεμέλιος λίθος 
των εγκαταστάσεων του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο 
και αναμένεται η κατάθεση του θεμελίου 
λίθου του American University of Beirut – 
Mediterraneo, σημειώνοντας πως και τα 
δύο Πανεπιστήμια αναμένεται να ανοίξουν 
τις πύλες τους για να υποδεχθούν τους 
πρώτους σπουδαστές σε 10 περίπου μήνες, 
δημιουργώντας πραγματικό γεγονός στον 
τομέα της εκπαίδευσης και της μόρφωσης 
ανώτατου επιπέδου. Εξαιρετικά σημαντι-
κή εξέλιξη για την πόλη της Πάφου, είπε ο 
Δήμαρχος Πάφου, αποτελεί η πρόθεση του 
American University of Beirut να ιδρύσει 
στην Πάφο Ιατρική Σχολή με αξιοποίηση 
του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου ως Πα-
νεπιστημιακού Νοσοκομείου, καθώς ένα 
τέτοιο εγχείρημα θα καταστήσει την Πάφο 
κέντρο παροχής υψηλής στάθμης πανε-
πιστημιακής εκπαίδευσης και υπηρεσιών 
υγείας, συμπλήρωσε. Αναφέρθηκε στον 
στρατηγικό στόχο της Πάφου να αποκτήσει 
πανεπιστημιακές υποδομές μέσω συνεργα-
σίας με διεθνούς αναγνώρισης και κύρους 
ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου και του 
εξωτερικού. 
Με σκληρή δουλειά, σωστό προγραμματι-
σμό, υπεύθυνη στάση και διορατική πολιτι-
κή στήριξη από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη 
και χωρίς να υποβαθμίζει τη συμβολή άλ-
λων φορέων ή προσώπων, η επίτευξη του 
στόχου αυτού έχει δρομολογηθεί και προ-
ωθείται με γρήγορο ρυθμό. Εξέφρασε την 
πεποίθηση ότι η έλευση στην Πάφο του Τε-
χνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του 
American University of Beirut σφραγίζει τη 
μετάβαση της πόλης σε μια νέα εποχή και 
αποτελεί γεγονός με σπουδαίο όφελος για 
τη χώρα.

Κατεδάφιση σκιαδίων σε λιμανάκι 
και Ποσειδώνος Αλλάζει οριστικά εικόνα το 
λιμανάκι αλλά μένουν τα «κουβούκλια» 

Από την Δευτέρα στο 
Λιμανάκι κατεδαφίζονται 
τα σκιάδια και θα 
αντικατασταθούν με 
σύγχρονα τα οποία όμως 
δεν θα κρύβουν τα κτίρια. 



Α νησυχία σκόρπισε στην Πάφο η είδη-
ση για εντοπισμό κρουσμάτων κορωνο-

ϊού στην εντατική και καρδιολογική μονάδα 
του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, και ιδιαίτε-
ρα μεταξύ των ασθενών, των συγγενών τους 
αλλά και καρδιοπαθών που επισκέπτονται συ-
χνά την μονάδα.
Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση του Διευ-
θυντή της Κλινικής  Δρ Ιωσήφ Μουτήρη, τα 
τέσσερα περιστατικά που διαγνώστηκαν σε 
εξέταση ρουτίνας, θετικά στον Κορωνοϊό, συ-
νεχίζουν τη νοσηλεία τους στο θάλαμο Covid 
του νοσοκομείου, υπό την επίβλεψη των καρ-
διολόγων.
Η Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκο-
μείου Πάφου, συνεχίζει κανονικά να νοση-

λεύει ασθενείς και δέχεται, επίσης κανονικά, 
ασθενείς στα εξωτερικά ιατρεία και στα εργα-
στήρια της, σε προγραμματισμένη ή σε επεί-
γουσα βάση.
Οι υπόλοιποι νοσηλευόμενοι ασθενείς της 
Κλινικής, καθώς και το νοσηλευτικό και άλλο 
προσωπικό, έχουν εξεταστεί και δεν εντοπί-
στηκαν, μέχρι τώρα, άλλοι θετικοί στον ιό. 
Προσθέτει επίσης πως οι εξετάσεις θα επανα-
λαμβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Η απαγόρευση των επισκέψεων στους νοση-
λευόμενους, ως προσωρινό μέτρο, κρίθηκε 
αναγκαία, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγνω-
στικών τεστ ανάμεσα στους ασθενείς και στο 
προσωπικό, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο 
Δρ. Μουτήρη.
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Δημοκρατία και 
εκλογές

Ο ι εκλογές είναι χαρακτηριστικό στοιχείο 
όλων των πολιτικών συστημάτων που 

προσδιορίζονται ως δημοκρατίες. 
Από τις εκλογές αντλούν την νομιμότητα και την 
νομιμοποίησή τους οι εκλογικοί/κοινοβουλευτι-
κοί αντιπρόσωποι και οι κυβερνήσεις. 
Όπου όμως διεξάγονται εκλογές, δεν υπάρχει 
αυτόματα Δημοκρατία. 
Η Δημοκρατία ως έννοια είναι πολύ πιο πλατιά 
από το απλό δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέ-
γεσθε. Πέραν αυτού, υπάρχουν τόσο ιστορικά 
όσο και σήμερα περιπτώσεις όπου οι εκλογές 
χρησιμοποιούνται ως επίφαση δημοκρατίας σε 
απολυταρχικά/αυταρχικά καθεστώτα. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι εκλογές του 
1973 επί Χούντας στην Ελλάδα. Επομένως η 
Δημοκρατία δεν έχει να κάνει μόνο με τη δι-
ενέργεια εκλογών, αλλά και τα πλαίσια μέσα 
στα οποία γίνονται, τα όρια, τις απαγορεύσεις, 
την διαπλοκή οικονομικών συμφερόντων, τη 
λογοδοσία και των έλεγχο των εκλεγμένων, το 
διακύβευμα (για τι ψηφίζουμε δηλαδή) και άλ-
λους πολλούς παράγοντες.  Οφείλουμε όμως να 
πούμε, ότι το δικαίωμα ψήφου δεν ήταν πάντα 
κάτι αυτονόητο. Είναι δημοκρατικό δικαίωμα, το 
οποίο κερδήθηκε με αγώνες και θυσίες, κάτι που 
δυστυχώς αγνοούν και περιφρονούν αρκετοί. 
Αντίστοιχα, η απουσία εκλογών είναι χαρακτηρι-
στικό στοιχείο αντιδημοκρατικών καθεστώτων, 
χωρίς να είναι και το μόνο.
Είναι γι’ αυτό που η αποχή δεν πρέπει να έχει 
θέση μεταξύ του εκλογικού σώματος μιας δημο-
κρατικής χώρας, η οποία μάλιστα υπέφερε για 
χιλιάδες χρόνιας από κατακτητές και αποικιο-
κράτες. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πολλοί 
παράγοντες που μπορεί να οδηγούν στην αποχή 
από μια εκλογική διαδικασία. Σίγουρα παίζει 
ρόλο η απογοήτευση αλλά και οι συνθήκες ζωής 
των εργαζομένων που δεν βλέπουν διέξοδο. 
Θα πρέπει ωστόσο να σταθούμε αποφασιστικά 
απέναντι στο θετικό πρόσημο που προσδίδεται 
σε όσους «γυρίζουν την πλάτη στο σύστημα» με 
αυτόν τον τρόπο. Είτε συνειδητά, είτε για άλλους 
λόγους επιλέγει κάποιος να απέχει, επιλέγει τον 
εύκολο δρόμο.  
Αυτή η κατηγορία είναι που συνήθως χαρακτη-
ρίζει «αρνιά» όσους ψηφίζουν, χωρίς να ανα-
λογιστεί πόσο ενοχλεί η δική της αποχή, ή πόσο 
δική της είναι η άποψη που σχημάτισε και πόσο 
ανατρεπτική η στάση που τηρεί. 
Είναι αυτή η στάση που αφομοιώνει τον ατο-
μισμό και την μοιρολατρία που προάγει το σύ-
στημα, που αμφισβητεί τη σημασία της συλλογι-
κότητας και της οργανωμένης πάλης ευρύτερα. 
Όπου και όπως και αν καταγράφηκε η αποχή δεν 
δημιούργησε τις προϋποθέσεις αλλαγής προς 
όφελος της πλειοψηφίας του λαού.
Είναι σημαντικό, λοιπόν, η πλειοψηφία να συμ-
μετέχει στις εκλογικές διαδικασίες. Ακόμα πιο 
σημαντικό είναι να αντιλαμβάνεται τη συμμε-
τοχή της αυτή ως ακόμα ένα σταθμό του αγώ-
να της, για ένα καλύτερο αύριο, ως ακόμα ένα 
βήμα να βελτιώσει την ποιότητα ζωής της.

‘‘η σύνταξη’’

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Α ύξηση των αεροπορικών πτήσεων σε 
ποσοστό 10 με 15% συγκριτικά με το 
2019 αναμένεται να παρουσιαστεί το 

2023 στην Πάφο, εκτίμησε ο διευθυντής της 
Εταιρίας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβο-
λής Περιφέρειας (ΕΤΑΠ) Πάφου Νάσος Χατζη-
γεωργίου. Τα πτητικά προγράμματα των αερο-
πορικών εταιριών για την Πάφο ανέφερε είναι 
ενισχυμένα για το 2023 και υπάρχει η δυνατό-
τητα οι αφίξεις να ξεπεράσουν ακόμη και το 
2019 που ήταν η καλύτερη χρονιά για τον κυ-
πριακό τουρισμό. Τους επόμενους δύο μήνες 
πρόσθεσε, θα μπορούν να γίνουν ασφαλέστε-
ρες εκτιμήσεις για την τουριστική κίνηση όχι 
μόνον για την Καλοκαιρινή σεζόν, αλλά και για 
τους μήνες του φθινοπώρου και τις Άνοιξης. 
Αναφερόμενος στην χειμερινή σεζόν που δι-
ανύουμε, ο κ. Χατζηγεωργίου ανέφερε ότι η 
τουριστική κίνηση τον Δεκέμβριο και το πρώ-
το δεκαήμερο του Ιανουαρίου ήταν ικανοποι-
ητική.

Περιζήτητος προορισμός η Κύπρος
Στη δέκατη θέση των χωρών στις οποίες λένε 
ότι σκοπεύουν να ταξιδέψουν φέτος οι Βρετα-
νοί τουρίστες βρίσκεται η Κύπρος, σύμφωνα 
με έρευνα του Συνδέσμου Βρετανών Ταξιδιω-
τικών Πρακτόρων (ABTA). 
Συνολικά στην έρευνα αναφέρθηκαν 23 χώ-
ρες ως οι πιο επιθυμητοί προορισμοί για τους 
Βρετανούς φέτος. 
Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν κατά σει-
ρά, οι Ισπανία, ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, 
Πορτογαλία, Γερμανία, Αυστραλία και Τουρ-
κία. Η έρευνα του ABTA έγινε την περασμένη 
εβδομάδα ενόψει του λεγόμενου «Σαββάτου 
της ηλιοφάνειας», δηλαδή του πρώτου Σαββά-
του του έτους κατά το οποίο συνήθως υπάρχει 
απότομη αύξηση κρατήσεων για το καλοκαί-
ρι λόγω της μελαγχολίας της παρέλευσης των 
εορτών των Χριστουγέννων. 
Σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες, φέτος 
αναμενόταν ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση κρατή-
σεων, καθώς οι Βρετανοί αντιμετωπίζουν ένα 
κλίμα δυσαρέσκειας στη χώρα τους, με απερ-
γίες και συνεχείς αναφορές δυσχερειών λόγω 

της ακρίβειας. 
Όπως λένε, παρά τα οικονομικά προβλήματα, 
όποιος μπορεί να πληρώσει για διακοπές στο 
εξωτερικό θα το κάνει ως προτεραιότητα,  ένα-
ντι άλλων δαπανών για λόγους ψυχολογίας. 
Επιπλέον, είναι η πρώτη χρονιά μετά από την 
πανδημία, που μπήκε χωρίς κανέναν περιορι-
σμό για τους Βρετανούς. 
Η έρευνα του ABTA έδειξε πως τρεις στους πέ-
ντε Βρετανούς σκοπεύουν να πάνε φέτος δια-
κοπές σε άλλη χώρα. Σχεδόν ένας στους τρεις 
λένε πως θα κλείσουν εισιτήρια και πακέτα 
νωρίτερα από ό,τι συνήθως, σε μια προσπά-
θεια να εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές. 
Ο διευθύνων σύμβουλος του ABTA Μαρκ Τάν-
ζερ δήλωσε πως «η όρεξη του κόσμου για δι-
ακοπές έχει παραμείνει αξιοσημείωτα αν-
θεκτική παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις στα 
οικονομικά του, αν και αναμφίβολα υπάρχει 
μία δυνατή έμφαση στην εξασφάλιση των κα-
λύτερων δυνατών προσφορών».

Ικανοποίηση ΕΤΑΠ
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβο-
λής  Περιφέρειας Πάφου(ΕΤΑΠ) με ιδιαίτερη 
θέρμη χαιρετίζει το ενισχυμένο πτητικό πρό-
γραμμα για το καλοκαίρι  2023 και την επέκτα-
ση παρουσίας της Ryanair, Εasyjet και άλλων 
αερογραμμών στο διεθνές αεροδρόμιο Πά-
φου με έναρξη τον Απρίλιο 2023. 
Βάσει του προκαταρτικού προγράμματος των 
πτήσεων για το διεθνές αεροδρόμιο Πάφου, 
πλέον συνδέεται επαρκώς με σημαντικές πό-
λεις της Ευρώπης και Τρίτων χωρών, ενώ δι-
αφαίνεται ότι το κύρος του προορισμού αλλά 

και του διεθνές αεροδρομίου Πάφου αναβαθ-
μίζονται συνεχώς. 
Τα σημαντικότερα αεροδρόμια σύνδεσης της 
Πάφου παραμένουν αυτά του Η.Β, Γερμανίας, 
Αυστρίας, Πολωνίας, Ισραήλ, Γαλλίας, Ολλαν-
δίας , Ιρλανδίας, Βαλτικές χώρες κά. 
Συγκεκριμένα, τα ερχόμενα καλοκαιρινά πτη-
τικά προγράμματα αρχίζουν τον Απρίλιο 2023 
με πέραν των 210 εισερχόμενων πτήσεων την 
βδομάδα από 60 διαφορετικά αεροδρόμια και 
κορυφώνονται σε πέραν των 255 πτήσεων την 
βδομάδα τον Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2023. 
Η εξέλιξη αυτή είναι εξαιρετικής και στρατη-
γικής σημασίας για την Πάφο και την Κύπρο 
γενικότερα, αφού τα ενισχυμένα προγράμμα-
τα αναμένεται να δώσουν σημαντική ώθηση 
στην οικονομία και περαιτέρω ανάπτυξη των 
διαφόρων τμημάτων του τουρισμού με στό-
χο την πλήρη ανάκαμψη της βιομηχανίας στις 
επιδόσεις του 2019.  Σε δηλώσεις εξάλλου ο 
Πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυ-
ξης και Προβολής  Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ)  
Κυριάκος Δρουσιώτης, επεσήμανε ότι είναι 
πλέον στο χέρι όλων μας να συμβάλουμε όχι 
μόνο να διασφαλιστεί η επιτυχία των υφιστά-
μενων και νέων δρομολογίων, αλλά και να 
επεκτείνουμε περαιτέρω την αεροπορική σύν-
δεση σε ολόχρονη βάση. 
Η τουριστική Πάφος κατέληξε, είναι πλέον σε 
μια νέα τροχιά, όχι μόνο να ανακτήσει το χα-
μένο έδαφος της αλλά και πιο κοντά στον στό-
χο για επαναφορά του προορισμού σε ολό-
χρονη βάση, εμπλουτισμού του μείγματος των 
επισκεπτών και των διαφόρων τμημάτων που 
εξυπηρετεί.   

Περιζήτητος προορισμός η Κύπρος για Βρετανούς
Περισσότερες πτήσεις και από το 2019 το 2023 
στην Πάφο και αισιοδοξία για αφίξεις ρεκόρ… 

Συναγερμός στο Νοσοκομείο Πάφου



“Αδέσμευτος” 14 Ιανουαρίου 2023Σελίδα 06 ε π ι κ α ι ρ ό τ η τ α

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Μελέτη για νέα έργα σε Δήμους και κοινότητες Πάφου 

Υ πογράφηκε την Πέμπτη στο Δημοτι-
κό Μέγαρο Πάφου, η σύμβαση για 
το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικό-

τητας Πάφου στην παρουσία του Υπουργού 
Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων Γιάννη 
Καρούσου. 
Το κόστος της μελέτης ανέρχεται στις 230 χι-
λιάδες ευρώ και θα παραδοθεί σε 14 μήνες. 
Τα έργα ωστόσο που θα προταθούν θα είναι 
αρκετών δεκάδων εκατομμύριων ευρώ. 
Σε δηλώσεις του ο Υπουργός Μεταφορών 
Επικοινωνιών και Έργων, χαρακτήρισε σημα-
ντική ημέρα τόσο για τον Δήμο Πάφου, όσο 
και για την ευρύτερη αστική περιοχή, καθώς 
υπογράφηκε η σύμβαση του Σχεδίου Βιώσι-
μης Αστικής Κινητικότητας Πάφου που απο-
τελεί, όπως είπε, ευαγγέλιο για τη δράση για 
τα έργα, τις πρωτοβουλίες και δράσεις που 
πρέπει να κάνουμε στο χώρο μελέτης, ούτως 

ώστε να έχουμε μια μετάβαση προς εναλ-
λακτικά μέσα μεταφοράς και σε θέματα τα 
οποία θα μειώσουν τους ρύπους. Ενδεικτικά 
είπε, είναι μονοδρομήσεις, ποδηλατόδρομοι, 
λωρίδες για την κυκλοφορία λεωφορείων, 
πεζεδρομοποιημένες περιοχές, πλατειακοί 
χώροι, έργα  συνέχισε, «τα οποία σε άλλες 
επαρχίες, όπως είναι η Λευκωσία τα βλέ-
πουμε να υλοποιούνται ακριβώς γιατί είχαν 
έτοιμο το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικό-
τητας». 

Ποιους αφορά
Στην περιοχή μελέτης, όπως είπε, περιλαμ-
βάνονται 3 Δήμοι – Δήμος Πάφου, Δήμος 
Γεροσκήπου και Δήμος Πέγειας – και 15 Κοι-
νότητες – Αγία Βαρβάρα, Αγία Μαρινούδα, 
Άρμου, Αχέλεια, Έμπα, Κισσόνεργα, Λέμπα, 
Μαραθούντα, Μέσα Χωριό, Μεσόγη, Τάλα, 
Τίμη, Τρεμυθούσα, Τσάδα και Χλώρακα. 
Η μελέτη θα είναι έτοιμη σε 14 μήνες και τα 
έργα τα οποία θα προταθούν θα συγχρηματο-
δοτηθούν από την ΕΕ και από σχετικά κονδύ-
λια ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση τους. 
Ο κ. Καρούσος, σημείωσε πως το σημαντικό 
σ’ αυτή την εκπόνηση της μελέτης είναι να 
συμμετέχουν, όπως είπε, όλοι στην δημόσια 
διαβούλευση να ανταλλάξουν τις εισηγήσεις 
και τις ιδέες τους. 

Θα βοηθήσει τον τουρισμό
Είπε ακόμη πως η πόλη της Πάφου και γενι-
κότερα η περιοχή μπορεί να συμφωνήσει ένα 
αρκετά πρωτοποριακό Σχέδιο Βιώσιμης Αστι-
κής Κινητικότητας γιατί συνδυάζει και τον 
τουρισμό και με αυτό θα αποκτήσει ακόμη 
ένα πλεονέκτημα η Πάφος σε σχέση με άλ-
λους ανταγωνιστικούς προορισμούς. 
Στην Πάφο τόνισε ο κ. Καρούσος, υπάρχουν 
τοπικοί άρχοντες και Τοπικές Αρχές οι οποί-
ες είναι έτοιμες να αναλάβουν το πολιτικό 
κόστος για την υλοποίηση των αποφάσεων 
που θα έχουν τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας Πάφου γιατί, όπως είπε, οι με-
λέτες δεν πρέπει να γίνονται για να μένουν 
στα συρτάρια αλλά για να υλοποιούμε και να 
εφαρμόζουμε αυτά που λεν αφού είναι τεκ-
μηριωμένα, με αναλύσεις και εισηγήσεις. 

Είπε ακόμη πως άλλες πόλεις στο εξωτερικό 
που εφαρμόζουν τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας Πάφου έχουν αναπτύξει τον 
τουρισμό τους και γίνονται επενδύσεις στις 
περιοχές τους, γιατί, όπως έχει αποδειχτεί εί-
ναι προς το συμφέρον όλων. 
O Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος 
από την πλευρά του, σημείωσε πως αποτε-
λεί μια εξαιρετική ευκαιρία η εκπόνηση της 
μελέτης γιατί, όπως είπε, αυτή θα καταδείξει 
ποια έργα και που πρέπει να γίνουν, ούτως 
ώστε τις επόμενες δεκαετίες η ζωή μας να 
είναι καλύτερη και ευκολότερη. Επεσήμανε 
ακόμη πως τα έργα αυτά  δεν αναμένεται να 
γίνουν από την μια μέρα στην άλλη, αλλά θα 
ξεκινήσουν το 2023 φέτος με το 2024 και θα 
επεκταθούν σε περίοδο υλοποίησης τουλάχι-
στον τα επόμενα 10 με 15 χρόνια.    

