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Απαιτητική η συνέχεια της ΑΕΛ 
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Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΕ... ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ,  
Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛ. 23

Καμία στήριξη από το κράτος 
στο ίδρυμα «Κιβωτός», το οποίο 
στηρίζει 45 παιδιά με αναπηρία

Είναι υποχρέωση του κράτους να στηρίξει τα παιδιά με 
αναπηρίες και ο ιδιωτικός τομέας να έρχεται συμπλη-
ρωματικά να στηρίζει και να το βοηθά, τόνισε χθες από 
την Πάφο ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, ο οποίος 
επισκέφθηκε το Κέντρο Θεραπειών και Αποκατάστασης 
«Κιβωτός».  ΣΕΛ. 10

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΩΝ, ΑΛΛΙΩΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ
Mε απόλυτη επιτυχία επιτεύχθηκε η δίωρη στάση εργασίας του ωρομίσθιου προσωπικού στα δημόσια νοση-
λευτήρια, αναγκάζοντας τον ΟΚΥπΥ να δεσμευτεί ότι θα εφαρμόζονται οι όροι και οι κανονισμοί απασχόλησης 
του ωρομίσθιου προσωπικού χωρίς διακρίσεις, καθώς και το ταμείο προνοίας στο νεοπροσληφθέν ωρομίσθιο 
προσωπικό αναδρομικά.  ΣΕΛ. 8

ETOΣ 66ο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η απανθρωπιά σε όλο  
της το μεγαλείο...  
με θύμα 5χρονο παιδί!
ΣΕΛ. 11

ΕΜΒΟΛΙΑ

Σύνδεση του AstraZeneca 
με πολύ σπάνιες 
περιπτώσεις θρομβώσεων
ΣΕΛ. 7

ΕΚΛΟΓΕΣ

Κινητές κάλπες  
στις βουλευτικές για 
κρούσματα κορονοϊού
ΣΕΛ.2

Με τα πολλά «θα»  
του Πρ. Προδρόμου  
δεν λύνονται  
τα προβλήματα  
στα σχολεία ΣΕΛ. 7

Διχασμό προκαλεί  
η απόφαση  
της κυβέρνησης  
για το κτίριο της ΣΠΕ 
Πολεμιδιών ΣΕΛ. 14

Εξεταστές 
επαγγελματικών 
προσόντων στην ΑνΑΔ 
είναι ταυτόχρονα  
και εκπαιδευτές! ΣΕΛ. 9

Eκδηλώσεις μνήμης  
και τιμής Καβάζογλου 
και Μισιαούλη. 
Λεωφορεία για  
την Κυριακή ΣΕΛ. 11
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Να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις 
για θετική έκβαση στη Γενεύη

Τυχόν αποτυχία θα συσσωρεύσει τεράστια προβλήματα στην εξέλιξη των πραγμάτων για το Κυπριακό
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

Έρχεται το Σάββατο η Λουτ με στόχο τη διασφάλιση 
της συναίνεσης των πλευρών για ένα κείμενο  

που να διασφαλίζει τη συνέχιση της προσπάθειας

Είναι σημαντικό οι χειρισμοί της δικής μας 
πλευράς να υποχρεώσουν την τουρκική πλευρά 
να εγκαταλείψει τις απαράδεκτες αξιώσεις της

Επαφές της κας Γουέντι Μόρτον στη Λευκωσία 
και με τους δύο ηγέτες. Καλεί τα μέρη  

ν’ αδράξουν την ευκαιρία της Πενταμερούς



ΑΚΕΛ Πέρα Χωριού
Δενδροφύτευση στη μνήμη  
Καβάζογλου και Μισιαούλη
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης και τιμής των 
ηρωομαρτύρων της ελληνοτουρκικής φιλίας Καβά-
ζογλου και Μισιαούλη το ΑΚΕΛ Πέρα Χωρίου θα 
πραγματοποιήσει δενδροφύτευση. Η εκδήλωση θα 
γίνει το Σάββατο 10 Απριλίου και ώρα 5 μ.μ. Η δεν-
δροφύτευση θα γίνει σε χώρο πλησίον της υπερα-
γοράς Σκλαβενίτη. Στην εκδήλωση της δενδροφύ-
τευσης θα παραστούν και υποψήφιοι βουλευτές του 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. Να υπενθυμίσουμε 
ότι προς τιμή των δύο ηρωομαρτύρων η ΕΔΟΝ ορ-
γανώνει και φέτος, όπως και κάθε χρόνο, 10ήμερο 
επαναπροσέγγισης που τελειώνει στις 11 Απριλίου.

Ταγίπ Ερντογάν 
Παραβίασε το πρωτόκολλο  
για την Ούρσουλα
Έντονες αντιδράσεις ανάμεσα σε ευρωβουλευ-
τές και τον πολιτικό κόσμο γενικότερα προκά-
λεσε η παραβίαση του πρωτοκόλλου από τον 
Ταγίπ Ερντογάν έναντι της προέδρου της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής. Την ίδια ώρα εγείρονται 
και ερωτηματικά για τον κ. Μισέλ, γιατί ο ίδιος 
στρογγυλοκάθισε δίπλα από τον Τ. Ερντογάν, 
ενώ η κα Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στεκόταν 
αμήχανη... Τελικά κάθισε σε καναπέ απέναντι 
από τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Τσαβούσο-
γλου, παρόλο που σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
οι δύο πρόεδροι είναι ισότιμοι.  
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στο παρά πέντε

Να μην αφεθεί σε τρίτους η πρωτοβουλία για εκτροπή του Κυπριακού
Η άτυπη πενταμερής διάσκεψη για το Κυ-

πριακό συγκαλείται και θα διεξαχθεί κάτω 
από την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ. Ο κ. Γκουτέρες επιδιώκει την ενερ-
γό εμπλοκή όλων μερών και ιδιαίτερα των 
ηγετών των δύο κοινοτήτων, του Προέδρου 
Αναστασιάδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη 
Ερσίν Τατάρ. Για το σκοπό αυτό έρχεται ξανά 
στην Κύπρο για νέο γύρο διαβουλεύσεων η 
ειδική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το 
Κυπριακό, κα Λουτ. Την ίδια στιγμή, φαίνε-
ται να υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον και 
από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, κ.κ. Ουρσου-

λα Φον ντερ Λάιεν και Σαρλ Μισέλ, είχαν 
μακρά συνάντηση για τη «θετική ατζέντα» 
για τα ευρωτουρκικά και για το Κυπριακό με 
τον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Η ΕΕ θεωρεί 
ότι μια θετική κατάληξη στη Γενεύη θα βο-
ηθήσει τόσο την πορεία της Τουρκίας προς 
την ΕΕ, όσο και την ειρήνη και τη σταθερό-
τητα στην περιοχή. Ωστόσο, ο ρόλος της ΕΕ 
είναι ρόλος παρατηρητή και υποστηρικτικός 
προς τις προσπάθειες του ΓΓ του ΟΗΕ. 

Αυξημένη κινητικότητα υπάρχει και από 
πλευράς της Βρετανίας, η οποία επιδιώκει 
εμπλοκή με δικές της προτάσεις και βολιδο-
σκοπήσεις ως εγγυήτρια δύναμη. Χωρίς να 

απορρίπτεται οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή 
κίνηση που θα στηρίζει τις προσπάθειες του 
ΓΓ του ΟΗΕ, απαιτείται προσοχή. Οι όποιες 
προτάσεις  κατατεθούν στο τραπέζι δεν πρέ-
πει να οδηγούν σε εκτροπή από τη συμφω-
νημένη βάση λύσης ΔΔΟ ή σε εκτροπή της 
όλης διαδικασίας από τα πλαίσια του ΟΗΕ 
και από τους όρους εντολής του Γενικού 
Γραμματέα. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης καλείται να 
αναλάβει πρωτοβουλίες που να διασφα-
λίζουν ότι η συζήτηση του Κυπριακού θα 
παραμείνει στις παραμέτρους του ΟΗΕ επι-
διώκοντας και την εμπλοκή όλων των μο-

νίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. 
Είναι σημαντικό ο Πρόεδρος να ξεκαθαρίσει 
προς όλες τις κατευθύνσεις τις δικές του θέ-
σεις και το πλαίσιο στο οποίο είναι έτοιμος 
να διαπραγματευτεί, έτσι ώστε οι πιέσεις να 
στραφούν προς την τουρκική πλευρά για να 
επανέλθει στη συμφωνημένη βάση λύσης 
ΔΔΟ με πολιτική ισότητα και στο πλαίσιο 
Γκουτέρες. Διαφορετικά, οι ευθύνες ενός 
ορατού αδιεξόδου θα καταλογιστούν και στις 
δύο πλευρές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για 
την παγίωση των τετελεσμένων που θα μας 
φέρει ακόμη ένα βήμα προς την οριστική δι-
χοτόμηση.

Του
Νεόφυτου Νεοφύτου

Όσο πιο γρήγορα η ΕΕ συμμετέχει 
πλήρως στις συνομιλίες για το Κυπρι-
ακό, τόσο το καλύτερο, δήλωσε χθες η 
αρμόδια εκπρόσωπος της Κομισιόν και 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης, Ναμπίλα Μασραλί, κληθείσα να 
σχολιάσει της στάση της Τουρκίας για το 
θέμα.

Συγκεκριμένα, η αρμόδια εκπρόσω-
πος της ΕΥΕΔ και της Κομισιόν δήλωσε στο ΚΥΠΕ 
ότι η «ΕΕ είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε βο-
ήθεια που τόσο οι ηγέτες όσο και τα Ηνωμένα Έθνη 
θα βρουν πιο χρήσιμη. Το κυπριακό πρόβλημα είναι 
σαφώς πρόβλημα της ΕΕ:   Η Κύπρος είναι κράτος 

- μέλος της Ένωσης, τώρα και μετά την 
επανένωση, η περιφερειακή σταθερό-
τητα και ευημερία στην Ανατολική Με-
σόγειο συνδέεται στενά με μια λύση στο 
Κυπριακό». «Μια μελλοντική διευθέτηση 
πρέπει ιδίως να συμμορφώνεται με το 
κεκτημένο και τις διασφαλίσεις της ΕΕ, 
την ακεραιότητα και τις ευθύνες και τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ», 

τόνισε.
Κληθείσα να σχολιάσει μια πιθανή πρόσκληση 

από τα ΗΕ για τη διάσκεψη, η εκπρόσωπος της Κο-
μισιόν είπε ότι «η ΕΕ έχει αντιπροσωπεία στη Γε-
νεύη, έτσι εκ των πραγμάτων είμαστε στη Γενεύη».

Ένα νέο Ψηφιακό Αρχείο, το οποίο 
καλύπτει όλα τα θέματα που σχε-
τίζονται με τις διαπραγματεύσεις 
για το Κυπριακό, είναι πλέον δια-
θέσιμο στο κοινό σε τρεις γλώσσες. 
Σε ανακοίνωσή του, το Κυπριακό Φόρουμ 
Διαλόγου αναφέρει πως πρόκειται για 
έναν  ολοκληρωμένο Πολιτικό Οδηγό που 
αναπτύχθηκε και δημοσιεύθηκε διαδικτυ-
ακά από το Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου (ΚΦΔ), σε μια 
προσπάθεια να συμβάλει στη διαφάνεια και την ευαι-
σθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα βασικά ορόση-
μα και ζητήματα της ειρηνευτικής διαδικασίας μέσα 
από την πάροδο του χρόνου.

Ο οδηγός, ο οποίος αποτελεί μέρος των 
Κοινών Πόρων Γνώσης του Φόρουμ, έχει 
σχεδιαστεί για να παρέχει τεκμηριωμένες 
πληροφορίες σχετικά με τις διαπραγμα-
τεύσεις για το Κυπριακό και να υποστη-
ρίζει το διάλογο σε όλα τα επίπεδα, ενώ 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του CDF στα 
Αγγλικά, Ελληνικά και Τουρκικά και είναι 
απευθείας προσβάσιμος χρησιμοποιώντας 

αυτόν το σύνδεσμο: libguides.cydialogue.org/politiki.
Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον 

οδηγό προέρχονται από πρωτότυπα έγγραφα, τα 
οποία είναι διαθέσιμα στο κοινό (δηλαδή, προηγού-
μενα σχέδια, συγκλίσεις, συμφωνίες, εκθέσεις κ.λπ.).

Μέσω κινητής κάλπης θα ψηφίσουν τα 
επιβεβαιωμένα περιστατικά κορονοϊού στις 
επικείμενες βουλευτικές της 30ής Μαΐου. 
Συγκεκριμένα, σε εκλογείς οι οποίοι αποτε-
λούν επιβεβαιωμένα κρούσματα, σύμφωνα 
με τα στοιχεία που τηρούνται στο Υπουργείο 
Υγείας, θα δίνεται η δυνατότητα να υποβά-
λουν ηλεκτρονικά αίτηση στον Γενικό Έφο-
ρο Εκλογής για άσκηση του εκλογικού τους 
δικαιώματος στη διεύθυνση της συνήθους διαμονής 
τους. 

Όσον αφορά τους πολίτες οι οποίοι θα θεωρούνται 
στενές επαφές, η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι θα 
δοθεί η δυνατότητα για εκ των προτέρων συνεννόηση 

ακριβούς ώρας προσέλευσης στο εκλογι-
κό κέντρο, προκειμένου να παρθούν όλα 
τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και να 
ασκείται απρόσκοπτα το δικαίωμα του εκλέ-
γειν.

Η σχετική τροποποίηση κατατίθεται σή-
μερα, με τη μορφή του κατεπείγοντος, προς 
ψήφιση στη Βουλή, μετά από εισήγηση του 
Υπουργικού Συμβουλίου. Το Υπουργικό ζή-

τησε γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα κατά πόσο 
το δικαίωμα του εκλέγειν δύναται να περιοριστεί για 
λόγους δημόσιας υγείας, ωστόσο ο Γενικός Εισαγγελέας 
ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να τύχει οποιουδήποτε περι-
ορισμού.

«Το κυπριακό πρόβλημα είναι σαφώς πρόβλημα της ΕΕ»

Ψηφιακό Αρχείο - Πολιτικός Οδηγός για τις διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό

Με κινητή κάλπη θα ψηφίζουν τα κρούσματα στις βουλευτικές εκλογές

Εκπρόσωπος 
Κομισιόν: «Εκ των 

πραγμάτων η ΕΕ 
είναι στη Γενεύη»

Απευθείας 
προσβάσιμο 

στο σύνδεσμο 
libguides.

cydialogue.org/
politiki

Για τις στενές 
επαφές θα γίνεται 
εκ των προτέρων 

συνεννόηση και θα 
μεταβαίνουν στο 
εκλογικό κέντρο
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Η λύση παραμένει εκείνη που εισηγούνται τα 
ψηφίσματα του ΟΗΕ, οι παράμετροι του Γενικού 
Γραμματέα, οι ομόφωνες αποφάσεις του Εθνι-
κού Συμβουλίου και το ανακοινωθέν της 25ης 
Νοεμβρίου 2019 στο Βερολίνο, δήλωσε ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι στην 
άτυπη πενταμερή διάσκεψη της Γενεύης, εάν η 
Τουρκία έρθει αποφασισμένη για μια λύση που 
θα προστατεύει το σύνολο των κατοίκων της 
Κύπρου, δεν θα παραγνωρίζει τις ανησυχίες και 
των Ελληνοκυπρίων, δεν βλέπει τι θα αποτελέ-
σει το πρόβλημα για να εξευρεθεί λύση.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, στο περιθώριο 
επίσκεψης στα κεντρικά γραφεία του ΟΑΥ και 
σχολιάζοντας παρατήρηση δημοσιογράφου ότι 
η ειδική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το 
Κυπριακό, κα Τζέιν Χολ Λουτ, φαίνεται να έχει 

χαμηλές προσδοκίες από την άτυπη διάσκεψη 
στη Γενεύη, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε 
αρχικά ότι δεν επιθυμεί να σχολιάσει, σημειώ-
νοντας ότι οι προσδοκίες εξαρτώνται από την 
πολιτική βούληση της Τουρκίας. «Εάν (η Τουρ-
κία) έρθει με απόφαση να βρεθεί μια λύση που 
θα προστατεύει το σύνολο των κατοίκων της 
Κύπρου, που δεν θα παραγνωρίζει τις ανησυχί-
ες και των Ελληνοκυπρίων, δεν βλέπω τι θα εί-
ναι το πρόβλημα για να εξευρεθεί λύση», τόνισε.

Κληθείς να σχολιάσει επικρίσεις από πλευ-
ράς αντιπολίτευσης εν μέσω προεκλογικής 
εκστρατείας, αλλά και ενόψει της άτυπης διά-
σκεψης για την Κύπρο και κατά πόσο αυτό επη-
ρεάζει με οιονδήποτε τρόπο το θέμα της άτυπης 
διάσκεψης, ο Πρόεδρος είπε ότι «δεν επηρεάζει 
ποσώς και δεν αφορά προεδρικές εκλογές, αφο-

ρά βουλευτικές εκλογές».
Αυτό που είναι επιθυμία του, πρόσθεσε, είναι 

απλούστατα να τηρούνται χαμηλοί τόνοι, «να 
παύσουν κάποιοι να μου ζητούν να διαπραγμα-
τευτούμε από αέρος. Δεν είναι μεταξύ μας που 
θα διαπραγματευτούμε. Είναι με την τουρκική 
πλευρά».

Οι δικές του θέσεις, συνέχισε, είναι σαφέστα-
τες, ξεκάθαρες, τις έχει διατυπώσει στο Εθνικό 
Συμβούλιο και δεν είναι ανάγκη κάθε τόσο να 
καλείται να πει δημόσια τι είναι αυτό που θα δι-
εκδικήσει. «Αυτό δεν έχω πρόβλημα να το πω. 
Αλλά εκείνο που ενοχλεί είναι τι πρέπει να απο-
δεχθώ. Αυτό θεωρώ ότι υπερβαίνει κάπως αυτό 
που θα ανέμενε κανείς, ιδιαίτερα όταν κάποιος 
πάει σε διαπραγματεύσεις. Κανένας δεν αποδέ-
χεται χωρίς να πάρει», κατέληξε.

Η Υφυπουργός Εξωτερικών του Ηνω-
μένου Βασιλείου, Γουέντι Μόρτον, μέσω 
Twitter εξέφρασε την πλήρη στήριξη του 
Ηνωμένου Βασιλείου στις επερχόμενες 
άτυπες συνομιλίες υπό τα Ηνωμένα Έθνη 
για το Κυπριακό και χαρακτήρισε «σημα-
ντικό όλα τα μέρη να αδράξουν την ευκαι-
ρία που παρουσιάζουν οι συνομιλίες πέντε 
συν ενός του ΓΓ των ΗΕ για να υπάρξει 
ώθηση για μια λύση, η οποία θα ωφελήσει 
όλους τους Κυπρίους και θα ενδυναμώσει 
την περιφερειακή σταθερότητα».

Η κα Μόρτον, σύμφωνα με κυβερνητι-
κές πηγές, δεν μετέφερε τις «όποιες ιδέες» 
είχαν εκφραστεί από τον Βρετανό Υπουργό 

Εξωτερικών, κ. Ράαμπ, για μέση λύση με-
ταξύ των θέσεων για λύση ΔΔΟ και λύση 
δύο κρατών. Το μήνυμα που μετέφερε 
στις συναντήσεις της, τόσο με τον Πρόε-
δρο Αναστασιάδη όσο και με τον ΥΠΕΞ, Ν. 
Χριστοδουλίδη, είναι ότι το Λονδίνο θέλει 
να είναι βοηθητικό στην προσπάθεια και 
δεν αντιτίθεται στη συμμετοχή της ΕΕ στις 
διαπραγματεύσεις. Η κα Μόρτον προθυμο-
ποιήθηκε σύμφωνα με τις ίδιες πηγές να 
μεταφέρει το όποιο μήνυμα της Λευκωσίας 
στην Τουρκία. 

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του κυ-
βερνητικού εκπροσώπου, Κ. Κούσιου, ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης στη συνάντηση 

με την κα Γουέντι Μόρτον εξέφρασε την 
ετοιμότητα και αποφασιστικότητά του να 
εμπλακεί δημιουργικά στις συνομιλίες, 
«νοουμένου ότι ο ουσιαστικός διάλογος 
για την επιδιωκόμενη λύση δεν εκφεύγει 
των παραμέτρων, όπως καθορίστηκαν από 
τα σχετικά Ψηφίσματα των Ηνωμένων 
Εθνών, το Κοινό Ανακοινωθέν της 11ης 
Φεβρουαρίου 2014, των συγκλίσεων που 
έχουν επιτευχθεί, την ανακοίνωση της 
25ης Νοεμβρίου 2019 και τις αρχές και 
αξίες της ΕΕ, με τη συνέχιση του διαλόγου 
από το σημείο που διακόπηκε».

Η κα Μόρτον θα συναντηθεί σήμερα με 
τον κ. Τατάρ.

«Η λύση παραμένει 
εκείνη που εισηγούνται 

τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, οι 
παράμετροι του Γενικού 

Γραμματέα»

Επαφές της κας Γουέντι 
Μόρτον στη Λευκωσία και με 

τους δύο ηγέτες

Πρόεδρος: Από την Τουρκία εξαρτάται το αποτέλεσμα της Γενεύης

 Λονδίνο: Τα μέρη ν’ αδράξουν την ευκαιρία της Πενταμερούς

Χαμηλά βάζουν  
τα Ηνωμένα  Έθνη  
τον πήχη για την Πενταμερή

Με στόχο τη διασφάλιση της συναίνε-
σης των πλευρών ότι από την άτυπη Πε-
νταμερή στη Γενεύη θα συμφωνηθεί ένα 
κείμενο που στο ελάχιστο θα διασφαλίζει 
τη συνέχιση της προσπάθειας, αναμένεται 
να φτάσει στην Κύπρο το Σάββατο η σύμ-
βουλος του ΓΓ του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο συνα-
ντήσεις: την Κυριακή στις 9.30 το πρωί με 
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και στις 2.30 
το απόγευμα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, 
Ερσίν Τατάρ, πριν αναχωρήσει τα ξημερώ-
ματα της Δευτέρας.

Οι προσδοκίες για την άτυπη Πεντα-
μερή της Γενεύης είναι πολύ χαμηλές. 
Σύμφωνα με διπλωμάτη χώρας-μέλους 
του Σ.Α., κατά την ενημέρωση που έγινε 
σε μόνιμα μέλη από τη συνεργάτη του ΓΓ 
του ΟΗΕ, μετά την επιστροφή της από την 
Κύπρο, η κα Λουτ είπε πως «δεν αναμέ-
νει πολλά πράγματα, καθώς καμία από τις 
πλευρές δεν μετακινήθηκε από τις από-
ψεις της».

Το πρόγραμμα της άτυπης Πενταμε-
ρούς έχει ήδη σταλεί στους συμμετέχοντες 
από την κα Λουτ. Ξεκινά με δείπνο που 
παραθέτει ο Γενικός Γραμματέας στις αντι-
προσωπείες και την επόμενη μέρα με την 
άτυπη διάσκεψη. Θα ακολουθήσουν διμε-
ρείς συναντήσεις και ξανά διάσκεψη.

«Πάμε προς αποτυχία» της Πενταμερούς!
Την ανησυχία του ΑΚΕΛ εξέφρασε ο ΓΓ 

της Κεντρικής Επιτροπής ΑΚΕΛ, Άντρος Κυ-
πριανού, από τον τρόπο που εξελίσσονται 
τα ζητήματα σε ό,τι αφορά την επικείμενη 
πενταμερή διάσκεψη στη Γενεύη, διατυπώ-
νοντας παράκληση προς τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας να επικεντρωθεί στο πώς θα 
καταφέρει να πετύχουμε ένα θετικό αποτέ-
λεσμα. 

Σε δηλώσεις κατά τη διάρκεια περιοδεί-
ας του στην Πάφο, ο Α. Κυπριανού ανέφερε 
πως η Τουρκία κλιμακώνει περαιτέρω την 
επιθετικότητα και την αδιαλλαξία της, επιμέ-
νει σε απαράδεκτες αξιώσεις, οι οποίες καθι-
στούν πάρα πολύ δύσκολη την προσπάθεια 
επιτυχίας ενός θετικού αποτελέσματος, που 
θα μπορέσει να οδηγήσει, όπως είπε, σε επα-
νάληψη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με 
στόχο να φτάσουμε το συντομότερο δυνατό 
σε συμφωνία η οποία θα εδράζεται στο συμ-
φωνημένο πλαίσιο.

Εξέφρασε την ανησυχία του για τις δηλώ-
σεις του κ. Αναστασιάδη, ο οποίος μίλησε σε 
συνέντευξή του στην ΕΡΤ για άσκηση βέτο 
στο ενδεχόμενο που δεν θα υπάρξει απο-
τέλεσμα στη συνάντηση στη Γενεύη. «Μας 
δημιουργείται η εντύπωση ότι εκείνο που 
ενδιαφέρει τον κ. Αναστασιάδη είναι όχι πώς 
να έχει θετική έκβαση η πενταμερής διάσκε-
ψη, αλλά το πώς θα ικανοποιήσει ένα μέρος 
του εκλογικού σώματος ενόψει των βουλευ-
τικών εκλογών», σημείωσε. 