Το κόστος της μελέτης 
ανέρχεται στις 230 χιλιάδες 
ευρώ και θα παραδοθεί σε 
14 μήνες. Τα έργα ωστόσο 
που θα προταθούν θα 
είναι αρκετών δεκάδων 
εκατομμύριων ευρώ. 
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Νέος μαραθώνιος εγκαινίων στην Πάφο  
Κόβει κορδέλες ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 

Μ ετά από δύο περίπου μήνες, ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας επιστρέ-
φει στην Πάφο για ένα νέο πακέτο 

εγκαινίων και θεμέλιων λίθων. Αυτή τη φορά 
στο πρόγραμμα των εγκαινίων περιλαμβάνο-
ντα ακόμη και έργα που ολοκληρώθηκαν πριν 
από χρόνια. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Πολι-
τιστικού Κέντρου στην Πέγεια, που ολοκληρώ-
θηκε το 2019. Παρόμοια είναι και η περίπτωση 
των κυματοθραυστών στην Πόλη Χρυσοχούς, 
που ολοκληρώθηκαν το 2018 και το 2019. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μάλιστα, θα 
εγκαινιάσει το έργο το οποίο έγινε σε δύο φά-
σεις. Η 1η φάση ολοκληρώθηκε πριν από 10 
χρόνια και η 2η φάση πριν από περίπου3 χρό-
νια. 
Στην Πόλη Χρυσοχούς θα εγκαινιαστεί επίσης 
η Στέγη Ηλικιωμένων «Ελεούσα του Κύκκου» 
η οποία λειτουργεί εδώ και 3 χρόνια. Συνολικά 
στις 20 Ιανουαρίου θα εγκαινιαστούν έργα 27 
εκατομμύριων ευρώ. 
Αφορούν  έργα που έγιναν στους Δήμους Γε-
ροσκήπου, Πέγειας, Πόλεως Χρυσοχούς, στην 
Λέμπα και Χλώρακα. 
Παράλληλα  ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα 
καταθέσει και τον θεμέλιο Λίθο για τον παραλι-
ακό πεζόδρομο από την περιοχή του Κάστρου 
μέχρι και τη Χλώρακα, το οποίο είναι κόστους 
7,3 εκ. ευρώ. Στην Λέμπα επίσης θα κατατεθεί 
ο θεμέλιος λίθος για το Πολιτιστικό Χωριό το 
οποίο είναι σε εξέλιξη με κόστος 4 εκατομμυ-
ρίων ευρώ. 

Ο μαραθώνιος των εγκαινίων θα ξεκινήσει από 
την  Πόλη Χρυσοχούς, όπου εκτός από τους κυ-
ματοθραύστες και την Στέγη Ηλικιωμένων, θα 
εγκαινιαστεί ο παραλιακός πεζόδρομος και πε-
ζόδρομος -ποδηλατόδρομος. 
Στην Χλώρακα θα εγκαινιάσει την διαμόρφωση 
των κοινοτικών κτιρίων, την 1η φάση ανάπλα-
σης του πυρήνα της κοινότητας και την ανά-
πλαση της πλατείας συνολικού κόστους περί-
που 2 εκ. ευρώ.  

Ένσταση Γεροσκήπου
Σε ότι αφορά το Ιατρικό Κέντρο Γεροσκήπου 
Χατζηλαμπρή, ο Δήμος έχει ζητήσει τα εγκαί-
νια να μην γίνουν στις 20 αλλά μετά τις 24 
Ιανουαρίου. Τις πληροφορίες επιβεβαίωσε ο 

Δημαρχεύων του Δήμου Γεροσκήπου Κυριάκος 
Χατζηβασίλης ο οποίος ανέφερε ότι είναι αδύ-
νατον μέχρι τις 20 Ιανουαρίου να εγκατασταθεί 
ο εξοπλισμός για το κέντρο μαστογραφίας. 
Τα εγκαίνια έχουν καθοριστεί για τις 7 το από-
γευμα, όμως ενδέχεται να ανατραπεί ο σχεδι-
ασμός, καθώς θεωρείται αδύνατον να ολοκλη-
ρωθούν οι προετοιμασίες ώστε τουλάχιστον το 
Κέντρο Μαστογραφίας να μπορεί να λειτουρ-
γήσει. 
Στο πλαίσιο των εγκαινίων, ο Δήμος Γεροσκή-
που ετοιμάζεται να τιμήσει τον δωρητή Χ. Χα-
τζηλαμπρή ο οποίος παραχώρησε το τεμάχιο 
γης για την ανέγερση του Ιατρικού Κέντρου το 
οποίο κόστισε συνολικά 2,2 εκ. ευρώ και παρα-
δόθηκε με καθυστέρηση ενός χρόνου.  

Αγώνας κλασικών 
οχημάτων στη Γεροσκήπου

Oλοκληρώθηκαν οι προετοιμα-
σίες της 1η χειμερινής εκδήλω-

σης για Κλασσικά Οχήματα με συν-
διοργανωτές τον Όμιλο Κλασικών 
Οχημάτων Πάφου και τον Δήμο Γε-
ροσκήπου.
Η εκδήλωση που διοργανώνεται 
το Σαββατοκύριακο 21- 22 Ιανου-
αρίου χωρίζεται σε δύο μέρη. Το 
πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθεί 
το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023 
στην Πλατεία Γεροσκήπου. Συγκε-
κριμένα, στις 2:30 μ.μ., τα 30 δια-
γωνιζόμενα οχήματα θα σταθμεύ-
σουν στην Πλατεία Γεροσκήπου για 
εκθεσιακή παρουσίασή τους στο 
κοινό. Στις 3:30 μ.μ. οι συμμετέχο-
ντες στην εκδήλωση θα ξεναγηθούν 
στους αρχαιολογικούς και μουσεια-
κούς χώρους της Πλατείας από τον 
Δήμο Γεροσκήπου. Γύρω στις 5:00 
μ.μ. θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο 
μέρος της εκδήλωσης.
Το δεύτερο μέρος είναι η διαδρομή 
ακριβείας και θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2023 
στην ορεινή περιοχή Πάφου. Στις 
10:00 π.μ. θα δοθεί η εκκίνηση του 
πρώτου διαγωνιζόμενου οχήματος 
από την Πλατεία Γεροσκήπου. Στις 
12:30 μ.μ. περίπου θα γίνει η άφιξη 
και ο τερματισμός του πρώτου δι-
αγωνιζόμενου οχήματος στην Πλα-
τεία Γεροσκήπου. Ακολούθως στη 
1:30 μ.μ. θα γίνει η απονομή των 
επάθλων στους νικητές στην Πλα-
τεία Γεροσκήπου.

Τις ειδήσεις φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Θύμα της ασφάλτου με το καλημέρα 
Παραβιάστηκε κόκκινο φανάρι στη θανατηφόρα 
σύγκρουση οχημάτων στο κέντρο της Πάφου… 
Το 1ο θανατηφόρο δυστύχη-

μα στην Πάφο καταγράφη-
κε τα ξημερώματα της Δευτέρας 
πριν καλά, καλά μπούμε στο 2023, 
με θύμα την 53χρονη Adriana 
Mocanu, 53 ετών, από τη Ρουμα-
νία, μόνιμη κάτοικος Πάφου. 
Η σύγκρουση συνέβη γύρω στη 
1.35 π.μ. στη διασταύρωση της 
οδού Γρηγόρη Αυξεντίου, με τη 
λεωφόρο Νεόφυτου Νικολαΐδη, 
στην Πάφο. Κάτω από συνθήκες 
που διερευνώνται από την Αστυ-
νομία, αυτοκίνητο που οδηγού-
σε 53χρονη κάτοικος Πάφου, συ-
γκρούστηκε με αυτοκίνητο, που 
οδηγούσε 31χρονος επίσης κάτοι-
κος Πάφου. 
Στο όχημα του 31χρονου, επέβαι-
ναν επίσης μια 29χρονη, καθώς 
και η Adriana Mocanu. 
Από τη σύγκρουση, τραυματίστη-
καν η Μοcanu, η 29χρονη και η 

53χρονη, οδηγός του πρώτου οχή-
ματος. 
Μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσο-
κομείο Πάφου, όπου διαπιστώ-
θηκε ο θάνατος της Mocanu. Oι 
άλλες δύο γυναίκες, υπέστησαν 
ελαφρά τραύματα και κρατήθη-
καν για νοσηλεία. 
Στους οδηγούς των δύο οχημά-
των, διενεργήθηκε έλεγχος αλκο-

όλης, με αρνητικό αποτέλεσμα. 
Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου 
Κυριάκος Χαραλάμπους δήλωσε 
στο radiocosmos πως το θύμα δεν 
έφερε ζώνη ασφαλείας. 
Για τις συνθήκες του δυστυχήμα-
τος προέκυψαν στοιχεία από  κά-
μερες υποστατικών και φαίνεται 
πως η 53χρονη οδηγός του 2ου 

αυτοκινήτου που κινούνταν από 
την οδό Γρηγόρη Αυξεντίου παρα-
βίασε το κόκκινο φανάρι. 
Η άτυχη Αντριάνα εργαζόταν σε 
γνωστό μπαράκι σε απόσταση 
150 μέτρων από το σημείο που 
έγινε το θανατηφόρο. 
Συνήθιζε τα βράδια να πηγαίνει με 
τα πόδια στο σπίτι της, όμως αυτή 
τη φορά δέχθηκε την πρόσκληση 
συναδέλφου της να την μεταφέ-
ρει με το όχημα του για να την δι-
ευκολύνει. 

Συνήθιζε τα βράδια να πηγαίνει 
με τα πόδια στο σπίτι της, 
όμως αυτή τη φορά δέχθηκε 
την πρόσκληση συναδέλφου 
της να την μεταφέρει με το 
όχημα του για να την διευκο-
λύνει. 

Αναβολή εγκαινίων 
στα Κονιά

Λόγω των άσχημων καιρικών 
συνθηκών που επικρατούν τις 

προηγούμενες ημέρες  στην Επαρ-
χία μας, αναβλήθηκε η προσωρι-
νή παραλαβή των έργων ανάπλα-
σης στον Πυρήνα των Κονιών που 
επρόκειτο να γίνει την Πέμπτη. 
Η παραλαβή όπως ανέφερε ο κοι-
νοτάρχης Κυριάκος Κυριάκου θα 
γίνει στις αρχές της επόμενης 
εβδομάδας, οπόταν και αναμένε-
τε να βελτιωθούν οι καιρικές συν-
θήκες. 
Στο μεταξύ σύμφωνα με τον κοινο-
τάρχη είναι έτοιμοι οι σχεδιασμοί 
για την επόμενη φάση των έργων 
της πλατείας και συγκεκριμένα ο 
δρόμος της παραδοσιακής βρύ-
σης και της οδού Καψοσιδέρη στα 
ανατολικά.
Στο μεταξύ στους σχεδιασμούς του 
κοινοτικού συμβουλίου είναι και η 
αγορά τεμαχίου δίπλα από την εκ-
κλησία της κοινότητας για την ενο-
ποίηση της με τον κεντρικό Πυρή-
να της κοινότητας.
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αιρετίζουμεΧ

Ο Δίκαιος

Τους υποκριτές που μπορεί να κυριαρ-
χούν στην πολιτική αλλά δεν βρίσκονται 
μόνο εκεί…

Το νέο χρόνο που εκτιμάται ότι θα πάμε 
πολύ καλά τουριστικά ίσως καλύτερα 
και από το 2019 αλλά καλύτερα ας μην 
προτρέχουμε καθώς ακόμα δεν άρχισε η 
τουριστική περίοδος…

Την Ευρώπη που μαστίζεται από ψη-
λές θερμοκρασίες σε σημείο που πολλά 
χιονοδρομικά κέντρα στις Άλπεις μένουν 
κλειστά…

Τους υποψηφίους για την Προεδρία 
της Δημοκρατίας που όσο κοντεύουν οι 
εκλογές τόσο αγριεύουν…

Τις βροχές που έπεσαν έστω και καθυ-
στερημένα, φέρνοντας ανακούφιση αν 
μη τι άλλο στους γεωργούς μας, μιας και η 
ανομβρία ποτέ δεν είναι καλό πράγμα…

Την υπομονή μας που ευτυχώς δεν έχει 
εξαντληθεί ακόμα, πάρα τις συνεχείς και 
καθημερινές προκλήσεις που δέχεται από 
παντού…

Τον Πρόδρομο που γενικώς έχασε την 
μπάλα στην εκπαίδευση και πολύ φοβό-
μαστε ότι τα βάσανα μαθητών και εκπαι-
δευτικών μας είναι ακόμα πίσω…

Τους Παφίτες οδηγούς που δεν πρέπει 
να νοιώθουν στο απυρόβλητο επειδή 
δεν έχουν ακόμα εγκατασταθεί κάμερες 
της τροχαίας στην Πάφο, αφού υπάρχουν 
και οι κινητές που μπορεί να στηθούν ανά 
πάσα στιγμή οπουδήποτε… 

Τα κρούσματα που άρχισαν να εντοπί-
ζονται και στο νοσοκομείο τη πόλης μας 
και ελπίζουμε να μην δούμε παλαιότερα 
σενάρια να επαναλαμβάνονται…

Το 2023 που ελπίζουμε να μας φέρει ότι 
μας στέρησαν τα προηγούμενα χρόνια. 
Κυρίως την ελευθερία μας, η οποία δοκι-
μάστηκε και δοκιμάζετε ακόμα…

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 ξεσπούν μεταξύ των 
υποψηφίων επί παντός επιστητού, και 
που όσο πλησιάζουμε στην ημέρα των 
εκλογών, θα αυξάνονται και θα πληθύνο-
νται…

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…

Τα αρπακτικά που καραδοκούν παντού 
στις ζωές μας, από την καθημερινότητά 
μας μέχρι και την πολιτική. Ιδίως εκεί…

Την Τουρκική οικονομία που όλο καταρ-
ρέει αλλά μέχρι σήμερα όλο και ξοδεύουν 
οι Τούρκοι στην αμυντική βιομηχανία…

Στα πάνω ο νέος μας Αρχι-
επίσκοπος που από την πε-
ρασμένη Κυριακή ανέλαβε 
επίσημα τα καθήκοντα του  
στην εκκλησία της Κύπρου. 
Με τις ευχές μας Μακαριό-
τατε για κάθε επιτυχία στο 
δύσκολο έργο σας…

Στα πάνω ο δήμαρχος της 
Πάφου που τις τελευταί-
ες ημέρες συμπλήρωσε ο-
κτώ χρόνια στη Δημαρχεία, 
εκτελώντας παράλληλα 89 
έργα προς όφελος των πο-
λίτων…   

Επιτρέπεται 
χαλάρωση;

Ε ίναι φανερό ότι μετά τα αυ-
στηρά μέτρα περιορισμού 

της πανδημίας το κοινό έχει χα-
λαρώσει, ενθαρρυμένο και από 
τις προβλέψεις των επιδημιολό-
γων, αλλά και την έλευση των εμ-
βολίων.
Αυτό που δεν επιτρέπεται, είναι η 
χαλάρωση των αρμοδίων υπηρε-
σιών και δει στα νοσοκομεία.
Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν 
αλυσίδες μετάδοσης του κορω-
νοϊού σε τμήματα όπως την εντα-
τική και την καρδιολογική κλινική 
για παράδειγμα;
Για να δημιουργηθούν αυτές οι α-
λυσίδες, θα πει πως υπήρξε αδι-
καιολόγητη χαλάρωση.
Όταν όμως υπάρχουν αυστηρά 
μέτρα σε κλειστές δομές όπως 
τα γηροκομεία πώς γίνεται να υ-
πήρξε τόσο μεγάλη χαλάρωση σε 
τμήματα όπως τα πιο πάνω όπου 
η ζωή των ασθενών κρέμεται κυ-
ριολεκτικά από μια κλωστή;
Πώς γίνεται να μπαίνουν ανεξέ-
λεγκτα επισκέπτες με κίνδυνο να 
συμβεί το αναπόφευκτο;
Το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και 
γενικότερα τα κρατικά μας νοση-
λευτήρια, μας είχαν συνηθίσει σε 
άλλου επιπέδου υπηρεσίες αλλά 
δυστυχώς το τελευταίο διάστημα 
φαίνεται να έχουν χαλαρώσει α-
δικαιολόγητα.
Γι’ αυτό βεβαίως πιθανότατα να 
ευθύνεται και το επίπεδο εκπαί-
δευσης των νοσηλευτών, οι οποί-
οι παλιότερα έκαναν τη διαφορά. 
Και όλοι θυμόμαστε την διαφορά 
των νοσηλευτών στα κρατικά μας 
νοσηλευτήρια από αυτούς του ι-
διωτικού τομέα. Γίνεται σήμερα 
κύριε υπουργέ έστω ο παραμι-
κρός έλεγχος στις πολλές ιδιωτι-
κές σχολές νοσηλευτών;     

Οργιάζει το ηλεκτρονικό εμπόριο και στην 
Κύπρο. Διάφορες σελίδες με ύπαρξη στα 

κοινωνικά δίκτυα πωλούν και του «πουλιού το 
γάλα» σε πολύ χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση 
με τα υπαρκτά εμπορικά καταστήματα. Ο λό-
γος είναι απλός: Δεν έχουν ενοίκιο, δεν πληρώ-
νουν εργαζόμενους κλπ. Έτσι, αρκετές ιστοσε-
λίδες κάνουν χρυσές δουλειές σε σύγκριση με 
τα καταστήματα που έχουν ένα σορό έξοδα. 
Βέβαια, οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου κρύβουν 
και παγίδες, κάτι που αναγκάζει μεγάλο αριθμό 
πολιτών να είναι λίγο συγκρατημένος παρά τις 
ελκυστικές τιμές.  

Ηλεκτρονικό εμπόριο… 

Στα πάνω τα κυκλάμινα 
και οι αμυγδαλές που αν-
θήσαν πρόωρα λόγω και 
της  καλοκαιριάς των τε-
λευταίων ημερών, δίνο-
ντας μια νότα ομορφιάς 
στην ύπαιθρο μας… 

Στα κάτω πολίτες που ε-
πισκέφθηκαν το νοσοκο-
μείο Πάφου και μάλιστα 
στην Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας χωρίς να λά-
βουν τα δέοντα μέτρα με 
αποτέλεσμα να μεταδώ-
σουν τον Κορωνοϊό σε α-
σθενείς… 

Στα κάτω όσοι ελαφρά 
την καρδία αποφασίζουν 
να διεκδικήσουν το ύπα-
το αξίωμα της Δημοκρα-
τίας. Καλές και θεμιτές οι 
φιλοδοξίες αλλά…  

Πολίτες 

Μπορεί κάποιες αεροπορικές εται-
ρείες να φημίζονται για τα φθη-

νά αεροπορικά εισιτήρια τους, ωστό-
σο, οι μέρες των ταξιδίων είναι τέτοιες 
που για πολλούς είναι δώρο - άδωρο. 
Βέβαια, ευνοούνται οι μη εργαζόμενοι, 
αλλά όλοι οι άλλοι δυσκολεύονται. Για 
παράδειγμα, όταν έχει πτήσεις Τρίτη, 
Τετάρτη, Πέμπτη κλπ δεν είναι μέρες 
για τους εργαζόμενους. Καλύτερα θα ήταν εάν υπήρχαν πτήσεις Παρασκευή βράδυ και 
επιστροφή Δευτέρα πρωί για να ευνοούνται όλοι.  

Δώρο άδωρο τα φθηνά ταξίδια…
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Ο Δήμος Πάφου θα α-
ναλάβει την εκτέλεση 

των έργων βελτίωσης και 
αναβάθμισης της λεωφό-
ρου Γεωργίου Μ. Σάββα 
που συνδέει την Πάφο με 
τη Γεροσκήπου. 
Όπως ανέφερε στο Ράδιο 
Κόσμος ο δημαρχεύον Κυριάκος Χατζηβασί-
λης ετοιμάστηκαν σχέδια και σε πρόσφατη 
συνάντηση των υπηρεσιακών αποφασίστηκε 
τα έργα να γίνουν από τον Δήμο Πάφου και ο 
Δήμος Γεροσκήπου να αναλάβει τα έξοδα για 
το 80% της έκτασης που του ανήκει. 
Εάν σας ακούγεται περίεργο όλο αυτό, πώς 
δηλαδή ένας Δήμος που έχει το 80% του δρό-

μου αφήνει το γειτονι-
κό του δήμο να αναλάβει 
το έργο, να σας πούμε ό-
τι στην Κύπρο πέραν των 
μεγάλων Δήμων Λευκω-
σίας, Λεμεσού, Λάρνακας 
και Πάφου οι υπόλοιποι 
είναι αποπαίδια καθώς 

δεν έχουν ούτε τη στελέχωση, ούτε την τε-
χνογνωσία, ούτε και τους πόρους που έχουν 
οι προαναφερόμενοι δήμοι. Έχει μάλιστα να 
το λέει ο δημαρχεύον Γεροσκήπου. “Πώς να 
ωριμάσεις έργα, όταν έχει μόνο ένα μηχανι-
κό στο δήμο όταν ο Δήμος Πάφου έχει πάνω 
από δέκα;”
Γι’ αυτό και ο τίτλος μας Δήμοι και… δήμοι…

Δήμοι και… δήμοι

Πολλά τα σενάρια που ακούγονται για 
μετά τις εκλογές. Από όλα όσα ακούγο-
νται, αυτό που παίζει περισσότερο, είναι 
η δημιουργία κεντροαριστερού κόμματος, 
υπό τον Αχιλλέα Δημητριάδη…

Τρέχουν και δεν φτάνουν οι επικεφαλής 
των εκλογικών επιτελείων των υποψηφί-
ων. Βλέπετε απομένουν μόλις τρεις εβδο-
μάδες για την εκλογική αναμέτρηση του 
πρώτου γύρου και πρέπει να δώσουν την 
μάχη των μαχών…

Ο Πρόδρομος Προδρόμου δεν είναι δυ-
νατόν από μόνος του να έχει τόση εμμο-
νή με τις εξετάσεις τετραμήνων, θεσμό με 
τον οποίο και οι καθηγητές, και  οι γονείς, 
αλλά και οι μαθητές δεν επιθυμούν. Κά-
ποιοι τον συμβουλεύουν εκεί στο Υπουρ-
γείο. Την ευθύνη όμως την φέρει ο ίδιος…

Όπως γράφει η ιταλική εφημερίδα Il 
Fatto Quotidiano, τα διυλιστήρια Isab di 
Priolo πωλήθηκαν στην εταιρεία G.o.i. 
Energy, του κυπριακού επενδυτικού ταμεί-
ου Argus. Θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε 
εάν αυτά τα διυλιστήρια έχουν τη δυνατό-
τητα επεξεργασίας και φυσικού αερίου…

Δεν μας τα λένε καλά με τον κορωνοϊό. 
Έχει γούστο να γίνει καμιά στραβή και να 
τρέχουμε πάλι…  

Δηλαδή όλοι αυτοί οι Υπουργοί, βουλευ-
τές και άλλοι του ΔΗΣΥ που προσυπέγρα-
ψαν τη δήλωση πίστης στον Αβέρωφ Νε-
οφύτου, δεν πρόκειται με τίποτε να ψηφί-
σουν Χριστοδουλίδη, ή άλλο;

Εάν τιμούσαν όλοι σε αυτό τον τόπο τις υ-
πογραφές τους, ή το λόγο τους,  σίγουρα 
θα είχαμε πολύ λιγότερα προβλήματα…

Πολύ ζεστά πήρε την υπόθεση του Κυπρι-
ακού ο νέος Αρχιεπίσκοπος και εάν δεν 
συμφωνεί με τις απόψεις τις νέας κυβέρ-
νησης θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα…

Πολλές επαφές έχει η Υπουργός Ενέργει-
ας Νατάσα Πειλίδου με τι εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στην ΑΟΖ μας, αλ-
λά ακόμα δεν γνωρίζουμε τίποτα, ούτε για 
την εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων που 
βρέθηκαν, ούτε και το πώς αυτή θα γίνει…

Δεν προλάβαμε να πανηγυρίσουμε για τη 
μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων το 
2022 και με το που μπήκε ο Ιανουάριος εί-
χαμε ήδη δύο θανατηφόρα…

Μα καλά, τι γίνεται με τις αποδράσεις 
κρατουμένων από την αστυνομία; Πώς 
τους προσέχουν δηλαδή και κάθε λίγο έ-
χουμε αποδράσεις;

Πάει και τέως βασιλιάς της Ελλάδας Κων-
σταντίνος Γλύξμπουργκ. Το κεφάλαιο της 
βασιλείας της Ελλάδος κλείνει έτσι οριστι-
κά…

Κόντρα για άλλη μια φορά μεταξύ Δήμου 
Πάφου και τμήματος Αρχαιοτήτων αυτή 
τη φορά με αφορμή τη σκούπα που διέτα-
ξε ο Δήμος στο Λιμανάκι…

Τι θα γίνει τελικά με το Νοσοκομείο της 
Πάφου, έτσι όπως πάμε θα το κλείσουμε 
το μαγαζί…

Ν. Αναστασιάδης

Για το Κυπριακό και τις τουρκικές προ-
κλήσεις ενημέρωσε το πρωί της Τετάρ-

της στο Προεδρικό Μέ-
γαρο, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Νίκος Α-
ναστασιάδης την Πριγκί-
πισσα Άννα του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου, η οποία 
πραγματοποίησε επίσκε-

ψη στην Κύπρο με σκοπό να επιθεωρή-
σει το απόσπασμα της Βρετανίας στην 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ.
Της είπε τουλάχιστον ότι για τα μεγαλύ-
τερα δεινά του λαού μας ευθύνονται οι 
κυβερνήσεις της χώρας της;

Φ. Φαίδωνος

Σε ένα μεγάλο εργοτάξιο έχει μετατρα-
πεί η τουριστική περιοχή της Κάτω Πά-

φου, αφού σύμφωνα με 
τον δήμαρχο Φαίδωνα 
Φαίδωνος, φέτος θα εί-
ναι η χρονιά της τουρι-
στικής περιοχής για την 
ανάπλαση και ευπρεπι-
σμό της.