Υποδεικνύοντας ότι είναι δύσκολα τα 
πράγματα, υπογράμμισε πως έχει τεράστια 
σημασία όπως οι χειρισμοί της δικής μας 
πλευράς υποχρεώσουν την τουρκική πλευρά 
να εγκαταλείψει τις απαράδεκτες της αξιώ-

σεις και να επιστρέψει στο συμφωνημένο 
πλαίσιο για να δημιουργηθούν οι προϋ-
ποθέσεις επανέναρξης ουσιαστικών δια-
πραγματεύσεων. Ο Α. Κυπριανού είπε πως, 
όπως είναι διαμορφωμένα αυτή τη στιγμή 
τα πράγματα, φαίνεται ότι πάμε για αποτυ-
χία. «Μια αποτυχία θα συσσωρεύσει τεράστια 
προβλήματα στην εξέλιξη των πραγμάτων 
σε ό,τι αφορά το Κυπριακό», πρόσθεσε. Το 
ΑΚΕΛ εκφράζει και στο υπόμνημά του προς 
τα Ην. Εθνη ότι αν η Τουρκία και ο κ. Τατάρ 
συνεχίσουν να αμφισβητούν τη συμφωνη-
μένη βάση λύσης, η διαδικασία θα αποτύχει. 
Προειδοποίησε ξανά πως υπάρχει σοβαρό 
ενδεχόμενο η Τουρκία να προχωρήσει σε νέα 
τετελεσμένα, τα οποία θα μας φέρουν ολοένα 
και πιο κοντά στην οριστική διχοτόμηση, με 
ανυπολόγιστες συνέπειες σε βάρος της Κύ-
πρου και του κυπριακού λαού.

Ούτε λύση δύο κρατών  
ούτε συνομοσπονδία

Το ΑΚΕΛ με υπόμνημά του που παρέδωσε την 
περασμένη Δευτέρα στα Ηνωμένα Έθνη, παρά το 
οδόφραγμα Δερύνειας, καταδικάζει έντονα την 
υπαναχώρηση της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής 
ηγεσίας από τη συμφωνημένη βάση λύσης. 
Απορρίπτει τη ρητορική τους για λύση δύο κρατών 
στην Κύπρο, θέση η οποία, μεταξύ άλλων, 
δοκιμάστηκε και απέτυχε στο παρελθόν. Πρέπει να 
σταματήσουν να αμφισβητούν τη συμφωνημένη 
βάση λύσης δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας 
με πολιτική ισότητα, όπως αυτή διατυπώνεται στα 
σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, η οποία 
προνοεί για ένα κράτος με μία και μόνη κυριαρχία, 
μία και μόνη διεθνή προσωπικότητα και μία και 
μόνη ιθαγένεια. Το ΑΚΕΛ διαμήνυσε επίσης ότι δεν 
θα συμφωνήσει ποτέ στη μόνιμη διχοτόμηση της 
Κύπρου μέσω οποιασδήποτε μορφής -είτε λύσης 
δύο κρατών είτε συνομοσπονδίας.

Παράκληση ΓΓ ΑΚΕΛ στον Πρόεδρο να επικεντρωθεί για να πετύχει θετικό αποτέλεσμα στη Γενεύη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

είπαν παρεμβάσεις

Εγκαταλελειμμένα χιλιάδες ζώα στην Κύπρο
Μόνα και αβοήθητα παραμένουν χιλιά-

δες ζώα και κυρίως σκυλιά στην Κύπρο. Τα 
καταφύγια ζώων είναι ασφυκτικά γεμάτα. Η 
στήριξη της πολιτείας… αμυδρή ή θα μπορού-
σε να πει κάποιος μηδαμινή σε σχέση με τις 
ανάγκες που έχουν οι χώροι που φιλοξενούν 
εγκαταλελειμμένα ζώα. Δυστυχώς, το ετήσιο 
ποσό που λαμβάνει ξεχωριστά το κάθε εγκε-
κριμένο καταφύγιο δεν φτάνει. Όπως ανέφερε 
στον «Άστρα» η Μόνικα Μιτσίδου, μέλος φι-
λοζωικής οργάνωσης, το ποσό που λαμβάνει 
ετησίως το κάθε καταφύγιο αρκεί μόνο για τις 
ανάγκες ενός ή δυο μηνών.

Το ερώτημα που τίθεται είναι τι γίνεται τους 
επόμενους μήνες. Ποιος καλύπτει τα έξοδα και 
τις ανάγκες που προκύπτουν στα καταφύγια; 
Και κάπου εκεί αναλαμβάνουν δράση οι εθε-
λοντές, οι φιλόζωοι και οι ευαισθητοποιημέ-
νοι πολίτες, που προσπαθούν με διάφορους 
τρόπους και μέσα από ποικίλες ενέργειες να 
καλύπτουν τα κενά και τις αδυναμίες. Πάντως, 
οι εικόνες εγκατάλειψης που βλέπουν κατά 

καιρούς το φως της δημοσιότητας και κυρίως 
οι εικόνες που δημοσιεύθηκαν για ακόμη μια 
χρονιά με αφορμή της Παγκόσμια Μέρα Αδέ-
σποτων Ζώων (που γιορτάζεται στις 4 Απριλί-
ου) είναι τραγικές και αποκαρδιωτικές. Σε πολ-
λές περιπτώσεις η θλίψη και η απογοήτευση 
είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των ζώων 
και την ίδια ώρα η ανάγκη για αγάπη, ζεστασιά 
και θαλπωρή είναι τεράστια.

Τα βουρκωμένα μάτια τους αναζητούν το 
«αφεντικό» εκείνο που θα τους παρέχει ένα 
ζεστό και φιλόξενο χώρο. Γιατί τα ζώα όταν 
λαμβάνουν αγάπη, την επιστρέφουν στο πολ-
λαπλάσιο χωρίς ανταλλάγματα. Όσοι όμως εν-
διαφέρονται να προχωρήσουν στην υιοθεσία 
ενός ζώου από εγκεκριμένα καταφύγια, δεν 
πρέπει να ξεχνούν ότι η υιοθεσία δεν είναι 
απλή και εύκολη υπόθεση. Απαιτείται χρό-
νος αλλά και αγάπη. Η φροντίδα ενός ζώου 
δεν είναι απλά για τη «μόστρα», αλλά πρέπει 
να παρέχονται στα κατοικίδια τα απαραίτητα, 
όπως ανάμεσα σε άλλα τροφή και ώρα για 

βόλτα και παιχνίδι. Επίσης, δεν γίνεται με την 
πρώτη δυσκολία κάποιοι να τα εγκαταλείπουν 
και να τα αφήνουν στο έλεος του Θεού. Μόνα 
και απροστάτευτα και σε κάποιες περιπτώσεις 
κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, είτε 
πρόκειται για κρύο είτε πρόκειται για καύ-
σωνα. Δυστυχώς όμως ουκ ολίγα είναι και τα 
περιστατικά βαναυσότητας των ζωών. Δίπο-
δα «ζώα» κακομεταχειρίζονται τα τετράποδα, 
άνευ λόγου και αιτίας.

Τα ζώα έχουν ψυχή και συναισθήματα. 
Αντιλαμβάνονται τα πάντα και μπορούν να ξε-
χωρίσουν ανάμεσα σε άλλα τη λύπη, τη χαρά, 
την ευτυχία και τον πόνο. Εξάλλου, δεν είναι 
τυχαίο το γεγονός ότι κυρίως ο σκύλος θεωρεί-
ται ο πιο πιστός φίλος του ανθρώπου και δεν 
είναι λίγες οι φορές που αυτό έχει αποδειχθεί 
με παραδείγματα. Και να ήταν μόνο αυτό; Τα 
κατοικίδια έχουν τη μαγική ικανότητα να συγ-
χωρούν χωρίς εγωισμό και χωρίς να περιμέ-
νουν ανταλλάγματα. Πρόκειται λοιπόν για μια 
ανιδιοτελή αγάπη χωρίς περιορισμούς.

Αναμένεται νέα 
ανακοίνωση για εγγραφή 
σε Δημοτικά/Νηπιαγωγεία

Η ηλεκτρονική επιβεβαίωση των εγ-
γραφών μαθητών και μαθητριών στα Δη-
μόσια Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία, 
για τη σχολική χρονιά 2021-2022, δεν θα 
πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Απριλίου 
2021, όπως είχε προγραμματιστεί.

Ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδεί-
ας αναφέρει ότι θα ακολουθήσει νεότερη 
ανακοίνωση αναφορικά με τις ακριβείς 
ημερομηνίες και τη διαδικασία που θα 
ακολουθηθεί για την επιβεβαίωση των εγ-
γραφών.

Άλλοι δύο θάνατοι  
λόγω Covid-19,  
529 νέα περιστατικά

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες 
το θάνατο δύο ανθρώπων από τη νόσο 
COVID-19, ανεβάζοντας το συνολικό 
αριθμό θανάτων σε 266, καθώς και 529 
νέα περιστατικά της νόσου. 

Πρόκειται για γυναίκα, ηλικίας 83 
ετών, με υποκείμενα νοσήματα και άντρα 
ηλικίας 42 ετών, με πολύ σοβαρό καρδια-
κό νόσημα, χωρίς ιστορικό εμβολιασμού.

Το ποσοστό θετικότητας ανήλθε στο 
1,12%.

Συνολικά 210 ασθενείς COVID-19 νο-
σηλεύονται, εκ των οποίων οι 48 σε σοβα-
ρή κατάσταση

Όχι άλλα λάθη  
στις πλάτες μας

Η κυπριακή πλευρά οφείλει να πάει στην 
Πενταμερή με γνώμονα το καλό του τόπου 
και όχι το καλό κάποιων λίγων. Το πρόβλη-
μα που μας πληγώνει βαθιά κοντά μισό αι-
ώνα χρειάζεται σύνεση, αποφασιστικότητα, 
αλλά κυρίως οι υπεύθυνοι να έχουν κατά 
νου το καλό όλων μας. Αδιαμφισβήτητα, 
δεν παίζουμε μόνοι αυτό το παιχνίδι και θα 
ήταν αφελές αν λέγαμε ότι η μπάλα είναι 
στα πόδια μας και μόνο. Ωστόσο, φέρουμε 
ευθύνη και φέρουν ευθύνη αυτοί που μας 
πήγαν πολλά χρόνια πίσω, με ό,τι συμβαίνει 
τελευταία στο νησί. Από την άλλη, η τουρκι-
κή πλευρά ακολουθεί μία τακτική κατά την 
οποία εκμεταλλεύεται το παραμικρό λάθος 
προς όφελός της. Με προεξέχοντα τον Νίκο 
Αναστασιάδη, η πλευρά μας δεν έχει περι-
θώρια για άλλα λάθη. Όχι άλλα λάθη στις 
πλάτες μας.

Σταμάτης Σερέτης

Αναμένοντας τον κωδικό...
Πυρ και μανία χθες οι πολίτες για το φιάσκο 

της Πύλης Εμβολιασμού. Μέχρι και την παραί-
τηση του κ. Κόκκινου ζητούσαν από τα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης. Ιδού ένα μόνο παρά-
δειγμα από τα πολλά: «Περιμένοντας τον Κω-
δικό! Βάζουμε στοιχεία, μας ζητά κωδικό που 
“στάλθηκε στο κινητό” και κωδικός δεν έρχεται. 
Καρτερούμε μέρα - νύκτα να γίνουμε κανονι-
κή χώρα, αλλά φευ! Μόνο λόγια-λόγια! Όποιος 
είναι υπεύθυνος για πύλη του ΓεΣΥ να παραι-
τηθεί!@Kyriac_kokkinos». Μα είναι δυνατόν 
4.000 εμβόλια σε δυόμισι λεπτά, κύριε Κόκκινε; 
Και να έχετε κάνει και σχεδιασμό που να μπορεί 
να αντιμετωπίσει αυτό το φορτίο; Και δεν φτά-
νει που έπεσε η Πύλη Εμβολιασμού, έπεσε και 
το λογισμικό του ΓεΣΥ.

Να έβγαζαν μια ανακοίνωση έγκαιρα και να 
έλεγαν στον κόσμο τουλάχιστον να μη σπατα-
λά την ώρα του αναμένοντας να ξανανοίξει η 
Πύλη;

Νίκη

Της 
Γιώργιας Ερωτοκρίτου
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ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
Γ.Γ. ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΑΚΕΛ:

«Η παράκλησή μας στον Πρόεδρο είναι 
να επικεντρωθεί στο πώς καταφέρνουμε να 
πετύχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και όχι 
να επικεντρώνεται στο πώς θα καταφέρει 
να συσπειρώσει μια μερίδα των ψηφοφό-
ρων με συνθήματα, τα οποία αποδείχτηκε 
από τις ίδιες τις εξελίξεις των τελευταίων 
χρόνων ότι είναι κενά περιεχομένου».
Προέχει η επανένωση του τόπου μας και όχι 
οι βουλευτικές και μικροκομματικές σκοπι-
μότητες.

ΤΕΝΤΡΟΣ Α. 
ΓΚΕΜΠΡΕΓΕΣΟΥΣ
Γ.Δ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ:

«Είναι μια παρωδία το γεγονός ότι σε 
ορισμένες χώρες οι εργαζόμενοι στους το-
μείς Υγείας και όσοι βρίσκονται σε ομάδες 
κινδύνου εξακολουθούν να μην έχουν λά-
βει καμία δόση εμβολίων».
Κυριαρχούν, δυστυχώς, τα μεγάλα οικονομι-
κά συμφέροντα και στο χώρο της Υγείας.

ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΚΑΛΙΝ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ  
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ:

«Ο Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντηση με 
την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Σαρλ 
Μισέλ είπε ότι απώτερος στόχος είναι η πλή-
ρης ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, λέγοντας 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να λάβει συγκεκριμένα 
μέτρα για να στηρίξει τη θετική ατζέντα».
Η «θετική ατζέντα» για να προχωρήσει απαι-
τεί δείγματα γραφής από την Τουρκία.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΚΕΛ:

«Ακριβώς λόγω της ανεπάρκειας στη λει-
τουργία των πράσινων σημείων, από το κλεί-
σιμο των σκυβαλότοπων στον Κοτσιάτη και 
το Βατί και μετά, ολόκληρη η Κύπρος έχει 
μετατραπεί σε έναν απέραντο σκουπιδότοπο 
παρουσιάζοντας μια απαράδεκτη εικόνα».
Αποσπασματικές κυβερνητικές πολιτικές για 
τη διαχείριση σκουπιδιών και αποβλήτων.



μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ευθέως
€500 για 
στάθμευση 
σε χώρο 
αναπήρων
Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε 
έφεση κατά της επιβολής 
προστίμου ύψους €500 για 
στάθμευση άλλου οχήματος σε 
χώρο στάθμευσης αναπήρων έξω 
από νοσοκομείο, σημειώνοντας 
ότι θα πρέπει να δοθεί το μήνυμα 
πως αποτελεί κοινωνικό καθήκον 
ο σεβασμός στα δικαιώματα 
πολιτών με κινητικά προβλήματα. 
«Η αυστηρότητα της ποινής ήταν 
πλήρως δικαιολογημένη για να 
τιμωρηθεί ο εφεσείοντας για 
την απαράδεκτη συμπεριφορά 
του όσο και για σκοπούς 
αποτρεπτικότητας», σημειώνει 
το Δικαστήριο, προσθέτοντας ότι 
«θα πρέπει να δοθεί το μήνυμα 
ότι αποτελεί κοινωνικό καθήκον 
η εκδήλωση σεβασμού και 
ευαισθησίας για τα δικαιώματα 
των συνανθρώπων μας με 
κινητικά προβλήματα».  

Πρόδρομος της 
σύγχρονης τέχνης

Στις 8 Απριλίου 1973 απεβίωσε ο Ισπα-
νός κομμουνιστής ζωγράφος Πάμπλο Πικά-
σο, δημιουργός της «Γκουέρνικα» και άλλων 
έργων (όπως το περίφημο σκίτσο του Νίκου 
Μπελογιάννη). Σε αμερικανική Επιθεώρηση 
αναφέρεται η επιλογή του να ενταχθεί στο 
Κ.Κ.

«Η προσχώρησή μου στο Κομμουνιστικό 
Κόμμα είναι η λογική συνέπεια όλης μου της 
ζωής, όλου μου του έργου, γιατί είμαι υπερή-
φανος γι’ αυτό, δεν πήρα ποτέ τη ζωγραφική 
σαν διασκέδαση ή ψυχαγωγία. Θέλησα με το 
σχέδιο και το χρώμα, αυτά ήταν το όπλα μου, 
να μπω όσο μπορούσα πιο μέσα στην ανθρώ-
πινη ψυχή, πιο βαθιά στη γνώση του κόσμου 
που μας λυτρώνει κάθε μέρα και περισσότε-
ρο. Προσπάθησα με τον δικό μου τρόπο να 
εκφράσω αυτό που νόμιζα πιο αληθινό, πιο 
δίκιο, πιο υψηλό κι όλοι οι μεγάλοι καλλιτέ-
χνες ξέρουν καλά πως αυτό είναι και το πιο 
ωραίο. Ναι, τώρα ξέρω πως αγωνίστηκα με 
τη ζωγραφική μου πάντα σαν αληθινός επα-
ναστάτης, κατάλαβα όμως ταυτόχρονα πως 
αυτό μόνο δεν φτάνει... Και τότε πήγα προς 
το Κομμουνιστικό Κόμμα χωρίς τον παραμι-
κρό δισταγμό, γιατί στο βάθος ήμουνα πάντα 
μαζί του...»

Πακέτα αλληλεγγύης

Το Λαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης Λευκωσίας - Κερύνειας θα ετοι-
μάσει πακέτα αλληλεγγύης, τα οποία θα 
δοθούν το Πάσχα σε οικογένειες που βρί-
σκονται σε δύσκολη οικονομική θέση. Γι’ 
αυτό ανακοινώνει την έναρξη εκστρατεί-
ας συλλογής τροφίμων και άλλων ειδών 
από τις 8 Απριλίου μέχρι 22 Απριλίου 
2021 με στόχο τα πακέτα να ετοιμαστούν 
και να δοθούν πριν το Πάσχα. Χώρος 
συλλογής τροφίμων στο οίκημα της ΠΕΟ 
Λευκωσίας. Τα πακέτα αλληλεγγύης θα 
δοθούν κατόπιν αιτήσεως  στη βάση των 
κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων που 
διέπουν τη λειτουργία του Λαϊκού Δικτύ-
ου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Επίσης, πασχαλινά πακέτα αγάπης 
ετοιμάζει και η ΕΚΥΣΥ Καϊμακλίου σε 
συνεργασία με τις Λαϊκές Οργανώσεις. 
Η ΕΚΥΣΥ Καϊμακλίου ξεκίνησε να δέ-
χεται χρηματικές εισφορές και συλλογή 
τροφίμων μέχρι τη Μεγάλη Δευτέρα 26 
Απριλίου. Για περισσότερες πληροφορίες 
στο Σπίτι της ΕΚΥΣΥ Καϊμακλίου: Κάτια - 
99373459 και Σταυρούλλα - 99864609.

Στα δύσκολα ο Χάρης...
Από τα νοσοκομεία πέρασε χθες 

ο Χάρης Γεωργιάδης, αλλά δεν ξέ-
ρουμε αν είδε τα νοσοκομούθκια 
του Αβέρωφ ή τους ωρομίσθιους 
του ΟΚΥπΥ. Αυτοί είναι ψιλά γράμ-
ματα για τον αν. πρόεδρο του ΔΗΣΥ. 
Στο βίντεο που κυκλοφορεί από την 
επίσκεψή του βλέπουμε παλέτα από 
προμήθειες αναλωσίμων για αντι-
μετώπιση της πανδημίας... Μάσκες, 
γάντια, ολόσωμες φορεσιές προστα-
σίας κ.ο.κ. Βλέπετε στα δύσκολα, 
στην αρχή της πανδημίας, δεν είχα-
με ούτε μία... από αυτά. Οι γιατροί 
φορούσαν μαυροσάκουλα για να 
προστατευθούν από τον κορονοϊό. 
Ακριβώς όπως το λέει η διαφήμιση 
του ΔΗΣΥ: Στα δύσκολα μετρούν οι 
πράξεις. 

Χθες πάντως ήταν προγραμμα-
τισμένο και το γεύμα του προέδρου 
του ΔΗΣΥ με την κα Γουέντι Μόρτον. 
Αν της έκανε την τιμή ο κ. Χάρης 
με το νέο ρεαλισμό, τη βάψαμε. Θα 
θυμηθεί το Λονδίνο τις φαεινές του 
ιδέες για «μέση λύση» μεταξύ λύσης 
ΔΔΟ και λύσης δύο κρατών. Στα δύ-
σκολα μετρούν οι πράξεις! Πάντα!

Νίκη 

Μα και ο κ. Μισέλ;
Δεν είναι μόνο στις Βρυξέλλες που 

έγινε το σώσε από τις αντιδράσεις για 
τη στάση του Τ. Ερντογάν απέναντι 
στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής. Και στα Μέσα Κοινωνικής Δι-
κτύωσης το ίδιο έγινε. Τρόλαραν τον 
Ερντογάν αλλά και τον κ. Μισέλ για τη 
στάση τους απέναντι στην κα Ούρσου-
λα. Όχι μόνο δεν φάνηκαν τζέντλεμεν, 
αλλά ούτε το πρωτόκολλο τήρησαν... 
Ε καλά, ο κ. Ερντογάν έχει πρόβλημα 
με το σεβασμό προς τις γυναίκες και 
το έδειξε με την αποχώρηση της Τουρ-
κίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντι-
νούπολης, αλλά ο κ. Μισέλ, που είναι 
ισότιμος της κας Ούρσουλα, γιατί δεν 
αντέδρασε; Πάντως η φάση που κά-
θονται οι δύο άνδρες δίπλα-δίπλα και 
απλώνουν τις ποδάρες τους, ενώ η κα 
Ούρσουλα στέκεται αμήχανη, είναι ό,τι 
πιο σεξιστικό είδαμε στη διεθνή δι-
πλωματία. 

Καθόλου τυχαία η εστίαση της κας 
Ούρσουλα στη Σύμβαση της Κωνστα-
ντινούπολης... Αλλά πάλι γιατί ο κ. Ερ-
ντογάν καλοδέχτηκε τις προάλλες την 
κα Μέρκελ και της χάρισε κιόλας έναν 
καθρέφτη; 

Νίκη 

Της
Νίκης Κουλέρμου

Κωδικός επιτυχίας 
της Πενταμερούς

Καλά - καλά δεν έχει διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα 
συμμετέχει στην άτυπη Πενταμερή ως παρατηρη-
τής και κάποιοι ζητούν και την ενεργό εμπλοκή 
της, χωρίς να αντιληφθούν ότι η ΕΕ και οι κυρί-
αρχες δυνάμεις της δεν νοιάζονται και τόσο για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και αξίες, αλλά νοιά-
ζονται να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους. Το 
ίδιο έγινε χθες με τη φερόμενη δήλωση της κας 
Λουτ, ότι οι προσδοκίες από την Πενταμερή είναι 
χαμηλές, «επειδή καμία από τις πλευρές δεν μετα-
κινήθηκε από τις θέσεις της». Έσυραν τις ζώστρες 
τους οι αντιδιζωνικοί, αντιομοσπονδιακοί, γιατί η 
κα Λουτ δεν σέβεται τα ψηφίσματα ή το Πλαίσιο 
Γκουτέρες, αλλά ενδιαφέρεται για την «όποια πρό-
οδο», αφήνοντας να νοηθεί ότι προκειμένου αυτή 
να επιτευχθεί, θα μπορούσε η ε/κ πλευρά να προ-
σεγγίσει τις απαράδεκτες τουρκικές απαιτήσεις!

Με λίγα λόγια δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, δεν 
ξέρουμε τι θέλουμε και σε τι θα πρέπει να εστιά-
σουμε την προσοχή μας, αλλά απαιτούμε από τους 
τρίτους να σεβαστούν το στόχο που η διεθνής 
κοινότητα υιοθετεί και κάποιοι «γίγαντες της πο-
λιτικής» επιδιώκουν το άπιαστο και το ανέφικτο 
διώχνοντας μακριά το εφικτό.

Λοιπόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σε ποιο δι-
εθνές περιβάλλον βρίσκεται το Κυπριακό και ποια 
είναι η βαρύτητά του στις ευρωτουρκικές σχέσεις, 
στις σχέσεις της Τουρκίας με Δύση και Ανατολή, 
ποιος είναι ο δικός μας ρόλος και ποιος της διε-
θνούς κοινότητας.

Διαφάνηκε καθαρά από τις δηλώσεις των δύο 
αξιωματούχων και ιδιαίτερα της κας Ούρσουλα: 
Δεν ήταν προτεραιότητα το Κυπριακό στις συνο-
μιλίες των προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-
ου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Τούρκο. 
Προτεραιότητα ήταν το μεταναστευτικό, η οικονο-
μική συνεργασία της ΕΕ και χωρών-μελών της με 
την Τουρκία. Τα οικονομικά συμφέροντα μεταξύ 
των δύο. Ο κ. Μπορέλ σε άρθρο του στις 29 Μαρτί-
ου (μετά τις αποφάσεις του Ε. Συμβουλίου στις 25 
Μαρτίου) είχε καταγράψει δε ότι «κοιτάζοντας τα 
τελευταία στοιχεία προ πανδημίας, βλέπουμε 69,8 
δισεκατομμύρια ευρώ των εξαγωγών της Τουρ-
κίας προς την ΕΕ και 58,5 δισεκατομμύρια ευρώ 
άμεσων ξένων επενδύσεών της που προέρχονται 
από την ΕΕ».

Αυτός είναι και ο λόγος που ποτέ δεν θα μπο-
ρέσει η Κυπριακή Δημοκρατία να επιβάλει κυρώ-
σεις και πολύ περισσότερο ν’ ασκήσει βέτο στην 
αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης της Τουρκί-
ας, όπως δήλωσε προχθές στην ΕΡΤ ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης. Γνώστες του πώς λειτουργούν 
τα πράγματα στην ΕΕ ανέφεραν μάλιστα ότι αν 
υπήρχε πρόθεση από πλευράς της Κύπρου να δι-
ασυνδέσει την αναβάθμιση της τελωνειακής σχέ-
σης ΕΕ-Τουρκίας, έπρεπε να το κάνει στα Συμπε-
ράσματα της 25ης Μαρτίου…

Άρα, δεν χρειάζεται να γεμίζουμε τα μυαλά του 
κόσμου με αέρα κουπανιστό όταν δεν ξέρουμε τι 
θέλουμε και πού πάμε, ούτε και να λέμε ότι δεν 
σέβονται τα ψηφίσματα του ΟΗΕ οι άλλοι, όταν 
κάποιοι εκ της ηγεσίας όχι μόνο δεν τα σέβονται, 
αλλά δημοσίως και επισήμως δηλώνουν ότι τα 
πολεμούν…

Για να μην πάθουμε και μεις ότι έπαθαν χθες οι 
πολίτες περιμένοντας τον κωδικό για την είσοδο 
στην Πύλη Εμβολιασμού: Ο κωδικός της επιτυ-
χούς κατάληξης της Πενταμερούς είναι σεβασμός 
και συνέπεια από ΟΛΟΥΣ στα ψηφίσματα και 
αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο. 
Μόνο έτσι θα ξαναμπεί στις ράγες της επίλυσης το 
Κυπριακό.
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Ολοκληρώθηκε χθες από την Κοινοβουλευτι-
κή Επιτροπή Περιβάλλοντος η κατ’ άρθρον συ-
ζήτηση του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του 
συστήματος «Πληρώνω όσο Πετώ (Pay as you 
Throw)» για τη συλλογή και διαλογή των δημο-
τικών αποβλήτων. Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος 
της Επιτροπής και κοινοβουλευτικός εκπρόσω-
πος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, ανέφερε ότι 
το ΑΚΕΛ κατέθεσε τρεις τροπολογίες για δικαιό-
τερη χρέωση των πολιτών για τα απόβλητα.

Όπως εξήγησε, αυτές οι τροπολογίες αφο-
ρούν, πρώτο, στην ανάγκη να έχουμε νομοθετική 
δέσμευση των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
για ειδικές προνομιακές/μειωμένες χρεώσεις 
στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ζήτημα 
που είχαμε θέσει ως κόμμα από την αρχή της συ-
ζήτησης. Η δεύτερη τροπολογία έχει να κάνει με 
τον καθορισμό ανώτατου ορίου πάγιας χρέωσης, 
που δεν θα υπερβαίνει το ένα τρίτο του ποσοστού 
του συνολικού κόστους, κατά τρόπο ώστε να δι-

ατηρηθεί το κίνητρο για συλλογή στην πηγή και 
ανακύκλωση και παράλληλα να αποτρέψουμε 
το φαινόμενο υπερβολικών πάγιων χρεώσεων. 
Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί το φαινό-
μενο δήμοι ή κοινότητες, που φιλοξενούν περι-
στασιακά άτομα ή τουρίστες που δεν είναι μόνι-
μοι κάτοικοι των περιοχών αυτών, να μην τους 
υπερχρεώνουν, έτσι ώστε οι ψηφοφόροι τους 
στους δήμους ή κοινότητες να χρεώνονται πολύ 
λιγότερα.

Η τρίτη τροπολογία αφορά στις ορεινές και 
στις μικρές κοινότητες, οι οποίες έχουν μεγάλο 
ποσοστό αποδήμων, που σε κάποιες περιπτώσεις 
μπορεί να φθάνει το 70% και άρα η πάγια αυτή 
χρέωση που θα παραμείνει μικρή, θα οδηγήσει 
σε υπερβολικά αυξημένες χρεώσεις των μόνι-
μων κατοίκων. Με την τροπολογία δεσμεύεται 
το κράτος να παρεμβαίνει, ώστε το κόστος ανά 
κάτοικο σε αυτές τις κοινότητες να μην υπερβαί-
νει (κατά ένα ποσοστό που θα καθοριστεί στη συ-

νεχεία στους κανονισμούς) τον παγκύπριο μέσο 
όρο που θα υπάρχει ανά κάτοικο ή υποστατικό.

Επίσης συζητήθηκαν τα προβλήματα από την 
μη επαρκή λειτουργία των πράσινων σημείων.

Ο Γ. Λουκαΐδης υπέδειξε πως «είναι φανερό 
ότι οι αρχικοί σχεδιασμοί για τη διαχείριση των 
αποβλήτων δεν εφαρμόστηκαν στην πράξη», με 
αποτέλεσμα μετά το κλείσιμο των σκυβαλότο-
πων στον Κοτσιάτη και το Βατί ολόκληρη η Κύ-
προς να έχει μετατραπεί σε έναν απέραντο σκου-
πιδότοπο. Σημείωσε ότι ο αριθμός των πράσινων 
σημείων είναι εξαιρετικά ανεπαρκής, αφού από 
τα 68 που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός, σή-
μερα λειτουργούν μόλις 23 πράσινα σημεία.

Ο Γ. Λουκαΐδης ανέφερε ότι έχει ζητήσει εκ 
μέρους της Επιτροπής από τον αρμόδιο υπουργό 
όπως καταθέσει στη Βουλή εντός των επόμενων 
ημερών έναν οδικό χάρτη με συγκεκριμένα και 
ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα για την υλοποίη-
ση των σχεδιασμών.

ΕΔΟΝ: Ο καπιταλισμός 
αδυνατεί να αντιμετωπίσει  
την πανδημία

Στο μήνυμά της για την Παγκόσμια 
Ημέρα Υγείας, η ΕΔΟΝ αναφέρει πως «η 
μάχη που δίνει η ανθρωπότητα τον τε-
λευταίο ενάμιση χρόνο καταδεικνύει για 
ακόμη μια φορά την αδυναμία του καπι-
ταλισμού να αντιμετωπίσει αυτή την παν-
δημία, ενώ η πρόσβαση στις υπηρεσίες 
υγείας δεν αποτελεί αυτονόητο και ανα-
φαίρετο δικαίωμα όλων ανεξαιρέτως των 
ανθρώπων». 

«Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας της ΕΕ, η Κύπρος 
βρίσκεται στην τελευταία θέση με το μι-
κρότερο ποσοστό των δημοσίων δαπανών 
για την Υγεία», συμπληρώνει. Η προσέγ-
γιση της κυβέρνησης, προσθέτει, «αντα-
νακλάται και στα στοιχεία που δείχνουν 
την Κύπρο να είναι ουραγός στις δαπάνες 
Υγείας για αντιμετώπιση της πανδημίας, 
με τη χώρα μας να είναι κάτω από τα μισά 
του μέσου ευρωπαϊκού όρου». 

ΠτΔ: Σημαντική η συνεργασία 
οργανώσεων – πολιτείας  
για θέματα Υγείας 

Συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με 
αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Συνδέ-
σμων Ασθενών Κύπρου, με την ευκαιρία 
της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας, είχε χθες 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Πρόε-
δρος εξήρε τη συμβολή της ΟΣΑΚ για την 
εισαγωγή του ΓεΣΥ και τόνισε τη σημασία 
της συνεργασίας πολιτείας-οργανώσεων, 
για αντιμετώπιση των θεμάτων Υγείας.

Εξάλλου, η ΟΣΑΚ με ανακοίνωσή της 
έδωσε τη διαβεβαίωση ότι θα συνεχί-
σει και θα εντατικοποιήσει τους αγώνες 
της, έτσι ώστε και ο τελευταίος πολίτης 
της Κύπρου να απολαμβάνει καθολική 
και ισότιμη πρόσβαση σε οποιαδήποτε 
υπηρεσία υγείας. Η ΟΣΑΚ καλεί όλους 
να εργαστούν για να αντιμετωπίσουν τις 
ανισότητες στο χώρο της Υγείας, όπως κα-
θορίζεται και από το σύνθημα της φετινής 
Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας, «Κτίζοντας 
έναν πιο δίκαιο, υγιέστερο κόσμο». 

Την ανησυχία του για τους αργούς ρυθμούς 
εμβολιασμών εξέφρασε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Άντρος 
Κυπριανού.

Σε δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής του 
στην Πάφο, ο Α. Κυπριανού εξέφρασε ανησυχία 
για το πώς εξελίσσονται τα ζητήματα γύρω από 
τα θέματα των εμβολιασμών, σημειώνοντας πως 
«δεν είναι μόνο ο αρνητικός αντίκτυπος που 
υπάρχει λόγω των συζητήσεων που γίνονται 
γύρω από τις παρενέργειες, τις οποίες έχει το 
εμβόλιο της AstraΖeneca σε ζωές των ανθρώ-
πων». «Μας ανησυχεί επίσης πολύ περισσότερο 
το γεγονός ότι οι εμβολιασμοί στην Κύπρο προ-
χωρούν με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς», πρό-
σθεσε.

Ο κ. Κυπριανού ανέφερε πως η κυβέρνηση 
επικαλείται το γεγονός ότι η ΕΕ συντονίζει αυτή 
την προσπάθεια και ότι υπάρχει καταμερισμός 
αναλογικά με τον πληθυσμό της κάθε χώρας. Το 
ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι «πώς η Μάλ-
τα έχει καταφέρει να εμβολιάσει τον πληθυσμό 
της, να ξεπεράσει τα προβλήματα της πανδημί-
ας και να μπει σε πορεία αντιμετώπισης και των 
υπόλοιπων προβλημάτων», διερωτήθηκε. Κάλε-
σε την κυβέρνηση για ακόμα μια φορά να δει 
ξανά πώς θα μπορούσε να προχωρήσει με πολύ 
πιο γοργούς ρυθμούς στους εμβολιασμούς, 
απευθυνόμενη και σε άλλες πηγές προμήθειας 

εμβολίων. Ήδη κάποια εμβόλια από άλλες χώρες 
βρίσκονται σε πορεία αξιολόγησης και έγκρισης 
από την ΕΕ, όπως είπε, για αυτό, συνέχισε, «κα-
λούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει αποφα-
σιστικά». Πρόσθεσε ακόμη πως οι εμβολιασμοί 
είναι εκείνοι που θα επιτρέψουν το άνοιγμα της 
αγοράς, θα επιτρέψουν επιστροφή της οικονο-
μίας στην ομαλότητα, αλλά πάνω από όλα επι-
στροφή της ζωής μας στην ομαλότητα και αντι-
μετώπιση όλων των υπόλοιπων παρενεργειών 
οι οποίες υπάρχουν, κατέληξε. 

ΠτΔ: Περιμένουμε εμβόλια για  
2 εκατομμύρια πληθυσμό

Σε χθεσινές του δηλώσεις, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, αναφέρ-
θηκε στην προμήθεια των εμβολίων λέγοντας 
ότι «ήδη έχουμε εξουσιοδοτήσει τον Υπουρ-
γό Υγείας να διαπραγματευτεί και την προ-

μήθεια όταν και εφόσον εγκριθούν και άλλα 
εμβόλια, π.χ. το Σπούτνικ, για το οποίο όμως 
αναμένουμε την έγκριση από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων. Πέραν τούτου, είναι 
και οι σημαντικές παραγγελίες που προνο-
ητικά είχαμε βάλει για άλλες φαρμακευτικές 
εταιρείες. Απλά να αναφέρω ότι έχουμε πα-
ραγγείλει και είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε 
εμβόλια για πληθυσμό δύο εκατομμυρίων». 
Ερωτηθείς πότε θα παραληφθούν τα εμβό-
λια αυτά, ο Πρόεδρος είπε «ανάλογα με την 
παραγωγή των εργοστασίων. Είναι και η 
αθέτηση υποχρεώσεων από φαρμακευτικές 
εταιρείες που πιθανότατα να αναστέλλει ή να 
δημιουργεί κάποια ανησυχία όσον αφορά το 
εμβολιαστικό πρόγραμμα». 

Ερωτηθείς τι έγινε με το θέμα των εμβολί-
ων που είχαν ζητηθεί από το Ισραήλ, ο Πρό-
εδρος είπε ότι υπάρχουν «διαδικαστικά προ-
βλήματα, αλλά συνεχίζουμε τις προσπάθειες». 

Κληθείς να σχολιάσει τη στάση των λεγό-
μενων αρνητών, ο Πρόεδρος είπε ότι «απόλυ-
τα σεβαστή η άποψη ή αντίθεσή τους, όπως 
απόλυτα σεβαστό πρέπει να είναι και το δι-
καίωμα ζωής των υπολοίπων συνανθρώπων 
μας. Ο εμβολισμός, όχι το εμβόλιο, προστα-
τεύει και σώζει ζωές», κατέληξε.

Ειρηναίος Πίττας

Με πολύ αργούς ρυθμούς οι εμβολιασμοί 
στην Κύπρο, δηλώνει ο ΓΓ του ΑΚΕΛ  

Εκ νέου κάλεσμα  
στην κυβέρνηση για αναζήτηση 
και άλλων πηγών προμήθειας 

εμβολίων 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Τροπολογίες ΑΚΕΛ για δικαιότερη χρέωση των πολιτών για απόβλητα (Pay as you Throw)
Σκουπιδότοπος η Κύπρος από  

την ανεπαρκή λειτουργία 
πράσινων σημείων



Σταθερή η επιδημιολογική κατάσταση, αισιόδοξοι οι επιδημιολόγοι 
Επί του παρόντος δεν εκφράζονται τόσο 

έντονες ανησυχίες από πλευράς επιδημιολό-
γων για την επιδημιολογική εικόνα, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι δεν θα παρακολουθείται 
επί ημερησίας βάσεως η επιδημιολογική κατά-
σταση.

Τα μέλη της επιστημονικής ομάδας είχαν 
χθες την καθιερωμένη συνάντηση με τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, για 
να εξετάσουν την επιδημιολογική κατάσταση 
στην Κύπρο όπως διαμορφώνεται τις τελευταί-
ες ημέρες. Ο Πρόεδρος σημείωσε πως «είχα και 
πάλι συμβολικά συνάντηση με την επιδημιολο-
γική ομάδα σήμερα, προς την οποία εξέφρασα 
την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μας, διότι 
χάρη στις δικές τους συμβουλές και την επι-
στημογνωμοσύνη με επιτυχία αντιμετωπίσαμε 
μέχρι στιγμής τα κύματα της πανδημίας».

Σε σχέση με ενδεχόμενη αλλαγή των μέ-

τρων, ο κ. Αναστασιάδης επεσήμανε πως θα 
εξαρτηθεί από τις επόμενες των ημερών, για-
τί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βλέπουμε 
ότι υπάρχει μια τουλάχιστον σταθερότητα όσον 

αφορά τις εισαγωγές, ώστε να μπορεί να σταθεί 
το σύστημα υγείας. Βεβαίως υπάρχει η ανάγκη 
να προστατεύσουμε τις ζωές, αλλά να μην πα-
ραγνωρίσουμε και την κόπωση των πολιτών 
και την ανάγκη, που είναι το τρίτο στη σειρά, η 
οικονομία να συνεχίσει να λειτουργεί. Επομέ-
νως, δεν υπάρχει αυτή την ώρα οποιοσδήποτε 
σχεδιασμός είτε  αυστηροποίησης είτε χαλάρω-
σης. Έχουν ληφθεί αποφάσεις, θα ξανασυνέλ-
θει το Υπουργικό Συμβούλιο στις 24 του μηνός 
για να αποφασιστούν τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν», συμπλήρωσε.

Εξέφρασε επίσης την ελπίδα μέχρι το τέλος 
της άνοιξης και αν δεν υπάρξουν τα απρόοπτα 
από πλευράς φαρμακευτικών εταιρειών, η Κύ-
προς να είναι σε θέση να ανοίξει την οικονομία, 
διασφαλίζοντας το ύψιστο, που είναι η υγεία 
και η ζωή των πολιτών, το σύστημα υγείας, 
αλλά και η διάσωση της οικονομίας. 

Σε εναρμόνιση με τις συστάσεις του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Κύπρο, ο 
στόχος της ισότιμης και καθολικής πρόσβα-
σης σε ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες επι-
τυγχάνεται από το 2019 μετά την εισαγωγή 
του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), ανα-
φέρει το Υπουργείο Υγείας σε μήνυμά του με 
την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας 
την 7η Απριλίου, η οποία φέτος έχει ως θέμα 
«Χτίζοντας έναν πιο δίκαιο, υγιέστερο κόσμο» 

(Building a fairer, healthier world).
«Βασικός στόχος του Παγκόσμιου Οργανι-

σμού Υγείας, ο οποίος θεμελιώνεται και από 
τη Διακήρυξη του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών μέσω των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης, είναι η επίτευξη Καθολικής Κάλυψης 
Υπηρεσιών Υγείας μέχρι το 2030», αναφέρε-
ται στο μήνυμα του Υπουργείου Υγείας. Αυτό, 
προστίθεται, «περιλαμβάνει την προστασία 
από καταστροφικές δαπάνες υγείας, την πρό-

σβαση σε ποιοτικές βασικές υπηρεσίες υγει-
ονομικής περίθαλψης και την πρόσβαση σε 
ασφαλή, αποτελεσματικά, ποιοτικά και προ-
σιτά βασικά φάρμακα και εμβόλια για όλους». 
Κατ’ επέκταση, συμπληρώνεται, η προσπά-
θεια του ΠΟΥ έχει ως ορίζοντα το κτίσιμο 
ενός πιο δίκαιου κόσμου, όπου όλος ο παγκό-
σμιος πληθυσμός θα έχει ίσα δικαιώματα για 
πρόσβαση σε ποιοτικές υγειονομικές υπηρε-
σίες, καθιστώντας έτσι έναν υγιέστερο κόσμο.

Μέσω του ΓεΣΥ, αναφέρεται, «οι δικαιού-
χοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής του παρό-
χου υγείας, χωρίς ηλικιακό και εισοδηματικό 
περιορισμό και ανεξαρτήτως της σοβαρότη-
τας της πάθησής τους». «Ιδιαίτερα εν μέσω 
των δύσκολων συνθηκών που προκάλεσε η 
πανδημία του κορονοϊού, η λειτουργία ενός 
οργανωμένου Συστήματος Υγείας συνέβαλε 
τα μέγιστα στη διαχείριση της υγειονομικής 
κρίσης», σημειώνεται. 

Καθολική κάλυψη υπηρεσιών υγείας με το ΓεΣΥ, λέει το Υπουργείο Υγείας

ΕΜΑ: Σύνδεση ΑΖ με πολύ σπάνιες περιπτώσεις θρόμβων 
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 

(EMA) διέγνωσε πιθανή σύνδεση του εμ-
βολίου της AstraZeneca με πολύ σπάνιες 
περιπτώσεις ασυνήθιστων θρόμβων αίματος 
με χαμηλά αιμοπετάλια, αλλά επιβεβαιώνει 
ότι το συνολικό ισοζύγιο οφέλους - ρίσκου 
παραμένει θετικό. 

Συγκεκριμένα, σε χθεσινή δημοσιογρα-
φική διάσκεψη του ΕΜΑ ανακοινώθηκε ότι 
η επιτροπή ασφάλειας του EMA (PRAC) κα-
τέληξε στο συμπέρασμα ότι «οι ασυνήθιστοι 
θρόμβοι αίματος με χαμηλά αιμοπετάλια 
πρέπει να καταγράφονται ως πολύ σπάνι-
ες ανεπιθύμητες ενέργειες του Vaxzevria 
(πρώην COVID-19 Vaccine AstraZeneca)». 
«Τα οφέλη υπερτερούν των παρενεργειών», 
τόνισε η επικεφαλής του οργανισμού Έμερ 
Κουκ, ξεκαθαρίζοντας ότι το εμβόλιο σώζει 
ζωές και πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποι-
είται. Ξεκαθάρισε επιπλέον ότι «το Vaxzevria 
είναι αποτελεσματικό στην πρόληψη της νό-

σου. Μειώνει επίσης τον κίνδυνο νοσηλείας 
και θανάτων από την COVID-19».

Κατά την αξιολόγησή της, η επιτροπή 
PRAC έλαβε υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοι-
χεία, συμπεριλαμβανομένων των συμβου-
λών μιας ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων. 
Ο ΕΜΑ ξεκαθαρίζει ότι «μέχρι στιγμής, οι 
περισσότερες από τις αναφερόμενες περι-
πτώσεις έχουν συμβεί σε γυναίκες κάτω των 
60 ετών εντός 2 εβδομάδων από τον εμβο-
λιασμό». «Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, 
συγκεκριμένοι παράγοντες κινδύνου δεν 
έχουν επιβεβαιωθεί (φάρμακα, φύλο, ηλικία 
ή υποκείμενα νοσήματα)», αναφέρει ο ΕΜΑ.

«Η χρήση του εμβολίου κατά τη διάρκεια 
εκστρατειών εμβολιασμού σε εθνικό επίπεδο 
θα λαμβάνει επίσης υπόψη την κατάσταση 
πανδημίας και τη διαθεσιμότητα εμβολίων 
σε κάθε κράτος-μέλος», αναφέρει ο ΕΜΑ. 

Τέλος, η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι η πι-
θανότητα να συμβούν αυτές οι παρενέρ-

γειες είναι πολύ χαμηλή και καλεί το κοινό 
να αναζητήσει επείγουσα ιατρική βοήθεια 
αμέσως εάν έχει κάποιο από τα ακόλουθα 
συμπτώματα τις εβδομάδες μετά τον εμβο-
λιασμό: δυσκολία στην αναπνοή, πόνο στο 
στήθος, πρήξιμο στα πόδια, επίμονο κοιλι-
ακό πόνο, νευρολογικά συμπτώματα, όπως 
σοβαροί και επίμονοι πονοκέφαλοι ή θολή 
όραση, μικροσκοπικά σημεία αίματος κάτω 
από το δέρμα πέρα από το σημείο της ένε-
σης.

Με βάση τα πιο πάνω, το Υπουργείο Υγεί-
ας ανακοίνωσε πως συνεχίζεται η υλοποίη-
ση του Εθνικού Πλάνου Εμβολιασμού κατά 
της COVID-19 με όλα τα διαθέσιμα αδειοδο-
τημένα εμβόλια, συμπεριλαμβανομένου του 
ΑΖ, προτρέποντας τους πολίτες να προχω-
ρούν στον προγραμματισμό ραντεβού το συ-
ντομότερο, αφού τυχόν καθυστέρηση εγκυ-
μονεί αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης 
σε περίπτωση επιμόλυνσης.  

Πολύ νωρίς για αποφάσεις  
σε σχέση με το Πάσχα 

Βοήθεια αν 
εμφανιστούν 
τα πιο κάτω 
συμπτώματα
Η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι η 
πιθανότητα να συμβούν αυτές 
οι παρενέργειες είναι πολύ 
χαμηλή και καλεί το κοινό 
να αναζητήσει επείγουσα 
ιατρική βοήθεια αμέσως εάν 
έχει κάποιο από τα ακόλουθα 
συμπτώματα τις εβδομάδες 
μετά τον εμβολιασμό: δυσκολία 
στην αναπνοή, πόνο στο 
στήθος, πρήξιμο στα πόδια, 
επίμονο κοιλιακό πόνο, 
νευρολογικά συμπτώματα, 
όπως σοβαροί και επίμονοι 
πονοκέφαλοι ή θολή όραση, 
μικροσκοπικά σημεία αίματος 
κάτω από το δέρμα πέρα από το 
σημείο της ένεσης.

Συνεχίζεται κανονικά το εμβολιαστικό πρόγραμμα

Στα «θα» έμεινε  
το Υπουργείο Παιδείας, 
παραμένουν άλυτα  
πολλά ζητήματα 

Η ανετοιμότητα του Υπουργείου Παιδεί-
ας φάνηκε ξανά στη χθεσινή Επιτροπή Παι-
δείας, όπου ο αρμόδιος Υπουργός, Πρόδρο-
μος Προδρόμου, κλήθηκε να κάνει γενική 
ενημέρωση.