Ήδη είπε, αυτή την περίοδο στην περι-
οχή εργάζονται τέσσερεις εργολάβοι, ε-
νώ σε 15 περίπου ημέρες, αναμένεται 
να κατακυρωθούν οι προσφορές για την 
ενοικίαση και των κτηρίων της αρχής Λι-
μένων και σε τρεις μήνες θα ολοκληρω-
θούν οι εργασίες στα κτήρια επί της Πο-
σειδώνος.
Πότε με το καλό θα ολοκληρωθούν όλα 
αυτά τα έργα δεν μας είπατε δήμαρχε, 
γιατί ένα η Κάτω Πάφος θα εξακολου-
θήσει να είναι εργοτάξιο και το καλοκαί-
ρι ζήτω που καήκαμε. Εκτός και να είναι 
κόλπο για να έρθουν οι τουρίστες στο 
Κτήμα…

Κ. Γλύξμπουργκ

Πάει και ο τελευταίο βασιλιάς της Ελλά-
δας, ο οποίος θα θαφτεί ως ιδιώτης τη 

Δευτέρα. 
Ο τέως Βασιλιάς Κων-
σταντίνος, πριν ακόμα α-
ποπεμφθεί, είχε εξαιρε-
τικές σχέσεις τόσο με τον 
Πρόεδρο Μακάριο όσο 
και στον Γεώργιο Γρίβα. 

Με τον Μακάριο γνωρίστηκε και συνερ-
γάστηκε αμέσως μετά τη στέψη του και 
ενώ στην Κύπρο είχαν ξεκινήσει οι Δια-
κοινοτικές Ταραχές. 
Ο Γρίβας ως ηγέτης του Κόμματος των 
Χιτών πάντοτε βρισκόταν δίπλα στη Μο-
ναρχία και τον Κωνσταντίνο. Και οι δύο 
το 1967 βρέθηκαν ενάντια στη Χούντα 
μετά το Πραξικόπημα των Συνταγματαρ-
χών.  
Ως εξόριστος Βασιλιάς μάλιστα ο Κων-
σταντίνος, επιχείρησε να συμφιλιώσει 
τους Μακάριο -Γρίβα μετά την ίδρυση 
της ΕΟΚΑ Β από το δεύτερο κατά τη δι-
άρκεια μυστικής συνάντησης των δύο 
ανδρών στις 26 Μαρτίου 1972.

Ο Δίκαιος

Άγριο παζάρι για την ΑΤΑ
Ό λο αυτό το διάλογο που γίνεται για την ΑΤΑ, η 

πλειοψηφία των εργαζομένων τα ακούει τσά-
μπα και βερεσέ. Γιατί; Για τον απλούστατο λόγο ότι 
δεν τους αφορά, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία 
τους δεν βλέπει ΑΤΑ ούτε στα πιο τρελά της όνειρα. 
Αυτοί που επωφελούνται από την ΑΤΑ είναι οι εργαζό-
μενοι σε δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα. Είναι γι’ αυ-
τό που απορούμε γιατί ο υπουργός έχει συναντήσεις 
με τις εργοδοτικές οργανώσεις. Δίνει δηλαδή κανένας 
από αυτούς ΑΤΑ στους υπαλλήλους του και δεν το ξέ-
ρουμε;
Εάν θέλουν να αποκτήσει ουσία όλο αυτό ας κάνουν 
την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) 
υποχρεωτική, μήπως και δουν χαρά και οι χιλιάδες 
εργαζόμενοι που δεν την έχουν καν μυριστεί…

Εκλογές

Παν και τα Θεοφάνια μα δεν έχουν φωτίσει, 

κανένα όπως φαίνεται και ποιος θα μας κρατήσει;

Αλλάζουν όλα γύρω μας είναι κοσμογονία 

κι εμείς για τις Προεδρικές έχουμε  αγωνία…

Ούτε για το Κυπριακό, ούτε για τη βενζίνα, 

έχουμε υποψήφιους πάνω από μια ντουζίνα.

Όλοι να γίνουν Πρόεδροι θέλουν εις το νησί μας 

και ένας σίγουρα θα βγει χωρίς τη θέλησή μας.

Γιατί θα έχουμε εκλογές κι αυτοί που θα ψηφίσουν 

θα επιλέξουν Πρόεδρο τάχα να κυβερνήσουν…

Και θα πανηγυρίζουνε με κόρνες και σημαίες, 

για να το μετανιώσουνε μόλις σε λίγες μέρες…

Τα γλιτώσαμε
Γ ια άλλη μια φορά η Πά-

φος την έβγαλε καθαρή 
από τις μπόρες των προη-
γούμενων ημερών. Είναι 
αλήθεια ότι τα τελευταία 
χρόνια η Πάφος δεν αντι-
μετωπίζει προβλήματα 
πλημμυρών ακόμα και σε 
περιπτώσεις που έχουμε 
μεγάλη βροχόπτωση την ώρα που ιδίως σε Λάρ-
νακα, Λεμεσό αλλά και Λευκωσία, παρουσιάζο-
νται μεγάλα προβλήματα.
Όχι πως σε περίπτωση μεγαλύτερης βροχόπτω-
σης δεν θα έχουμε προβλήματα σε κάποιες πε-

ριοχές τις οποίες μάλιστα 
γνωρίζουμε, λόγω κακών 
σχεδιασμών και κλείσιμο 
αργακιών.
Ο κυριότερος λόγος που 
τη σκαπουλάρουμε, είναι 
η μορφολογία του εδά-
φους η οποία κατηφορί-
ζει προς τη θάλασσα και 

δεν υπάρχουν πολλές επίπεδες εκτάσεις ή κοι-
λώματα, ενώ θα ήταν άδικο αν δεν αναφερόμα-
σταν και στο αποχετευτικό σύστημα ομβρίων 
υδάτων που βοηθά, καθώς πριν τη κατασκευή 
του είχαμε δει πολλά. 



Έτοιμος ο πυρήνας των Κονιών

Λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρα-
τούσαν τις τελευταίες μέρες αναβλήθηκε η προσωρι-

νή παραλαβή του έργου ανάπλασης του ιστορικού πυρή-
να των Κονιών. Η παραλαβή είχε προγραμματιστεί για την 
Πέμπτη όμως θα γίνει 
μάλλον την ερχόμε-
νη Δευτέρα. Σύμφωνα 
με τον κοινοτάρχη των 
Κονιών Κυριάκο Κυ-
ριάκου είναι έτοιμοι 
οι σχεδιασμοί για την 
επόμενη φάση των έρ-
γων της πλατείας και 
συγκεκριμένα ο δρό-
μος της παραδοσια-
κής βρύσης και της οδού Καψοσιδέρη. Παράλληλα το Κοι-
νοτικό Συμβούλιο προωθεί την αγορά τεμαχίου δίπλα από 
την εκκλησία για την ενοποίηση της με τον κεντρικό πυρή-
να της κοινότητας.

Καταγγέλθηκε ο Δ. Πάφου στην 
Αρχή κατά της Διαφθοράς 

Σ την αρχή κατά της διαφθοράς έχει γίνει καταγγελία κατά 
του Δήμου Πάφου σχετικά με την χρησιμοποίηση χρη-

μάτων από το ταμείο συντάξεων του προσωπικού για την 
αγορά του τεμαχίου στο οποίο θα ανεγερθούν οι φοιτη-
τικές εστίες για το ΤΕΠΑΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες του 
Radiocosmos η καταγγελία στην Αρχή κατά της Διαφθοράς 
έγινε από την ανώτερη υπάλληλο του Δήμου η οποία με α-
πόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου απολύθηκε  όταν έλη-
ξε η περίοδος δοκιμασίας της. Η ίδια είχε προβεί σε σχετι-
κές καταγγελίες και στην Αστυνομία. Υπενθυμίζεται ότι η 
σχετική απόφαση για την χρησιμοποίηση κονδυλίων από το 
Ταμείο Συντάξεων είχε ληφθεί από την πλειοψηφία του Δη-
μοτικού Συμβουλίου. 

Αποφασίζουν για Ακάμα

Η κοινότητα της Ίννιας δεν έχει καμιά ενημέρωση για τις 
προθέσεις του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με το Τοπι-

κό Σχέδιο για τον Ακάμα και αν θα καταθέσει πρόταση στο Υ-
πουργικό Συμβούλιο για την δημοσιοποίηση του. 
Ο κοινοτάρχης της Ίννιας Γιάγκος Τσίβικος υποστήριξε ότι το 
καλύτερο σενάριο για την υπόθεση του Ακάμα είναι να μην 
δημοσιευθεί το Τοπικό Σχέδιο και να δοθεί παράταση για δι-
αβουλεύσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες το θέμα του Ακάμα 
θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου όπου και θα ληφθεί απόφαση αν θα δημοσιευθεί το 
Τοπικό Σχέδιο. Οι δύο συναρμόδιοι Υπουργοί Εσωτερικών και 
Γεωργικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διαφωνούν. 
Ο κ. Καδής τάσσεται υπέρ της δημοσίευσης όμως ο κ. Νουρής 
θεωρεί ότι θα ήταν καλύτερα να δίνοντας χρόνος για περαιτέ-
ρω διαβούλευση. Ό,τι και αν αποφασιστεί η καυτή πατάτα θα 
περάσει στα χέρια της επόμενης κυβέρνησης. 

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ακατάχνωτα
Όσο πλησιάζει η μέρα των εκλογών επιβεβαιώ-
νονται εκείνοι που εκτιμούσαν πως η εκλογική 
αναμέτρηση της 1ης Κυριακής δεν θα είναι πε-
ρίπατος για κανέναν υποψήφιο. Η τελευταία δη-
μοσκόπηση κρατικής τηλεόρασης έδειξε ότι η δι-
αφορά του 1ου από τον 2ο έπεσε σε μονοψήφιο 
ποσοστό. Αυτό όπως εκτιμούν πολιτικοί αναλυ-
τές σημαίνει πως όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά 
για το ποιοι θα είναι τελικά στον 2ο γύρο. Ισχύει 
στην περίπτωση η γνωστή ρήση ότι η ελπίδα πε-
θαίνει τελευταία... 

Στην Πάφο η μάχη των εκλογικών επιτελείων 
του Α. Νεοφύτου και του Χριστοδουλίδη περι-
γράφεται ως σφαγή κυρίως σε ότι αφορά τους 
ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ τους οποίους έχουν ανα-
λάβει δύο πρώην στελέχη του κόμματος ο πρώ-
ην Βουλευτής Κώστας Κωνσταντίνου και ο πρώην 
Δημοτικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Λετυμπιώ-
της. 

Για τους υπόλοιπους ψηφοφόρους εργάζονται 
τα επιτελεία των υπόλοιπων κομμάτων που 
στηρίζουν την υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη. 
Μπορεί το ποσοστό της Πάφου να μην είναι κα-
θοριστικό για την έκβαση της εκλογικής μάχης, ό-
μως τα ποσοστά των υποψηφίων στην επαρχία 
μας μπορεί να αποδειχθούν πολύ σημαντικά. Εί-
ναι βέβαια και το γόητρο που έχει την σημασία 
του... 

Θα μείνουν τα λεγόμενα κουβούκλια μπροστά 
από το κτίρια της Αρχής Λιμένων λέει ο Δήμαρ-
χος Πάφου και επιμένει ότι θα τα συνηθίσουμε. 
Πάντως θα είναι πολύ βροντερή παραφωνία όταν 
θα αντικατασταθούν τα σκιάδια των υπόλοιπων 
κτιρίων στο Λιμανάκι. Μένει να δούμε πόσο θα 
τα αντέξει και ο ίδιος... 

Οι τελευταίες βροχοπτώσεις προκάλεσε πολλές 
λακκούβες ακόμη και σε δρόμους που πρόσφα-
τα επιστρώθηκαν με πρέμιξ. Είναι φανερό ότι 
κάτι πήγε λάθος, διότι δεν είναι σε ένα ή δύο ση-
μεία που δημιουργήθηκαν λακκούβες...

Καθυστερεί ο Αρχιεπίσκοπος να εκδώσει την ε-
γκύκλιο για την πλήρωση της θέσης του Μητρο-
πολίτη Πάφου και αυτό προκαλεί ποικίλα σχόλια 
ως προς τις προθέσεις και τις προτιμήσεις του. Ε-
κλογές πάντως θα γίνουν όπως όλα δείχνουν την 
επόμενη Κυριακή μετά τον 2ο γύρο των προεδρι-
κών εκλογών...

Στα πολλά παράδοξα που συμβαίνουν στον τό-
πο μας μπορεί να περιληφθεί πλέον και αυτό 
που εντοπίστηκε στα βιβλία βιολογίας της Γ. Γυ-
μνασίου για τις προγαμιαίες σχέσεις και τις σε-
ξουαλικών μεταδιδόμενα νοσήματα. Αν αυτό 
το γεγονός συνδεθεί και με άλλες υποθέσεις ό-
πως για παράδειγμα τις αποβολές μαθητών για 
τα μαλλιά ή την εμφάνιση τους και την λογοκρι-
σία σε θεατρική παράσταση μας δίνουν μια εικό-
να πολύ καταθλιπτική για τον αιώνα και την πολι-
τεία στην οποία ζούμε...

Άργησε αλλά δεν μας ξέχασε τελικά ο χειμώνας 
ο οποίος ήρθε φουριόζος από το βράδυ της Τε-
τάρτης. Τώρα όλοι θα πρέπει να βάλουμε βαθιά 
το χέρι στην τσέπη για να καλύψουμε το κόστος 
της θέρμανσης και όποιος αντέξει...

Η “μούγια”

Πρωταθλήτρια στην ακρίβεια η 
Πάφος 

Τα σκήπτρα της ακρίβειας κατέχει η Πάφος η οποία πα-
ραμένει η πιο ακριβή επαρχία στα καύσιμα και η δια-

φορά με την μέση τιμή παγκύπρια κυμαίνεται στην βενζί-
νη από 4 έως 6 σεντ το λίτρο και στο πετρέλαιο θέρμανσης 
σε 1-2 σεντ. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κυπριακού Συνδέσμου Κα-
ταναλωτών Μάριο Δρουσιώτη, διαχρονικά η Πάφος είναι η 
ακριβότερη επαρχία στα καύσιμα και αυτό είπε διαπιστώ-
νεται σε όλες τις σχετικές έρευνες. Γενικότερα για τις τιμές 
των καυσίμων τόνισε ότι τους τελευταίους μήνες παρατη-
ρήθηκε σημαντική μείωση και η μέση τιμή σε σύγκριση με 
τον Ιανουάριο του 2022 κυμαίνεται γύρω στα 6 σεντ.

Το κόστος η Γεροσκήπου την εκτέλεση 
ο Δήμος Πάφου 

Ο Δήμος Πάφου θα αναλάβει την εκτέλεση των έργων βελ-
τίωσης και αναβάθμισης της λεωφόρου Γεωργίου Μ 

Σάββα που είναι στα όρια των Δήμων 
Πάφου και Γεροσκήπου. 
Όπως ανέφερε στο radiocosmos ο δη-
μαρχεύον Κυριάκος Χατζηβασίλης ε-
τοιμάστηκαν σχέδια και σε πρόσφατη  
συνάντηση των υπηρεσιακών αποφασί-
στηκε τα έργα να γίνουν από τον Δήμο 
Πάφου και ο Δήμος Γεροσκήπου να ανα-

λάβει τα έξοδα για το 80% που του αναλογεί. Το πότε θα επι-
διορθωθεί αυτός ο δρόμος ο οποίος είναι εδώ και χρόνια σε 
άθλια κατάσταση θα το αποφασίσει ο Δήμος Πάφου. Προς το 
παρόν υπάρχει έλλειψη των ασφαλτικών υλικών γι’ αυτό κα-
θυστερεί και η επίστρωση της Γλάδστωνος. 

Επιστρέφουν νοσηλευτές 
στην Πόλη Χρυσοχούς 

Από την ερχόμενη Δευτέρα θα τεθεί σε λειτουργία ο θάλα-
μος ασθενών στο Νοσοκομείο της Πόλης Χρυσοχούς. 

Αυτό συμφωνήθηκε την Δευτέρα σε σύσκεψη του ΟΚΥπΥ στην 
παρουσία του Υπουργού Υγείας και του υπεύθυνου του το-
πικού νοσοκομείου. Σχετικές διαβεβαιώσεις είχαν δοθεί από  
τον Υπ. Υγείας Μιχάλη Χατζηπαντέλα στον Δήμαρχο Γιώτη Πα-
παχριστοφή. Σύμφωνα με πληροφορίες στο Νοσοκομείο της 
Πόλης θα επιστρέψουν οι 10 από τους 12 νοσηλευτές που εί-
χαν αποσπαστεί πριν από 2 χρόνια στα Νοσοκομεία Λεμεσού 
και Πάφου. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΥπΥ Χαράλαμπος 
Χαριλάου διαβεβαίωσε πως θα εξασφαλιστεί το απαραίτητο 
προσωπικό για την λειτουργία των θαλάμων και δεν πρόκει-
ται όπως είπε να αποδυναμωθεί κανένα άλλο τμήμα του το-
πικού νοσοκομείου. Θα δούμε όμως από την Δευτέρα πως θα 
λειτουργήσει το Νοσοκομείο της Πόλης Χρυσοχούς.
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Αποκέντρωση της Yπηρε-
σίας που εκδίδει το πιστο-
ποιητικό «Apostille» στο 
ΚΕΠ Πάφου

Το ΕΒΕ Πάφου ενημερώνει τα 
μέλη του και κάθε ενδιαφερό-

μενο ότι οι συνέχεις και οι αλλε-
πάλληλες προσπάθειες του Επιμε-
λητήριου Πάφου για αποκέντρωση 
της Υπηρεσίας που εκδίδει το πι-
στοποιητικό «Apostille» έχουν τε-
λικά καρποφορήσει.
Μετά από σχετική επιστολή που 
έχει αποστείλει το Υπουργείο Δι-
καιοσύνης και Δημόσιας Τάξε-
ως προς το ΕΒΕ Πάφου, ενημέ-
ρωσε ότι λόγω των πραγματικών 
αναγκών και της πολυπλοκότητας 
στον έλεγχο των Ιδιωτικών/Εταιρι-
κών εγγράφων προς πιστοποίηση, 
αποφασίστηκε όπως η Υπηρεσία 
λειτουργήσει πιλοτικά στο ΚΕΠ Πά-
φου εντός του πρώτου Τριμήνου 
του 2023 και αφού πρώτα το προ-
σωπικό του ΚΕΠ Πάφου τύχει της 
κατάλληλης εκπαίδευσης.
Το ΕΒΕΠ χαιρετίζει την απόφαση 
αυτή αφού θα συντείνει στην κα-
λύτερη εξυπηρέτηση του κοινού το 
οποίο προέρχεται από την  επαρ-
χία της Πάφου. 

Μουσείο Απ. Παύλου
Υπογράφηκε η Σύμβαση για 
παραχώρηση του ΣΤ’ Δημο-
σίου Νηπιαγωγείου Πάφου 
στον Δήμο Πάφου

Υπογράφηκε την Πέμπτη, 12 Ια-
νουαρίου 2023 στο Δημοτικό 

Μέγαρο η σύμβαση για παραχώρη-
ση του ΣΤ’ Δημοσίου Νηπιαγωγείου 
Πάφου. Την Σύμβαση υπέγραψαν ο 
Δήμαρχος Πάφου κ. Φαίδωνας Φαί-
δωνος και ο Πρόεδρος της Εφορείας 
Ελ-ληνικών Εκπαιδευτηρίων Πάφου 
κ. Μιχάλης Χαραλάμπους.
Η Σύμβαση Μίσθωσης αφορά το 
κτήριο στο οποίο στεγαζόταν το ΣΤ’ 
Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πάφου, και 
θα έχει διάρκεια 30 (τριάντα) χρό-
νια, με δυνατότητα ανανέωσης για 
δύο άλλες ισόχρονες περιόδους και 
θα χρησιμοποιηθεί για την δημι-
ουργία Μουσείου για τον Απόστολο 
Παύλο και για την σύνδεση του μου-
σείου με το γειτνιάζοντα αρχαιολο-
γικό χώρο.
Η δημιουργία Μουσείου αφιερω-
μένου στον Απόστολο Παύλο, ανα-
μένεται να δώσει μεγάλη ώθηση 
στην περιοχή καθώς αυτό θα συ-
νορεύει με τον χώρο όπου βρίσκε-
ται η περίφημη στήλη του Αποστό-
λου Παύλου όπου σύμφωνα με την 
παράδοση έδεσαν και μαστίγωσαν 
οι Ρωμαίοι τον Απόστολο κατά την 
επίσκεψη του στην Πάφο.

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής Περιφέρειας Πάφου(ΕΤΑΠ) 
με ιδιαίτερη θέρμη χαιρετίζει το ενι-

σχυμένο πτητικό πρόγραμμα για το καλοκαίρι  
2023 και την επέκταση παρουσίας της Ryanair, 
Εasyjet και άλλων αερογραμμών στο διεθνές 
αεροδρόμιο Πάφου με έναρξη τον Απρίλιο 
2023.
Βάσει του προκαταρτικού προγράμματος των 
πτήσεων για το διεθνές αεροδρόμιο Πάφου 
πλέον συνδέεται επαρκώς με σημαντικές πό-
λεις της Ευρώπης και Τρίτων χωρών ενώ δια-
φαίνεται ότι το κύρος του προορισμού αλλά 
και του διεθνές αεροδρομίου Πάφου αναβαθ-
μίζονται συνεχώς. 
Τα σημαντικότερα αεροδρόμια σύνδεσης της 
Πάφου παραμένουν αυτά του Η.Β, Γερμανίας-
Αυστρίας, Πολωνίας, Ισραήλ, Γαλλίας, Ολλαν-

δίας, Ιρλανδίας, Βαλτικές χώρες κ.ά.      
Συγκεκριμένα, τα ερχόμενα καλοκαιρινά πτη-
τικά προγράμματα αρχίζουν τον Απρίλιο 2023 
με πέραν των 210 εισερχόμενων πτήσεων την 
βδομάδα από 60 διαφορετικά αεροδρόμια και 
κορυφώνονται σε πέραν των 255 πτήσεων την 
βδομάδα τον Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2023.   
Η εξέλιξη αυτή είναι εξαιρετικής και στρατη-
γικής σημασίας για την Πάφο και την Κύπρο 
γενικότερα αφού τα ενισχυμένα προγράμμα-
τα αναμένεται να δώσουν σημαντική ώθηση 
στην οικονομία και περαιτέρω ανάπτυξη των 
διαφόρων τμημάτων του τουρισμού με στό-
χο την πλήρη ανάκαμψη της βιομηχανίας στις 
επιδόσεις του 2019. 

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Εταιρείας 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής  Περι-
φέρειας Πάφου(ΕΤΑΠ)  Κυριάκος Δρουσιώτης, 
επεσήμανε ότι είναι πλέον στο χέρι όλων μας 
να συμβάλουμε όχι μόνο να διασφαλιστεί η 
επιτυχία των υφιστάμενων και νέων δρομολο-
γίων αλλά και να επεκτείνουμε περαιτέρω την 
αεροπορική σύνδεση σε ολόχρονη βάση. 
Η τουριστική Πάφος κατέληξε, είναι πλέον σε 
μια νέα τροχιά όχι μόνο να ανακτήσει το χαμέ-
νο έδαφος της αλλά και πιο κοντά στον στόχο 
για επαναφορά του προορισμού σε ολόχρονη 
βάση, εμπλουτισμού του μείγματος των επι-
σκεπτών και των διαφόρων τμημάτων που 
εξυπηρετεί.   

Πτήσεις καλοκαίρι 2023 255 εισερχόμενες 
πτήσεις εβδομαδιαίως από 60 αεροδρόμια

Τα σημαντικότερα 
αεροδρόμια σύνδεσης 
της Πάφου παραμένουν 
αυτά του Η.Β, Γερμανίας-
Αυστρίας, Πολωνίας, 
Ισραήλ, Γαλλίας, 
Ολλανδίας, Ιρλανδίας, 
Βαλτικές χώρες κ.ά.  

Δέκατη στις προτιμήσεις των Βρετανών 
η Κύπρος σύμφωνα με έρευνα...

Σ τη δέκατη θέση των χωρών 
στις οποίες λένε ότι σκοπεύ-
ουν να ταξιδέψουν φέτος οι 

Βρετανοί τουρίστες βρίσκεται η 
Κύπρος, σύμφωνα με έρευνα του 
Συνδέσμου Βρετανών Ταξιδιωτι-
κών Πρακτόρων (ABTA).
Συνολικά στην έρευνα αναφέρθη-
καν 23 χώρες ως οι πιο επιθυμη-
τοί προορισμοί για τους Βρετα-
νούς φέτος.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώ-
νουν κατά σειρά οι Ισπανία, ΗΠΑ, 
Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Πορτο-
γαλία, Γερμανία, Αυστραλία και 
Τουρκία.
Η έρευνα του ABTA έγινε την πε-
ρασμένη εβδομάδα ενόψει του 
λεγόμενου «Σαββάτου της ηλι-
οφάνειας», δηλαδή του πρώτου 
Σαββάτου του έτους κατά το 
οποίο συνήθως υπάρχει απότομη 
αύξηση κρατήσεων για το καλο-

καίρι λόγω της μελαγχολίας της 
παρέλευσης των εορτών των Χρι-
στουγέννων.
Σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πρά-
κτορες, φέτος αναμενόταν ιδιαί-
τερα μεγάλη αύξηση κρατήσεων, 
καθώς οι Βρετανοί αντιμετωπί-
ζουν ένα κλίμα δυσαρέσκειας στη 
χώρα τους, με απεργίες και συνε-
χείς αναφορές δυσχερειών λόγω 
της ακρίβειας.
Όπως λένε, παρά τα οικονομικά 

προβλήματα όποιος μπορεί να 
πληρώσει για διακοπές στο εξω-
τερικό θα το κάνει ως προτεραι-
ότητα έναντι άλλων δαπανών για 
λόγους ψυχολογίας.
Επιπλέον, είναι η πρώτη χρονιά 
μετά από την πανδημία που άρχι-
σε χωρίς κανέναν περιορισμό για 
τους Βρετανούς.
Η έρευνα του ABTA έδειξε πως 
τρεις στους πέντε Βρετανούς σκο-
πεύουν να πάνε φέτος διακοπές 
σε άλλη χώρα. Σχεδόν ένας στους 
τρεις λένε πως θα κλείσουν εισι-
τήρια και πακέτα νωρίτερα από 
ό,τι συνήθως σε μια προσπάθεια 
να εξασφαλίσουν καλύτερες τι-
μές.
Ο διευθύνων σύμβουλος του ABTA 
Μαρκ Τάνζερ δήλωσε πως «η όρε-
ξη του κόσμου για διακοπές έχει 
παραμείνει αξιοσημείωτα ανθε-
κτική παρά τις συνεχιζόμενες πι-
έσεις στα οικονομικά του, αν και 
αναμφίβολα υπάρχει μία δυνατή 
έμφαση στην εξασφάλιση των κα-
λύτερων δυνατών προσφορών».

Η έρευνα του ABTA 
έδειξε πως τρεις στους 
πέντε Βρετανούς 
σκοπεύουν να πάνε 
φέτος διακοπές σε άλλη 
χώρα. Σχεδόν ένας 
στους τρεις λένε πως 
θα κλείσουν εισιτήρια 
και πακέτα νωρίτερα 
από ό,τι συνήθως 
σε μια προσπάθεια 
να εξασφαλίσουν 
καλύτερες τιμές



Ή ταν μια περίοδος δύσκολη και φτωχή, 
η εποχή του μεσοπολέμου, όπου οι άν-
θρωποι πτώχευσαν και όλοι προσπαθού-

σαν και κατεργάζονταν τέχνες για να 
επιβιώσουν. Δυο κολλητοί φίλοι από 
την Κάτω Πάφο, καλοί μαστόροι, 
ξυλουργοί, ναυπήγησαν μια μεγάλη 
βάρκα και με δίχτυα τράτευαν ψάρια 
στις θάλασσες της Πάφου. 

Έστρωσαν μια καλή εργασία και σιγά με τον 
καιρό, μάζευαν χρήματα και τα φύλαγαν σε ένα 
μικρό ξύλινο σεντούκι το οποίο είχαν κρυμμένο 
στο μικρό μπαλαούρο στο πρυμιό ποδόσταμο της 
βάρκας.
Όταν πέρασε καιρός, τα χρήματα μαζεύτηκαν, έγι-
ναν ένας μικρός θησαυρός. Σκέφτηκαν για να μην 
έχουν φόβο από κλέφτες, χρησιμοποιούσαν για 
σπίτι τους το πλεούμενο τους, ακόμα σκέφτηκαν 
για να μην βρέχονται τα χρήματα από τα κύματα, 
τα φύλαγαν σε γρόσια.
Μια μέρα του έτους 1930 με τη θάλασσα ησυχα-
σμένη και τον καιρό δίχως κακά προμηνύματα και 
ενώ έπλεαν μεσοπέλαγα, σηκώθηκε ένα ξαφνικό 
μπουρίνι και βούλιαξε τη μεγάλη βάρκα. Οι άγρι-
οι άνεμοι, τα θεόρατα κύματα και τα νότια ρεύ-
ματα τους έσπρωξαν στις ξέρες του Φουρφουρή 
και πάνω τσακίστηκαν.
Ναυαγισμένοι μέσα στην άγρια φουρτούνα, όμως 
καλοί κολυμβητές μετά από ώρες κοπιαστικής 
προσπάθειας κατάφεραν να βγουν στη στεριά, 
μακριά από τον τόπο που βούλιαξαν καθώς τα 
ρεύματα τους παρέσυραν και τα κύματα τους ξέ-
βρασαν στη θάλασσα της Αλικής.  
Αποκαμωμένοι έγειραν στην άμμο να ξεκουρα-
στούν. Έμειναν εκεί τέζα, η μέρα πέρασε, ήρθε 
η νύχτα, πέρασε κι’ άλλη ώρα. Τα κορμιά τους 
πονούσαν από το δύσκολο πάλεμα, και ένιωθαν 
όλους τους μύες πιασμένους και καταπονεμέ-
νους. Είχαν δώσει μια αδυσώπητη μάχη με τα 
στοιχεία της φύσης και κατάφεραν να κρατηθούν 
ζωντανοί. Ένιωθαν ευχαριστημένοι και ευγνωμο-
νούσαν τον Θεό που τους βοήθησε, ταυτόχρονα 
η στεναχώρια πλάκωνε στις καρδιές τους για το 
μεγάλο κακό. Έχασαν όλο το βιός τους, τη βάρκα 
τους, τα χρήματα τους. Τόσοι χρόνοι εργασίας, 
τόσοι κόποι, τόση οικονομία να φτιάξουν ένα κο-
μπόδεμα για τα γερατειά τους και τώρα πλέον τι; 
Χωρίς χρήματα τι θα απογίνονταν, θα άρχιζαν από 
αρχής; Δεν ήταν εύκολο. Είχε περάσει η νεότης 
τους, οι αντοχές τους λιγόστεψαν και τα γερατειά 
φάνταζαν στο εγγύς μέλλον. Έπρεπε οπωσδήποτε 
να ψάξουν για το θησαυρό τους. Σαν καλοί ναυ-
τικοί που έγιναν στα τόσα χρόνια, γνώριζαν το 
ακριβές στίγμα που ναυάγησαν, οπωσδήποτε θα 
προσπαθούσαν.
Έτσι στο φως του φεγγαριού πήραν το ανηφόρι 
για τη Χλώρακα, θα πήγαιναν εκεί να αναζητή-
σουν βοήθεια. Με κόπο σηκώθηκαν και με κόπο 
έσυραν τα βήματα τους και περπάτησαν τη μικρή 
απόσταση ως το χωριό που τους φάνηκε όμως 
πολύ μακριά καθώς ήταν εξουθενωμένοι από τη 
μεγάλη ταλαιπωρία που υπέστησαν.
Στο πρώτο σπίτι που βρήκαν χτύπησαν την πόρτα. 
Τα φώτα μέσα ήταν κλειστά, οι άνθρωποι κοιμό-
ντουσαν. Η ώρα ήταν περασμένη αλλά η ανάγκη 
τους έκαμε να επιμείνουν, να χτυπούν, ώσπου 
μια χαραμάδα φωτός φάνηκε κάτω από την πόρ-
τα. Ο νοικοκύρης με μια λάμπα πετρελαίου στο 
χέρι άνοιξε και με την ανησυχία στο πρόσωπο, 
τους ρώτησε τι γύρευαν. Καταλάβαινε πως τέτοια 
ώρα περασμένη σίγουρα κάτι κακό είχε συμβεί.
Οι ψαράδες του εξήγησαν το κακό που τους βρή-

κε και του ζήτησαν μια βοήθεια. Ο καλός νοικοκύ-
ρης μη έχοντας τρόπο να τους βοηθήσει και θεω-
ρώντας πως ο μουχτάρης του χωριού μπορούσε 
καλύτερα, τους ορμήνεψε πως λίγο πιο πέρα, στο 
κέντρο του χωριού, δίπλα στην μεγάλη νεόκτιστη 
εκκλησία της Παναγίας, μοναχικό που εύκολα θα 
μπορούσαν να αναγνωρίσουν, ήταν το σπίτι του 
Κοινοτάρχη και αυτός σίγουρα θα τους βοηθούσε 
με τον καλύτερο τρόπο.
Ο μουχτάρης ο Αντωνάς Λιασίδης ήταν καλός, 
φιλόξενος και σαν αρχηγός του χωριού πάντα 
υπηρετούσε με πίστη το καθήκον του. Ήταν δυ-
ναμικός, κοψονούρης και έλυνε όσα προβλήματα 
ενέκυπταν. Άνοιξε λοιπόν την πόρτα, άκουσε το 
πρόβλημα και αμέσως έμπασε μέσα τους ναυα-
γούς. Φώναξε της κυράς του να σηκωθεί και όσο 
να τους κάμει μια σούπα, αυτός τους έφτιαξε ένα 
τσάι με σπακιά και με χαμηλή φωνή για να μην ξυ-
πνήσουν τα μικρά παιδιά που κοιμόντουσαν στην 
κάμαρη, κουβέντιασε μαζί τους ώστε να γνωρίσει 
τι ακριβώς είχε συμβεί.  
Αφού έφαγαν τη σούπα και στένιωσε ο οργανι-
σμός τους, και αφού τους έταξε πως μόλις ξημέ-
ρωνε η μέρα θα πήγαιναν για αναζήτηση του ναυ-
αγίου, τους έβαλε να κοιμηθούν στο αχερωνάρι. 
Εκείνους τους καιρούς της μεγαλύτερης οικονομι-
κής κρίσης του αιώνα, οι οικογένειες ζούσαν σε 
μικρά σπιτάκια της μιας ή κάποτε και δεύτερης 
κάμαρης, έτσι μη έχοντας χώρο να τους φιλοξενή-
σει στο σπίτι καθώς μέσα ζούσε με ένα τσούρμο 
παιδιά, τους έβαλε να κοιμηθούν με τα βόδια στο 
αχερωνάρι, πάνω στα άχερα.
Με το χάραμα του φου, όλο το χωριό ήταν στο 
πόδι. Τα νέα κυκλοφόρησαν και περίεργοι οι φα-
μελιάρηδες και οι νιοί, μαζεύτηκαν στο καφενείο 
του Κοινοτάρχη να μάθουν τα νέα από πρώτο 
χέρι. Στο μεγάλο τετράγωνο τραπέζι κάθονταν 
οι ψαράδες με τον μουχτάρη και συζητούσαν με 
όλους τους χωριανούς γύρω καθισμένους.
Εκείνη τη μέρα ο Αντωνάς πούλησε πολλούς κα-
φέδες. Ευχαριστημένος που έβλεπε τη μουχτάρε-
να να φτιάχνει επιδέξια και με γρηγοράδα τους 
καφέδες, πήρε το λόγο και εξήγησε σε όλους τη 
λύση που θα έδινε στο πρόβλημα.
Εκείνο τον καρό ψαράδες στη Χλώρακα που είχαν 
βάρκα ήσαν όλοι μόνο τρεις. Ο Πιστέντης με τον 
Βλόκκο που είχαν μια μικρή, και ο Βασίλης που 
είχε μια μεγαλύτερη. Ο Αντωνάς έστειλε τους γι-
ούς του και τους κάλεσε, έστειλε και ένα χωριανό 
και κάλεσε τον Γιώρκη.
Ο Γιώρκης ήταν γεωργός και είχε τα χωράφια του 
δίπλα στη θάλασσα. Ήταν φημισμένος κολυμβη-
τής και βουτηχτής με μεγάλη αναπνοή.
Κατέβηκαν λοιπόν στο Δήμμα το απάνεμο μικρό 
φυσικό λιμανάκι, και μέσα στη μεγάλη βάρκα του 
Βασίλη επιβιβάστηκαν ό ίδιος, ο Γιώρκης και οι 
ψαράδες. 
Ο μουχτάρης τους κατευόδωσε με μια ευχή για 
επιτυχία, και ο Βασίλης έλυσε τη βάρκα, πήρε τα 
κουπιά και άρχισε να κωπηλατεί. Η θάλασσα ήταν 
ήσυχη, χωρίς κύμα. Το μπουρίνι που βούλιαξε 
τους ψαράδες ήταν περαστό, κράτησε μόνο λίγη 
ώρα και τώρα η θάλασσα ήταν τελείως γαληνε-
μένη.
Όταν έφτασαν στον τόπο που τους υπέδειξαν οι 
ναυαγοί, ο Γιώρκης πήρε τη γυάλα και ενώ ο Βα-
σίλης οδηγούσε επιδέξια τη βάρκα σε κυκλικές κι-
νήσεις, αυτός ανίχνευε τον βυθό της θάλασσας.
Το γυαλί ήταν μια απλή κατασκευή - εφεύρεση 
των ψαράδων που με αυτό έβλεπαν πεντακάθαρα 
τον βυθό της θάλασσας. Ήταν ένας μεγάλος τε-
νεκεδένιος μαστραπάς που αφαιρούσαν τον πάτο 

και τοποθετούσαν στη θέση του ένα καθαρό τζά-
μι και το στεγανοποιούσαν με στόκο για να μην 
μπαίνει μέσα νερό να θολώνει. Το βουτούσαν στο 
νερό, και έβλεπαν πεντακάθαρα μέσα σε αυτό.
Με υπομονή και με επιμονή, σε κάμποση ώρα 
εντόπισαν το ναυάγιο. Ο Γιώρκης έτοιμος φορώ-
ντας ένα κοντοσώβρακο, πήρε βαθιά αναπνοή 
και έκανε το μακροβούτι. Όταν έφτασε στη βάρ-
κα, υπολόγισε το βυθό μέχρι εφτά οργιές. Ήταν 
μεγάλο το βάθος, έπρεπε να κάνει γρήγορα για 
να μην του τελειώσει η αναπνοή. Η βάρκα ήταν 
πολύ γερμένη, και το έργο του να ξεσφηνώσει την 
ξύλινη κασέλα πολύ δύσκολη. Με αγωνία να του 
φτάσει ο αέρας, με βιασύνη την τράβηξε, και ώ τι 
ατυχία, αυτή άνοιξε και τα γρόσια έπεσαν στον 
πάτο της θάλασσας και σχημάτισαν ένα σκούρο 
γουνάρι που ξεχώριζαν πεντακάθαρα πάνω στη 
ξανθή άμμο.
Μη έχοντας όμως άλλη αναπνοή, ανέβηκε στην 
επιφάνεια να αναπνεύσει, και να ξαναβουτήξει 
να τα μαζέψει.
Βγαίνοντας πιάστηκε από τη βάρκα να ξαποστά-
σει, και αφού πήρε κάμποσες βαθιές ανάσες, 
εξήγησε τα καθέκαστα στους άλλους. Οι δυο ψα-
ράδες με μια ελπίδα στην καρδιά να γεννιέται 
ένιωσαν μια ανακούφιση, και με αγωνία αποφά-
σισαν να περιμένουν το επόμενο μακροβούτι του 
Γιώρκη.
Ο Γιώρκης ξαναβούτηξε, έφτασε στο βυθό, αλλά 
αχ τι κακό, τα γρόσια δεν ήταν στη θέση τους. 
Βούλιαξαν στη μαλακή άμμο και χάθηκαν. Άρχισε 
με τα χέρια να ανασκαλίζει το βυθό, αλλά τίποτα. 
Τα κατάπιε η άμμος και όσο κρατούσε η αναπνοή 
του έψαχνε και έψαχνε.
Ξαναβούτηξε πολλές φορές, αλλά πάλι τίποτα. Τα 
γρόσια χάθηκαν, τα κατάπιε η θάλασσα.
Οι ψαράδες πολύ στεναχωρημένοι παρακαλού-
σαν τον Άη Νικόλα να κάμει ένα θαύμα, να βρε-
θεί η περιουσία τους, αλλά ίσως εκείνη τη μέρα ο 
Άγιος ασχολείτο με άλλους ναυαγούς.
Ύστερα από πολλές προσπάθειες, ο Βασίλης απο-
φάσισε πως δεν μπορούσαν να κάμουν τίποτα 
άλλο. Κάλεσε τον Γιώρκη να ανέβει στην βάρκα, 
και εξηγώντας πως άλλο δεν γινόταν, και λέγο-
ντας δυο λόγια παρηγοριάς στους ψαράδες, πήρε 
τα κουπιά και έβαλε ρότα για τη στεριά.
Οι δυο φίλοι από την Κάτω Πάφο κατσουφιασμέ-
νοι καταριόνταν την κακή τους μοίρα, και δάκρυα 
έτρεχαν από τα μάτια τους. 
(Τις πληροφορίες μου έδωσε ο Ανδρέας Λιασίδης, 
εγγονός του Αντωνά Λιασίδη)

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

Ο θησαυρόςΣυμβάλλοντας 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. Μπαμπινιώτης, 
2018) Όσοι λοιπόν αγαπάμε τη 
γλώσσα μας και ενδιαφερόμαστε 
για την ποιότητά της, θα πρέπει 
να θελήσουμε να προσέξουμε 