Σε σχέση με τους μαθητές που θα διεκ-
δικήσουν θέσεις στα πανεπιστήμια της Κύ-
πρου και της Ελλάδας αλλά την περίοδο 
των εξετάσεων θα προσβληθούν από κο-
ρονοϊό ή θα είναι στενές επαφές, το Υπουρ-
γείο Παιδείας επεξεργάζεται τρόπους για να 
παρακαθίσουν στις εξετάσεις. Ο υπουργός, 
Πρόδρομος Προδρόμου, μιλώντας ενώπιον 
της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής δήλω-
σε ότι αποκλείεται εκ προοιμίου και με βάση 
τις νομοθεσίες η διεξαγωγή διαδικτυακά 
των εξετάσεων. Σε σχέση με τα κρούσματα 
και τις στενές επαφές, σημείωσε ότι είναι 
στο μισό σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η 
κατάσταση, τόνισε, είναι διαχειρίσιμη. 

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άντρος Καυ-
καλιάς, τόνισε πως το Υπουργείο Παιδείας 
έμεινε στα «θα», με τα προβλήματα που προ-
κάλεσε η πανδημία να παραμένουν άλυτα. 
«Ένα χρόνο μετά την εκδήλωση της παν-
δημίας, το ΥΠΠΑΝ παρουσιάζεται και πάλι 
ανέτοιμο. Αναμέναμε, λαμβάνοντας υπόψη 
και το χρονικό σημείο στο οποίο βρίσκεται η 
σχολική χρονιά, να δοθούν επιτέλους λύσεις 
και απαντήσεις», ανέφερε, για να προσθέσει 
πως «δυστυχώς, αντί λύσεων και απαντή-
σεων, ο υπουργός κατέθεσε ένα σωρό “θα”. 
“Θα” αντιμετωπίσουμε τα κενά με την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. “Θα” δούμε πώς 
θα διαμορφωθεί η ύλη στις Παγκύπριες. 
“Θα” δούμε πώς δεν θα χάσουν τις εξετά-
σεις τα παιδιά που είτε θα είναι κρούσμα-
τα είτε επαφές. «Θα» δούμε πώς θα γίνει η 
αξιολόγηση. «Θα» δούμε πώς θα αντιμετω-
πίσουμε τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. 
“Θα”, “θα”, “θα”… Δυστυχώς, τα προβλήμα-
τα και οι προκλήσεις δεν αντιμετωπίζονται 
και δεν λύνονται με “θα”. Ένα χρόνο τώρα 
το Υπουργείο έπρεπε να είχε ήδη κάνει τους 
σχεδιασμούς και να ήταν έτοιμο και όχι λί-
γες βδομάδες πριν το κλείσιμο των σχολεί-
ων ακόμη να ψάχνεται», συμπλήρωσε.

Καλέσαμε, τόνισε, «για πολλοστή φορά 
τον Υπουργό Παιδείας και το Υπουργείο 
Παιδείας να σταματήσουν να αυτοσχεδιά-
ζουν και επιτέλους να αντιμετωπίσουν τα 
ζητήματα σε μια παιδαγωγική και επιστη-
μονική βάση». 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Μητέρα με κορονοϊό στην 
Ελλάδα γέννησε πρόωρα, 
ενώ ήταν διασωληνωμένη

Μία γυναίκα, η οποία βρισκόταν διασωλη-
νωμένη στο Αττικό Νοσοκομείο λόγω λοίμω-
ξης από τον Covid–19, γέννησε πρόωρα.

Πρόκειται για το πρώτο περιστατικό στην 
Ελλάδα και το δεύτερο διεθνώς, 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διευθύ-
ντριας της Γ’ Πανεπιστημιακής Μαιευτικής 
- Γυναικολογικής Κλινικής στο «Αττικόν», 

Σοφίας Καλαντα-
ρίδου, η γυναίκα 
στις 28 εβδομάδες 
κύησης παρουσία-
σε βαριά δύσπνοια 
και πυρετό, οπότε 
και διαγνώστηκε με 
λοίμωξη COVID-19. 
Στις 29 εβδομάδες 

κύησης κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωση 
και ο μηχανικός αερισμός της εγκύου, ενώ 
μετά από ιατρικό συμβούλιο αποφασίστηκε η 
συνέχιση της εγκυμοσύνης.

Τρεις μέρες αργότερα, η έγκυος εμφάνισε 
σημεία έναρξης τοκετού, οπότε έγινε επείγου-
σα καισαρική τομή και γεννήθηκε ένα αγο-
ράκι βάρους 1.300 γραμμαρίων. Το μωρό, το 
οποίο δεν έχει προσβληθεί από τον ιό, συνε-
χίζει να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής 
Νοσηλείας των Νεογνών σε καλή κατάσταση.

Να μη χορηγείται το εμβόλιο της AstraZeneca 
κατά του κορονοϊού σε άτομα ηλικίας κάτω των 
30 ετών, συστήνουν πλέον οι αρμόδιες υγειονο-
μικές αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η σύσταση ανακοινώθηκε σε έκτακτη συνέ-
ντευξη Τύπου μετά από την ανάλυση των δε-
δομένων που έχουν προκύψει από περιστατικά 
θρόμβωσης σε πολίτες που είχαν λάβει το σκεύ-
ασμα της AstraZeneca.

Ο αναπληρωτής αρχίατρος για την Αγγλία, 
καθηγητής Τζόναθαν Βαν Ταμ, και οι επικε-
φαλής της Ρυθμιστικής Αρχής Φαρμάκων και 
Υγειονομικών Προϊόντων (MHRA), της Επιτρο-
πής Ανθρωπίνων Φαρμάκων και του Ενιαίου 

Κέντρου Εμβολιασμού και Ανοσοποίησης, τόνι-
σαν ότι για τις μεγαλύτερες ηλικίες τα οφέλη του 
εμβολίου συνεχίζουν να υπερτερούν κατά πολύ 
των όποιων κινδύνων. Για τις μικρότερες ηλικί-
ες, ωστόσο, «η ισορροπία οφέλους-ρίσκου είναι 

πιο λεπτή», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά. 
Άτομα που έχουν κάνει την πρώτη δόση με 

εμβόλιο της AstraZeneca συστήνεται πάντως να 
κάνουν τη δεύτερη δόση του ίδιου σκευάσματος. 

Οι επιστήμονες αποκάλυψαν ότι μετά από 
περισσότερες από 20 εκατ. δόσεις του εμβολίου 
της AstraZeneca στο ΗΒ, έχουν αναφερθεί 79 
περιπτώσεις θρόμβωσης, εκ των οποίων οι 19 
οδήγησαν στο θάνατο του ασθενούς. Οι επιστή-
μονες που έκαναν την ενημέρωση τόνισαν ότι 
τα εμβόλια ήδη έχουν σώσει πάνω από 6.000 
ζωές με βάση τα προγνωστικά μοντέλα. Σε μια 
άλλη εξέλιξη, για πρώτη φορά χορηγήθηκε χθες 
στο ΗΒ το εμβόλιο της εταιρείας Moderna.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγεί-
ας, η Πρωτοβουλία «Όχι Κέρδη από την Παν-
δημία» Κύπρου πραγματοποίησε συμβολική 
εκδήλωση έξω από το Σπίτι της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης απευθύνοντας έκκληση «να ει-
σακούσει το κάλεσμα των πολιτών για να 
προχωρήσουν οι εμβολιασμοί με πολύ ταχύ-
τερους ρυθμούς, για να μη χαθούν άλλοι άν-
θρωποι, να μπορέσουν τα παιδιά μας να ξα-
ναζήσουν φυσιολογική ζωή».

Αντιπροσωπεία της Πρωτοβουλίας παρέ-
δωσε υπόμνημα στον Ιερόθεο Παπαδόπουλο, 
επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Κύπρο, με τις βασικές απαιτήσεις ώστε η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει για όλες και 
όλους ελεύθερη πρόσβαση σε ασφαλείς και 
αποτελεσματικές θεραπείες και εμβόλια που 

να είναι καθολικό δημόσιο αγαθό, να διασφα-
λίσει ότι τα όποια πνευματικά δικαιώματα σε 
φάρμακα και εμβόλια δεν θα περιορίσουν τη 
διαθεσιμότητα σε θεραπείες και εμβόλια κατά 
του COVID-19, να μην επιτρέψει οι φαρμα-
κευτικοί κολοσσοί να κερδοσκοπούν σε βά-
ρος της υγείας των λαών εκμεταλλευόμενοι 
την πανδημία και να θέσει τη δημόσια υγεία 
πάνω από τα ιδιωτικά κέρδη. 

Η εκστρατεία #ΌχιΚέρδηΑπόΤηνΠανδη-
μία καλεί παράλληλα τον κόσμο να υπογρά-
ψει και να στηρίξει την εκστρατεία στο σύνδε-
σμο: https://noprofitonpandemic.eu/el/

Διακοπή εμβολιασμού με AstraZeneca για τους κάτω των 30 στο ΗΒ 

Έκκληση πρωτοβουλίας «Όχι Κέρδη από την Πανδημία» για επιτάχυνση των εμβολιασμών

Λεπτή η ισορροπία 
οφέλους-ρίσκου 
του εμβολίου για 

πιο μικρές ηλικίες

Συμβολική 
εκδήλωση έξω 

από το Σπίτι της 
Ευρωπαϊκής 

Ένωσης

Η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ σε ανα-
κοίνωση που εξέδωσαν το απόγευμα χθες 
αναφέρουν ότι νωρίτερα την ίδια μέρα πραγ-
ματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία παγκύ-
πρια προειδοποιητική δίωρη στάση εργασί-
ας του ωρομίσθιου προσωπικού στα δημόσια 
νοσηλευτήρια και ότι η καθολική συμμετοχή 
του ωρομισθίων προσωπικού στα δημόσια 
νοσηλευτήρια έδωσε το μήνυμα ότι υπάρχει 
ενότητα μεταξύ των εργαζομένων και δεν θα 
υπάρξει ανοχή στην παραβίαση των όρων 
και κανονισμών απασχόλησής του.

Ανακοίνωσαν επίσης ότι σε συνάντηση 
που πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα με-
ταξύ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΟΚΥπΥ και των γενικών γραμματέων 
των συντεχνιών ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ 
ΠΕΟ, υπήρξε για πρώτη φορά η τοποθέτη-
ση από πλευράς ΟΚΥπΥ ότι θα εφαρμόζο-
νται οι όροι και κανονισμοί απασχόλησης 
του ωρομίσθιου προσωπικού χωρίς διακρί-
σεις, καθώς επίσης και το ταμείο προνοίας 
στο νεοπροσληφθέν ωρομίσθιο προσωπικό 
αναδρομικά από την ημέρα που προνοεί ο 
σχετικός κανονισμός. Προσθέτουν ότι επι-
πλέον συμφωνήθηκε να γίνουν ενέργειες, 
ώστε το ωρομίσθιο προσωπικό, που παράτυ-
πα δεν εργάζεται στα καθήκοντα του επαγ-
γέλματός του, να επιστρέψει στα καθήκοντα 
του επαγγέλματός του και ότι συμφωνήθη-
κε να τηρηθούν όλες οι διαδικασίες για τη 
διόρθωση των προβλημάτων στη στελέχω-
ση των νοσοκομείων. Συζητήθηκαν επίσης 
οι κακές και απαράδεκτες συμπεριφορές κά-
ποιων προϊσταμένων προς το προσωπικό, 
οι οποίες ξεπέρασαν κάθε επιτρεπτό όριο, 

αναφέρουν στην ανακοίνωση, δηλώνοντας 
ότι οι συντεχνίες ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ-
ΠΕΟ αναμένουν την εφαρμογή των συμφω-
νηθέντων και ξεκαθαρίζουν πως σε αντίθε-
τη περίπτωση, θα εξετάσουν την κλιμάκωση 
των δυναμικών μέτρων. 

Το προσωπικό κρατούσε πλακάτ με συν-
θήματα όπως «Οι ωρομίσθιοι δεν είναι ερ-
γαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας», «Τα δικαι-
ώματά μας δεν είναι υπό διαπραγμάτευση», 
«Όχι στην παραβίαση των εργασιακών δι-
καιωμάτων», «Αξιοπρέπεια στην εργασία» 
και «Ζητούμε ίση μεταχείριση».

Υπενθυμίζεται ότι οι συντεχνίες ανέφε-
ραν ως λόγους της στάσης εργασίας την «εμ-

μονή του ΟΚΥπΥ να μην εφαρμόζει ίση με-
ταχείριση μεταξύ των εργαζομένων και να 
καταστρατηγεί τους όρους και κανονισμούς 
απασχόλησης του Ωρομίσθιου Προσωπι-
κού», σημειώνοντας ότι «οι επανειλημμένες 
προσπάθειες των συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων για εφαρμογή ίσης μεταχείρισης και 
τήρησης των όρων απασχόλησης του Ωρο-
μίσθιου Προσωπικού προσκρούουν στην εμ-
μονή του ΟΚΥπΥ να αμφισβητεί τις υποχρε-
ώσεις που έχει ως εργοδότης». Τη στήριξή 
της στη δίωρη στάση εργασίας εξέφρασε σε 
ανακοίνωσή της η συντεχνία του Ωρομίσθι-
ου Κυβερνητικού Προσωπικού, ΔΕΕΚΔΟΚΩ 
ΔΕΟΚ. 

Καθολική συμμετοχή του ωρομίσθιου προσωπικού 
των δημοσίων νοσηλευτηρίων στη χθεσινή απεργία 

Μετά τη στάση εργασίας συμφωνήθηκαν ενέργειες με 
τον ΟΚΥπΥ και αναμένεται υλοποίησή τους

Φιάσκο το άνοιγμα  
της Πύλης Εμβολιασμού, 
ταλαιπωρία ασθενών

Μόλις τρία λεπτά άντεξε η Πύλη 
Εμβολιασμού Covid-19 χθες, αφού 
γύρω στις 8:03 το πρωί «έπεσε» λόγω 
του αυξημένου όγκου των αιτημάτων 
που υποβάλλονταν ταυτόχρονα για δι-
ευθέτηση ραντεβού για εμβολιασμό.

Μετά τα τεχνικά ζητήματα που προ-
έκυψαν, η Πύλη τέθηκε ξανά σε λει-
τουργία στις 17:00 το απόγευμα. Σε 
δηλώσεις του μετά το περιστατικό και 
την ταλαιπωρία των πολιτών, ο Υφυ-
πουργός Καινοτομίας, Κυριάκος Κόκ-
κινος, τόνισε ότι η υπερφόρτωση δεν 
είναι δικαιολογία, καθώς ήταν κάτι 
που αναμένετο, ειδικά μετά το ζήτημα 
που προέκυψε με το Astra Zeneca. 

Ο κ. Κόκκινος ανέφερε χαρακτηρι-
στικά πως σε δυόμισι λεπτά, από τις 
8:00 το πρωί που άνοιξε η Πύλη, διευ-
θετήθηκαν 3.991 ραντεβού, με τα αι-
τήματα να ανέρχονται σε περίπου 400 
ανά δευτερόλεπτο.

Υπενθυμίζεται ότι η Πύλη Εμβο-
λιασμού άνοιξε για άτομα ηλικίας 61 
ετών και άνω και θα είναι διαθέσιμη 
για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα 
μέχρι και σήμερα Πέμπτη στις 7:00 το 
βράδυ. Στη διάθεση του κοινού τέθη-
καν συνολικά 19.378 ραντεβού σε όλα 
τα Κέντρα Εμβολιασμού σε όλες τις 
επαρχίες.



Αυτοί παπάδες, αυτοί τατάδες στην ΑνΑΔ!
Διάτρητες διαδικασίες στις εξετάσεις για επι-

λογή Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης 
ισχύουν στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, που 
έχουν κοινοποιηθεί στην Υπουργό Εργασίας, 
στον Γενικό Ελεγκτή και στην Επίτροπο Διοική-
σεως, προκύπτει σοβαρό θέμα σύγκρουσης συμ-
φερόντων ένεκα του γεγονότος ότι εξεταστές 
που επιλέγονται από την ΑνΑΔ για διεκπεραίω-
ση των εξετάσεων ως Αξιολογητές Επαγγελμα-
τικών Προσόντων, είναι ταυτόχρονα και εκπαι-
δευτές με δικά τους εκπαιδευτικά κέντρα! Αυτό, 
όπως αναφέρεται στις γραπτές καταγγελίες που 
δέχθηκε η ΑνΑΔ, δημιουργεί ξεκάθαρα ζητή-
ματα σύγκρουσης συμφερόντων, αφού αφήνει 
ανοικτό πεδίο για προσυνεννόηση αξιολογητών 
και εκπαιδευτών σε σχέση με τα αποτελέσματα 
των εξετάσεων, είτε για αξιολογήσεις με αλλό-
τρια κίνητρα σε περιπτώσεις στις οποίες εξε-
ταστές, που είναι ταυτόχρονα και εκπαιδευτές, 

λειτουργούν ανταγωνιστικά.
Οι καταγγελίες που έχουν γίνει αναφέρονται 

σε παραβίαση του Περί των Γενικών Αρχών του 
Διοικητικού Δικαίου Νόμου και ειδικά της φυσι-
κής δικαιοσύνης, της αμεροληψίας, της χρηστής 
διοίκησης και της ισότητας μεταξύ άλλων.  

Όπως πληροφορούμαστε, η ΑνΑΔ παραδέχε-
ται ότι υπάρχει ζήτημα με γραπτές απαντήσεις 
σε σχετικά διαβήματα για τον τρόπο λειτουργίας 
του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων. 
Υπάρχει συγκεκριμένα παραδοχή ότι ο Οδηγός 
Πολιτικών και Διαδικασιών του Συστήματος 
Επαγγελματικών Προσόντων προνοεί ρητώς 
για «Ασυμβίβαστα» με πολύ συγκεκριμένη ανα-
φορά ότι άτομα που εργοδοτούνται σε Κέντρα 
Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων δεν 
μπορούν ταυτόχρονα να ορίζονται ως αξιολογη-
τές. Παρ’ όλ’ αυτά, ο όρος αυτός παραβιάζεται, 
όπως παραδέχεται η ΑνΑΔ, με τη δικαιολογία 
ότι υπάρχει δυσκολία εξεύρεσης ατόμων με 
προσόντα για να αξιοποιηθούν ως αξιολογητές 
στην Κύπρο. Υπάρχει επίσης σαφής παραδοχή 
ότι στις υφιστάμενες συμφωνίες με τους αξιολο-
γητές, οι οποίες έχουν ισχύ μέχρι τις 31 Αυγού-
στου 2021, παρακάμφθηκε το ασυμβίβαστο.

 Τάσος Περδίος

Την ανάθεση σε ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο 
για τη διερεύνηση των στοιχείων που περι-
λαμβάνονται στη λίστα Γιωρκάτζη και στην 
έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τα δάνεια Πο-
λιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων αποφάσισε η 
Ad Hoc Επιτροπή για τη Διερεύνηση Θεμάτων 
που αφορούν σε Δάνεια Πολιτικά Εκτεθειμέ-
νων Προσώπων.

Όπως αποφασίστηκε κατά τη χθεσινή συ-
νεδρία, τα κόμματα θα δώσουν την ερχόμενη 

βδομάδα τις θέσεις τους σχετικά με τους όρους 
εντολής του ελεγκτικού οίκου, ενώ παράλλη-
λα ο Πρόεδρος της Βουλής θα συναντηθεί για 
το θέμα τόσο με τον Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο 
Σαββίδη, όσο και με την Επίτροπο Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων, Ειρήνη Λοϊζίδου.

Η διευθέτηση συνάντησης του Προέδρου 
της Βουλής με τον Γενικό Εισαγγελέα και 
την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δε-
δομένων ήταν μια εισήγηση από το ΑΚΕΛ. Ο 

βουλευτής του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου, 
τόνισε ότι καλό θα ήταν να ακούσουν τις από-
ψεις των δύο ανεξάρτητων θεσμών, προκειμέ-
νου να δουν πώς θα κινηθούν. Ο Στ. Στεφάνου 
υπέδειξε ότι πριν τις όποιες αποφάσεις για το 
αν θα ανατεθεί έρευνα σε ανεξάρτητο ελεγκτι-
κό οίκο, θα πρέπει να αξιολογηθεί ο ρόλος και 
η δουλειά της ad hoc επιτροπής, να καταγρα-
φούν οι αδυναμίες και να διασφαλιστεί η νο-
μιμότητα και συνταγματικότητα των όποιων 

ενεργειών γίνουν. Παράλληλα, είπε ότι οι λί-
στες προκάλεσαν σύγχυση στους πολίτες και 
κυρίως η λίστα Γιωρκάτζη, που δεν έριξε φως 
παρά μόνο συσκότιση. Ακόμα, ανέφερε ότι η 
Βουλή αντί να βοηθήσει έγινε μέρος του προ-
βλήματος, σημειώνοντας ότι τις φορτώθηκαν 
ευθύνες. Πρόσθεσε ότι η Βουλή μετατρέπεται 
σε εφαλτήριο εκτόξευσης ενός αδηφάγου λα-
ϊκισμού που, όπως είπε χαρακτηριστικά, «θα 
μας φάει όλους».

  Η Βουλή αναθέτει την έρευνα για δάνεια ΠΕΠ σε ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο

Σε διαβουλεύσεις Κύπρος - Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης
Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις του Υπουρ-

γείου Οικονομικών με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για τις λεπτομέρειες, πλέον, των 
διαφόρων έργων και μεταρρυθμίσεων που 
έχουν προταθεί από το Υπουργείο, συνολικού 
κόστους περίπου €1,2 δισ., για χρηματοδότη-
ση από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης την περίοδο 2021 – 2026.

Συγκεκριμένα, πηγή του Υπουργείου Οι-
κονομικών δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι έχει γίνει 
ήδη ένας πρώτος κύκλος διαβουλεύσεων με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος άρχισε 
από τον περασμένο Ιανουάριο, όταν στάλθη-
κε το αρχικό κείμενο προτάσεων της Κύπρου, 
προσθέτοντας ότι «σήμερα διεξάγεται ένας 
δεύτερος κύκλος τεχνικών διαβουλεύσεων, 
όπου εξετάζονται πλέον οι λεπτομέρειες που 
αφορούν τον καθορισμό των στόχων (ποσό-
τητες) και των οροσήμων που θα τεθούν και 
τα οποία έχει υψηλά στις προτεραιότητές της 

η Επιτροπή».
Στόχος του Ταμείου Ανάκαμψης, από 

το οποίο η Κύπρος μπορεί να αντλήσει για 
χρηματοδότηση έργων και μεταρρυθμίσεων 
συνολικό ποσό €968 εκατομμυρίων, είναι η 
βιώσιμη ανάκαμψη από την κρίση της νόσου 
COVID-19, η αντιμετώπιση των οικονομικών 
και κοινωνικών συνεπειών της και η μακρο-
πρόθεσμη θωράκιση των οικονομιών της ΕΕ.

Σε αυτό το στάδιο, σε συνεργασία με την 
Κομισιόν, καθορίζονται οι στόχοι και τα ορό-
σημα με βάση τις εισηγήσεις της Κύπρου, 
βάσει των οποίων θα αποδεσμεύονται στο 
μέλλον τα ευρωπαϊκά κονδύλια αν επιτυγχά-
νονται οι στόχοι που έχουν τεθεί, σημείωσε.

Ανέφερε ότι η σταδιακή αποδέσμευση των 
ευρωπαϊκών κονδυλίων από την Κομισιόν 
θα εξαρτάται από την επιτυχία της Κύπρου 
σε δείκτες και ορόσημα, όπως αυτά θα έχουν 
προκαθοριστεί και περιληφθούν στο τελικό 

κείμενο προτάσεων της Κυπριακής Δημο-
κρατίας.

Στόχος, όπως δήλωσε η ίδια πηγή, είναι 
να ολοκληρωθεί στη Γενική Διεύθυνση Οικο-
νομικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η συζή-
τηση των προτάσεων και αφού εγκριθεί από 
το Υπουργικό Συμβούλιο το τελικό κείμενο, 
να κατατεθεί μέχρι τέλος Απριλίου του 2021 
στην Επιτροπή, όπως προνοεί ο σχετικός ευ-
ρωπαϊκός κανονισμός, για να τύχει στη συνέ-
χεια της έγκρισης της Κομισιόν.

Η πηγή του ΥΠΟΙΚ είπε ότι μόλις εγκρι-
θεί από την Κομισιόν το τελικό κείμενο προ-
τάσεων, κάτι που αναμένεται να γίνει πριν 
το τέλος του ερχόμενου Ιουνίου, η Κύπρος 
θα λάβει ένα ποσό, ως προκαταβολή, όπως 
προνοείται μέσα στο σχετικό ευρωπαϊκό κα-
νονισμό, το οποίο θα ανέρχεται στο 13% του 
συνολικού ποσού που αναλογεί στην Κύπρο 
ή περίπου €120 εκατομμύρια.

Καταγγελία ότι εξεταστές 
επαγγελματικών προσόντων είναι 

ταυτόχρονα και εκπαιδευτές!

Προτεραιό-
τητες
Στις λεπτομέρειες βρίσκεται 
η τεχνική διαβούλευση 
Κύπρου - Κομισιοόν για τη 
χρηματοδότηση από το Ταμείο 
Ανάκαμψης. Μετά από κάθε 
ενδιάμεσο στόχο και ορόσημο 
που θα επιτυγχάνεται, θα 
λαμβάνουμε το σχετικό 
κονδύλι. Οι προτεραιότητες 
της Κύπρου είναι η δημόσια 
υγεία και πολιτική προστασία, 
επιτάχυνση της μετάβασης στην 
πράσινη οικονομία, ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και 
ανθεκτικότητας της οικονομίας, 
αγορά εργασίας και εκπαίδευση 
και ανθρώπινο κεφάλαιο.

Εντός του 2021 η Κύπρος θα λάβει ένα ποσό ύψους περίπου €120 εκατομμυρίων

Eurostat: Στασιμότητα και μείωση 
του προσδόκιμου επιβίωσης 
λόγω πανδημίας

Παρότι το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέν-
νηση αυξάνεται την τελευταία δεκαετία στην 
ΕΕ και οι επίσημες στατιστικές αποκαλύπτουν 
ότι το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε, κατά μέσο 
όρο, κατά περισσότερο από δύο χρόνια ανά 
δεκαετία από τη δεκαετία του 1960, σύμφω-
να με τη Eurostat, τα πιο πρόσφατα διαθέσι-
μα στοιχεία δείχνουν ότι το προσδόκιμο ζωής 
σταθεροποιήθηκε ή ακόμη και μειώθηκε τα 
τελευταία χρόνια σε πολλά κράτη-μέλη της 
ΕΕ. Επιπλέον, μετά το ξέσπασμα της πανδη-
μίας COVID-19 πέρσι, το προσδόκιμο ζωής 
κατά τη γέννηση μειώθηκε στη συντριπτική 
πλειονότητα των κρατών-μελών της ΕΕ με δι-
αθέσιμα δεδομένα για το 2020.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν 
στην Ισπανία (-1,6 χρόνια σε σύγκριση με το 
2019) και τη Βουλγαρία (-1,5), ακολουθού-
μενες από τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη 
Ρουμανία (όλες -1,4). Στην Ελλάδα η μείωση 
ήταν -0,5 και στην Κύπρο το προσδόκιμο πα-
ρέμεινε σταθερό (0,0). Οι άντρες επηρεάστη-
καν ελαφρώς περισσότερο στην πλειονότητα 
των κρατών-μελών της ΕΕ με διαθέσιμα δε-
δομένα για το 2020, με τις μεγαλύτερες μειώ-
σεις του προσδόκιμου να καταγράφονται στη 
Βουλγαρία (-1,7 έτη), τη Λετονία και την Πο-
λωνία (από -1,5 έτη), καθώς και στην Ισπανία 
και τη Ρουμανία (από -1,4 έτη).

ΔΝΤ: Υπέρ μιας παγκόσμιας 
ελάχιστης φορολόγησης 
επιχειρήσεων

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τάχθηκε 
χθες υπέρ της επιβολής ενός παγκόσμιου ελά-
χιστου φόρου επί των εταιρειών την επομένη 
μιας έκκλησης προς αυτή την κατεύθυνση της 
κυβέρνησης των ΗΠΑ υπό τον Πρόεδρο, Τζο 
Μπάιντεν.

Οι κυβερνήσεις είναι αντιμέτωπες με μια 
φοροδιαφυγή μεγάλης κλίμακας και με τη 
μεταφορά χρημάτων προς τους φορολογι-
κούς παραδείσους, γεγονός που «μας ανησυ-
χεί πολύ» γιατί αυτό «μειώνει τη φορολογική 
βάση πάνω στην οποία οι κυβερνήσεις μπο-
ρούν να εισπράττουν έσοδα και να πραγμα-
τοποιούν τις απαραίτητες κοινωνικές και οι-
κονομικές δαπάνες», εξήγησε η επικεφαλής 
οικονομολόγος του ΔΝΤ, Γκίτα Γκοπίνατ. 
«Είμαστε λοιπόν πολύ υπέρ ενός παγκόσμιου 
ελάχιστου φόρου επί των εταιρειών», πρόσθε-
σε.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Σε διαδικασίες εξπρές για μεταρρύθυμιση στη δικαιοσύνη επιμένει η Έμιλυ Γιολίτη

Δ. Γεροσκήπου: «Ο ΥΠΕΣ να επικεντρωθεί στην ουσία της μεταρρύθμισης»

«Η κυβερνητική πολιτική τιμωρεί όσους “τόλμησαν” να κάνουν 3 παιδιά»

Το κράτος έχει υποχρέωση να στηρίζει 
τα παιδιά με αναπηρίες, τόνισε χθες ο Γ.Γ. 
του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, μετά από 
την επίσκεψή του στο Κέντρο Θεραπειών 
και Αποκατάστασης «Κιβωτός» στην Πάφο. 
Ο Α. Κυπριανού ανέφερε ότι «είναι υπο-
χρέωση του κράτους να στηρίξει τα παι-
διά με αναπηρίες και ο ιδιωτικός τομέας 
να έρχεται συμπληρωματικά να στηρίζει 
και να βοηθά το κράτος στη δουλειά την 
οποία επιτελεί». Πρόσθεσε πως άκουσε με 
μεγάλη έκπληξη ότι δυστυχώς δεν υπάρχει 
καμία στήριξη από το κράτος σε ένα ίδρυ-
μα το οποίο παρέχει στήριξη σε 45 παιδιά 
με διάφορες μορφές αναπηρίας».

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ συνεχάρη τους συ-
ντελεστές του Κέντρου Θεραπειών και 
Αποκατάστασης «Κιβωτός» για το έργο 

που επιτελούν, σημειώνοντας πως προ-
σφέρουν σημαντική βοήθεια σε παιδιά 
που έχουν ανάγκη από τη στήριξη της 
πολιτείας με καθαρά εθελοντική πρωτο-
βουλία και με δικούς τους πόρους. «Τους 
συγχαίρω για ακόμη μια φορά για τη 
δουλειά που επιτελούν», είπε και απηύ-
θυνε έκκληση στην Υπουργό Εργασίας 
αλλά και στην κυβέρνηση γενικότερα «να 
δουν αυτά τα ζητήματα με περισσότερη 
ευαισθησία, με περισσότερο ανθρώπινο 
ενδιαφέρον και να δουν πώς το κράτος 
δημιουργεί δομές οι οποίες θα στηρίξουν 
αυτούς τους ανθρώπους και ταυτόχρονα 
να στηρίζουν και την ιδιωτική πρωτοβου-
λία εκεί και όπου αναλαμβάνει τη στήριξη 
αυτών των περιπτώσεων».

Εμείς ως ΑΚΕΛ, τόνισε ο Αντρος Κυ-

πριανού, δώσαμε μια πολύ μικρή εισφορά 
στο ίδρυμα, αλλά θεωρούμε ότι η πολιτεία 
πρέπει να τους στηρίξει πολύ πιο αποτε-
λεσματικά.

Σε δηλώσεις της η Όλγα Σοφοκλέους, 
εκ των ιδρυτών του Κέντρου Θεραπειών 
και Αποκατάστασης «Κιβωτός» και μητέ-
ρα παιδιού με αναπηρίες, ανέφερε πως η 
«Κιβωτός» υπάρχει στην Πάφο εδώ και 14 
χρόνια, σημειώνοντας πως θεωρεί υποχρέ-
ωσή της να ευχαριστήσει τους συμπολίτες 
της Παφίτες για αυτή τη στήριξη.

Όντως, συνέχισε, μόνοι τους στηρίζο-
νται οικονομικά και με πολλές δυσκολίες, 
αναφέροντας πως έχουν οράματα, όνειρα 
για το μέλλον, αλλά χρειάζονται τη βοήθεια 
του κράτους για το σήμερα, για το αύριο, 
σαν γονείς για τα παιδιά τους, για τα παι-

διά με αναπηρίες, αλλά και για τα αδέλφια 
των παιδιών με αναπηρίες.   

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο ολοήμε-
ρης περιοδείας του στην Πάφο, ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, συναντήθηκε 
με αντιπροσωπεία της ΠΟΠΟ στα Γραφεία 
ΑΚΕΛ Πάφου, ενώ επισκέφθηκε το ίδρυμα 
Μαργαρίτας Λιασίδου, το Δημοτικό Μέγα-
ρο Γεροσκήπου και τις αποθήκες του Δή-
μου Γεροσκήπου.

Πραγματοποίησε επίσης και επίσκεψη 
στη βιοτεχνική περιοχή του Δήμου Γερο-
σκήπου, ενώ συναντήθηκε με εκπαιδευτι-
κούς φορείς στο ΑΤΤΙΚΟΝ. Κατά την πε-
ριοδεία του τον Γ.Γ. του ΑΚΕΛ συνόδευε ο 
επαρχιακός γραμματέας του κόμματος και 
βουλευτής, Α. Φακοντής, καθώς και υπο-
ψήφιοι βουλευτές.

Η Επιτροπή Νομικών ολοκλήρωσε την κατ’ 
άρθρο συζήτηση των τριών νομοσχεδίων για 
την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης 
και τη βελτίωση της ποιότητας των δικαστικών 
αποφάσεων, με την υπουργό να καλεί σε ψή-
φισή τους πριν την αυτοδιάλυση του Σώματος.

Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τά-
ξης, Έμιλυ Γιολίτη, σημείωσε ότι δεν πρέπει να 
χαθεί η ευκαιρία για εκσυγχρονισμό του συ-

στήματος απονομής δικαιοσύνης, τονίζοντας 
ότι αν δεν ψηφιστεί πριν το κλείσιμο της Βου-
λής (22 Απριλίου), θα τιμωρηθεί ο πολίτης και 
η Κύπρος.

Πάντως, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος 
Δαμιανού, σημείωσε ότι δεν είναι δυνατόν να 
υπάρχει καθυστέρηση στον καταρτισμό των 
νομοσχεδίων από τις υπηρεσίες του κράτους 
και μετά να πιέζεται η Βουλή να τα εγκρίνει 

άρον - άρον. Ο Α. Δαμιανού υπέδειξε ότι με τα 
κείμενα των νομοσχεδίων έχει επιφυλάξεις 
ακόμα και το ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο, το 
οποίο σημειώνει ότι αν εγκριθούν ως έχουν, 
πιθανόν να κριθούν αντισυνταγματικά, ειδικά 
εκείνο που αφορά την τροποποίηση του Συ-
ντάγματος.

Το ΑΚΕΛ υπέβαλε αριθμό εισηγήσεων για 
τροποποιήσεις και στο νομοσχέδιο που αφορά 

την τροποποίηση του Συντάγματος, αλλά και 
στα υπόλοιπα νομοσχέδια, καθώς και σειρά 
ερωτήσεων οι οποίες παραμένουν αναπάντη-
τες εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Με αυτά τα δεδομένα, όπως δηλώσαμε και 
τις προηγούμενες μέρες, επαναλαμβάνουμε τη 
σοβαρή μας ένσταση με τις διαδικασίες εξπρές 
σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύ-
νης», υπέδειξε ο Α. Δαμιανού. 

Με αφορμή δημόσιες δηλώσεις και αναφορές 
του Υπουργού Εσωτερικών για τη Γεροσκήπου, ο 
δήμαρχος Γεροσκήπου, Μιχάλης Παυλίδης, πραγ-
ματοποίησε δημοσιογραφική διάσκεψη.

Ο Μ. Παυλίδης αναφέρθηκε σε «στοχοποίηση 
του δήμου» από τον Υπουργό Εσωτερικών σε σχέ-
ση με τη μεταρρύθμιση της Τ.Α. Ειδικότερα, ανα-
φέρθηκε σε λανθασμένα αριθμητικά δεδομένα 
πάνω στα οποία βασίζονται τα επιχειρήματα του 
ΥΠΕΣ για να δικαιολογήσει την άποψή του για 

συνένωση του Δήμου Γεροσκήπου με τον Δήμο 
Πάφου. Κάλεσε τον Υπουργό Εσωτερικών να επι-
κεντρωθεί στην ουσία της μεταρρύθμισης και όχι 
στον αριθμό των δήμων. Παρατήρησε πως σε μια 
προσπάθεια ο Υπουργός να αποτρέψει την πρότα-
ση για τη σύσταση δήμου στην ανατολική Πάφο, 
επιχειρεί να πείσει τα κόμματα και να επηρεάσει 
την κοινή γνώμη, παραθέτοντας αριθμητικά στοι-
χεία που περιλαμβάνονται στη μελέτη του υπουρ-
γείου του και τα οποία αποδείχτηκαν ότι «είναι 

λανθασμένα», όπως ανέφερε, με σχετική επιστο-
λή προς το υπουργείο. Σημείωσε ότι η επιστολή 
έμεινε αναπάντητη.       Εν τω μεταξύ, συζητείται σή-
μερα στην Ολομέλεια της Βουλής η κυβερνητική 
πρόταση για ένα παγκύπριο δημοψήφισμα για 
τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η 
πρόταση αναμένεται να καταψηφιστεί, αφού μόνο 
ο ΔΗΣΥ και η Συμμαχία Δημοκρατικών Δυνάμε-
ων συμφωνούν με τον τρόπο διεξαγωγής και το 
ερώτημα που θα τεθεί.

Με αφορμή το θέμα για τη βιωσιμότητα του 
συνταξιοδοτικού, σε σχέση με το αίτημα πολλών 
οργανώσεων για κατάργηση του πέναλτι στις 
πρόωρες συντάξεις, η Παγκύπρια Οργάνωση Πε-
νταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ) επαναφέρει ξανά 
στη δημόσια συζήτηση το θέμα της υπογεννητι-
κότητας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «οι γεννή-
σεις χρόνο με το χρόνο μειώνονται δραματικά και 
ο πληθυσμός της Κύπρου γερνά, τη στιγμή που το 

κράτος μένει άπραγο μπροστά σε αυτή την αρνη-
τική κοινωνική πραγματικότητα που έχει αλυσι-
δωτές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς». Σημειώνει 
ότι εδώ και χρόνια εισηγείται συγκεκριμένα μέτρα, 
τα οποία δυστυχώς δεν εφαρμόζονται. Μεταξύ άλ-
λων, εισηγείται αναγνώριση της τρίτεκνης οικο-
γένειας ως πολύτεκνης, επιδότηση βρεφονηπια-
κών σταθμών, ένταξη των τριτέκνων οικογενειών 
στα στεγαστικά προγράμματα. Όπως υποδεικνύει, 
«δυστυχώς, όχι μόνο δεν εισακουόμαστε, αλλά η 

κυβέρνηση λαμβάνει αποφάσεις προς την αντίθε-
τη κατεύθυνση, όπως π.χ. η αποκοπή επιδόματος 
τέκνου από οικογένειες λήπτες ΕΕΕ, διότι το επί-
δομα τέκνου υπολογίζεται πλέον σαν εισόδημα». 

Ως εκ τούτου, διερωτάται πώς αναμένει η κυ-
βέρνηση να λυθεί το πρόβλημα της υπογεννητι-
κότητας και να αντιμετωπίσει τα ελλείμματα στο 
ταμείο συντάξεων, όταν η κοινωνική πολιτική 
που εφαρμόζει λειτουργεί τιμωρητικά σε όσους 
«τόλμησαν» να φέρουν στον κόσμο τρία παιδιά...

Υποχρέωση του κράτους  
η στήριξη των παιδιών  

με αναπηρίες
Γ.Γ. του ΑΚΕΛ: Δεν υπάρχει 
καμία στήριξη από το κράτος 
προς το Ιδρυμα «Κιβωτός»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Οργή στον Κόρνο για παράνομη κεραία της Primetel
Οργή έχει προκαλέσει στο Κοινοτικό Συμ-

βούλιο Κόρνου η παράνομη εγκατάσταση μεγά-
λης κεραίας τηλεπικοινωνιών από την εταιρεία 
Primetel. Ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβου-
λίου, Μιχάλης Σάββα, κατήγγειλε δημοσίως 
μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι η 
εταιρεία εγκατέστησε τεράστια κεραία σε χώρο 
της κοινότητας χωρίς να εξασφαλίσει προηγου-
μένως την απαιτούμενη πολεοδομική άδεια και 
χωρίς να ενημερώσει την κοινοτική Αρχή.

Ο κοινοτάρχης κατήγγειλε ότι η εταιρεία 
υπέβαλε αίτηση για πολεοδομική άδεια στις 19 
Μαρτίου 2021, αφού όμως η κεραία είχε ήδη 
εγκατασταθεί και χωρίς να έχει προηγηθεί ούτε 
καν προφορική ενημέρωση του Κοινοτικού 
Συμβουλίου, το οποίο θα κληθεί να υποβάλει 
απόψεις προς το Τμήμα Πολεοδομίας και Οική-
σεως.

Εμφανώς εξοργισμένος, ο πρόεδρος του 

Κοινοτικού Συμβουλίου κάλεσε την εταιρεία 
να αποδείξει πότε εξασφάλισε τις απαιτούμενες 
άδειες πριν να τοποθετήσει την τεράστια κεραία, 
ενώ δήλωσε επίσης στην εφημερίδα μας ότι σε 

τηλεφωνική του επικοινωνία με την εταιρεία, 
αφού εντόπισε και φωτογράφισε την κεραία, 
έλαβε την απάντηση ότι επρόκειτο περί λάθους!

H εταιρεία επιχείρησε να δικαιολογηθεί υπο-
στηρίζοντας ότι η κεραία εγκαταστάθηκε αφού 
εξασφαλίστηκαν οι απαιτούμενες άδειες, κάτι 
που διέψευσε κατηγορηματικά ο πρόεδρος του 
Κοινοτικού Συμβουλίου. Δημοσιοποίησε μάλι-
στα και αποδεικτικά στοιχεία με φωτογραφία 
της κεραίας, η οποία λήφθηκε στις 16 Μαρτίου 
2021 σε αντιπαραβολή με γραπτή ενημέρωση 
από την Primetel, με βάση την οποία η αίτη-
ση για πολεοδομική άδεια υποβλήθηκε στις 19 
Μαρτίου 2021.

Η «Χ» ζήτησε τη θέση της Primetel για την 
υπόθεση, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση για 
ενημέρωση σχετικά με όσα καταγγέλλει το Κοι-
νοτικό Συμβούλιο Κόρνου.

 Τάσος Περδίος

Στη δημιουργία του Κέντρου Καινοτομί-
ας προχωρεί ο Δήμος Λεμεσού με στόχο τη 
στήριξη νέων επιχειρηματιών και ενδιαφερό-
μενων φορέων προς ανάδειξη των προκλή-
σεων για γαλάζια οικονομία και ανάπτυξη 
ιδεών «start-up» για τεχνολογίες, προϊόντα 
και υπηρεσίες. Τα σχετικά συμβόλαια υπο-
γράφηκαν χθες με την εταιρεία Karpozilos 
Constructions and Developments Ltd, η 
οποία ανέλαβε την εκτέλεση του έργου έναντι 
δαπάνης 350.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι το 

έργο περιλαμβάνεται στα συγχρηματοδοτού-
μενα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα-
γωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξης» της 
προγραμματικής περιόδου 2014 -2020, τους 
εθνικούς πόρους και το δημοτικό ταμείο. Το 
Κέντρο Καινοτομίας θα στεγαστεί στο κτιρι-
ακό συγκρότημα του Δήμου Λεμεσού που 
βρίσκεται στη λεωφόρο Φραγκλίνου Ρού-
σβελτ και θα λειτουργεί σε άμεση συνεργασία 

και σύνδεση  με τα πανεπιστήμια της Λεμε-
σού που διαθέτουν τμήματα στις ναυτιλια-
κές σπουδές, καθώς και με άλλους συναφείς 
επαγγελματικούς φορείς και κέντρα ερευνών.

Ο δήμαρχος Νίκος Νικολαΐδης ανέφερε 
ότι η καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομί-
ας, η οποία με τη σειρά της στηρίζει την επι-
χειρηματικότητα, συμβάλλει στην προστασία 
του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος 
και δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης και 

ενίσχυσης της κοινωνικής ευημερίας για 
τους πολίτες της Λεμεσού. «Το Κέντρο Και-
νοτομίας, είπε, θα δώσει ώθηση στις προσπά-
θειες για περαιτέρω ανάπτυξη της γαλάζιας 
οικονομίας, καθώς η Λεμεσός φιλοξενεί πε-
ρισσότερες από 200 εταιρείες που παρέχουν 
ναυτιλιακές υπηρεσίες, διαθέτει λιμάνι πολ-
λαπλών χρήσεων, σύγχρονη μαρίνα αναψυ-
χής και μεγάλη τουριστική και βιομηχανική 
δραστηριότητα».

Χρήστος Χαραλάμπους

Δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας για γαλάζια οικονομία και ανάπτυξη ιδεών «start-up»

Η απανθρωπιά σε όλο της το μεγαλείο
Από τις 24 Φεβρουαρίου 2021 παιδί από 

τη Συρία, ηλικίας πέντε ετών, παραμένει 
ασυνόδευτο στα κατεχόμενα, ενώ οι γονείς 
του βρίσκονται εντός της Κυπριακής Δημο-
κρατίας.

Συγκεκριμένα, το πεντάχρονο παιδί μαζί 
με τη μητέρα του έφθασαν στα κατεχόμε-
να με σκοπό την επανένωση με τον πατέ-
ρα, ο οποίος βρίσκεται εντός της ΚΔ, υπό 
καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας. 
Όταν επιχείρησαν να περάσουν την Πράσι-
νη Γραμμή, η μητέρα κατάφερε να εισέλθει 
εντός της ΚΔ, ενώ το παιδί δεν κατάφερε να 
διέλθει.

Το πεντάχρονο παιδί παραμένει ασυνό-
δευτο στα κατεχόμενα δημιουργώντας του 
ψυχολογικές επιπτώσεις και έντονο αίσθημα 
εγκατάλειψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Χ», έχει 
δοθεί το πράσινο φως για την επανασύνδε-
ση της οικογένειας από μία σειρά υπηρεσι-

ών της ΚΔ και το κώλυμα εντοπίζεται στο 
Υπουργείο Εσωτερικών.

«Πριν από περίπου ένα μήνα και μόλις 
ενημερώθηκε η Ύπατη Αρμοστεία για το 
περιστατικό, προχωρήσαμε σε διαβήματα 
προς τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας 
θέτοντας υπόψη την περίπτωση στην Υπη-
ρεσία Ασύλου, όπως γίνουν τα απαραίτητα 
διαβήματα προκειμένου να διασφαλιστεί 
η επανένωση του πεντάχρονου παιδιού με 
τους γονείς του», τόνισε η λειτουργός Ενη-
μέρωσης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο, Αιμιλία 
Στροβολίδου.

Αναφερόμενη στο ιστορικό της υπόθεσης, 
επεσήμανε ότι η μητέρα και το παιδί μαζί με 
άλλα 11 άτομα προσπάθησαν να εισέλθουν 
στις ελεγχόμενες από την ΚΔ περιοχές.

«Από τα 13 άτομα, τα πέντε άτομα, συμπε-
ριλαμβανομένου της μητέρας του πεντάχρο-
νου, πέρασαν στην Κυπριακή Δημοκρατία, 

ενώ τα υπόλοιπα άτομα συνελήφθησαν μαζί 
με το πεντάχρονο παιδί», εξήγησε και σημείω-
σε ότι η ΜΚΟ «Refugee Rights Association», 
που εδρεύει στα κατεχόμενα, ενημέρωσε την 
Ύπατη Αρμοστεία για το εν λόγω περιστατι-
κό προβαίνοντας παράλληλα σε διαβήματα 
με την τ/κ διοίκηση, ούτως ώστε το παιδί να 
μην απελαθεί στην Τουρκία.

Παρ’ όλη την ψυχολογική υποστήριξη 
που παρέχεται στο παιδί, πρόσθεσε η κα 
Στροβολίδου, σύμφωνα με τους γονείς του 
αντιμετωπίζει μία πάθηση η οποία του προ-
καλεί διαταραχή ούρησης, ενώ κατά τις τε-
λευταίες μέρες νιώθει συναισθηματική εγκα-
τάλειψη, που έχει φέρει ως αποτέλεσμα να 
μη θέλει να επικοινωνεί με τους γονείς του.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πηγές από 
το ΥΠΕΣ, η περίπτωση του πεντάχρονου 
παιδιού έχει ήδη εξεταστεί και εντός της τρέ-
χουσας εβδομάδας το ζήτημα θα διευθετηθεί.

Κωστής Πιτσιλλούδης

Καταγγελία ότι εγκαταστάθηκε 
χωρίς άδεια και χωρίς 

ενημέρωση του Κοινοτικού 
Συμβουλίου

Παραβιάζονται 
διεθνείς συμβάσεις
Η διαφορετική μεταχείριση της 
περίπτωσης του πεντάχρονου 
θέτει εμπόδια στο δικαίωμα του 
σεβασμού στην οικογενειακή ζωή, 
που διασφαλίζεται από το γράμμα και 
το πνεύμα μίας σειράς διεθνών και 
ευρωπαϊκών συμβάσεων, μεταξύ των 
οποίων η Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, αλλά και η ευρωπαϊκή 
Σύμβαση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου.
«Η διαχρονική θέση της Ύπατης 
Αρμοστείας είναι τα άτομα 
που λαμβάνουν καθεστώς 
συμπληρωματικής προστασίας να 
βρίσκονται μαζί με την οικογένειά τους, 
καθώς δεν διαφέρει το καθεστώς στο 
συγκεκριμένο ζήτημα από τα άτομα που 
θεωρούνται πρόσφυγες», τόνισε η κα 
Στροβολίδου.