μερικά από εκείνα τα λάθη που ακούμε ή δια-
βάζουμε:  
     1. Ακούσαμε από τηλεοπτικό σταθμό για την 
«εκκενωθείσα έδρα» της μητρόπολης Πάφου, 
μετά την εκλογή του Γεωργίου ως Αρχιεπισκό-
που Κύπρου. (αντί: την κενωθείσα έδρα). Λέμε:  
η κενωθείσα (και όχι:  εκκενωθείσα) έδρα της 
μητρόπολης Πάφου.  -  η κενωθείσα (και όχι:  
εκκενωθείσα) βουλευτική έδρα πάει στην «Αλ-
ληλεγγύη».
 Ν.Β. (Σημειώστε): κενώνω # πληρώνω (κενώ-
θηκα, κενωμένος):  υπάρχουν έξι υποψήφιοι 
για την θέση που κενώθηκε. (και όχι: εκκενώ-
θηκε) Αλλά: η αίθουσα εκκενώθηκε. 
εκκενώνω = κάνω κάτι κενό: «Ο επί κεφαλής 
αστυνοµικός διέταξε την εκκένωση τού κτηρί-
ου».
     2. «Ο πάτερ Αντώνιος» ξηλώθηκε από τη δι-
οίκηση τής Κιβωτού του Κόσμου. (αντί: ο πατήρ 
Αντώνιος) Ν.Β. (Σημειώστε): Χρησιμοποιούμε 
το “πάτερ” σε προσφωνήσεις ιερέων: Σας χαι-
ρετώ, “πάτερ Αντρέα”. Το “πατήρ” χρησιμοποι-
είται στην ονομαστική πτώση και το “πάτερ” 
στην κλητική. Στη γενική το ουσιαστικό γίνεται 
“του πατρός“ ή “του πατέρα” και στην αιτιατι-
κή «τον πατέρα”. (Γ. Μπαμπινιώτης)     (και όχι:  
του πάτερ/πατήρ, τον πάτερ/πατήρ) 
         3. Τα παιδιά βρίσκονται σε “ασφαλές ση-
μεία”. (αντί: ασφαλή σημεία) 
Υπήρχε “πλήρες πρόσβαση” στο κείμενο των 
τοπικών Σχεδίων Ακάμα. (αντί: πλήρης πρόσβα-
ση)  -  Ο πατέρας μου πήρε άδεια με “πλήρη 
αποδοχές”. (αντί: πλήρεις αποδοχές)
Η “ειλικρινή φιλία” είναι το σπουδαιότερο αγα-
θό. (Αριστοτέλης) (αντί: η ειλικρινής φιλία)
Ν.Β. (Σημειώστε): Τα λόγια επίθετα σε -ης 
(διεθνής, ειλικρινής, επιμελής, ευγενής, πλή-
ρης, πρωτοφανής, σαφής, συνεπής, τριμερής, 
υγιής)  σχηματίζουν την γενική του ενικού σε 
-ους:  ο/η διεθν-ής (τύπος, ειρήνη),  το διεθν-
ές (δίκαιο, εμπόριο) του διεθν-ούς: οι διεθν-είς 
(συμφωνίες, συγκοινωνίες), τα διεθν-ή (ύδατα, 
προβλήματα)
Λέμε και γράφουμε: «δια του λόγου το ασφα-
λές» (= προς επιβεβαίωση των όσων έχω πει). 
(και όχι: δια του λόγου το αληθές) [ ασφαλής =  
αξιόπιστος, έγκυρος, ακριβής ]  
(Γ. Μπαμπινιώτης) - Χαίρομαι που υπάρχουν 
στην κυπριακή κοινωνία νέοι με «υγιείς αρχές». 
Η βελγική αστυνομία έχει «ασφαλείς πληροφο-
ρίες» για το Qatargate scandal. 
Διαβάσαμε προσεκτικά τις οδηγίες για ένα 
«ασφαλές ταξίδι» με τα παιδιά. 
Η έκφραση «ειλικρινούς ενδιαφέροντος» κάνει  
τους άλλους  να μάς συμπαθήσουν.
Εκφράζω «τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια» για 
την επιτυχία σας.
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.
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Ο Γολγοθάς μιας συμπολίτισσάς μας η οποία αγωνίζεται να βελτιώσει την ποιότητα ζωής 
όλων των αναπήρων…

« Το όνειρο μου είναι μια μέρα να ξα-
ναπερπατήσω» αυτό τονίζει στην συ-
νέντευξη της στον Αδέσμευτο, η συ-

μπολίτισσα μας Γεωργία Γαβριηλίδου που 
καθημερινά δίνει μαθήματα «ζωής» σε 
όλους. Στα 12 της χρόνια και ενώ φοιτούσε 
στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου αρρώστησε 
με οξεία μυελίτιδα και έκτοτε καθηλώθηκε σε 
τροχοκάθισμα με αποτέλεσμα όπως τονίζει, 
τα πάντα να αλλάξουν στην ζωή της αφού οι 
βόλτες και το παιχνίδι με τους φίλους αντι-
καταστάθηκαν με το τροχοκάθισμα. Σήμερα 
εργάζεται στο τμήμα εγράφης ασθενών του 
νοσοκομείου Πάφου και πλέον όπως παρα-
δέχεται έμαθε να διεκδικεί τα δικαιώματα 
της… 
Η Γεωργία Γαβριηλίδου γεννήθηκε στην 
Πάφο το 1977 και μας εξιστορεί πώς αντιμε-
τωπίζει το πρόβλημα της αναπηρίας της και 
πώς νοιώθουν τα άτομα που είναι καθηλω-
μένα σε αναπηρικό καροτσάκι…

Ερ.: Ποτέ ξεκίνησε ο δικός σας Γολγοθάς;
Απ.: Ήμουν μαθήτρια της πρώτης τάξης Γυ-
μνασίου όταν αρρώστησα και ήταν ένα σοκ 
για μένα, αφού ξαφνικά εκεί που περπατού-
σα έμεινα παράλυτη. Τα πάντα άλλαξαν στην 
ζωή μου. Οι βόλτες και το παιχνίδι με τους φί-
λους χάθηκαν και αντικαταστάθηκαν με το 
τροχοκάθισμα. 

Ερ.: Πώς αντιμετώπισαν τότε την ασθένεια 
σου οι συμμαθητές και οι φίλοι σου;
Απ.: Κάποιοι με συμπόνια, όμως δεν έλειψε 
και το μπούλιγκ. Στο σχολείο δεν υπήρχαν ρά-
μπες για να διακινηθώ με το τροχοκάθισμα, 
έγινε ράμπα μετά από πολλές προσπάθειες 
του πατέρα μου. Τότε δεν υπήρχαν στα σχο-
λεία μας οι σχολικοί βοηθοί και για τη μετα-
κίνηση μου από τη μια τάξη στην άλλη, ερ-
χόταν ο πατέρας μου που δούλευε κοντά στο 
σχολείο, ενώ κάποιες φορές με βοηθούσαν 
κάποιοι συμμαθητές ή καθηγητές αλλά δυ-

στυχώς τότε ο κόσμος δεν ήταν ευαισθητο-
ποιημένος για τα άτομα με αναπηρίες. Ευτυ-
χώς με όλες αυτές τις δυσκολίες κατάφερα να 
τελειώσω το σχολείο.

Ερ.: Πώς προέκυψε η εργασία στο τμήμα εγ-
γραφών του νοσοκομείου Πάφου;
Απ.: Όταν τέλειωσα το σχολείο, δούλεψα για 
ενάμιση χρόνο στο ταχυδρομείο και όταν με 
σταμάτησαν, έκατσα για 15 χρόνια στο σπί-
τι μου μέχρι το 2016, όταν με κάλεσαν από 
το γραφείο εργασίας και με ρώτησαν αν ήθε-
λα να εργαστώ στο νοσοκομείο στο τμήμα εγ-
γραφών και αποδέχτηκα.

Ερ.: Πώς σε αντιμετώπισαν οι συνάδελφοι 
σου; 
Απ.: Στην αρχή αντιμετώπιζα κάποια προβλή-
ματα πλέον όμως διεκδικώ τα δικαιώματα 
μου και δεν σιωπώ…
Ερ.: Ο αθλητισμός πώς μπήκε στη ζωή σας;
Απ.: Όταν άρχισα να δουλεύω, μαζί με τον 
αδελφότεχνο μου που με βοηθά πολύ, εί-
δαμε μια ομάδα από την Λεμεσό που ήρθαν 
στην Πάφο για να παίξουν μπάσκετ με τρο-
χοκάθισμα και σιγά σιγά ξεκινήσαμε κι εμείς 
στην Πάφο και ετοιμάσαμε ομάδα και πλέον 
είμαστε μια από τις 4 ομάδες που λειτουρ-
γούν στη Κύπρο. Μαζί μας αγωνίζονται και 
αρτιμελείς, χρειαζόμαστε εθελοντές και κό-
σμο να έρθει κοντά μας και να μας στηρίξει. 

Ερ.: Ο αθλητισμός σας βοηθά;
Απ.: Ξεφεύγουμε από την ρουτίνα της καθη-

μερινότητας και μας βοηθά στην ψυχολογία 
μας.

Ερ.: Έχετε άλλα χόμπι;
Απ.: Μου αρέσει το κολύμπι, ενώ έχω παρα-
κολουθήσει και μαθήματα χορού με τροχοκά-
θισμα σε σχολή χορού της Πάφου, ενώ συχνά 
τρέχω με το τροχοκάθισμα μου σε φιλανθρω-
πικούς αγώνες μαζί με τον συμπολίτη μας τον 
Πέτρο Στυλιανού (Ππόλο). Αυτή την περίοδο 
προσπαθούμε να ετοιμάσουμε  και ένα γρα-
φείο στην Πάφο για αποκατάσταση των ανα-
πήρων και είμαι η γραμματέας του γραφεί-
ου.

Ερ.: Τι άλλο σου αρέσει; 

Απ.: Μου αρέσουν πολύ οι βόλτες στην Πα-
ραλιακή περιοχή Κάτω Πάφου, αλλά και στο 

κέντρο της Πάφου με τις καφετέριες.

Ερ.: Η μουσική σου αρέσει, έχεις κάποιο 
αγαπημένο τραγούδι;
Απ.: Η μουσική μου αρέσει πάρα πολύ και 
ακούω όλα τα είδη τραγουδιών, ελληνικά και 
ξένα. 

Ερ.: Θεωρείς ότι η κοινωνία έχει ωριμάσει 
απέναντι στα άτομα με αναπηρία;
Απ.: Η κοινωνία μας πλέον αποδέχεται τα 
άτομα με αναπηρίες, τα πράγματα έχουν αλ-
λάξει πολύ σε σύγκριση με τα παλαιότερα 
χρόνια, ίσως και λόγω των Μέσων Κοινωνι-
κής Δικτύωσης. Ευτυχώς, έχουν βελτιωθεί και 
οι συνθήκες, γίνονται ράμπες και τα άτομα με 
αναπηρίες μπορούν να επισκεφτούν υπηρε-
σίες και καταστήματα. Αντιμετωπίζουμε μόνο 
προβλήματα με κάποια πεζοδρόμια. 

Ερ.: Τι νομίζεις ότι πρέπει να κάμει ο Δήμος 
Πάφου για τα άτομα με αναπηρίες;
Απ.: Πρέπει να γίνουν περισσότερες ράμπες, 
τα καταστήματα να είναι πιο προσβάσιμα και 
να οριστούν περισσότεροι χώροι στάθμευ-
σης για αναπηρικά οχήματα.

Ερ.: Τι διδάχτηκες από την περιπέτεια της 
υγείας σου και σε έκανε να αντιμετωπίσεις 
την ζωή με άλλα «μάτια»;
Απ.: Η ζωή μου άλλαξε, έγινα πιο διεκδικητι-
κή, απαιτώ το δίκαιο για εμένα και τα άλλα 
άτομα με αναπηρίες, πιστεύω ότι έγινα πιο 
ανθρώπινη, αντιμετωπίζω με διαφορετική 
ματιά τον κόσμο.
  
Ερ.: Γεωργία τι ονειρεύεσαι για το μέλλον;
Απ.: Το όνειρο μου είναι μια μέρα να ξανα-
περπατήσω και για τον σκοπό αυτό συνεχίζω 
να κάνω ακόμη και μόνη μου φυσιοθεραπεί-
ες…

Ερ.: Ποιο είναι το μήνυμα που θα ήθελες 
να στείλεις στους συμπολίτες μας αυτή την 
γιορτινή περίοδο;
Απ.: Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, να είναι 
όλοι αγαπημένοι και πιο φιλικοί στα άτομα 
με αναπηρίες.

Γεωργία Γαβριηλίδου
Το όνειρό μου να… ξαναπερπατήσω

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

«...Κατάφερα να τελειώσω το σχολείο με 
πολλές δυσκολίες καθώς τα παλαιότερα 
χρόνια ο κόσμος δεν ήταν τόσο ευαισθητο-
ποιημένος…»

«...Το όνειρο μου είναι μια μέρα να ξανα-
περπατήσω και για τον σκοπό αυτό συνεχί-
ζω να κάνω ακόμη και μόνη μου φυσιοθε-
ραπείες…»

«...Η ζωή μου άλλαξε, έγινα πιο διεκδικητική, απαιτώ το δίκαιο για εμένα και τα άλλα 
άτομα με αναπηρίες, πιστεύω ότι έγινα πιο ανθρώπινη, αντιμετωπίζω με διαφορετική μα-
τιά τον κόσμο…»
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Τ α τραγικά αποτελέσματα της τουρκι-
κής εισβολής στην Κύπρο το 1974, σχε-
δόν μισό αιώνα μετά,  συνεχίζουν να 

ταλαιπωρούν κατά το πλείστο 
όσους εκτοπίσθηκαν από τα 
σπίτια και τις περιουσίες τους 
στο Βόρειο μέρος του νησιού, 
την κατεχόμενη Κύπρο.
Λέει ο κ. Νίκος από τη Βασίλεια 

της επαρχίας Κερύνειας: «Σαν πρόσφυγας 
από την Κερύνεια, δεν πήρα καμιά βοήθεια 
από το κράτος ούτε και οποιονδήποτε άλλον 
οργανισμό. 
Μέσα από την εργασία μας, εμένα και της 
συζύγου μου, κτίσαμε σιγά-σιγά σε ιδιόκτητο 
οικόπεδο το σπίτι μας, πληρώνοντας όλους 
τους φόρους, μέχρι και τον νέο φόρο που 
πρωτοεισήχθη τότε, τον ΦΠΑ. Όταν το 2013, 
με τα γνωστά γεγονότα ανατράπηκε η οικο-
νομία του τόπου, αναγκαστήκαμε να που-
λήσουμε το σπίτι μας, για να καλύψουμε τα 
δάνεια μας που εξασφαλίσαμε, είτε για να 
κτίσουμε αυτό το σπίτι, είτε για να χρηματο-
δοτήσουμε τη δική μας επιχείρηση ή για να 
σπουδάσουμε τα παιδιά μας. Το πουλήσαμε, 
πληρώνοντας πάλι όλους τους φόρους, χω-
ρίς οιανδήποτε φορολογική έκπτωση από 
το κράτος, άσχετα αν αφήσαμε στα κατεχό-
μενα το πρώτο μας σπίτι και μεγάλες εκτά-
σεις γης. Αντί τούτου, στις διαμαρτυρίες μας, 
εισπράτταμε συχνά το: «εσείς οι πρόσφυγες 
εφάετε τζι’ εσπάσετε»!! 
Παρόμοιας αντιμετώπισης τυγχάνει ο κ. 
Γιώργος από το Βαρώσι, που μου εξιστορεί 
δεκάδες υποθέσεις για εκατοντάδες σκάλες 
τουρκοκυπριακής γης και άλλα ακίνητα που 
βρέθηκαν να κατέχονται από ημέτερους. 
Μια ισχνή μειοψηφία προσφύγων οι οποί-
οι  θησαυρίζουν, ενώ την ίδια ώρα ο φτωχός 
προσφυγικός κόσμος, η πλειοψηφία δηλα-
δή, καταντήσαμε, σύμφωνα με τον κ. Γιώργο, 
κλοτσοσκούφι κάθε κρατικής εξουσίας και 
του κάθε τοπικού εκλεγμένου!
Είναι τελικά για να απορεί κάποιος για το 
πλιάτσικο τουρκοκυπριακών περιουσιών που 
έλαβε  χώρα μετά το 1974. Αυτό το κράτος 
τελικά, στα εξήντα και πλέον χρόνια ύπαρ-
ξης του, ουδέποτε κατάφερε να εμπνεύσει 
τους πολίτες του, εκτός φυσικά από μια μερί-
δα γνωστών παρατρεχάμενων οι οποίοι υπό 
οποιανδήποτε διακυβέρνηση καταφέρνουν 
να βρίσκονται κοντά στην εξουσία και «να 
τραβούν τα κάρβουνα κοντά τους»! 
Τουρκοκυπριακές περιουσίες για τους ημέτε-
ρους πρόσφυγες, θέσεις και προαγωγές στο 
δημόσιο και τους ημικρατικούς οργανισμούς 
για τους ημέτερους πρόσφυγες και τους ημέ-
τερους μη πρόσφυγες, σε μια χώρα που προ-
σπαθεί ακόμη να πείσει τους δικούς της πο-
λίτες ότι αποτελεί κράτος. Πόσο μάλλον να 
πείσει τους ξένους, ότι η Κύπρος μπορεί να 
αποτελέσει πρότυπο δημοκρατικής και ευνο-
μούμενης πολιτείας!
Αντιλαμβάνεται τώρα ο καθένας γιατί ο λαός, 
σύμφωνα και με τις τρέχουσες δημοσκοπή-
σεις, διακατέχεται από οργή. Αντιλαμβάνο-
νται όμως οι διάφοροι αξιωματούχοι, πολλοί 
εκ των οποίων έπρεπε να βρίσκονται στη φυ-
λακή, γιατί ο λαός τους γυρίζει την πλάτη; 

Η μεγάλη πλειοψηφία 
των προσφύγων 
χωρίς βοήθεια 

Δ ικαίως να αισθανόμαστε 
αδικημένοι από τις ίσες απο-
στάσεις που κρατά ο ΓΓ του 

ΟΗΕ, όπως διατυπώ-
νονται στις εκθέσεις 
του για την Κύπρο. 
Αδίκως όμως κουνά-
με το δάχτυλο στον ΓΓ 
αντί στους εαυτούς 

μας. 
Εμείς, έχουμε υποβιβάσει το Κυπρι-
ακό σε διακοινοτικό πρόβλημα και 
όχι σε πρόβλημα εισβολής και κατο-
χής. Ο ΓΓ δεν διαμεσολαβεί μεταξύ 
Κυπριακής Δημοκρατίας και Τουρ-
κίας για τερματισμό της παράνομης 
κατοχής, αλλά μεταξύ των δύο κοι-
νοτήτων οι οποίες δεν συμφωνούν 
στον διαμοιρασμό της εξουσίας στο 
νησί. Η κατοχική Τουρκία και τα συ-
νεχιζόμενα από το 1974 εγκλήμα-
τά της, έχουν μπει στο περιθώριο 
και θα εξεταστούν μετά τον διαμε-
ρισμό γης και εξουσίας μεταξύ των 
δύο κοινοτήτων, οι οποίες προσέρ-
χονται στο τραπέζι επί ίσοις όροις 
και η λύση πρέπει να είναι συναι-
νετική. Τα εγκλήματα της Τουρκίας, 
χάριν μιας αποδεκτής από την Τουρ-
κία λύση, τελικός θα της χαριστούν 
άνευ ανταλλαγμάτων ή τιμωρίας. 
Πολλοί επικαλούνται την μικρότη-
τα του κράτους μας έναντι της Τουρ-
κίας, ώστε να μας πείσουν ότι, μά-
ταια είναι η διεκδίκηση των δικαίων 

μας. Μικρότητα και αδυναμία υπάρ-
χει μόνο στα ηττοπαθημένα μυαλά 
τους, τα οποία προσπαθούν να μας 
πείσουν ότι, επειδή χάσαμε ένα πό-
λεμο τον οποίον ενορχήστρωσαν 
και εκτέλεσαν οι εγγυήτριες δυνά-
μεις το 1974, πρέπει να υποστούμε 
τις συνέπειες.  Το 1974 δεν νικηθή-
καμε, προδοθήκαμε. Από τους πα-
ράφρονες της χούντας, την διεθνή 
κοινότητα, αλλά και από την Καρα-
μανλική μεταπολίτευση. 
Η λύση δεν έγκειται στην Τουρκία 
αλλά στην ένταση, έκταση και μεθό-
δευση των διεκδικήσεών μας στο δι-
εθνές σύστημα, εκμεταλλευόμενοι 
το Διεθνές Δίκαιο, που είναι με το 
μέρος μας, καθώς και οποιεσδήποτε 
πολιτικο-στρατιωτικές συγκυρίες.  
Παρά το ότι στο άναρχο διεθνές σύ-
στημα, η στρατιωτική ισχύς είναι 
σημαντική, δεν ισχύει πλέων η λαϊ-
κή ρήση, «οπού φτωχός και η μοίρα 
του». Μετά τον Β’ΠΠ, η ίδρυση του 
ΟΗΕ και στην συνέχεια της ΕΕ, έδω-
σε ίσο λόγο και θέση σε μικρά και 
μεγάλα κράτη, ένατη του Διεθνούς 
Δικαίου. Έθεσε ορισμένες βασικές 
αρχές οι οποίες δίνουν την δυνατό-
τητα σε μικρά κράτη να διεκδικούν 
και υπερασπίζονται τα δίκαιά τους. 
Στον βωμό της λύσης, τα έχουμε πε-
τάξει όλα στον κάλαθο.
Πως μπορούμε να διερωτόμαστε 
γιατί ο ΓΓ κρατά ίσες αποστάσεις και 

δεν κακίζει την τουρκική ρητορική 
για δύο κράτη, όταν εμείς αβασά-
νιστα απεμπολούμε την κυριαρχία 
του κράτους μας και τα δικαιώμα-
τά μας, τα οποία απορρέουν από το 
διεθνές δίκαιο; Όταν συμμετέχουμε 
σε πενταμερή διεθνή διάσκεψη για 
το Κυπριακό σαν κοινότητα και όχι 
κράτος. Όταν συνομιλούμε με τον 
κάθε αποσχιστή Τατάρ, αντί να εκδί-
δουμε διεθνή εντάλματα σύλληψης 
για αυτόν και κάθε υπουργό της κυ-
βέρνησής του. Όταν αναγνωρίζου-
με δικαιώματα στους σφετεριστές 
των περιουσιών των μας, νομιμο-
ποιώντας έτσι εγκλήματα πολέμου. 
Όταν συναινούμε στην επιβολή κυ-
ρώσεων από την ΕΕ για εισβολές σε 
μη κράτη μέλη της ΕΕ, χωρίς να εξα-
σφαλίζουμε ανταλλάγματα για την 
δική μας υπόθεση. Όταν έχουμε φυ-
σικό αέριο και δεν το εκμεταλλευό-
μαστε τώρα, αλλά το υποθηκεύου-
με στην Τουρκία για μετά την λύση.
Πρέπει να διαπραγματευτούμε το 
Κυπριακό πρώτα σαν κράτος το 
οποίο υφίσταστε παράνομη εισβο-
λή και κατοχή και μετά σαν κοινότη-
τα για εξεύρεση ενός συμβιβασμού 
για το θέμα της διακυβέρνησης. Εί-
ναι δύο ξεχωριστά προβλήματα μεν, 
αλληλένδετα δε, αλλά όχι το ένα και 
το αυτό. 
Στο θέμα της διακυβέρνησης υπάρ-
χει πλήρη ισότητα στην διαπραγ-

μάτευση μεταξύ των κοινοτήτων. Η 
διευθέτηση της διακοινοτικής δια-
φοράς όμως δεν είναι προϋπόθεση 
για τερματισμό της κατοχής. Το Διε-
θνές Δίκαιο δεν επιτρέπει την χρή-
ση ή απειλή χρήσης βίας στην δι-
ευθέτηση διαφορών. Στο θέμα της 
εισβολής και κατοχής υπάρχει το 
Διεθνές Δίκαιο το οποίο είναι με το 
μέρος μας και η βούληση ή αβουλία 
της διεθνής κοινότητας να το εφαρ-
μόσει. 
Οι συγκυρίες τα τελευταία 15 χρό-
νια, με τον Ερτογάν στην εξουσία, 
την ανακάλυψη των κοιτασμάτων 
φυσικού αερίου στην ΑΟΖ μας και 
τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουν 
δημιουργήσει ένα ευνοϊκό για μας 
διεθνές περιβάλλον το οποίο δυ-
στυχώς δεν εκμεταλλευτήκαμε. 
Πρώτον γιατί δεν δρούμε σαν κρά-
τος αλλά σαν κοινότητα και δεύτε-
ρο γιατί  ακολουθούμε μια στρατη-
γική κατευνασμού της Τουρκίας αντί 
της ενεργής και διεκδικητικής συμ-
μετοχής στο διεθνές σύστημα, με 
στρατηγική ενδυνάμωσης των συ-
ντελεστών ισχύος μας (εσωτερικών 
και εξωτερικών), ώστε το κόστος της 
Τουρκίας για την εισβολή και κατοχή 
να είναι μεγαλύτερο από τα πολιτι-
κά και γεωστρατηγικά της οφέλη.