Άφησαν πεντάχρονο στην εγκατάλειψη

Eκδηλώσεις μνήμης και τιμής 
Καβάζογλου και Μισιαούλη

Συμπληρώνονται φέτος 56 χρόνια από 
την άνανδρη δολοφονία των Ντερβίς Αλί 
Καβάζογλου και Κώστα Μισιαούλη από 
δολοφόνους της ακροδεξιάς τουρκοκυ-
πριακής οργάνωσης ΤΜΤ. Το ΑΚΕΛ και οι 
Οργανώσεις του Λαϊκού Κινήματος τιμούν 
και φέτος τη μνήμη των ηρωομαρτύρων 
Καβάζογλου και Μισιαούλη, οι οποίοι με το 
αίμα τους πότισαν το δέντρο της ελληνο-
τουρκικής φιλίας. Το ΑΚΕΛ πραγματοποιεί 
μεγάλη εκδήλωση την ερχόμενη Κυριακή 
11 Απριλίου. Στις 9:30 π.μ. απότιση φόρου 
τιμής στη μνήμη του Κώστα Μισιαούλη στο 
κοιμητήριο Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, 
στη Λευκωσία. Εκκίνηση πορείας νεολαίας 
από το Πέρα Χωριό (σταθμός βενζίνης Πα-
ράσχου) προς το γήπεδο του Άδωνη Ιδαλί-
ου στις 9:30 π.μ. Απότιση φόρου τιμής στη 
μνήμη του Ντερβίς Αλί Καβάζογλου στο 
τουρκικό κοιμητήριο Ιδαλίου στις 10:15 
π.μ. και στις 10:45 π.μ. η μεγάλη συγκέ-
ντρωση στο γήπεδο του Άδωνη Ιδαλίου. 
Χαιρετισμός από τον πρόεδρο της DEV-İŞ, 
Koral Asam. Ομιλία από τον Γ.Γ. της Κ.Ε. 
του ΑΚΕΛ, Άντρο Κυπριανού. Σύντομο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Λεωφορεία για την εκδήλωση 
Αμμόχωστος: Δερύνεια (Αναγέννηση 

Δερύνειας 7:40 π.μ.), Φρέναρος (Λαϊκές 
Οργανώσεις – Ολυμπιάδα Φρενάρους - 
8:00 π.μ.), Αυγόρου (Λαϊκές Οργανώσεις 
Αυγόρου 8:00 π.μ.), Λιοπέτρι (Σύλλογος 
Ελπίδας Λιοπετριού - 8:00 π.μ.). Για πλη-
ροφορίες επικοινωνήστε με τα Επαρχια-
κά Γραφεία της ΕΔΟΝ Αμμοχώστου στα 
τηλέφωνα 23740593, 96617309.

Λάρνακα: Περβόλια, 8:15 π.μ., Κίτι 
(Αγγελόκτιστη - 8:15 π.μ.), Κέντρο Πό-
λης (ΠΕΟ Λάρνακας – Γραφεία ΕΔΟΝ 
Αμμοχώστου 8:45 π.μ.). Για πληροφορί-
ες επικοινωνήστε με τα Επαρχιακά Γρα-
φεία της ΕΔΟΝ Λάρνακας στα τηλέφωνα 
24622487, 97902181.

Λεμεσός: Άγιος Γεώργιος Χαβούζας, 
9:00 π.μ. Για πληροφορίες επικοινωνή-
στε με τα Επαρχιακά Γραφεία της ΕΔΟΝ 
Λεμεσού στα τηλέφωνα 25363158, 
99296769.

Πάφος: Κέντρο Πόλης, Παφιακό Στά-
διο στις 8:15 π.μ. Για πληροφορίες επι-
κοινωνήστε με τα Επαρχιακά Γραφεία της 
ΕΔΟΝ Πάφου στα τηλέφωνα 26221392, 
99785555.

Για την εκτέλεση των δρομολογίων 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προκρά-
τηση θέσης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Δικαστήριο της Άγκυρας καταδίκασε χθες 
δεκάδες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και 
τέσσερις απόστρατους στρατιωτικούς, σε ισόβια 
κάθειρξη για το ρόλο τους στην απόπειρα πρα-
ξικοπήματος του 2016 εναντίον του Προέδρου 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετέδωσε το κρατικό 
πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Από τους 497 κατηγορούμενους, το δικα-
στήριο καταδίκασε σε ισόβια 32. Ένας εκ των 
κατηγορουμένων έλαβε ποινή φυλάκισης 61 
χρόνων, ενώ 106 κατηγορούμενοι είδαν ποινές 
που κυμαίνονται από 6 έως 16 έτη, μετέδωσε το 
τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων. Μεταξύ των κα-
ταδικασθέντων είναι πρώην αξιωματικοί.

Πρόκειται για τους Umit Gencer - πρώην 
αντισυνταγματάρχη, Muhammet Tanju Poshor 
- πρώην συνταγματάρχη, Fedakar Akca - πρώ-

ην ταγματάρχη και Osman Koltarla - πρώην 
ταγματάρχη, υπεύθυνο για την ασφάλεια του 
Προεδρικού Μεγάρου. Κρίθηκαν ένοχοι από το 
Κακουργιοδικείο της Άγκυρας για πολλές κατη-
γορίες, κυρίως για απόπειρα ανατροπής της συ-
νταγματικής τάξης, συμμετοχή σε τρομοκρατική 
οργάνωση, καθώς και απόπειρα δολοφονίας του 

Τούρκου Προέδρου.
Η Εισαγγελία τούς κατηγόρησε επίσης ότι εί-

χαν εισβάλει στο δημόσιο δίκτυο TRT και είχαν 
αναγκάσει τους δημοσιογράφους να μεταδώ-
σουν ζωντανά ανακοινώσεις των πραξικοπημα-
τιών, καθώς και ότι είχαν επιτεθεί στο αρχηγείο 
του επιτελείου στρατού.

Η απόπειρα πραξικοπήματος, στις 15 Ιουλί-
ου 2016, στοίχισε τη ζωή σε 251 ανθρώπους, εκ 
των οποίων 35 πραξικοπηματίες.

Η Τουρκία κατηγορεί τον Φετουλάχ Γκιουλέν, 
ιεροκήρυκα που έχει αυτοεξοριστεί στις ΗΠΑ, 
ότι ήταν ο εγκέφαλος της απόπειρας πραξικο-
πήματος, κατηγορία την οποία ο ίδιος αρνείται. 
Χιλιάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί και δικα-
στεί για φερόμενες σχέσεις με το κίνημα του 
Γκιουλέν από το 2016.

Η Βενεζουέλα θα ζητήσει από τον ΟΗΕ 
να συμβάλει να δημιουργηθούν δίαυλοι επι-
κοινωνίας με την Κολομβία όσον αφορά τις 
μάχες στην περιοχή των συνόρων των δύο 
κρατών, ανήγγειλε ο Υπουργός Εξωτερικών 
της χώρας.

Η κυβέρνηση του Προέδρου, Νικολάς 
Μαδούρο, λέει πως οι ένοπλες δυνάμεις της 
χώρας μάχονται εναντίον «ένοπλων ομάδων 
Κολομβιανών ατάκτων» κοντά στα σύνορα 
των δύο κρατών. Τουλάχιστον οκτώ μέλη των 
ένοπλων δυνάμεων έχουν σκοτωθεί, δεκάδες 
άλλα έχουν τραυματιστεί και χιλιάδες άμαχοι 
έχουν εκτοπιστεί από την 21η Μαρτίου.

Η κυβέρνηση της Κολομβίας διατείνεται ότι 
η κυβέρνηση της Βενεζουέλας μπλέχτηκε σε 

συγκρούσεις μεταξύ διάφορων ομάδων απο-
στατών των FARC και συνεργάζεται με κά-
ποιες από αυτές στη διακίνηση ναρκωτικών. Η 
κυβέρνηση της Βενεζουέλας διαψεύδει κατη-
γορηματικά τους ισχυρισμούς της Κολομβίας.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Βενε-

ζουέλας, Χόρχε Αρεάσα, δήλωσε πως η χώρα 
του θα επιδώσει επιστολή στον ΓΓ του ΟΗΕ 
με την οποία θα του ζητεί να διευκολύνει να 
διεξαχθούν συνομιλίες ανάμεσα στο Καράκας 
και στην Μπογοτά.

Τα HE και το ΥΠΕΞ της Κολομβίας δεν απά-
ντησαν αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων 
Reuters τούς ζήτησε να σχολιάσουν την αναγ-
γελία αυτή. Η κυβέρνηση της Κολομβίας λέει 
πως τουλάχιστον 5.000 άμαχοι, κάτοικοι της 
πόλης Λα Βικτόρια, προσέφυγαν στην Αραου-
κίτα, στην επαρχία Αράουκα. Αυτή της Βενε-
ζουέλας εκτιμά ότι οι πρόσφυγες είναι περί-
που 3.500.

Η Μπογκοτά και το Καράκας έχουν διακό-
ψει τις διπλωματικές σχέσεις τους.

Διεθνής Αμνηστία: Η 
πανδημία χτυπά περισσότερο 

όσους βιώνουν καταπίεση
Τις επιπτώσεις της πανδημίας στις κοινωνι-

κές ομάδες που ήδη βιώνουν καταπίεση και δι-
ακρίσεις επισημαίνει η Διεθνής Αμνηστία στην 
ετήσια έκθεσή της για την κατάσταση των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. 

Στην Ετήσια Έκθεση Διεθνούς Αμνηστίας 
2020/21, τονίζεται ότι η πανδημία γεννά τερά-
στια συστημική ανισότητα παγκοσμίως με τις 
εθνοτικές μειονότητες, τους εργαζόμενους στον 
τομέα της Υγείας και τις γυναίκες μεταξύ των 
πιο σοβαρά πληγέντων, καθώς η Covid-19 χτυ-
πάει εκείνους και εκείνες που κλονίζονται από 
την καταπίεση, χάρη στην επί δεκαετίες ανισό-
τητα, παραμέληση και κακοποίηση.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι η πανδημία χρη-
σιμοποιείται από ηγέτες για να αυξήσει την επί-
θεσή τους στα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ η 
νέα γενική γραμματέας του οργανισμού, Ανιές 
Καγιαμάρ, ζητά να επανεξεταστούν και να επα-
ναλειτουργήσουν τα κατεστραμμένα συστήματα. 

Όπως σημειώνεται στην Έκθεση, η παγκό-
σμια πανδημία έχει αποκαλύψει την τρομερή 
κληρονομιά των σκόπιμα διχαστικών και κα-
ταστροφικών πολιτικών που διαιωνίζουν τις 
ανισότητες, τις διακρίσεις και την καταπίεση 
και άνοιξαν το δρόμο για την καταστροφή που 
επήλθε από την Covid-19.

Η Διεθνής Αμνηστία, που περιγράφει εκεί-
νους που έχουν ήδη περιθωριοποιηθεί, συμπε-

ριλαμβανομένων των γυναικών και των προ-
σφύγων, που φέρουν το καταστροφικό βάρος 
της πανδημίας, ως αποτέλεσμα δεκαετιών δια-
κριτικών αποφάσεων πολιτικής από παγκόσμι-
ους ηγέτες, σημειώνει ότι οι εργαζόμενοι στον 
τομέα της Υγείας, οι μετανάστες/ριες εργαζόμε-
νοι/ες και εκείνοι/ες του άτυπου τομέα -πολλοί 
στην πρώτη γραμμή της πανδημίας- προδόθη-
καν επίσης από παραμελημένα συστήματα υγεί-
ας και την ανεπαρκή οικονομική και κοινωνική 
υποστήριξη.

Η απάντηση στην παγκόσμια πανδημία έχει 
υπονομευθεί περαιτέρω από ηγέτες που έχουν 
εκμεταλλευτεί αδίστακτα την κρίση και χρησιμο-
ποίησαν την Covid-19 για να ξεκινήσουν νέες 
επιθέσεις κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
δηλώνει η οργάνωση.

«Η Covid-19 έχει βάναυσα αποκαλύψει και 
οξύνει τις ανισότητες τόσο εντός όσο και μετα-
ξύ των χωρών, ενώ τόνισε τη συγκλονιστική 
αδιαφορία που έχουν οι ηγέτες μας για την αν-
θρωπότητα. Δεκαετίες διχαστικών πολιτικών, 
λανθασμένα μέτρα λιτότητας και επιλογές από 

ηγέτες να μην ενισχύσουν τις καταρρέουσες δη-
μόσιες υποδομές, έχουν επιτρέψει σε αυτόν τον 
ιό να βρει πάρα πολλά εύκολα θύματα», δήλωσε 
η Ανιές Καγιαμάρ.

«Αντιμετωπίζουμε έναν κόσμο υπό καθε-
στώς σύγχυσης. Σε αυτό το σημείο της πανδη-
μίας, ακόμη και οι πιο παραπλανημένοι ηγέτες 
θα αγωνιζόταν να αρνηθούν ότι τα κοινωνικά, 
οικονομικά και πολιτικά μας συστήματα έχουν 
διαλυθεί», πρόσθεσε.

Επίσης, η Έκθεση δείχνει πώς οι υπάρχουσες 
ανισότητες, ως αποτέλεσμα δεκαετιών τοξικής 
ηγεσίας, έχουν αφήσει τις εθνοτικές μειονότη-
τες, τους πρόσφυγες, τους ηλικιωμένους και τις 
γυναίκες δυσανάλογα αρνητικά επηρεασμένους 
από την πανδημία.

Η Έκθεση επισημαίνει μια σημαντική αύξη-
ση της έμφυλης βίας και της ενδοοικογενειακής 
βίας με πολλές γυναίκες και ΛΟΑΤΚΙ άτομα να 
αντιμετωπίζουν αυξημένα εμπόδια στην προ-
στασία και υποστήριξη λόγω περιορισμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία, έλλειψη εμπιστευτικών 
μηχανισμών για τα θύματα, ώστε να αναφέ-
ρουν τη βία, ενώ παρέμεναν απομονωμένοι/ες 
με τους κακοποιούς τους και με περιορισμένες 
δυνατότητες ή σε αναστολή υπηρεσιών.

Οι γυναίκες και οι πρόσφυγες ανάμεσα στις ομάδες που έχουν δεχτεί 
ισχυρό πλήγμα από την πανδημία

ξένος τύπος Μάχες στα σύνορα Βενεζουέλας - Κολομβίας

Τουρκία: Ισόβια σε δεκάδες άτομα για το 2016
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Το κολαστήριο  
της ενόργανης

Η Εφημερίδα των Συντακτών, Ελλάδα

Μαζική οργάνωση της πάλης 
χωρίς καθυστέρηση

Ριζοσπάστης, Ελλάδα

Κίνα, Ρωσία, Ιράν: Ο μεγάλος 
αποκλεισμός στο διαδίκτυο

Le Monde, Γαλλία
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Οι ηγεσίες των έξι συντεχνιών εργαζομένων 
στον ευρύτερο «δημόσιο» τομέα στα κατεχόμενα, 
που σήμερα πραγματοποιούν παναπεργία, ορ-
γάνωσαν χθες εκδήλωση διαμαρτυρίας μπροστά 
από την «πρωθυπουργία» με σύνθημα «Όχι στη 
φτωχοποίηση» και «Κυβέρνηση – εργατιά – κε-
φάλαιο». Όπως μεταδόθηκε από τα κατεχόμενα, 
η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με αφορμή 
την απόφαση της «κυβέρνησης» για «πάγωμα» 
της ΑΤΑ για 4 μήνες είχε ως στόχο οι συντεχνίες 
να διατρανώσουν την αποφασιστικότητά τους να 
διασφαλίσουν τα νόμιμα δικαιώματα των εργαζο-
μένων στο «δημόσιο».

Τη διαμαρτυρία χθες και την παναπεργία σή-

μερα πραγματοποιούν οι συντεχνίες «δημοσίων 
υπαλλήλων» KTAMS, KAMUSEN, Kamu-İş, η 
συντεχνία των εργαζομένων στα «τελωνεία» Güç-
Sen, η συντεχνία των εργαζομένων στο «τμήμα 
εσόδων και φόρων» Vergi-Sen και η συντεχνία 
νοσηλευτών και μαιών. Ο πρόεδρος της μεγαλύ-
τερης συντεχνίας, KTAMS, Γκιουβέν Μπενγκιχάν, 
δήλωσε ότι άδικα και χωρίς να έχει νόμιμη βάση, 
ενώ η «βουλή» είναι ανοικτή, η «κυβέρνηση» απο-
φάσισε με «διάταγμα» να σταματήσει την καταβο-
λή της ΑΤΑ για 4 μήνες. Ανακοίνωσε ότι τις κι-
νητοποιήσεις τους στηρίζουν και οι οργανωμένοι 
εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα γιατί «αυτός 
είναι ένας κοινός αγώνας».

Εκδήλωση διαμαρτυρίας χθες στα κατεχόμενα 

Μείωση της τάξεως του 18,11% πα-
ρατηρήθηκε στις υποθέσεις ναρκωτικών 
που χειρίστηκε η Υπηρεσία Καταπολέμη-
σης Ναρκωτικών κατά το πρώτο τρίμηνο 
του 2021, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο διοικη-
τής της ΥΚΑΝ, Μιχάλης Κατσουνωτός, ο 
οποίος ανέφερε ότι η Υπηρεσία χειρίστηκε 
από την αρχή του έτους μέχρι και την 31 
Μαρτίου  226 υποθέσεις. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία, αυτό σημαίνει πενήντα λιγότε-
ρες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περ-
σινή περίοδο, κατά την οποία καταγράφη-
καν 276 υποθέσεις.

Την ίδια ώρα, καταγράφεται μείωση 
των εμπλεκόμενων προσώπων, αφού φέ-
τος καταγράφηκε εμπλοκή 245 προσώ-
πων σε υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ κατά 
το πρώτο τρίμηνο του 2020 τα ενεχόμενα 
πρόσωπα άγγιξαν τα 300.

Όπως ανέφερε ο κ. Κατσουνωτός, «πα-

ρατηρείται μια μείωση της τάξεως του 
18,11% στον αριθμό των υποθέσεων», για 
να προσθέσει ότι «μείωση καταγράφεται 
και στα ενεχόμενα πρόσωπα της τάξεως 
του 18,33%». Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. 
Κατσουνωτό κατά το πρώτο τρίμηνο αυ-
τού του έτους σημειώθηκε αύξηση 27,77% 
στις σοβαρές υποθέσεις, σημειώνοντας ότι 
καταγράφηκαν 18 σοβαρές υποθέσεις σε 
σύγκριση με 13 που καταγράφηκαν την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ανέφερε, επίσης, ότι από τις αρχές του 
χρόνου μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2021 
είχαν κατασχεθεί 30 κιλά κάνναβης, 45 
κιλά φυτά κάνναβης, 2 κιλά μεταμφετα-
μίνες και μικροποσότητες άλλων ναρκω-
τικών ουσιών.

Σύμφωνα με τον Διοικητή της ΥΚΑΝ, 
έχουν παρατηρηθεί επιπτώσεις στο θέμα 
της διακίνησης των ναρκωτικών κατά την 

περίοδο του περσινού lockdown.
Αναφερόμενος σε στατιστική ανάλυση 

που έχει γίνει για την περίοδο του ολικού 
lockdown από τις 13/3/2020 μέχρι τις 
20/5/2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2019, ο κ. Κατσουνωτός είπε 
ότι «παρατηρήθηκε μείωση στο συνολικό 
αριθμό των υποθέσεων της τάξεως του 
29,90%, δηλαδή από 194 υποθέσεις που 
καταγράφηκαν τη συγκεκριμένη περίοδο 
το 2019 οδηγηθήκαμε στις 136 το 2020, 
συνεπεία του lockdown».

«Είναι μια ανάλυση», είπε, «που δείχνει 
ότι υπήρξε επίπτωση στο θέμα της δια-
κίνησης των ναρκωτικών από την παν-
δημία, λόγω του ότι τα αεροδρόμια ήταν 
κλειστά και οι εταιρείες κλειστές. Ήταν μια 
περίοδος που υπήρχαν δυσκολίες πολλές 
στο να γίνει εισαγωγή και διακίνηση ναρ-
κωτικών».

Μείωση 18% στις υποθέσεις ναρκωτικών το Α’ τρίμηνο του 2021

Γνωστοποιείται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας, ασκώντας τις εξουσίες που του 
παρέχουν οι Περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας και με τη συναίνεση του 
Αρχηγού της Αστυνομίας, έχει εγκρίνει και εφαρμόσει τα πιο κάτω μέτρα τροχαίας στη 
Λάρνακα:

1) Τη δημιουργία ενός χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος ΑμΕΑ στην οδό Ζή-
νωνος Κιτιέως κατά μήκος της οδού, σε σημείο υφιστάμενου χώρου στάθμευσης, με-
ταξύ των συμβολών της με την οδό Φίλιου Ζαννέτου και την οδό Ζήνωνος Πιερίδη.

2)  Τη δημιουργία ενός χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος ΑμΕΑ στην οδό Κων-
σταντίνου Καλογερά σε σημείο υφιστάμενου χώρου στάθμευσης, κατά μήκος της 
οδού, μεταξύ των συμβολών της με την οδό Σταδίου και την οδό Νικηφόρου Φωκά. 

3) Τη δημιουργία ενός χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος ΑμΕΑ στην οδό Ερμού 
σε σημείο υφιστάμενου χώρου στάθμευσης κατά μήκος της οδού, μεταξύ των συμβο-
λών της με την οδό Αποστόλου Παύλου και την οδό Βίκτωρος Ουγκώ. 

4) Την τοποθέτηση Πινακίδων Τροχαίας για «Απαγόρευση Εισόδου» στο σημείο της οχη-
ματικής πρόσβασης που εφάπτεται της Λεωφόρου Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ και αποτελεί 
έξοδο από το Χώρο Στάθμευσης Λεωφορείων και οχημάτων.

5) Τη μετατροπή δύο υφιστάμενων χώρων στάθμευσης οχημάτων σε χώρους στάθμευ-
σης οχημάτων ΤΑΞΙ.

6) Τη μετατροπή ενός υφιστάμενου χώρου στάθμευσης οχημάτων σε χώρο στάθμευσης 
αναπηρικών οχημάτων ΑμΕΑ.

7) Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων με τη χάραξη διπλής κί-
τρινης γραμμής σε όλο το ανατολικό μήκος της ανώνυμης παρόδου της Πλατείας Βα-
σιλέως Παύλου.

8) Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων με τη χάραξη διπλής κί-
τρινης γραμμής και στις δύο πλευρές της οδού Ευριπίδου από τη συμβολή με τη Λε-
ωφόρο Γρίβα Διγενή μέχρι τη συμβολή με την οδό Ισίδωρου Μιλήσιου.

Λάρνακα, 8 Απριλίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ



ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του 
αλιευτικού καταφυγίου Ορμήδειας ξεκινούν 
τις επόμενες εβδομάδες, αφού υπογράφηκε 
το κατασκευαστικό συμβόλαιο.  Το συμβόλαιο 
υπογράφηκε σε επιτόπια τελετή την περασμέ-
νη Τρίτη 6 Απριλίου εκ μέρους της κυβέρνησης 
από την αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμή-
ματος Δημοσίων  Έργων, Ελένη Κασκίρη και 
εκ μέρους της εταιρείας «C. KASINOS & SON 
LTD», από τον γενικό διευθυντή Κώστα Κάσι-
νο, στην παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων Γιάννη Καρούσου και 
του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος Κώστα Καδή. Το έργο έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θά-
λασσα και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Τα-
μείο Θάλασσας και Αλιείας με ποσοστό 75%. 
Με το συγκεκριμένο έργο αναμένεται η αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας 
των αλιευτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβα-
νομένων των παράκτιων στόλων μικρής κλί-
μακας, καθώς και η βελτίωση της ασφάλειας 
και των συνθηκών εργασίας των ψαράδων 
που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη πε-

ριοχή, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Το έργο 
βρίσκεται εντός του αλιευτικού καταφυγίου 
Ορμήδειας, στην τοποθεσία Μερίτζι, στον παλιό 
δρόμο Δεκέλειας - Ορμήδειας. Το σχέδιο αφορά 
βελτιώσεις εντός των ορίων του υφιστάμενου 
ψαρολίμανου και οι στόχοι του είναι να μειώ-
σει την υπερπήδηση του κυματισμού σε περι-
πτώσεις ακραίων κυματικών καταστάσεων, την 
κυματική διαταραχή εντός της λιμενολεκάνης, 
καθώς και να βελτιώσει την παρεχόμενη ασφά-
λεια τόσο στα σκάφη όσο και στις συνθήκες 
εργασίας των ψαράδων. Τα βασικά στοιχεία 
του έργου είναι: Ανύψωση του προσήνεμου 
κυματοθραύστη. Προσαρμογή του ακρομωλίου. 
Κατεδάφιση υφιστάμενων κρηπιδωμάτων και 
ανακατασκευή νέων. Κατεδάφιση υφιστάμενου 
κτιρίου / αποθήκης και κατασκευή νέου κτιρί-
ου / αποχωρητηρίων και διαμόρφωση χερσαί-
ων χώρων καταφυγίου.

Σύμφωνα με το συμβόλαιο, οι κατασκευα-
στικές εργασίες προγραμματίζεται να αρχίσουν 
στα μέσα Μαΐου 2021 με διάρκεια εκτέλεσης 
24 μήνες και κόστος €1.374.000,00 συν Φ.Π.Α.

Τάσος Περδίος

Ξεκινούν τα έργα ανάπλασης  
του αλιευτικού καταφυγίου Ορμήδειας

Αντί να στηρίζουν, ενεργούν διχαστικά για τους δήμους
Έριδα μεταξύ των Δήμων Αμμοχώστου 

και Κάτω Πολεμιδιών, έστω κι αν οι δύο 
δημοτικές Αρχές δεν το επεδίωξαν και δεν 
το επιθυμούν, κατάφερε να δημιουργήσει η 
κυβέρνηση με την ετσιθελική απόφασή της 
να παραχωρήσει στον προσφυγικό δήμο 
το ιστορικό κτίριο του Συνεργατισμού που 
βρίσκεται στην καρδιά των Πολεμιδιών και 
το διεκδικούσε ο οικείος δήμος.

Δεδομένου ότι και οι δύο δήμοι αντι-
μετωπίζουν εδώ και χρόνια σοβαρά προ-
βλήματα στέγασης των υπηρεσιών τους 
και ανέμεναν ότι η κυβέρνηση θα προ-
χωρούσε σε τέτοιες ενέργειες, ώστε να 
ικανοποιηθούν και οι δύο Αρχές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, έγινε ακριβώς το αντίθετο, 
με αποτέλεσμα ο κόσμος των Πολεμιδιών 
να βγει χθες, για δεύτερη μέρα, στους δρό-
μους διαμαρτυρόμενος για τον εμπαιγμό 
και την προκλητική στάση της κυβέρνη-
σης.

Με μαζική συγκέντρωση, δημοτική 
Αρχή και δημότες εκδήλωσαν την κάθετη 

αντίθεσή τους στην απόφαση της κυβέρ-
νησης να παραχωρήσει στο Δήμο Αμμο-
χώστου το κτίριο της ΣΠΕ, που εδώ και 
χρόνια διεκδικούσε ο Δήμος Πολεμιδιών 
για τις στεγαστικές του ανάγκες, απαιτώ-
ντας άμεση ανάκλησή της.

Από την πλευρά του ο Δήμος Αμμο-
χώστου αποδέχτηκε την κυβερνητική 
προσφορά του επίμαχου κτιρίου, επιση-
μαίνοντας ότι το θέμα μεταστέγασης των 
γραφείων του στη Λεμεσό υπάρχει από το 
2018, αφού η κατάσταση του υφιστάμενου 
ενοικιαζόμενου κτιρίου δεν μπορεί να κα-
λύψει τις ανάγκες του προσωπικού, του 
Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά ούτε και των 
υπηρεσιών εξυπηρέτησης των δημοτών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση, «μετά από αλλεπάλληλες συσκέ-
ψεις και συναντήσεις με τους αρμόδιους 
κρατικούς φορείς, αυτή είναι η τέταρτη 
προσπάθεια για μεταστέγαση του δήμου 
σε κτίριο που παρέχει το κράτος και είναι 
το ελάχιστο που οφείλει να διευθετήσει το 

κράτος μετά από 47 χρόνια προσφυγιάς, 
με τους δημότες της Αμμοχώστου να βρί-
σκονται διάσπαρτοι σε όλα τα μήκη και 
πλάτη της Κύπρου».

Το συγκεκριμένο κτίριο στα Πολεμίδια, 
όπως αναφέρεται, προτάθηκε στο Δήμο 
Αμμοχώστου από τα Υπουργεία Εσωτε-
ρικών και Οικονομικών από τον Σεπτέμ-
βριο του 2020 και το Δημοτικό Συμβού-
λιο Αμμοχώστου αποδέχτηκε την πρόταση 
με ικανοποίηση, αφού «μεγάλη μάζα του 
προσφυγικού κόσμου της Αμμοχώστου 
κατοικεί στα Κάτω Πολεμίδια».

Ξεκάθαρη στήριξη στο αίτημα του Δή-
μου Πολεμιδιών εκφράζει το ΑΚΕΛ Λε-
μεσού, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα ότι η 
κυβέρνηση έχει υποχρέωση να καλύψει 
και τις ανάγκες του Δήμου Αμμοχώστου. 
Παράλληλα, ζητά από την κυβέρνηση «να 
συνεργαστεί με το Δήμο Αμμοχώστου, 
ώστε να εξευρεθεί άλλο κτίριο για τη στέ-
γασή του».

Χρήστος Χαραλάμπους

ΑΚΕΛ: Να 
αποκατασταθεί 

η δικαιοσύνη
Δίκαια και δικαιωματικά ο 

Δήμος Πολεμιδιών διεκδικεί 
το κτίριο της ΣΠΕ, τονίζει το 
ΑΚΕΛ Λεμεσού, γιατί είναι 

δημιούργημα των ίδιων 
των Πολεμιδιωτών που το 

έκτισαν με κόπους και θυσίες, 
αναφέρει, καλώντας την 

κυβέρνηση «να αποκαταστήσει 
τη δικαιοσύνη και να 

προχωρήσει σε διαβούλευση 
για παραχώρηση των κτιρίων 

του Συνεργατισμού στις οικείες 
τοπικές Αρχές, τερματίζοντας το 

ξεπούλημα του Συνεργατισμού 
και της περιουσίας του».

Ο κυβερνητικός ετσιθελισμός μετέτρεψε το κτίριο της ΣΠΕ Πολεμιδιών σε μήλον της Έριδος

Κηδεύτηκε με τιμές  
ο Στέλιος Βασιλείου

Το ΑΚΕΛ και το Λαϊκό Κίνημα της Λάρνα-
κας αποχαιρέτησαν χθες σε βαθύ πένθος τον 
Στέλιο Βασιλείου, βετεράνο στέλεχος του κόμ-
ματος και επιφανή αγωνιστή της αντίστασης 
κατά του προδοτικού πραξικοπήματος.

Ο Στέλιος Βασιλείου έφυγε από τη ζωή σε 
ηλικία 77 ετών σκορπώντας θλίψη στον κό-
σμο της Αριστεράς, την οποία τίμησε όσο λίγοι 
με τη ζωή και τη δράση του.

Τον επικήδειο λόγο εκφώνησε η επαρχι-
ακή γραμματέας του ΑΚΕΛ Λάρνακας, Χρυ-
στάλλα Αντωνίου, η οποία έπλεξε το εγκώμιο 
του εκλιπόντος, γεννημένου στη Μοσφιλωτή 
το 1944.  Από το 1971, η ζωή του ήταν άρ-
ρηκτα συνδεδεμένη με το Λαϊκό Κίνημα, από 
την ΕΔΟΝ, της οποίας διετέλεσε επαρχιακός 
γραμματέας, μέχρι τον έμμισθο μηχανισμό 
του κόμματος. Κορυφαίο κεφάλαιο της ζωής 
του στο οποίο αναφέρθηκε ξεχωριστά η Χρ. 
Αντωνίου ήταν η αντίσταση στην προδοσία 
του 1974. 

Ο Στέλιος Βασιλείου έζησε από πρώτο χέρι 
τη θηριωδία των φασιστών, αφού επέβαινε 
στην αυτοκινητοπομπή στην οποία δολοφο-
νήθηκαν οι τέσσερις ήρωες του Άη Γιάννη 
στη Λάρνακα ανήμερα του πραξικοπήματος. 
Ο ίδιος γλίτωσε από τύχη από τις σφαίρες, όχι 
όμως και από τη βάναυση κακοποίηση από 
τους πραξικοπηματίες ενώ ήταν τραυματίας 
στο νοσοκομείο! «Ο Στέλιος είναι συνώνυμο 
και σύμβολο της Αντίστασης. Είδε κατάμα-
τα το φασισμό και τις θηριωδίες του και τον 
έφτυσε», είπε χαρακτηριστικά η ε.γρ. του 
ΑΚΕΛ Λάρνακας, η οποία ανέδειξε την πα-
ρακαταθήκη που αφήνει ένας άνθρωπος που 
συνέδεσε τη ζωή με με τον αγώνα για επίλυση 
του Κυπριακού και με τους αγώνες για δικαί-
ωση των εργαζομένων.  

Τάσος Περδίος
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Στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφoυ 
 Αρ. Αιτ. 42/2021
Δικαιoδoσία Επικύρωσης 
Διαθηκώv

Αναφορικά με τηv περιoυσία του 
αποβιώσαντος JOHN BEVAN, 
τέως από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Με την παρούσα δίδεται ειδο-
ποίηση ότι μετά τηv παρέλευση 
8 ημερώv από σήμερα θα υπο-
βληθεί αίτηση επικύρωσης Δια-
θήκης στον Πρωτοκολλητή για 
τo διoρισμό του κ. ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ από την Πάφο 
ως εκτελεστή της διαθήκης του 
πιο πάvω απoβιώσαντος.
Οποιαδήποτε έvσταση θα πρέ-
πει να υπoβληθεί εντός της πιo 
πάvω αvαφερόμεvης πρoθεσμί-
ας.

Αvδρέας Δημητριάδης & Σία 
ΔΕΠΕ
Δικηγόρoι

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφoυ
Αρ. Αιτ. 41/2021

Δικαιoδoσία Επικύρωσης  
Διαθηκώv

Αναφορικά με τηv περιoυσία 
του αποβιώσαντος KENNETH 
GORDON EDWARDS, τέως από 
το Ηνωμένο Βασίλειο.

Με την παρούσα δίδεται ειδοποί-
ηση ότι μετά τηv παρέλευση 8 
ημερώv από σήμερα θα υποβλη-
θεί αίτηση επικύρωσης Διαθήκης 
στον Πρωτοκολλητή για τo διoρι-
σμό του κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΑΔΗ από την Πάφο ως εκτελε-
στή της διαθήκης του πιο πάvω 
απoβιώσαντος.

Οποιαδήποτε έvσταση θα πρέπει 
να υπoβληθεί εντός της πιo πάvω 
αvαφερόμεvης πρoθεσμίας.

Αvδρέας Δημητριάδης & Σία 
ΔΕΠΕ
Δικηγόρoι

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  

ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 12(1)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(1) των 
περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Πα-
ρεκκλίσεις) Κανονισμών, με την παρούσα 
γνωστοποιείται ότι ο Ανδρέας Παναγιώ-
του προτίθεται να υποβάλει αίτηση στο 
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Πάφου 
για τη χορήγηση της Δήλωσης  Πολιτικής 
κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δή-
λωσης Πολιτικής για την ακόλουθη ανά-
πτυξη: Προσθήκες σε εστιατόριο, αίθουσα 
δεξιώσεων, εξωτερικός καλυμμένος χώ-
ρος εστίασης (πέργολα) και δύο κατοικίες 
(η μία είχε κατασκευαστεί πριν το 1974).
Η αίτηση αφορά μέρος των τεμαχίων 
με αρ. 4, 131, 133, 134, 136, 137, Φ/Σχ. 
51/46 στην περιοχή του Κοινοτικού Συμ-
βουλίου Τίμης. Το τεμάχιο βρίσκεται στο 
δρόμο αεροδρομίου.
Η παρέκκλιση για την οποία υποβάλλεται 
η αίτηση αφορά: Οι κατασκευές βρίσκο-
νται στην πολεοδομική ζώνη Ζ1 και εντός 
της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας.
Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατό 
να ληφθούν από τα Γραφεία της Πολεο-
δομικής Αρχής κατά τις εργάσιμες ώρες 
και ημέρες.
Έγγραφες παραστάσεις είναι δυνατό να 
υποβληθούν στην Πολεοδομική Αρχή 
μέσα σε διάστημα ενός μηνός από τη δη-
μοσίευση της παρούσας ειδοποίησης.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ  

ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ)  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2016  

(Κ.Δ.Π. 62 ΤΟΥ 2016)

Ειδοποίηση 
δυνάμει του Κανονισμού 5(1)

Δίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό 5(1) των περί 
Πολεοδομίας και Χωροταξίας 
(Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προ-
σφυγές) Κανονισμών του 2016, 
ότι εγώ, ο Παναγιώτου Αθανά-
σης από Λεμεσό, ιδιοκτήτης του 
τεμαχίου ΕΠΙ 242, Φύλλο Σχέ-
διο 0/2-207-340, Τοποθεσία/
Ενορία: Γερμασόγεια, Γεωργί-
ου Α’ 65, θα υποβάλω αίτηση 
στην Πολεοδομική Αρχή (Διευ-
θυντής Τμήματος Πολεοδομίας 
και Οικήσεως) για εξασφάλιση 
πολεοδομικής άδειας για αλλα-
γή χρήσης από κατάστημα σε 
φροντιστήριο μαγειρικής.
Παραστάσεις κατά της αιτήσε-
ως μπορούν να υποβληθούν 
προς την Πολεοδομική Αρχή 
μέσα σε προθεσμία 21 ημερών 
από τη δημοσίευση της Ειδο-
ποιήσεως αυτής.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 
ΕΝΤΟΛΗ 2/2006 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 

4.7 ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 2/2006

Σύμφωνα με την Παράγραφο 4.7 
της Εντολής 2/2006 του Υπουργού 
Εσωτερικών, με την παρούσα γνω-
στοποιείται ότι η εταιρεία ΠΤΗΝΕΚ 
ΛΤΔ προτίθεται να υποβάλει αίτη-
ση στο Διευθυντή Τμήματος Πολε-
οδομίας και Οικήσεως για τη χορή-
γηση πολεοδομικής άδειας για τη 
δημιουργία Φωτοβολταϊκού Πάρ-
κου ισχύος 240 KW.
Η αίτηση αφορά το τεμάχιο με αρ. 
301, Φ/Σχ. 39/05, στην περιοχή 
του Κοινοτικού Συμβουλίου Mαρ-
κί.
Περισσότερες πληροφορίες εί-
ναι δυνατό να ληφθούν από τα 
Γραφεία της Πολεοδομικής Αρ-
χής κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Έγγραφες παραστάσεις είναι 
δυνατό να υποβληθούν στην Πο-
λεοδομική Αρχή μέσα σε διάστη-
μα 21 εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της πα-
ρούσας γνωστοποίησης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η εταιρεία EL. A. PEKA 
BUTCHERY LTD με 
Α.Μ.Ε 2444443/3/4722 
ζητά να προσλάβει 4 κρε-
οκόπτες - παρασκευα-
στές ασιατικών αλλαντι-
κών για το εργαστήριό 
της στο Φρέναρος. 
Μισθός βάσει συλλογι-
κής σύμβασης. 
Για πληροφορίες απο-
τείνεστε στο Επαρχια-
κό Γραφείο Εργασίας 
στο Παραλίμνι στο τηλ. 
23812052. 

ΣΩΚΡΑΤΗ ΧΑΣΙΚΟ
(από το Κάτω Δίκωμο)

που απεβίωσε τη Δευτέρα 5/4/2021 σε ηλικία 64 ετών, κηδεύουμε
την Κυριακή 11 Απριλίου 2021 στις 11.00 π.μ. 

από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειό Λευκωσίας.

Οι τεθλιμμένοι:
Μητέρα: Δέσποινα

Παιδιά: Άννα Μαρία, Ιωάννης, Φρίξος
Αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Λόγω της πανδημίας η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.

Αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές στους αντικαρκινικούς συνδέσμους «Αροδαφνούσα» και ΠΑΣΥΚΑΦ.

ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας υιό, πατέρα και αδελφό

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Πωλείται οικιστικό τεμάχιο 
σε καταπληκτική περιοχή 
(Grammar School) και βιο-
τεχνικό τεμάχιο στη Λακα-
τάμια. 
Τηλ. 99599598, 
99609646

Οι Περί Διαχειρίσεως Κληρονομιών Κανονισμοί 1955
ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ  
Δικαιοδοσία Επικύρωσης Διαθήκης    Αρ. Αίτησης: 12/2021

Αναφορικά με την Αικατερίνη Ιακώβου, κάτοχος δελτίου 
ταυτότητας 387186

Αποβιώσασα 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Δίδεται ειδοποίηση ότι μετά την παρέλευση 8 ημερών, από τη 
δημοσίευση της παρούσης θα υποβληθεί στο Πρωτοκολλητεί-
ον Επικυρώσεως Διαθηκών του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λε-
μεσού, αίτηση για παραχώρηση στον κ. Γιάννο Δανιηλίδη από 
την Λεμεσό, του παραχωρητηρίου επικύρωσης της Διαθήκης 
της αποβιωσάσης Αικατερίνη Ιακώβου τέως από τη Λεμεσό.

Φωτάκης  Τ.  Αποστολίδης
Δικηγόρος Προτιθέμενου Εκτελεστή

Διεύθυνση: Τo Δικηγoρικό Γραφείo τoυ κ. Φωτάκη Τ. 
Απoστoλίδη, oδός Γρίβα Διγεvή, «Μέγαρov Παvαγίδη», 2oς 
όρoφoς, Γραφείov 2, Λεμεσός Τηλ: 25369523 και Τηλεομοι-
οτυπική Διεύθυνση 25373745 καθώς και ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: apostolides.fotakis@cytanet.com.cy 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ

σε σχέση με αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοι-
ών της Δήλωσης Πολιτικής, για Θεματικό Πάρκο - Εξειδικευμένη Ανάπτυξη Εγκατα-
στάσεων Αναψυχής / Ψυχαγωγίας - Κέντρο Πολλαπλού Αθλητικού / Ψυχαγωγικού 

Χαρακτήρα, με υποστηρικτική χρήση ξενοδοχείου 200 κλινών, αεροδρόμιο κ.λπ., 
στα τεμάχια Αρ. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 165 & 166, Φ/Σχ. 29/39.W1, Τμήμα 2, 
Αρ. 167 & 169, Φ/Σχ. 29/39.W2, Τμήμα 2, Αρ. 93, 94 & 95, Φ/Σχ. 29/38, Τμήμα 0, στην 

Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας, στην επαρχία Λευκωσίας και Αρ. 96, 97, 132, 
133, 134, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 & 178, Φ/Σχ. 

29/38, Τμήμα 0, στην κοινότητα Μενοίκου, στην επαρχία Λευκωσίας.

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση για 
σκοπούς εξέτασης της αίτησης των κ.κ. Ελένης Σκορδή και άλλων (για την Εταιρεία T. P. 
Mediterranean Adventures Ltd) (ΛEY/0724/2020), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής 
άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για Θεματικό Πάρκο – Εξει-
δικευμένη Ανάπτυξη Εγκαταστάσεων Αναψυχής / Ψυχαγωγίας – Κέντρο Πολλαπλού Αθλη-
τικού / Ψυχαγωγικού Χαρακτήρα, με υποστηρικτική χρήση ξενοδοχείου 200 κλινών, αερο-
δρόμιο κ.λπ. Η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και 26(3) του περί 
Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των περί Πολεοδομίας 
και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99).
Η Δημόσια Ακρόαση, η οποία αποτελεί μορφή δημοσίου διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ 
των ενδιαφερομένων μερών, αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και δημοκρα-
τικότητας στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης.
Η διενέργεια της ακρόασης στοχεύει κυρίως στην πληρέστερη και πλέον ακριβή ενημέρω-
ση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, έτσι ώστε το όργανο αυτό να μπορεί να καταλή-
ξει σε μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τη 
λήψη της τελικής απόφασης.
Η Δημόσια Ακρόαση είναι ανοικτή για το κοινό και θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ειδικής 
έγκρισης του Υπουργού Υγείας την Παρασκευή 16/04/2021, η ώρα 11.00 π.μ., στην αί-
θουσα Συνοδικού Ιεράς Μητρόπολης Ταμασσού και Ορεινής, Λεωφόρος Σταύρου 
Στυλιανίδη 18, 2642 Επισκοπειό (αρ. τηλ. 96555200), όπου θα τηρηθούν όλες οι οδη-
γίες του σχετικού υγειονομικού πρωτοκόλλου για σκοπούς αποφυγής της εξάπλωσης της νό-
σου COVID–19. Σημειώνεται ότι στις 10.00 π.μ. θα προηγηθεί επίσκεψη στο χώρο της ανά-
πτυξης.  

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ-
θρο 25 του Περί Ακινήτου Ιδιο-
κτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και 
Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 224, ότι 
συμφωνήθηκε να πωληθεί το με-
ρίδιο ή συμφέρον στα ακίνητα που 
αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 
3/Π/294/2021
Πωλητής: Bank of Cyprus Public 
Company Limited, Στασίνου 51, 
2002 Άγιος Δημήτριος, Δήμος 
Στροβόλου, Λευκωσία
Αγοραστής: Νεοφύτου Νεόφυτος, 
1ης Απριλίου 6, 5320 Λιοπέτρι, 
Αμμόχωστος
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 0/5809, Φύλλο/
Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 0/2-285-
374/9/204/7, Είδος Ακινήτου: Χω-
ράφι, Εμβαδό 5.168 τ.μ., Γεωγρα-
φική περιοχή: Αμμόχωστος, Δήμος 
Σωτήρας, Τοποθεσία: Σπιτούδκια, 
Μεταβίβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/2, 
Ποσό πώλησης: €25.000,00
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα ενδέχεται 
να υπόκεινται σε ΦΠΑ, ο οποίος 
δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό 
πώλησης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ειδοποιούνται όλοι οι ενδιαφε-
ρόμενοι ότι εγώ, o Θεόδωρος 
Χοίρας με αρ. Δ.Τ 832862, από 
την οδό Κερυνείας 8, Πεντάκω-
μο, Λεμεσός, προτίθεμαι να υπο-
βάλω αίτηση προς την Αρχή 
Αδειών για χορήγηση άδειας 
Μεταφορών «Γ» για ένα φορ-
τηγό όχημα τύπου ΕΝΙΑΙΟΝ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ μικτού βάρους 
26.000 kg για εξυπηρέτηση των 
αναγκών της επιχείρησής μου 
ως Μεταφορές Μηχανημάτων.
Το όχημα θα το χρησιμοποιώ για 
να μεταφέρω από την Κερυνείας 
8, Πεντάκωμο, προς όλη την Κύ-
προ, ανυψωτικό μηχάνημα και 
παρελκόμενα, αναγκαία για την 
επιχείρηση. Η μεταφορά θα γίνε-
ται χωρίς κόμιστρο.
Οποιεσδήποτε ενστάσεις πρέπει 
να υποβληθούν γραπτώς εντός 
20 ημερών από την ημερομη-
νία δημοσίευσης της παρούσης 
ανακοίνωσης με τα σχετικά δι-
καιολογητικά στα Επαρχιακά 
Γραφεία του Τμήματος Οδικών 
Μεταφορών.

ΔΗΛΩΣΗ – 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφε-
ρομένων ότι η STIRBU ELENA 
από KONTEAS 5, ZEPHYROS 
2, BLOCK 8, FLAT 137, 8504, 
MANDRIA, PAFOS, υπέβαλε στον 
Υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύ-
πος Μ.127) για πολιτογράφησή 
της ως Κύπρια πολίτης. Όποιος 
γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για 
τον οποίο δεν πρέπει να χορη-
γηθεί η αιτούμενη πολιτογράφη-
ση, καλείται όπως αποστείλει στον 
Υπουργό Εσωτερικών στη Λευ-
κωσία έγγραφη και υπογραμμένη 
έκθεση των γεγονότων.

ΔΗΛΩΣΗ – 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδια-
φερομένων ότι η VILLAMONTE 
VILMA ABARQUEZ από 
3C STASIKYPROU, AGIOS 
TYCHONAS, 4532, LIMASSOL 
υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτε-
ρικών αίτηση (Τύπος Μ127) για 
πολιτογράφησή της ως Κύπρια 
πολίτης. Όποιος γνωρίζει οποιον-
δήποτε λόγο για τον οποίο δεν θα 
έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη 
πολιτογράφηση, καλείται να απο-
στείλει στον Υπουργό Εσωτερικών 
στη Λευκωσία γραπτή και υπογε-
γραμμένη έκθεση των γεγονότων.

ΔΗΛΩΣΗ – 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδι-
αφερομένων ότι η NAVARRA 
CONCHITA MONTOYA από 12 
PALEPAPHOU, 3017, LIMASSOL, 
υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτε-
ρικών αίτηση (Τύπος Μ127) για 
πολιτογράφησή της ως Κύπρια 
πολίτης. Όποιος γνωρίζει οποιον-
δήποτε λόγο για τον οποίο δεν θα 
έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμε-
νη πολιτογράφηση, καλείται να 
αποστείλει στον Υπουργό Εσωτε-
ρικών στη Λευκωσία γραπτή και 
υπογεγραμμένη έκθεση των γε-
γονότων.