4 9 και πλέον χρόνια από την εθνική 
τραγωδία του 1974 και με αφορμή την 
εκλογή νέου Προέδρου της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας τον Φεβρου-
άριο, είναι επιτέλους η ώρα για 
μια ολοκληρωμένη αναδιαμόρ-
φωση στρατηγικής και τακτικής 
στο Κυπριακό, επικαιροποιημέ-
νη στις νέες συνθήκες. Και ιδιαί-

τερα υπό το φοβερό βάρος του επικρεμάμε-
νου κινδύνου οριστικοποίησης της στρεβλής 
εικόνας του προβλήματος ως δικοινοτικής δι-
αμάχης. Όπως προδιαγράφει το πρόσφατο 
κείμενο του προσχεδίου της έκθεσης του Γ.Γ 
του ΟΗΕ προς το Συμβούλιο Ασφαλείας για 
την Κύπρο.
Ούτως ή άλλως είναι αδιανόητο να παραμέ-
νουμε μαρμαρωμένοι στο παρελθόν. Πολύ 
περισσότερο τώρα που έχουν διαμορφωθεί 
νέα γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά δεδομένα 
στον κόσμο και την περιοχή μας. Ρωσοουκρα-
τική κρίση, ενεργειακή ανασφάλεια, αξιοποί-
ηση των ενεργειακών πηγών της ευρύτερης 
περιοχής της Μεσογείου – περιλαμβανομέ-
νων και των δικών μας – για την ενεργειακή 
αυτάρκεια της Ευρώπης. 
Είναι «ηλίου φαεινότερον» ότι δεν υπάρχουν 
περιθώρια να παραμείνουμε προσκολλημέ-

νοι σε μια στρατηγική και τακτική που έχει 
αποδειχθεί, εκ του αποτελέσματος, ότι έχει 
αποτύχει. Και ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε 
ενώπιον των εξωφρενικών αξιώσεων Τουρκί-
ας και υποχείριας Τ/Κ ηγεσίας για «κυριαρχι-
κή ισότητα» και «λύση δύο κρατών».
Πρώτη αναγκαία πρωτοβουλία της Ελληνικής 
Κυπριακής πλευράς και της Κυπριακής Δημο-
κρατίας η διαμόρφωση περιγράμματος λύσης 
του Κυπριακού, με βάση το κοινό ανακοινω-
θέν του Εθνικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρί-
ου του 2009 και με επίσημη κατάθεση του, 
ενώπιον της διεθνούς και της Ευρωπαϊκής 
κοινότητας. Είναι αδιανόητο μισό σχεδόν αι-
ώνα μετά την παράνομη εισβολή της Τουρκί-
ας στην Κύπρο και τους δόλιους ισχυρισμούς 
της Τουρκίας ότι ο Κυπριακός Ελληνισμός δεν 
επιθυμεί λύση να αποφεύγουμε το αυτονό-
ητο. Να καταθέσουμε είτε μια ολοκληρωμέ-
νη πρόταση λύσης, είτε ένα αδρό περίγραμμα 
λύσης. Με αυτό τον τρόπο θα καταρριφθεί η 
τουρκική προπαγάνδα και θα ισχυροποιηθεί 
η θέση μας σε διεθνές και Ευρωπαϊκό Επίπε-
δο.
Δεύτερον, με αποσύνδεση της εσωτερικής 
από τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού. Η απο-
χώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, η 
απομάκρυνση των εποίκων και η κατάργηση 
των αναχρονιστικών εγγυήσεων του 1960, θα 
πρέπει να τεθούν ενώπιον της Τουρκίας, για 
να τοποθετηθεί ενώπιον των ευθυνών της. 
Να ζητήσουμε και  να επιμείνουμε για τη συ-

ζήτηση της διεθνούς πτυχής σε διεθνή διά-
σκεψη, με συμμετοχή του ΟΗΕ, της Ε.Ε, των 
τριών εγγυητριών δυνάμεων και της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας.
Τρίτον, με προώθηση αιτήματος για υιοθέ-
τηση δέσμης αρχών λύσης του Κυπριακού σε 
ένα προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ύστερα 
από σωστή προετοιμασία και επαφές με τα 
κράτη – μέλη.
Τέταρτον, με διατύπωση στην Ε.Ε αιτήμα-
τος για διορισμό πολιτικής προσωπικότητας 
εγνωσμένου κύρους και αδιαμφισβήτητης 
αντικειμενικότητας, ως ειδικού απεσταλμέ-
νου για το Κυπριακό, με όρους εντολής, να 
εποπτεύει ότι οι όποιές πρόνοιες της λύσης 
συζητούνται είναι συμβατές με το Ευρωπαϊ-
κό κεκτημένο.
Πέμπτον, με προώθηση διαβημάτων για 
εφαρμογή των ψηφισμάτων 550 (1984) και 
789 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας και 
της συμφωνίας υψηλού επιπέδου του 1979 
Κυπριανού – Ντεκτάς, για κατά προτεραιότη-
τα επιστροφή της Αμμοχώστου.
Η ακινησία, οι απλές διακηρύξεις και η παθη-
τική παρέλευση του χρόνου εμπεδώνουν τα 
κατοχικά δεδομένα. 
Είναι η ώρα για μια νέα αρχή με αφετηρία την 
περίοδο αμέσως μετά τις προεδρικές εκλογές 
και με αξιοποίηση του διεθνούς κλίματος για 
προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου 
ύστερα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρα-
νία.

Του Γιαννάκη Ομήρου
Πρώην Προέδρου της Βουλής
των Αντιπροσώπων

Καρπός των λαθών μας οι ίσες αποστάσεις

Μια νέα αρχή στο κυπριακό

Αντώνης Κ. Σιβιτανίδης, M.Sc., B.Sc.
Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου ΔΗΚΟ
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«Η τρικυμία
    Της ποίησης 
       Και των ασθημάτων»

Η επιτυχία αρχίζει όταν εμείς σταδιακά 
απορρίπτουμε την εικόνα που έχουν οι 
άλλοι για μας και ανθίζει η μοναδικότη-

τα μας, ‘όπως πολύ σωστά έχει 
περιγραφεί από τον Τζόζεφ Κά-
μπελ: «Αυτό που ο καθένας πρέ-
πει να αναζητά στη ζωή, δεν ήταν 
ποτέ στη γη η στη θάλασσα. Εί-
ναι κάτι από τη δική μας μονα-

δική μοναδικότητα για εμπειρία, κάτι που δεν 
υπήρξε και ποτέ δεν θα μπορούσε να το έχει ζή-
σει κάποιος άλλος». Ο κατάλληλος τρόπος για 
να κατανοήσουμε τη μοναδικότητα μας είναι 
η πρωτοβουλία στη ζωή. Είναι το δημιουργικό 
μας έργο, όποιο και αν είναι αυτό. Δημιουργία 
είναι να φτιάξεις ένα γλύκισμα, να γράψεις ένα 
βιβλίο να ζωγραφίσεις ένα πίνακα ακόμα και να 
χτίσεις ένα σπίτι. Η προσωπική μας δημιουργία 
μας δίνει αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη στον 
εαυτό μας και μας διαφοροποιεί από τούς άλ-
λους. Η μεγάλη τέχνη είναι η έκφραση μιάς λύ-
σης της διαμάχης ανάμεσα στις απαιτήσεις του 
κόσμου εκτός και του κόσμου εντός μας. Χρει-
άζεται από νωρίς να συνειδητοποιήσουμε ότι 
ο βαθύτερος φόβος μας δεν είναι ότι είμαστε 
ανίκανοι. Ίσως ο βαθύτερος φόβος μας είναι 
ότι είμαστε αφάνταστα δυνατοί, μοναδικοί και 
ικανοί. Ένας σωστός πολιτισμός στηρίζεται στη 
μοναδικότητα του ατόμου. Ανέκαθεν ο κλασσι-
κός ελληνικός πολιτισμός στηρίχθηκε στην απο-
δοχή της διαφορετικότητας του άλλου, στη συ-
νύπαρξη διαφορετικών ατόμων με ιδέες και 
οράματα- γιατί πάντα απ’ όλους έχεις να μάθεις 
κάτι – και όχι στη μείωση η καταστροφή της μο-
ναδικότητας του άλλου για την ανάδειξη του δι-
κού μας εγώ, η την πλήρη κυριαρχία μας σε βά-

ρος των άλλων. Όλοι έχουμε την υποχρέωση, τη 
μοναδικότητα του άλλου να τη στηρίζουμε και 
να τη διαφυλάττουμε, γιατί μόνο μέσα από ένα 
κλίμα συνεργασίας μπορεί κάτι όμορφο να δη-
μιουργηθεί. Όταν εκπληρώνουμε τις ικανότητες 
μας σαν μοναδικά άτομα, όταν εκφράζουμε τον 
προσωπικό μας ιδεαλισμό δρώντας στο μέτρο 
των δυνατοτήτων μας στην καθημερινή μας ζωή 
τότε αλλάζουμε τον κόσμο προς το καλύτερο. Η 
αναζήτηση δεν είναι απλά να ανακαλύψεις τον 
θησαυρό για τον εαυτό σου αλλά να τον μοι-
ραστείς με άλλους, να μπεις στη πόλη με χέρια 
που μοιράζουν ευδαιμονία. Διαφέρουμε από 
τους άλλους μόνον ως προς αυτά που πράττου-
με και όχι γι αυτά που είμαστε. Αρνούμαστε τη 
μοναδικότητα μας όταν πιστεύουμε ότι δεν αξί-
ζουμε. Πολλές μελέτες έχουν καταγράψει ότι η 
αυτοπεποίθηση και η εμπιστοσύνη είναι αρετές 
που εντοπίζονται σε παιδιά που προέρχονται  
από οικογενειακό περιβάλλον που τους παρέ-
χει υποστήρηξη στις επιλογές τους, σεβασμό 
στις φιλοδοξίες τους, ενίσχυση της ικανότητας 
τους και της υπευθυνότητας τους να ανταπο-
κρίνονται στη ζωή. Βέβαια το κάθε παιδί έχει τη 
δική του μοναδικότητα και χρειάζεται διαφορε-
τική αντιμετώπιση από την πλευρά του γονιού, 
ανάλογα με την προσωπικότητα του. Πάντως σε 
κάθε περίπτωση το ταξίδι της μετάβασης από 
την βρεφική ηλικία στην ωριμότητα πρέπει να 
πραγματοποιείται σε περιβάλλον που θα κυρι-
αρχούν η αποδοχή, η εμπιστοσύνη και η ενθάρ-
ρυνση χωρίς ίχνος κριτικής και απόρριψης. Το 
παιδί να μαθαίνει από νωρίς να συνδυάζει την 
εμπιστοσύνη προς τους άλλους με την εμπιστο-
σύνη στον εαυτό του.

Ένα πράγμα πρέπει να γνωρίζουμε

Δρ. Γιώργος Πισιάρας M.D
Παθολόγος-Βελονιστής- Παραψυχολόγος

(Πρόεδρος Παγκύπριου Ομίλου Παραψυχολογίας)     

Γράφει ο 
Παναγιώτης Κασπάρης Γεωπόνος - Συνεργάτης

Κηπουρική

Μ ε τον όρο εχθροί και ασθένειες εννοού-
με την προσβολή που μπορεί να έχει ένα 

φυτό είτε είναι καρποφόρο δέντρο, είτε καλλωπι-
στικό είτε καλλωπιστικός θάμνος, είτε εποχιακό 
φυτό. 
Οι εχθροί και ασθένειες που προσβάλουν όλες 
αυτές τις ομάδες φυτών είναι τόσο πολλές που 
είναι αδύνατον να μπορεί ο καθένας που δεν 
είναι ειδικός να τις αναγνωρίσει.  Πρέπει όμως 
ο ερασιτέχνης ή ο επαγγελματίας καλλιεργητής 
να γνωρίζει τουλάχιστον τις μεγάλες κατηγορίες 
στις οποίες χωρίζονται οι διάφορες παθήσεις 
ώστε να μπορεί να τις αντιμετωπίσει γιατί σε 
μια εντομολογική ή μυκητολογική προσβολή η 
καταπολέμηση γίνεται με διαφορετικό είδος φυ-
τοφαρμάκου. 
Για όλους αυτούς τους λόγους θα προσπαθήσω 
να δώσω μερικές γνώσεις στους αναγνώστες μας 
οι οποίες θα φανούν χρήσιμες για όσο το δυνατό 
καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης και θεραπείας 
αυτών των εχθρών και ασθενειών. 

Οι κυριότερες κατηγορίες ασθενειών που θα 
αναφερθούμε είναι οι εξής:
Α) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Β) ΙΩΣΕΙΣ
Γ) ΦΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ
Δ) ΖΩΙΚΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ 
A) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Με τον όρο φυσιολογικές ασθένειες ή παθήσεις 
εννοούμε αυτές που δεν οφείλονται σε μολυσμα-
τικές ή παρασιτικές προσβολές αλλά σε φυσιολο-
γικά αίτια που θα αναφερθούμε σε ορισμένα.

Χαμηλές θερμοκρασίες
Λόγω του ότι όλα τα φυτά δεν έχουν την ίδια 
αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες και στο κρύο 
γι’ αυτό τα πιο ευαίσθητα φυτά παθαίνουν ζη-
μιές είτε στους νεαρούς βλαστούς είτε στα φύλ-
λα είτε στα κλειστά άνθη. 

Εγκαύματα από τον ήλιο
Σε περιπτώσεις υψηλής ζέστης προκαλούνται 
εγκαύματα στα φύλλα μεταξύ των νευρώσεων ή 
στις άκρες ή σε όλη την επιφάνεια του φύλλου. 
Επίσης φυτά που εκτίθενται απότομα είτε οι κλά-
δοι είτε οι κορμοί σε δυνατές ακτινοβολίες, πα-

ρατηρούνται νευρώσεις στα σημεία αυτά. 

Έλλειψη ή περίσσευμα νερού
Φυτά τα οποία στερούνται του νερού για αρκετό 
χρονικό διάστημα μπορεί να προκληθεί μάρανση 
των φύλλων και άλλων τρυφερών οργάνων του 
φυτού και αναλόγως μπορεί να είναι πρόσκαιρη 
οπότε επανακτούν τη ζωντάνια τους όταν ποτι-
στούν ή αν διαρκέσει πολύ μπορεί να ξηραθούν. 
Επίσης ανωμαλία από την έλλειψη νερού πα-
ρατηρείται κατά τη μεταφύτευση «το μεταφυ-
τευτικό σοκ» λόγω της μειώσεως του ριζικού 
συστήματος και γι’  αυτό στην περίπτωση αυτή 
χρειάζεται αυστηρό κλάδεμα. 
Επίσης το περίσσευμα νερού προκαλεί ασφυξία 
στις ρίζες, χλώρωση και σταματά η ανάπτυξη. 
Άρα στην περίπτωση που έχουμε είτε έλλειψη 
είτε περίσσευμα νερού τότε μπορεί να υπάρχει 

είτε φυλλόπτωση είτε ανθόρροια είτε καρ-
πόπτωση.

Χλώρωση
Δεν είναι μία πάθηση απλά σύμπτωμα 
πολλών ελλείψεων κυρίως στο έδαφος και 
ιδίως θρεπτικών στοιχείων ή ιχνοστοιχείων 
όπως σίδηρο, μαγνήσιο, άζωτο, μαγγάνιο 
θείο και άλλων. Επίσης η έλλειψη οξυγό-
νου στο έδαφος και ο μη καλός αερισμός 
προκαλεί χαλάρωση στα φύλλα. Επίσης 

εδάφη με περίσσευμα αλάτων ή ασβέστη προκα-
λεί χλώρωση. 

Β) ΙΩΣΕΙΣ
Οι ιώσεις είναι όμορφα κρυσταλλικά σωμάτια 
πρωτεϊνικής φύσεως που δε διακρίνονται με 
γυμνό μάτι αλλά με ισχυρό μικροσκόπιο. Μετα-
δίδονται με διάφορες μεθόδους όπως εμβολι-
ασμό, με τα εργαλεία κλαδέματος κ.λ.π. Τα πιο 
συνηθισμένα συμπτώματα είναι η γενική νέκρω-
ση ολόκληρου του φυτού, οι παραμορφώσεις, ο 
νανισμός, ανωμαλία στο έλασμα των φύλλων, 
υπερπλασίες διαφόρων οργάνων. 
Η καταπολέμηση των είναι δυνατή μόνο με τη 
χρησιμοποίηση υγιούς φυτικού υλικού, την κατα-
πολέμηση των εντόμων που δρουν σαν μεσάζο-
ντες για τη διάσωσή τους και την χρησιμοποίηση 
ανθεκτικών ποικιλιών στις ιώσεις.

Εχθροί και Ασθένειες
δέντρων και θάμνων

Οι εχθροί και 
ασθένειες  που 
προσβάλουν όλες 
τις ομάδες φυτών 
είναι τόσο πολλές 
που είναι αδύνατον 
να μπορεί ο καθένας 
που δεν είναι ειδικός 
να τις αναγνωρίσει.

Α πουσίες και παραμονή στο σπίτι επιλέ-
γει έως και το 40% των μαθητών ορισμέ-
νων σχολικών μονάδων ώστε να αφιε-

ρωθεί στο διάβασμα και τις επαναλήψεις, λίγες 
ημέρες πριν από τις εξετάσεις ανά τετράμηνο. 
Το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί περαιτέ-
ρω στα λύκεια και τα γυμνάσια, με τους οργα-
νωμένους γονείς να σημειώνουν στον «Φ» ότι 
μέχρι το τέλος της εβδομάδας τα σχολεία θα 
ερημώσουν.
Ειδικότερα, η αντιπρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Ρένα 
Γιαβρή, σημείωσε ότι στο σχολείο όπου διδά-
σκει απουσίασε περίπου το 30% με 40% των 
μαθητών. «Όπως φαίνεται τα παιδιά που είναι 
συνεπή με το διάβασμα έμειναν στο σπίτι τους 
για να μελετήσουν και να προετοιμαστούν. Βέ-
βαια, αυτές οι μέρες είναι ευκαιρία για ανατρο-
φοδότηση και επανάληψη στα σχολεία», είπε 
και πρόσθεσε ότι το φαινόμενο είναι εντονότε-
ρο στις περιπτώσεις μαθητών που επιδιώκουν 
καλό βαθμό.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ 
Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, υπογράμμι-
σε στον «Φ» ότι «ολόκληρος ο Ιανουάριος φεύ-
γει χωρίς διδασκαλία. Είναι σαν να διακόπτεται 
η σχολική χρονιά», είπε και διευκρίνισε ότι αυτή 
η εβδομάδα είναι για τις επαναλήψεις στα σχο-
λεία και έπειτα ακολουθούν οι εξετάσεις (δύο 
εβδομάδες για τα λύκεια και μιάμιση βδομάδα 
για τα γυμνάσια). 
Εν τω μεταξύ, τονίζει, παρατηρείται το φαινό-
μενο που σημειωνόταν παλιότερα πριν από τις 
τελικές εξετάσεις, όπου οι μαθητές παρέμεναν 
στο σπίτι τους για να προετοιμαστούν. «Τώρα 
σημειώνεται δύο φορές το χρόνο. Αυτό είναι 

συνυφασμένο και με το άγχος το εξετάσεων», 
είπε και ανέφερε ότι το εν λόγω άγχος έχει με-
ταφερθεί εξαιτίας των εξετάσεων ανά τετράμη-
νο σε ολόκληρη τη σχολική χρονιά. «Απουσι-
άζουν αρκετοί μαθητές και μέρα με τη μέρα ο 
αριθμός εκείνων που μένουν στο σπίτι αυξάνε-
ται. Φαίνεται ότι θα ενταθεί».
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος επανέλαβε πως χάνε-
ται πολύτιμος διδακτικός χρόνος που αναλώνε-
ται σε εξεταστικές διαδικασίες, οι οποίες θυμί-
ζουν τις Παγκύπριες. 
Εξάλλου, είπε, μετά τις εξετάσεις οι μαθητές 
παρουσιάζουν κόπωση και χάνεται και από εκεί 
χρόνος μέχρι να μπουν σε ρυθμό, ενώ πολλά 
παιδιά επηρεάζονται και από τυχόν κακή από-
δοση στις εξετάσεις. «Είναι μια αχρείαστη δια-
δικασία που έχει επιφέρει σωρεία προβλημά-
των».

Μαθητικές εξετάσεις
40% των μαθητών απουσιάζουν για να 
διαβάσουν στο σπίτι
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Τις ειδήσεις φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

ΣΥΝΤΑΓΗ

Αρνάκι στο φούρνο 
με γεύση «λουκούμι»
Το αρνίσιο μπούτι στον φούρνο είναι ένα κατεξοχήν φαγητό με 

«άρωμα» Ελλάδας και είναι το αγαπημένο κυρίως πιάτο για 
ένα πλούσιο οικογενειακό τραπέζι.
Πρόκειται για ένα φαγητό που ξυπνά ζεστές μνήμες από Κυριακάτι-
κα και γιορτινά τραπέζια όπου όλη η οικογένεια μαζευόταν μαζί για 
να απολαύσει τα μαγειρικά θαύματα της γιαγιάς.
Αυτή η συνταγή που βρήκαμε στην ιστοσελίδα xrysoskoufaki.gr 
σας αποκαλύπτει τα μυστικά για να πετύχετε κι εσείς το αγαπημέ-
νο γιαγιαδίστικο φαγητό, διατηρώντας τις γεύσεις και τα αρώματά 
του ατόφια.

Υλικά
2,2 kgr μπούτι αρνιού
4 φρέσκα κλαδάκια ρίγανης κομμένα σε τέσσερα κομμάτια το καθένα
4 μεγάλα σκελίδες σκόρδου στα 4 κομμένες
½ κουταλιές αποξηραμένη ρίγανη
1 κουταλιά αλάτι
¼ κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι
Ελαιόλαδο
3 φλιτζάνια ζωμό κοτόπουλο ή νερό
½ φλιτζάνι χυμό λεμονιού
½ φλιτζάνι λευκό κρασί

Ψητά λαχανικά
1 κιλό πατάτες, τετραγωνισμένες
2 καρότα, κομένο κατά μήκος και στα 4
1 κρεμμύδι, κομμένο στα 4
Ελαιόλαδο
Μπαχαρικά της επιλογής σας
Αλατοπίπερο

Εκτέλεση
Προθερμάνετε το φούρνο στους 160 ° C. Τοποθετήστε το αρνί σε 
ένα κατάλληλο ταψί. Κάντε 16 σχισμές σε όλο το αρνί (πάνω και 
κάτω) για να εισάγετε το σκόρδο και τη φρέσκια ρίγανη σε κάθε 
τρύπα.
Καλύψτε το αρνί με λίγο ελαιόλαδο, την αποξηραμένη ρίγανη, το 
αλάτι και το πιπέρι και στη συνέχεια τρίψτε καλά το καρυκεύματα.
Προσθέστε τα υγρά στο ταψί, όπως το ζωμό κοτόπουλο ή νερό, το 
χυμό λεμονιού και το λευκό κρασί. Χρησιμοποιήστε ένα κουτάλι 
για να περιχύσετε το αρνί με τα υγρά που βάλατε.
Καλύψτε το ταψί με χαρτί ψησίματος και μετά σφραγίστε το με 
αλουμινόχαρτο. Αφήστε το αρνί στην άκρη για 15 λεπτά περίπου 
πριν το τοποθετήσετε στο φούρνο.
Τοποθετήστε το αρνί στο φούρνο σκεπασμένο για 4 ώρες και 30 λε-
πτά. Μετά από 4 ώρες, μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα ταψί 
με λαχανικά στο φούρνο, με ότι μπαχάρια θέλετε, για να τα ψήσετε 
ως συνοδευτικό. Διαφορετικά μπορείτε να φτιάξετε πιλάφι ρυζιού 
ή πατάτες. Μετά από 4 ώρες και 30 λεπτά αφαιρέστε το αρνί από 
το φούρνο, περιχύσετε με τα υγρά και επιστρέψτε το στο φούρνο, 
αλλά αυτή τη φορά ξεσκέπαστο.
Αφήστε το να ψηθεί για 20-30 λεπτά ακόμη ή μέχρι να ροδίσει και 
στη συνέχεια βγάλτε το από το φούρνο. Καλύψτε το χαλαρά και 
αφήστε το να ξεκουραστεί για 15 λεπτά.
Σε αυτό το σημείο, εάν ψήνετε λαχανικά, μπορείτε να αυξήσετε τη 
θερμοκρασία του φούρνου στους 180-200 ° C, έτσι ώστε τα λαχανι-
κά να πάρουν χρυσό καφέ χρώμα.

Tips:
Aνά μία ώρα να βγάζετε το φαγητό από το φούρνο, χρησιμοποιεί-
τε ένα κουτάλι για να περιχύσετε το μπούτι του αρνιού με το υγρό 
που βρίσκεται μέσα στο ταψί και να το επιστρέφετε στο φούρνο 
σκεπασμένο κάθε φορά.
Πριν το σερβίρετε, ρίξτε μερικά από τα υπόλοιπα υγρά στο ταψί 
πάνω από το αρνί ή μπορείτε να επιλέξετε να φτιάξετε έναν ζωμό. 
Απολαύστε το γεύμα σας ζεστό πασπαλισμένο με χυμό λεμονιού, 
αν θέλετε.

Η στάση έναντι της ισότητας εξε-
λίσσεται, αλλά ακόμη και η ση-
μερινή νεότερη γενιά δεν είναι 

απαλλαγμένη από τα στερεότυπα και 
τις ανισότητες μεταξύ των φύλων. Επί 
του παρόντος, εξακολουθούν να υφί-
στανται οι ανισότητες μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, ιδίως στην αγορά εργασί-
ας.
Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 
αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αρ-
χές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ έχει 
σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον 
αφορά την ισότητα των φύλων τις τε-
λευταίες δεκαετίες. Εντούτοις, το χά-
σμα μεταξύ των φύλων παραμένει και 
στην αγορά εργασίας, καθώς οι γυναί-
κες συνεχίζουν να υπερεκπροσωπού-
νται στους χαμηλότερα αμειβόμενους 
τομείς και να υποεκπροσωπούνται στις 
θέσεις λήψης αποφάσεων. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει την 
ισότητα των φύλων σε υψηλή θέση στο 
πολιτικό της θεματολόγιο και πρόσφα-
τα ενέκρινε μια φιλόδοξη στρατηγική 
για την ισότητα των φύλων (2020-2025) 
με στόχο μια Ευρώπη με ισότητα μετα-
ξύ των φύλων. 
Ιδού ορισμένες από τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες - φυσικά 
υπάρχουν πολλές περισσότερες προ-
κλήσεις.

Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση και 
τι κάνει η ΕΕ;

Η δράση της ΕΕ για την ισότητα των φύ-
λων ενσωματώνεται σε διάφορους το-
μείς πολιτικής και αποσκοπεί στην εξα-
σφάλιση ίσων δικαιωμάτων, όπως η 
ισότητα στη διαδικασία λήψης αποφά-
σεων και η εξάλειψη της έμφυλης βίας 
και του μισθολογικού χάσματος μεταξύ 
των φύλων. Παρακάτω θα βρείτε ορι-
σμένες βασικές στατιστικές σχετικά με 
την κατάσταση και τις συναφείς δρά-
σεις της ΕΕ.

Ίσες αποδοχές

Οι γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο 
16 % λιγότερο από τους άνδρες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-27), με σημα-
ντικές διαφορές μεταξύ των χωρών. Η 
ΕΕ ευαισθητοποιεί σχετικά με την κα-
τάσταση με την ετήσια Ημέρα για την 
Ισότητα των Αμοιβών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στις 4 Νοεμβρίου και θεσπί-
ζει διάφορους νόμους, όπως τα δικαιώ-
ματα της ΕΕ για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. 

Εκπαίδευση και έρευνα

Οι ανισότητες μεταξύ των φύλων στον 
τομέα της εκπαίδευσης εξακολουθούν 
να υφίστανται, για παράδειγμα, όσον 
αφορά τις προτιμήσεις στην επιλογή 
των σπουδών. Οι γυναίκες είναι πιο 

πιθανό να έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, αλλά εξακολουθούν να 
υπερεκπροσωπούνται σε τομείς σπου-
δών που συνδέονται με παραδοσια-
κούς γυναικείους ρόλους, όπως οι το-
μείς που συνδέονται με την παροχή 
φροντίδας, και υποεκπροσωπούνται 
σε τομείς όπως η επιστήμη και η μηχα-
νολογία. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ 
απονέμει το βραβείο γυναικείας και-
νοτομίας της ΕΕ και υποστηρίζει τη Δι-
εθνή Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών 
στην Επιστήμη. Το φύλο αποτελεί επί-
σης ένα εγκάρσιο ζήτημα στο πρόγραμ-
μα «Ορίζων 2020», το χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και 
την καινοτομία. 

Βία 

Το 33 % των γυναικών στην ΕΕ έχουν 
υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική 
βία! 
Η ΕΕ στοχεύει στην αντιμετώπιση της 
έμφυλης βίας μέσω νομοθεσίας και 
πρακτικών μέτρων για τα δικαιώματα 
των θυμάτων, σύμφωνα με τη Σύμβα-
ση του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών και της εν-
δοοικογενειακής βίας.

Ηγετικές θέσεις

Τέλος, οι γυναίκες εκπροσωπούνται λι-
γότερο σε ηγετικές θέσεις σε διάφο-
ρους τομείς όπως η πολιτική, η οικο-
νομία, η επιστήμη και η έρευνα. Μόνο 
το 7,5 % των προέδρων των διοικητι-
κών συμβουλίων και το 7,7 % των δι-
ευθυντικών στελεχών είναι γυναίκες 
(βλ. ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη 
στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των 
φύλων 2020-2025)! 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί 
να δείξει τον δρόμο. Υπό την ηγεσία της 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, της πρώ-
της γυναίκας προέδρου της Επιτροπής, 
το Σώμα των Επιτρόπων της ΕΕ είναι, 
για πρώτη φορά στην ιστορία του, κο-
ντά στην επίτευξη της ισότητας των φύ-

λων. 
Πώς μετρά η ΕΕ την πρόοδο;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την κα-
ταπολέμηση της ανισότητας των φύ-
λων οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στους 
πολίτες της ΕΕ. Ο εντοπισμός του προ-
βλήματος είναι το πρώτο βήμα στη δι-
αδικασία. Η Eurostat παρέχει πληροφο-
ρίες για ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και για 
κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά. 
Μόλις συγκεντρωθούν οι πληροφορί-
ες, φορείς όπως το Ευρωπαϊκό Ινστι-
τούτο για την Ισότητα των Φύλων μπο-
ρούν να ξεκινήσουν να προωθούν την 
παροχή ίσων ευκαιριών για άνδρες και 
γυναίκες μέσω της δημιουργίας καλύ-
τερων πολιτικών. 
Το Ινστιτούτο δημοσιεύει έναν δείκτη 
ισότητας των φύλων που μετρά την πο-
λύπλοκη έννοια της ισότητας των φύ-
λων και συμβάλλει στην παρακολούθη-
ση της προόδου σε ολόκληρη την ΕΕ σε 
βάθος χρόνου. 
Το πρόγραμμα αμοιβαίας μάθησης με-
ταξύ των κρατών μελών της ΕΕ έχει ενι-
σχυθεί, ώστε να ανταλλάσσονται οι 
επιτυχημένες δράσεις για τη μείωση 
του χάσματος των φύλων. 
Η Ελβετία, η Γερμανία και η Αυστρία, 
για παράδειγμα, χρησιμοποιούν καινο-
τόμα εργαλεία, όπως υπολογιστές μι-
σθών, για την ευαισθητοποίηση σχε-
τικά με τα ζητήματα που αφορούν την 
ισότητα των φύλων. 
Η ΕΕ συνεργάζεται επίσης στενά με 
εθνικούς φορείς για την ισότητα των 
φύλων και με οργανώσεις της κοινω-
νίας των πολιτών, όπως το Ευρωπαϊκό 
Λόμπι Γυναικών. 

Χρειάζεστε υποστήριξη; 

Αισθανθήκατε ποτέ ότι λόγω του φύ-
λου σας δεν μπορέσατε να προσλη-
φθείτε σε θέση εργασίας; Έπεσε ποτέ 
στην αντίληψή σας ότι κάποιος υπέστη 
άδικη μεταχείριση λόγω φύλου; 
Επικοινωνήστε με τον εθνικό σας φο-
ρέα για την ισότητα των φύλων και μά-
θετε τι προβλέπει η νομοθεσία της ΕΕ 
για την περίπτωσή σας.

Δικαιώματα των γυναικών 
Υπάρχει πράγματι ισότητα των φύλων στην Ευρώπη;
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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 15 Ιανουαρίου 2023 στον Ιερό Ναό Γεννήσεως του Σωτήρος στην 
Τάλα, το τέταρτο ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας υιού, αδελφού και θείου 

ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 
(από Πάφο)

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Η μητέρα, τα αδέλφια, φίλοι και λοιποί συγγενείς.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15/01/2023 στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο 

το σαρανταήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού 
και αδελφού 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΛΙΕΤΖΗ
(από τον Κάθηκα, τέως κάτοικο Πάφου) 

και καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παραστούν. 

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια, αδέλφια 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 



Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλλυ αρχίζει!
O ι διοργανωτές του Ράλλυ Μόντε Κάρ-

λο, το οποίο θα διεξαχθεί στις 19-22 
Ιανουαρίου δημοσίευσαν τον αναλυ-

τικό πίνακα συμμετεχόντων, με 75 πληρώμα-
τα να βρίσκονται στη σχετική λίστα. Για ακό-
μη μία χρονιά οι διοργανωτές επέλεξαν να 
περιορίσουν τις συμμετοχές στις 75 ωστόσο 
σε αυτές υπάρχουν τόσο κορυφαία πληρώμα-
τα όσο και κορυφαία αγωνιστικά αυτοκίνητα.
Το Ράλλυ Μόντε Κάρλο θα ξεκινήσει την Πέ-
μπτη 19 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί την 
Κυριακή 22 Ιανουαρίου, έπειτα από 18 ειδι-
κές διαδρομές μήκους 325,02 αγωνιστικών 
χιλιομέτρων.
Όπως σε κάθε αγώνα του Παγκοσμίου Πρω-
ταθλήματος Ράλλυ, έτσι και στο Ράλλυ Μόντε 
Κάρλο τα βλέμματα στρέφονται στους συμ-
μετέχοντες και συνήθως σε αυτούς που λαμ-
βάνουν μέρος με τα εργοστασιακά αυτοκίνη-
τα της κορυφαίας κατηγορίας Rally1.
Από πλευράς συμμετοχών, Hyundai και 
M-Sport Ford θα συμμετάσχουν με 3 i20 N 
Rally1 και Puma Rally1 αντίστοιχα, ενώ η 
Toyota θα παρατάξει 4 GR Yaris Rally1.
Όσον αφορά τους Πρωταθλητές Κατασκευα-
στών 2022, η σύνθεση που θα παρατάξουν 
στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο είναι εδώ και και-
ρό γνωστή. Οι πρωταθλητές Kalle Rovanpera-
Jonne Halttunen αναμφίβολα θέλουν να υπε-
ρασπιστούν τον τίτλο τους, ενώ ο Sebastien 

Ogier, έχοντας παραπλεύρως τον Benjamin 
Veillas, θέλει να κερδίσει για ένατη φορά στην 
καριέρα του τον διάσημο αγώνα. Ακόμη δύο 
Toyota GR Yaris Rally1 θα μοιραστούν οι Elfyn 
Evans-Scott Martin και Takamoto Katsuta-
Aaron Johnston.
Από την πλευρά της, η Hyundai Motorsport 
θα συμμετάσχει στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο με 
τρία i20 N Rally1. Οι Thierry Neuville-Martijn 
Wydaeghe θα ηγηθούν της Κορεατικής ομά-
δας, ενώ τα υπόλοιπα δύο i20 N Rally1 θα 
οδηγούν στον εναρκτήριο αγώνα της χρονιάς 
οι Dani Sordo-Candido Carrera και Esapekka 
Lappi-Janne Ferm.
Όσον αφορά την M-Sport Ford, η ομάδα του 
Malcolm Wilson ευελπιστεί με την μεταγρα-
φή των Ott Tanak-Martin Jarveoja να μπει σε 
τροχιά επιτυχιών τη νέα χρονιά. Πέραν  του 
σσυγκεκριμένου  πληρώματος, τα άλλα δύο 
Puma Rally1 στο Μόντε Κάρλο θα οδηγούν 
οι Pierre-Louis Loubet-Nicolas Gilsoul και 
Jourdan Serderidis-Frederic Miclotte.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζεται και στο 
WRC 2, στον εναρκτήριο αγώνα της χρονιάς. 
Οι συμμετέχοντες με αυτοκίνητα προδιαγρα-
φών Rally2 είναι 41 (!) και ανάμεσα τους θα 
βρούμε σημαντικά ονόματα του WRC.
Ο Adrien Fourmaux θα κάνει ένα νέο ξεκίνη-
μα με την M-Sport Ford αυτή τη φορά στο 
WRC2. Με το Ford Fiesta Rally2 MkII και συ-

νοδηγό τον Alexandre Coria, ο Γάλλος θέλει 
να δείξει σε όλους πως μπορεί να επιστρέ-
ψει μέσα από το WRC2 στην μεγάλη κατηγο-
ρία. Στην ίδια ομάδα και με όμοιο αυτοκίνητο 
θα βρίσκονται στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο και οι 
Gregoire Munster-Louis Louka.
Με Skoda Fabia RS Rally2, θα λάβουν μέρος 
στο Μόντε Κάρλο οι Oliver Solberg-Elliott 
Edmondson οι οποίοι με τη σειρά τους θέ-
λουν να αποδείξουν πως ο υποβιβασμός 
στο WRC2 είναι απλά εφήμερος. Οι Nikolay 
Gryazin-Konstantin Aleksandrov, Marco 

Bulacia-Axel Coronado και Chris Ingram-Craig 
Drew θα λάβουν μέρος στο Μόντε Κάρλο και 
αυτοί με Skoda Fabia RS Rally2.
Πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα αναμέ-
νεται να έχουν οι Yohan Rossel-Benjamin 
Boulloud (PH Sport) με Citroen C3 Rally2, 
όπως και οι Stephane Lefebvre-Andy Malfoy 
με Citroen C3 Rally2.
Τέλος, τα βλέμματα θα τραβήξει ο Francois 
Delecour, ο οποίος θα οδηγεί ένα Skoda Fabia 
RS Rally2 και θα έχει ως συνοδηγό της Sabrina 
De Castelli.
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Στο τέλος του το Dakar Ράλλυ!

Σ τα τελευταία του στάδια βρίσκεται το 
σκληρότερο ράλλυ του κόσμου με συ-

νεχείς αλλαγές στης θέσεις με προβλήματα 
στην διαδρομή και εγκαταλείψεις.  Στα αυτο-
κίνητα, οι Nasser Al Attiyah-Matthieu Baumel 
μετρούν αντίστροφα ώστε να πετύχουν ακό-
μη μία νίκη στο Rally Dakar. Το πλήρωμα με το 
Toyota Hilux T1+ κινείται με σύνεση χωρίς να 
παίρνει ρίσκα τα οποία μπορούν να αποβούν 
μοιραία. Η διαφορά από τους διώκτες τους 
πλησιάζει την μιάμιση ώρα. Σκληρή μάχη 
έχουμε όμως για τη δεύτερη θέση, με τους 
Sebastien Loeb-Fabian Lurquin με το Hunter 
T1+, και τους  Lucas Morales-Timo Gottschalk 
με ακόμα ένα Toyota Hilux T1+ 
Στις μοτοσυκλέτες, οι αλλαγές δεν έχουν τέ-
λος στο Rally Dakar. O Kevin Benavides (KTM), 
o Skyler Howes (Husqvarna), Toby Price 
(KTM), να πολεμούν για  την τριάδα. Χαρα-
κτηριστικό  της μάχης που υπάρχει στις μο-
τοσυκλέτες, είναι πως οι τρεις πρώτοι έχουν 
διαφορά 2 λεπτών!
Στα Quads, ο Alexandre Giroud (Yamaha 
Raptor 700), δεν χρειάζεται να πιέσει καθώς 
η διαφορά από τους υπόλοιπους ανταγωνι-
στές του ξεπερνά την μία ώρα. Η μάχη δίνε-
ται για τις εναπομείναντες δύο θέσεις του 

βάθρου. Ο Francisco Moreno Flores (Yamaha 
Raptor 700), βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με 

τον Manuel Andujar (Yamaha Raptor 700) να 
ακολουθεί στην τρίτη θέση.
Στα Lightweight Prototype, οι Guillaume de 
Mevius-Francois Cazalet, συνεχίζουν να προ-
ηγούνται έχοντας διαφορά 7 λεπτών από 
τους δεύτερους στην κατάταξη Austin Jones-
Gustavo Gugelmin (Red Bull Off-Road Jr Team 
USA by BFG). Στην τρίτη θέση μακριά από 
την διεκδίκηση της νίκης βρίσκονται οι Seth 
Quintero-Dennis Zenz (Red Bull Off-Road 
Junior Team Presented by BF Goodrich).
Στα SSV, η πρωτοπόρα τετράδα Rokas 
Baciuska-Oriol Vidal Monticano (Red Bull 
CAN-AM Factory Team), Eryk Goczal-Oriol 
Mena (Energylandia Rally Team), Gerard 
Farres Guel-Diego Ortega Gil (South Racing 
CAN-AM), και οι Marek Goczal-Maciej Marton 
(Energylandia Rally Team) πολεμά και για την 
νίκη.
Οι Janus Van Kasteren-Darek Rodewald-
Marcel Snijders με το φορτηγό της Iveco, οι  
Martin Vandenbrink-Rijk Mouw-Erik Kofman 
επίσης με Iveco, και οι Martin Macic-Frantisek 
Tomasek-David Svada (Iveco), βρίσκονται στο 
προσωρινό  βάθρο του αγώνα.

To ενδιαφέρον φιλόδοξων ομάδων να ει-
σέλθουν στη Formula 1 μεγαλώνει ολοένα 

και περισσότερο, με το κορυφαίο μηχανοκίνη-
το σπορ να γίνεται κάθε μέρα ολοένα και πιο 
ελκυστικό. Από το 2017 μόλις 10 ομάδες παίρ-
νουν μέρος, όμως τα δεδομένα ενδέχεται να 
αλλάξουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Η FIA 
μέσω του προέδρου της, θα ανοίξει τη διαδικα-
σία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέες ομάδες 
στη F1.
Μία πιθανή ομάδα είναι η Panthera Team Asia. 
Η συγκεκριμένη ενδιαφέρεται από το  2019, 
όμως διάφορα εμπόδια και δυσκολίες έθεσαν 
χρονικά πίσω το πρόγραμμα. Όμως τώρα η κα-
τάσταση έχει βελτιωθεί και πιέζει πλέον για να 
εισέλθει στη F1 από το 2026.Aπό την ημέρα 
που η Liberty Media αγόρασε την F1, έχει εστι-

άσει αρκετούς πόρους στην αμερικανική αγο-
ρά, ώστε να μεγαλώσει τη δημοφιλία του σπορ. 
Μάλιστα, το 2023 θα έχουμε τρεις αγώνες στις 
ΗΠΑ, σε Μαϊάμι, Τέξας και Λας Βέγκας. Ωστό-
σο ο Ντουράντ πιστεύει πως η αγορά της Ασίας 
και ιδιαίτερα της Κίνας, μπορεί να εξελιχθεί ση-
μαντικά τα επόμενα χρόνια.H υπάρχουσα Συμ-
φωνία Ομονοίας προϋποθέτει ρήτρα πληρωμής 
της τάξης των 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Η 
Panthera φαίνεται πως πλέον διαθέτει τα χρή-
ματα και κινεί διαδικασίες ώστε να βρεθεί το 
2026 στο grid. Όμως δεν είναι η μοναδική υπο-
ψήφια ομάδα, με την Andretti Global να ανακοι-
νώνει πως θα συνεργαστεί με την Cadillac για 
να εισέλθει στη Formula 1 από το 2024. Οι επό-
μενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για το μέλλον 
της Panthera.

Ο ι Αμερικανοί επιστρέφουν στη Formula 
1, τα σημάδια είναι ξεκάθαρα: 3 αγώ-

νες Grand Prix στις ΗΠΑ από το 2023, Αμερικα-
νός οδηγός στην Αμερικανικών συμφερόντων 
Williams, φήμες για εξαγορά της Red Bull από 
την Ford, μα η μεγάλη είδηση ήρθε στο τέλος.
Η General Motors και η Andretti ανακοίνωσαν 
ότι ενδιαφέρονται να εισέλθουν στη Formula 
1 με δική τους ομάδα και με το όνομα της 
Cadillac.
Θυμίζουμε ότι η Cadillac ήδη πρωταγωνιστεί 
στην IMSA, το Βορειοαμερικανικό αντίστοιχο 

πρωτάθλημα του WEC, φέτος θα φέρει το υπε-
ραυτοκίνητο της και στο LeMans, ενώ η Andretti 
έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία της 
να αγωνιστεί στη Formula 1 με δική της ομάδα.
Οι νέες εγκαταστάσεις της Andretti μπορούν να 
φιλοξενήσουν ένα αρχηγείο επιπέδου Formula 
1 ενώ, σύμφωνα με την Andretti, σχεδιάζεται να 
υπάρξει και παράρτημα στην Ευρώπη, που πα-
ραμένει το κέντρο του αθλήματος.
Επιπλέον, ο Πρόεδρος της FIA, Ben Sulayem, 
διατηρεί θετική στάση στην είσοδο μιας τόσο 
ιστορικής ομάδας στη Formula 1.

H Panthera κυνηγά το όνειρο της Formula 1
Η Panthera Team Asia στοχεύει να πάρει έγκριση ώστε να εισέλθει στο μαγικό 
κόσμο της Formula 1 από το 2026 και ήδη έχει βρει πάροχο κινητήρων.

Andretti – Cadillac στην Formula 1
Η General Motors και η Andretti ανακοινώνουν την πρόθεση να εισέλθουν στην 
Formula 1 με αμιγώς Αμερικανική ομάδα.



Δ υναμικό μπάσιμο των ομάδων της 
Πάφου το 2023. Πέραν της Πάφος 
fc που πλέον θεωρείται μια από 

τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνά-
μεις στην Κύπρο, έχουμε τον Ακρίτα που 
ανέβηκε στα μεγάλα σαλόνια για πρώτη 
φορά, την Πέγεια που προσπαθεί να γρά-
ψει και αυτή ιστορία, καθώς καταβάλλει 
προσπάθεια για να ανέβει και αυτή στα 
μεγάλα σαλόνια, ενώ ΕΝΑΔ και Γεροσκή-
που επιδιώκουν να ανέβουν κατηγορία. 
Να ξεκινήσουμε από την Πάφο, η οποία 
με τους νέους ιδιοκτήτες φιγουράρει στις 
πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα 
και δικαίως θεωρείται μια από τις μεγα-
λύτερες ομάδες της Κύπρου. Η ομάδα 
έχει και παρόν και μέλλον πολύ λαμπρό. 
Ο κ. Ρόμαν Ντουμπόφ στη συνέντευξή 
του στην εφημερίδα μας άφησε να νο-
ηθεί ότι ακόμη δεν είδαμε τίποτα όσο 
αφορά την ομάδα. Όταν δηλώνει ότι θέ-
λει την ομάδα να βγαίνει συχνά στην Ευ-
ρώπη, σημαίνει ότι έχουν να δουν πολλά 
τα μάτια μας ακόμα. 
Στην ίδια κατηγορία, έχουμε τον Ακρίτα, 
ο οποίος με δικό του επενδυτή προσπα-
θεί να καθιερωθεί στα μεγάλα σαλόνια. 
Δεν έχει ξεκινήσει καλά στο πρωτάθλη-
μα και δικαίως θεωρήθηκε ως ένα από 

τα φαβορί για διαβάθμιση. Στην πορεία, 
όμως, και με την έλευση του νέου προ-
πονητή, η ομάδα ανέβασε στροφές και 
έχει θέσει βάσεις για παραμονή στην κα-
τηγορία. Με λίγη προσπάθεια θα τα κα-
ταφέρει, καθώς οι άλλες ομάδες που 
βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις είναι 
χειρότερες από αυτόν. 
Πάμε στη Β’ κατηγορία, εκεί συναντάμε 
την Πέγεια 2014. Η ομάδα δεν ξεκίνησε 
καλά έχοντας για προπονητή τον Αλέξη 
Γαρπόζη. Με την έλευση όμως του Νικό-
λα Μαρτίδη, η ομάδα έχει πάρει τα πάνω 
της και με σταθερά βήματα κατάφερε να 
τερματίσει στο πρώτο γκρουπ που απο-

τελείται από οχτώ ομάδες. Τρεις από αυ-
τές θα πάρουν το εισιτήριο για τα μεγάλα 
σαλόνια. Στην Πέγεια λένε ότι αν έρθει 
η άνοδος είναι καλοδεχούμενη, καθώς 
όπως τονίζουν, έχουν τους οικονομικούς 
παράγοντες που θα στηρίξουν την ομά-
δα. 
Στη Γ’ κατηγορία, έχουμε την ΕΝΑΔ, όπου 
οι πληροφορίες αναφέρουν ότι περνά 
σε νέα εποχή έχοντας στα διοικητικά της 
Ρώσο επενδυτή. Εάν αποφασίσουν ότι η 
ομάδα πρέπει να ανέβει, θα το πράξουν 
από τώρα. Ειδάλλως, με τη νέα χρονιά σε 
μια πιο στέρεα βάση. 
Στο πρωτάθλημα ΣΤΟΚ έχουμε την Γερο-
σκήπου fc η οποία βρίσκεται στην κορυ-
φή του βαθμολογικού πίνακα, και τους 
παράγοντες της ομάδας να δηλώνουν ότι 
στόχος είναι η άνοδος. Εάν η ομάδα συ-
νεχίσει στους ίδιους ρυθμούς, θα κάνει 
το άλμα στη Γ’ κατηγορία. 
Τέλος, να πάμε και στο πρωτάθλημα ΠΟ-
ΑΣΠ, όπου η ΑΕΚ Κουκλιών φιλοδοξεί να 
ανέβει στο πρωτάθλημα ΣΤΟΚ για πρώτη 
φορά στην ιστορία της. Δίπλα στην ομά-
δα βρίσκονται ισχυροί επιχειρηματίες 
για τα δεδομένα των μικρών κατηγοριών, 
και όπως όλα δείχνουν θα καταφέρει να 
πετύχει τον στόχο της.      

Επανέρχεται η ποδοσφαιρική Πάφος…
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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

Μαρσίνιο...

Σε δηλώσεις ο Χάρης Θεοχάρους όταν κλήθηκε να απαντήσει που βρί-
σκεται το θέμα με τον σπουδαίο βραζιλιάνο Μαρσίνιο, είπε ότι είναι 

δύσκολο να υπάρξει κάτι τώρα, κλείνοντας ουσιαστικά ένα θέμα που εκ-
κρεμούσε από το Καλοκαίρι έως τον Ιανουάριο, καθώς όλα έδειχναν ότι 
ο παίκτες θα ερχόταν στην Κύπρο και στην Πάφο.
«Είναι δύσκολο να υπάρξει κάτι τώρα. Είναι παίκτης μας και αγωνίζεται 
ως δανεικός. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το σκηνικό με τα μπλεξίματα» 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γενικός Διευθυντής της παφιακής ομάδας.

Δεν πρέπει να προκαλείται πανικός κάθε φορά 
που η Πάφος θα χάνει βαθμό, ή βαθμούς και 

ούτε να υπάρχει μουρμούρα για το αν έπαιξε ο ένας, 
ή ο άλλος. Η Πάφος είναι σε απόσταση αναπνοής 
από την κορυφή, έχει σφραγίσει μια θέση στην εξά-
δα, διεκδικεί με αξιώσεις το πρωτάθλημα, με άλλες 
τόσες το κύπελλο. 

Με λίγα λόγια, πραγματοποιεί μια αξιοθαύμα-
στη πορεία που παρόμοιά της δεν είχε στο πα-

ρελθόν. Συνεπώς, το να ασκούμε πίεση στον προπο-
νητή επειδή δεν κέρδισε την άλφα, ή βήτα ομάδα 
δεν είναι και ότι καλύτερο. Εξάλλου, κανείς δεν περί-
μενε ότι η ομάδα θα πραγματοποιεί μια τόσο εντυ-
πωσιακή πορεία, ούτε και ο πιο αισιόδοξος οπαδός 
της. Όπως και να έχει, η ομάδα είναι μέσα στους 
στόχους της και δεν θα ήταν υπερβολή ότι μπορεί 
να πετύχει και το νταμπλ. 

Την ίδια ώρα, πρέπει να βλέπουμε και την πο-
ρεία των άλλων ομάδων. Γνωστές παραδοσι-

ακές μεγάλες ομάδες έχουν χίλια δυο προβλήματα 
και όλοι τα παραδέχονται, λόγω και των οικονομι-
κών δυσκολιών και στην Πάφο θέλουμε να διώξου-
με τον προπονητή επειδή «γκέλαρε» κάποιους αγώ-
νες. 

Εδώ η διοίκηση «κτυπάει» τον πιο φορμαρι-
σμένο ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή στην 

Κύπρο (Φελίπε Μπρούνο) και κάποιοι ασχολούνται 
με τρίχες να πούμε. 

Εν κατακλείδι, ενώ θα έπρεπε όλοι να είναι δί-
πλα στην ομάδα ειδικά στα δύσκολα, ασκούν 

κριτική λες και αυτοί ξέρουν καλύτερα τον ρόλο του 
Χένινγκ Μπεργκ και των συνεργατών του. 

Για τρίτη φορά αντιμέτωποι Πάφος FC – Ακρίτας Χλώρακας. Αυτή τη φορά για τον 
θεσμό του κυπέλλου. Δύο φορές κέρδισε η Πάφος, καμιά ο Ακρίτας… Εν αναμονή 
του τρίτου αγώνα. 

Τώρα και να πάει, θα έχω 
σφυρί μαζί μου. Στο 90 θα 

σφυρίζω τη λήξη. 

Σπόντες. . .
Μαϊχροβιτς

Συνέντευξη σε Πολωνική ιστοσελίδα παραχώ-
ρησε ο τερματοφύλακας της Πάφος fc Φίλιπ 

Μαϊχροβιτς, ο οποίος λόγω τραυματισμού δεν 
έχει ακόμα αγωνιστεί με τη νέα του ομάδα. 
«Αυτός ο τραυματισμός κατέστρεψε τα πάντα, 
ήρθε στον πρώτο μου και από τότε δεν έχω αγω-
νιστεί. Πιστεύω ότι θα είμαι στον πάγκο στο παι-
χνίδι Κυπέλλου με τον Ακρίτα» ανέφερε αρχικά, 
τονίζοντας ότι δεν αποκλείεται να ενεργοποιη-
θεί η ρήτρα και να συνεχίσει την Πάφο και τη 
νέα χρονιά. Όσο αφορά το ποσό της ρήτρας, 
όπως αναφέρεται, αγγίζει τις 800 χιλιάδες ευρώ, 
ένα ποσό τεράστιο για έναν ποδοσφαιριστή που 
μέχρι στιγμής δεν έχει αποδείξει την αξία του. 
Όπως και να έχει, η Πάφος αποφεύγει στο πα-
ρόν στάδιο να ψάξει για άλλο τερματοφύλακα, 
καθώς ο Φίλιπ δηλώνει έτοιμος να βοηθήσει. 

Δ ιίστανται οι απόψεις όσο αφορά το αν θα πρέπει να απο-
κτήσει τερματοφύλακα η Πάφος fc, ή όχι. Ο Αντος τα χά-

λασε τελευταία και η διοίκηση έψαξε μα ενισχυθεί στον άσσο, 
παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο Όιερ, καθώς και ο Μαϊχροβιτς. 
Ο τελευταίος σε συνέντευξή του είπε ότι σε ένα δεκαήμερο θα 
είναι πανέτοιμος για να υπερασπιστεί τα δίκτυα της παφιακής 
ομάδας. Συνεπώς, το θέμα τερματοφύλακα θα πρέπει να θεω-
ρείται κλειστό, εκτός και αν προκύψει κάτι καλό.

Τελικά, δέν...

Μπρούνο Φελίπε 

Σ τόματα ερμητικά κλειστά κρατούν στην 
Ομόνοια, όσο αφορά την υπόθεση 

Μπρούνο Φελίπε.
Η πρόταση της Πάφος fc είναι εκεί, ωστόσο, 
δεν έχει διαρρεύσει οτιδήποτε δημόσια από 
πλευράς Πρασίνων.
Η πρόταση είναι στο 1 εκ. ευρώ, ένα ποσό 
τεράστιο για τα σημερινά δεδομένα. Πά-
ντως, δεν αποκλείεται η πρόταση να ανέ-
βει στο 1,5 εκ ευρώ και να προκύψουν εξε-
λίξεις.
Το θέμα μεταγραφής του Βραζιλιάνου άσ-
σου χειρίζεται ο Σταύρος Παπασταύρου με 
κανένα να μην γνωρίζει την επόμενη κίνηση 
του διοικητικού ηγέτη των Πρασίνων.



Μ ε μια μπάλα στα πόδια από τεσσάρων χρόνων 
είχε πολλά όνειρα και φιλοδοξίες. Στόχος της 
να ανεβαίνει συνεχώς ποδοσφαιρικά σκαλο-

πάτια. Το κυριότερο: να κάνει αυτό που αγαπά. Να παί-
ζει μπάλα. Ο λόγος για τη Γεωργία Ξενοφώντος, η οποία 
είδε σε διάστημα λίγων χρόνων τα όνειρά της να γίνονται 
καπνός αφού μετά την Πάφια, πρόσφατα πληροφορήθη-
κε, σε ανύποπτο χρόνο, το δυσάρεστο νέο ότι και η Pafos 
Geroskipou FC Ladies αποχώρησε από το Γυναικείο Πρω-
τάθλημα.
Το «κανόνι» της Εθνικής Κύπρου, αγωνιζόμενη σε Πάφια, 
Νέα Σαλαμίνα και Γεροσκήπου, άνοιξε την καρδιά της στο 
γραφείο Τύπου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαι-
ριστών. Με ένα αμυδρό χαμόγελο, σχεδόν μελαγχολικό 
την περισσότερη ώρα της συνέντευξης, η 30χρονη επι-
θετικός θέλει να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον, όμως, 
αυτό που αγαπάει, ή μάλλον οι άνθρωποι που υπηρε-
τούν αυτό που αγαπάει, την πληγώνουν.
Πώς, όμως, έβαλε λουκέτο, εντελώς ξαφνικά, η ομάδα 
της Γεροσκήπου; Ή τελικά δεν ήταν τόσο ξαφνική αυτή η 
εξέλιξη; Ας αφήσουμε την ίδια να μας εξιστορήσει τα γε-
γονότα: «Ήταν μετά τις γιορτές, συγκεκριμένα στις 3 του 
Γενάρη. Περιμέναμε να επιστρέψουμε στις προπονήσεις, 
να ξεκινήσει και πάλι το πρωτάθλημα. Βλέπετε, νέος χρό-
νος, νέα αρχή, μόνο που όλα πήγαν στραβά. Πληροφορή-
θηκα αυτό το δυσάρεστο γεγονός από το Facebook».
Κάνει μία παύση και συνεχίζει: «Κανένας δυστυχώς δεν 
μας ενημέρωσε. Είχα μιλήσει μαζί τους πέντε μέρες προ-

ηγουμένως, μου είπαν ότι θα επιλυθούν τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζαμε. Όμως, στις αρχές του μήνα είδα 
μπροστά μου την είδηση, ότι η ομάδα κλείνει. Ήταν ένα 
σοκ. Ένιωσα απίστευτη απογοήτευση. Εκεί κατάλαβα 
ότι όλες οι υποσχέσεις ήταν του αέρα. Δεν το περίμενα. 
Εγώ περίμενα να πάω την Κυριακή, στις 8/1, να αγωνι-
στώ απέναντι στη Λακατάμια. Ήμουν πανέτοιμη, έκανα 
τις προπονήσεις μου κατά τη διάρκεια των γιορτών και 
ξαφνικά είδα ότι η ομάδα έσβησε».
Η Γεωργία, έβλεπε από πρώτο χέρι τα προβλήματα, τα 
ζούσε και τα ένιωθε, αλλά ποτέ δεν πίστεψε ότι η ομάδα 
θα έβαζε λουκέτο. Ή μήπως δεν ήθελε να πιστέψει τα όσα 
θα επακολουθούσαν; Το ακραίο δηλαδή σενάριο. «Άρχι-
σα να υποψιάζομαι διάφορα πράγματα πριν από δύο μή-
νες διότι κάποιες κοπέλες σταμάτησαν να έρχονται προ-
πόνηση, ωστόσο δεν περίμενα ότι θα φτάναμε ως εδώ. 
Με έπαιρναν οι συμπαίκτριες μου τηλέφωνο ότι έχουν 
να παίρνουν αρκετά δεδουλευμένα (τέσσερις και πέντε 
μήνες), οι ξένες οι κοπέλες έρχονταν σε εμένα και με ρω-
τούσαν πότε θα μας πληρώσουν. Ζητούσαμε, επίσης, τα 
ρούχα μας από την αρχή της σεζόν, αλλά καμία ανταπό-
κριση. Ακολούθως, στο τελευταίο παιχνίδι του χρόνου, 
ο προπονητής μας, ο Παναγιώτης Τσούκας, παραιτήθη-
κε για δικούς του λόγους. Πιστεύω πήρε την πιο σωστή 
απόφαση. Μας μίλησε ειλικρινά, μας είπε ότι έχει αρκετό 
άγχος και αποφάσισε να αφήσει κάτι που αγαπά. Έτρεχε 
την ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος μόνος του. Ζητού-
σε βοήθεια ώστε να επικεντρωθεί στο δικό του κομμάτι, 

αυτό της προπόνησης, αλλά δεν την είχε. Δεν μπορούσε 
να συνεχίσει άλλο με αυτή την κατάσταση. Αρχίσαμε μία 
νέα σεζόν με τα ίδια προβλήματα, με την ίδια αρνητική 
ενέργεια. Ένιωθα ότι τα πράγματα δεν θα πήγαιναν καλά, 
αλλά ήθελα να δείξω δυνατή και να δίνω θάρρος στις άλ-
λες κοπέλες, ειδικά στις μικρότερες. Ήθελα να τους δίνω 
θάρρος για να συνεχίσουν και να μην τα παρατήσουν. 
Προσπαθούσα πάντα να αφήνω στην άκρη τα προβλήμα-
τα και να επικεντρώνομαι στο παιχνίδι, να μπαίνω στο γή-
πεδο και να παίζω την μπάλα που ξέρω, να έχω καθαρό 
μυαλό. Για να είμαι, όμως, ειλικρινής έτυχε φορές που 
ενώ αγωνιζόμουν δεν ένιωθα καλά, στο πίσω μέρος του 
μυαλού μου υπήρχαν τα προβλήματα. Και πάλι, όμως, 
δεν πίστευα ότι η ομάδα θα έκλεινε. Δεν γίνεται αυτό: 
να κλείνει η Πάφια πριν από τέσσερα χρόνια, να αποφα-
σίζουμε να ξεκινήσουμε μία νέα προσπάθεια μόνες μας 
και να φτάνουμε στο ίδιο σημείο. Εμείς απευθυνθήκαμε 
στους ανθρώπους της ομάδας και τους είπαμε θέλουμε 
να κάνουμε κάτι όμορφο…».

Έβαλε λουκέτο η γυναικεία ομάδα της Γεροσκήπου
Αιτία τα πολλά οικονομικά προβλήματα...
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ΚΥΠΕΛΛΟ 
Πάφος fc vs Ακρίτας

Σ ε ρυθμούς κυπέλλου Πάφος FC 
και Ακρίτας Χλώρακας  που ανα-
μετρώνται μεταξύ τους για μια 

θέση στους «8» της διοργάνωσης. Ο 
αγώνας που είναι νοκ ουτ είναι ορισμέ-
νος για την Τρίτη 17 Ιανουαρίου και ώρα 
7μ.μ. στο Στέλιος Κυριακίδης. 
Φαβορί της αναμέτρησης είναι ασφα-
λώς η Πάφος fc, η οποία υπερτερεί σε 
δυναμικότητα, ωστόσο, ο Ακρίτας στα 
τελευταία παιχνίδια παρουσιάζεται 
ανεβασμένος και δεν αποκλείεται να 
κάνει τη ζημιά στην ομάδα του Χένινγκ 
Μπεργκ. 
Η ομάδα της Πάφου βλέπει τον θεσμό 
του κυπέλλου ως μια καλή ευκαιρία για 
έξοδο στην Ευρώπη και θέλει να προχω-
ρήσει έως την κατάκτησή του. 
Στους άλλους αγώνες, την Τετάρτη ο 
ΑΠΟΕΛ φιλοξενεί τον Άρη Λεμεσού και 
την Πέμπτη η Ανόρθωση αντιμετωπίζει 
εντός έδρας την ΕΝΠ. Και οι δύο αγώνες 
αρχίζουν στις 7. 
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