φαρμακεία

tv επιλογές

κληρώσεις

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
• Γρηγορίου - Παρανή Μαρία, Προδρό-

μου 65 Γ - Δ, έναντι στρατοπέδου, Στρόβο-
λος, 22664750, 96777430 • Λιασή Κατερίνα, 
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 79, έναντι εστια-
τορίου RANCHO, Λακατάμεια, 22384464, 
22324314 • Πατάτας Αντώνιος, Λεωφ. Αρχ. 
Μακαρίου ΙΙΙ 33Γ, δίπλα από κατάστημα 
MANGO Μακαρίου, 22754644, 22351030 
• Χατζηγεωργίου Ερρίκος, Λεωφ. Κυρηνείας 
132Γ, μεταξύ εκκλησίας Απ. Ανδρέα και Αγ. 
Νεκταρίου, Αγλαντζιά, 22338002, 22330761 
• Γεωργίου Ελένη, Αγίου Παύλου 69, κοντά 
στην εκκλησία Αγίου Παύλου, προς Άγιο Δο-
μέτιο, 22781766, 22773868

ΛΕΜΕΣΟΣ
• Λουκαΐδου – Πετράκη Ελεάνα, Λεωφ. Μα-

καρίου ΙΙΙ 135, μεταξύ PIZZA HUT & φώτα 
NAAFI, 25730050, 25755516 • Σακκάς Γε-
ώργιος, Αγίας Ζώνης 23Β, μεταξύ της εκκλη-
σίας Αγίας Ζώνης & Πενταδρόμου, 25366299, 

25342543 • Χαραλάμπους Χρύση, Κολωνακί-
ου 3, δίπλα από Γυμνάσιο Λινόπετρας, Άγιος 
Αθανάσιος, 25584040, 96624646 • Πετρίδου 
Χρύσω, Λεωφ. Ομονοίας 12, Αλέξια Κωρτ, 
25571632, 25770448

ΛΑΡΝΑΚΑ
• Ασπρής Νίκος, Λεωφ. Αρτέμιδος 48, έναντι 

ξενοδοχείου Λαγιώτη, 24624928, 24622102 • 
Ευλαβή Κατερίνα, Αρχ. Μακαρίου 65Α, πλη-
σίον ΤΑΪΠΕΪ, κινέζικο εστιατόριο, 24656469, 
24662689

ΠΑΦΟΣ
• Διομήδους Στέφανος, Ανθ/χαγού Γεωργίου 

Σάββα 2, μετά το Παφιακό Στάδιο προς Γερο-
σκήπου, Γεροσκήπου, 26961999, 99683122

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
• Καμηλάρης Ανδρέας, Κοραή 52, απένα-

ντι από το Λύκειο Παραλιμνίου, Παραλίμνι, 
23744160, 23743418

05:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
06:05-08:55 ΠΡΩΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ. Mε τη δημο-

σιογραφική ομάδα του Άστρα.
06:30 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ. Με τον Μιχάλη Μιχαήλ
06:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
08:40 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
08:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
09:05-10:55 ΠΡΩΙΝΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΟ. 

Μουσικές επιλογές με τον Γιώργο Σιεχερλή
09:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:05-12:55 ΑΣΤΡΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙ-

ΚΑ. Με τη Σοφία Πρώιμου
11:30 ΕΝΘΕΤΑ για τον πολιτισμό, τη σωστή 

διατροφή και πολλά άλλα
11:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:55-14:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ. Με 

την Οριάνα Παπαντωνίου.
14:05-14:55 Ο ΑΣΤΡΑ ΣΤΗ ΣΕΝΤΡΑ. Με τους 

Κωνσταντίνο Σκαμπύλη, Χρίστο Αποστολί-

δη και Γλαύκο Μιχαηλίδη.
14:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:05-16:55 ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ. Μουσι-

κές επιλογές με τον Πάμπο Φιλίππου
15:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00-17:55 Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΛΛΙΩΣ. Με 

τον Νεόφυτο Νεοφύτου.
17:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:05-21:00 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ. Με 

την Άντρη Δημητρίου.
18:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00-23:00 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ φεύγει για την Ιντερλάντια, με 

τον Στέλιο Κερυνειώτη
23:00-06:00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

ΕΚΠΟΜΠΩΝ
*ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑ: 9:00, 11:00, 15:00, 

19:00, 21:00, 23:00 (ενδεικτικά)

στη συχνότητα του Άστρα 92,8

tv ενημέρωση
ΡΙΚ1

06.45 Πρώτη Ενημέρωση 09.20 Κοίτα με 
στα μάτια 09.30 Όμορφη Μέρα - Κάθε Μέρα 
11.00 Είναι θέμα Υγείας 11.30 Από μέρα σε 
μέρα 14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 15.30 Γυναί-
κα 15.35 Χρυσές Συνταγές 16.30 Happy Hour 
3 18.00 Ειδήσεις και στη Νοηματική 18.20 
Κοντά Έπεσες 19.20 Καμώματα τζι Αρώματα 
19.55 Σαν Σήμερα Με το ΡΙΚ 20.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια 22.00 Βουλευτικές 
Εκλογές 2021 23.00 Ειδήσεις 23.05 Μαζί/
Birlikte 23.55 Σαν Σήμερα Με το ΡΙΚ 00.00 
Γυναίκα 00.15 Είναι Θέμα Υγείας 00.45 Κο-
ντά Έπεσες 01.45 Ειδήσεις 02.45 Βουλευτικές 
Εκλογές 04.00 Happy Hour 3 05.15 Χρυσές 
Συνταγές 06.15 Καμώματα τζι Αρώματα

ΡΙΚ2
07.30 Χωρίς Αποσκευές 08.00 Γέλα Χαμο-

γέλα 08.30 Μάγια η Μέλισσα 09.00 Το θαυμα-
στό ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον 09.25 Ο Μικρός 
Χνουδωτός 09.55 Μπόμπι και Μπιλ 10.15 
Γουίσπερ 10.40 Τα Τρενάκια Ρομπότ 11.15 
Γκάρφιλντ 12.00 Μάγια η Μέλισσα 12.25 Το 
θαυμαστό ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον 12.50 
Ο Μικρός Χνουδωτός 13.15 Μπόμπι και Μπιλ 
13.40 Γουίσπερ 14.05 Τα Τρενάκια Ρομπότ 
14.35 Γκάρφιλντ 15.15 Μάγια η Μέλισσα 
15.30 ΠΟΠ ΚΟΡΝ παίζω και μαθαίνω 16.55 Ο 
Δρόμος έχει τη Δική του Ιστορία 16.00 Συνεδρία 
της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων 
18.00 Euromaxx Architecture 18.30 EU4U 
με υποτίτλους  19.30 Γυναίκα 19.40 Ειδήσεις 
στην Αγγλική 19.50 Ειδήσεις στην Τουρκική 
20.00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματι-
κή 21.05 Χάλκινα Χρόνια 22.00 Das Boot - Πο-
λεμική, δραματική σειρά, βασισμένη στην ομώ-
νυμη κλασική ταινία, κατάλληλη για άτομα άνω 
των 15 ετών - Πρωταγωνιστούν: Vicky Krieps, 
Tom Wlaschiha, Thierry Fremont, August 
Wittgenstein, Leonard Scheicher, Franz Dinda, 
Fleur Geffrier. Επεισόδιο 6 & 7 00.00 Εμείς κι 
ο Κόσμος μας 01.00 Ειδήσεις στην Αγγλική και 
Τουρκική 01.20 Χρονογράφημα 01.50 Χωρίς 
Αποσκευές 02.20 Euronews

PLUS
06.10 ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 07.10 COOK 

EAT (Ε) 08.00 ΤΗΛΕΝΟΥΒΕΛΑ (μεταγλωττισμέ-
νη) (Ε) 10.00 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 12.00 ΜΕ ΑΛΛΗ 
ΜΑΤΙΑ, Season IΙI (σεζόν 2020/2021) 14.30 
ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 18.35 ΣΥΝΤΟΜΟ (10’) ΔΕΛΤΙΟ 
ΕΙΔΗΣΕΩΝ 18.50 ΤΗΛΕΝΟΥΒΕΛΑ 20.15 ΕΙ-
ΔΗΣΕΙΣ ΣΤΟ PLUS 20.50 ΤΑΞΙΔΙ ΓΕΥΣΕΩΝ, 
Season III (2020/2021) (Κ)21.50 ΑΟΡΑΤΟΣ 
ΦΑΚΟΣ 22.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ (18) ΔΡΑΣΗ, ΔΡΑ-
ΜΑ, ΘΡΙΛΕΡ, ΑΓΩΝΙΑ 00.10 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 
01.05 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 02.00 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ 
(12) 02.50 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 03.40 «ΑΠΟΔΕΙ-
ΞΕΙΣ LIVE» 04.45 VIDEO CLIPS 04.50 ΜΟΝΟ 
ΓΙΑ ΣΕΝΑ (Ε) 05.15 ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ, Season 
IΙΙ (Ε)  

ΟΜΕGA
06.00 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕΦ 07.00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ 

ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 09.00 ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ 
ΚΟΥ 12.00 ΕΠΙΠΛΟΓΚΟΥΡΜΕΔΙΕΣ (E) 13.00 
FARS ATTACK – BEST OF 13.40 ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ 
15.00 MASTER CLASS (E) 16.35 STYLE ME UP 
17.35 SHOPPING STAR 18.00 OMEGA NEWS 
18.10 SHOPPING STAR (συνέχεια) 19.00 Ο 

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 20.10 OMEGA NEWS 
21.15 ΕΡΩΤΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 22.30 ΡΑΔΙΟ 
ΑΡΒΥΛΑ 23.30 FARS ATTACK (E) 00.30 THE 
BLACKLIST 01.30 STYLE ME UP (E) 02.30 
ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ (Ε) 04.00 ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ

ANT1
06.30 ΗΛΙΟΣ (Ε) 07.20 ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ IV (Ε) 

08.10 STILL STANDING (Ε) 09.00 ΤΟ ΠΡΩΙ-
ΝΟ 11.00 ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 14.00 ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 14.50 ΟΙ ΣΥΜΜΑ-
ΘΗΤΕΣ (Ε) 15.40 Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
ΜΟΥ (Ε) 16.30 ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ IV (Ε) 17.20 STILL 
STANDING III (Ε) 18.00 ΤΑ ΝΕΑ ΣΕ 10’ 18.10 
… ΣΥΝΕΧΕΙΑ 18.20 ΗΛΙΟΣ 19.15 ΑΓΡΙΕΣ 
MEΛΙΣΣΕΣ ΙΙ 20.20 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 21.20 
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ 22.15 ANT - MAN - Πε-
ριπέτεια, παραγωγής 2012. 00.30 THE 2NIGHT 
SHOW 01.40 ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΑ (Ε) 
02.30 ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ (Ε) 03.20 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ 
ΑΝΤ1 04.10 ΝΙΩΣΕ ΜΕ ΙΙ (Ε) 04.50 ΕΡΩΤΑΣ 
(Ε) 05.40 ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΠΛΟΥΣΙΟΣ (Ε)

SIGMA
06.00 Ώρα για Φαγητό 06.45 Πρωτοσέλιδο 

με τον Ανδρέα Δημητρόπουλο 09.30 Ήρθε κι 
Έδεσε 11.00 Μεσημέρι και Κάτι 13.40 Βου-
ράτε Γειτόνοι (Ε) 14.15 Love It με την Ιωάν-
να Μαλέσκου 16.00 Καλό Μεσημεράκι με το 
Νίκο Μουτσινά 17.50 Super Makeover 18.00 
Γεγονότα σε συντομία 18.10 Super Makeover 
19.00 House of Fame 20.20 Τομές στα Γεγο-
νότα 21.20 Στο Παρά Πέντε 22.15 Χωρίς Πε-
ριστροφές με τον Γιάννη Καρεκλά 00.00 House 
of Fame (E) 01.00 Γεγονότα Τίτλοι Ειδήσεων 
01.10 Καλό Μεσημεράκι (Ε) 02.40 Love It (Ε) 
04.20 Τομές στα Γεγονότα (Ε) 05.20 Παντρεμέ-
νοι κι οι δυο (Ε) 

AΛΦΑ
05.30 POP UP 06.45 ALPHA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 

09.30 ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Ε) 10.15 DEAL (Ε) 11.00 
ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13.50 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε) 
14.35 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Ε) 15.30 
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 17.40 DEAL 18.00 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 18.10 
DEAL 18.20 ΑΓΓΕΛΙΚΗ 19.10 THE CHASE 
20.20 ALPHA NEWS 21.20 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ 
ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ 22.15 8 ΛΕΞΕΙΣ 23.00 
BATTLES OF THE COUPLES 01.00 ΕΛΑ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΜΟΥ (Ε) 01.45 THE CHASE (Ε) 02.30 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Ε) 03.15 8 ΛΕΞΕΙΣ (Ε) 04.00 ΜΕ 
ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ (Ε)

CAPITAL
08.00 Rubi - Τηλενουβέλα (Ε) 09.00 Τηλε-

αγορά tv mall 10.00 Εσμεράλδα - Τηλενουβέ-
λα (Ε) 11.00 Τηλεαγορά tv mall 12.00 Μαρία 
Μερτσέντες - Τηλενουβέλα (Ε) 13.00 Top story 
- με τη Στέφανη Φλωρίδου 15.30 Τηλεαγορά tv 
mall 18.00 Ιsabella - Τηλενουβέλα (Ε) 19.15 
Κεντρικό δελτίο ειδήσεων - με τη Χριστιάνα Βε-
ρεσιέ 19.50 Ειδήσεις στη Νοηματική 20.00 
Υγεία & ζωή - με τη Νίκη Λαζαρίδου 21.00 
Απειλή στον αέρα (part 1) - action 22.40 Απει-
λή στον αέρα (part 2) - action 00.20 Παιχνίδι 
επιβίωσης - action adventure 02.30 Σαν τον 
παλιό καιρό - romance comedy 04.15 Η κόρη 
του Ντανιέλ- drama 05.55 Top story (Ε)

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ενώ σύντομα 
θα εμφανίζονται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέ-
ουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί αρχικά ασθενείς μέχρι μέ-
τριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά στα προσήνεμα μέτριοι μέχρι 
ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη 
και παροδικά στα προσήνεμα το απόγευμα λίγο ταραγμένη μέχρι 
ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς 
στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα νότια και ανατολικά παρά-
λια, γύρω στους 21 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω 
στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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σαν σήμερα

εορτολόγιο

ο καιρός

ΚΕΡΥΝΕΙΑ 21

ΠΑΦΟΣ 23

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 25 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 21

ΛΑΡΝΑΚΑ 21

ΛΕΜΕΣΟΣ 23

Αγγελική
Alpha, ώρα: 18:20
Υπόθεση: Η Αθηνά κλείνει συμ-

φωνία με τον Μιχάλη να αποσύ-
ρουν τις κατηγορίες με αντάλλαγμα 
μόλις βγει απ’ τη φυλακή να φύγει 
απ’ το κτήμα και να μην πει σε κα-
νέναν ότι είναι γιος του Αργυρού.

Αντιδράσεις δημιουργούνται απ’ 
τον Δημήτρη και τον Νικόλα, όταν 
η Αθηνά δείχνει να δέχεται ότι η 
Αγγελική δεν είχε καμία ανάμειξη 
με την απόπειρα του Μιχάλη.

Η Αγγελική αναγκάζεται να πει 
ψέματα για άλλη μια φορά στον 
Στέφανο, ο οποίος της ζητάει εξη-
γήσεις γιατί δεν του είπε ότι πήγε 
να βρει τον Μιχάλη.

Ο Θωμάς ξεσπάει το θυμό του για 
όσα έχει κάνει ο Μιχάλης στη Λένα 
και τον Αποστόλη.

Όταν η Ελένη μαθαίνει τι έχει 
συμβεί, επισκέπτεται τον Μιχάλη 
στη φυλακή αποφασισμένη να του 
μιλήσει ξεκάθαρα για το ποια πραγ-
ματικά είναι.

Ημέρα των Ρομά
563 π.Χ.
Γεννιέται ο Βούδας.

1798
Γεννιέται ο Διονύσιος Σολωμός, εθνικός ποιητής της 
Ελλάδας.

1820
Ένας αγρότης στη Μήλο, σκάβοντας στο κτήμα του, 
ανακαλύπτει την Αφροδίτη της Μήλου.

1939
Γεννιέται ο Μανώλης Αγγελόπουλος, Έλληνας 
τραγουδιστής.

1973
Πεθαίνει ο Πάμπλο Πικάσο, Iσπανός ζωγράφος.

1989
Το ΚΚΕ, η Ελληνική Αριστερά, η ΕΔΑ και ανεξάρ-
τητοι αριστεροί συγκροτούν το Συνασπισμό της 
Αριστεράς και της Προόδου. Πρόεδρος ο Χαρίλαος 
Φλωράκης και Γραμματέας ο Λ. Κύρκος.

1990
Πεθαίνει ο Απόστολος Καλδάρας, Έλληνας συνθέτης.

1992
O Παλαιστίνιος ηγέτης Γιασέρ Αραφάτ εντοπίζεται 
ζωντανός στην έρημο της Λιβύης, 12 ώρες μετά την 
πτώση του αεροσκάφους του, κατά την οποία σκοτώ-
θηκαν τρία άτομα.

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΣΗΜΕΡΑ
Των Αποστόλων Αγάβου, Ασυγκρίτου Ερμού, Ηρω-
δίωνος Ρούφου και Φλέγοντος, Κελεστίνου Πάπα 
Ρώμης, Μάρτυρος Παυσιλύπου
ΑΥΡΙΟ
Δ΄ Χαιρετισμοί, Αγίου Ευψυχίου μάρτυρος

ΛΟΤΤΟ
ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

20 26 27 32 34 46 12

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ  
7ος ΑΡΙΘΜΟΣ

Με έξι επιτυχίες  .................................................. ΤΖΑΚ ΠΟΤ
Με πέντε + 1 κανένας  ..................................... €50.000,00
Με πέντε επιτυχίες κανένας  .............................. €1.500,00
Με τέσσερις επιτυχίες 20 κερδίζουν........................ €30,00
Με τρεις επιτυχίες 480 κερδίζουν  .............................€1,50

ΕΞΤΡΑ 5

SUPER 3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 7-4-2021

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 10294ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
3, 14, 16, 18, 21

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 10295ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
2, 5, 21, 25, 30

45087 (10.00) .......................... 7 ...... 9 ..... 5

45088 (11.00) .......................... 4 ...... 5 ..... 5

45089 (12.00) .......................... 4 ...... 7 ..... 4

45090 (13.00) .......................... 7 ...... 3 ..... 0

45091 (14.00) .......................... 2 ...... 4 ..... 7

45092 (16.00) .......................... 6 ...... 1 ..... 8

45093 (17.00) .......................... 4 ...... 9 ..... 3

45094 (18.00) .......................... 3 ...... 9 ..... 2

45095 (20.00) .......................... 5 ...... 8 ..... 4

45096 (21.00) .......................... 8 ...... 7 ..... 6



σταυρόλεξο

sudoku
ΛΥΣΗ

ζώδια
ΚΡΙΟΣ

Η ηµέρα ενδείκνυται για υλοποίηση των 
στόχων σου αλλά και για νέα ξεκινήµατα, 
γεµάτα δυναµισµό και σιγουριά από την 
πλευρά σου.

ΤΑΥΡΟΣ
Τα δεδοµένα και οι δυσκολίες του τελευ-

ταίου διαστήµατος έχουν ξεπεράσει τα όρια 
αντοχής σου, µε αποτέλεσµα να νιώθεις αδύ-
ναµος και ανίκανος να κάνεις το οτιδήποτε.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Η σηµερινή αίσθηση ζωντάνιας και δηµι-

ουργικότητας θα σου δώσει ώθηση να κινη-
θείς µε περισσότερη σιγουριά και αισιοδοξία 
στη διαδικασία πραγµατοποίησης των στό-
χων σου.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η ηρεµία που επικρατούσε τελευταία ανα-

ταράσσεται, µε νέα προβλήµατα που αφορούν 
κυρίως την οικογένειά σου. Η απογοήτευση 
και ο εκνευρισµός θα είναι κακοί σύµβουλοι.

ΛΕΩΝ
Τα τελευταία γεγονότα είναι λογικό να σε 

έχουν φορτίσει και να σε έχουν εξουθενώ-
σει. Αυτό καθιστά πολύ δύσκολη την πορεία 
πραγµάτωσης όσων στόχων έχεις θέσει.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Τα πράγµατα για σένα θα είναι κάπως δύ-

σκολα. Η σκοπιά από την οποία βλέπεις τα 
πράγµατα είναι εξαιρετικά αρνητική και θα 
σε κρατήσει αρκετό καιρό πίσω. Άλλαξε τη 
στάση σου, γίνε πιο αισιόδοξος.

ΖΥΓΟΣ
Στο φως θα έρθουν πολλά ζητήµατα 

προς άµεση τακτοποίηση και εσύ θα πρέπει 
να είσαι κατάλληλα προετοιµασµένος, για 
να µη χάσεις τη γη κάτω από τα πόδια σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η ηµέρα προσφέρεται για γρήγορες και 

δυναµικές αποφάσεις, καθώς οι εξελίξεις 
θα είναι ραγδαίες. Βέβαια όλο αυτό το πιε-
στικό και αγχωτικό κλίµα θα σε αποδιοργα-
νώσει και θα σε εξαντλήσει.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η ηµέρα δεν είναι θετική για σένα, γι’ 

αυτό θα ήταν καλό να κινείσαι µε πολ-
λή προσοχή και να αποφασίζεις κατόπιν 
ώριµης σκέψης. Η διάθεσή σου θα είναι 
επαναστατική.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Ευχάριστες εξελίξεις και νέα δεδοµέ-

να θα σε ευχαριστήσουν πολύ και θα σε 
πληµµυρίσει ένα αίσθηµα φρεσκάδας.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Πράγµατα που έχεις προγραµµατίσει θα 

αντιµετωπίσουν δυσκολίες και θα σου ανα-
τρέψουν τα δεδοµένα. Αν υιοθετήσεις σω-
στή στρατηγική, θα σταθείς στο ύψος των 
περιστάσεων.

ΙΧΘΥEΣ
Η κατάσταση στη ζωή σου είναι µπερ-

δεµένη και µέσα σου επικρατεί χάος και 
σύγχυση. Μην παρασύρεσαι από αµφιβο-
λίες. Εµπιστεύσου απόλυτα τον εαυτό σου.

Νηστίσιμες κροκέτες με σπανάκι

Υλικά:
•2-3 κ.σ. ελαιόλαδο
•1 σκ. σκόρδο
•1 κιλό σπανάκι 
•2 φρέσκα κρεµµυδάκια
•1/2 κ.γ. µπούκοβο
•1 πρέζα µοσχοκάρυδο
•ξύσµα λεµονιού, από 1 λεµόνι
•αλάτι
•πιπέρι
•1/4 µατσάκι δυόσµο
•250 γρ. νηστίσιµο λευκό τυρί
•80 γρ. φρυγανιά τριµµένη
•80 γρ. ηλιέλαιο, για τηγάνισµα

Για το πανάρισμα:
•αλεύρι γ.ο.χ.
•νερό
•φρυγανιά τριµµένη

Για το σερβίρισμα:
•σπιτική κέτσαπ

Εκτέλεση:
Τοποθετούµε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά 

και βάζουµε 1-2 κ.σ. ελαιόλαδο. Βάζουµε το 
σκόρδο ψιλοκοµµένο, το σπανάκι και ανακα-
τεύουµε 4-5 λεπτά να µαλακώσει το σπανάκι. 
Προσθέτουµε τα φρέσκα κρεµµύδια ψιλοκοµ-
µένα, το µπούκοβο, το µοσχοκάρυδο, το ξύσµα 
από το λεµόνι, αλάτι, πιπέρι, το δυόσµο ψιλο-
κοµµένο και ψήνουµε 1-2 λεπτά. Σουρώνουµε 
καλά ώστε να φύγει όλη η υγρασία. Μεταφέ-
ρουµε το µείγµα στο πολυµηχάνηµα µε τα µα-
χαίρια και προσθέτουµε το τυρί, τη φρυγανιά, 
το ελαιόλαδο και χτυπάµε καλά µέχρι να σφίξει 
το µείγµα και γίνει πουρές. Αν το µείγµα είναι 
ρευστό, το βάζουµε στο ψυγείο να σφίξει. Το-
ποθετούµε ένα βαθύ τηγάνι µε το ηλιέλαιο στη 
φωτιά να κάψει. Πλάθουµε το µείγµα σε κρο-
κέτες και περνάµε από το αλεύρι, το νερό και 
τη φρυγανιά. Ακολουθούµε ξανά την ίδια δι-
αδικασία παναρίσµατος και βάζουµε σε δόσεις 
στο καυτό ηλιέλαιο. Τηγανίζουµε για 3-4 λεπτά 
µέχρι να χρυσαφίσουν. Αφαιρούµε σε απορρο-
φητικό χαρτί. Ακολουθούµε την ίδια διαδικασία 
για όλες τις κροκέτες. Σερβίρουµε µε κέτσαπ.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1 Τα άρματα μάχης, τανκς. 12 
Λεπτό, αγανό (καθ.). 13 ... τοπ: 
ηλεκτρονικός υπολογιστής μικρού 
μεγέθους και βάρους. 14 Το 303 
με γράμματα. 15 ... Πιρς: Αμερικα-
νός καλαθοσφαιριστής. 16 Κεντρι-
κό Αποθετήριο Αξιών. 18 Τζακ ...: 
Αμερικανός βραβευμένος ηθοποιός 
(1925-2001). 20 Και έτσι οι πανη-
γυρισμοί. 23 Οργώνω των... αρχαί-
ων. 24 Βαφή μαλλιών χωρίς αμ-
μωνία (ξεν.). 25 Μείγμα από θερμό 
αέρα και ατμό ως κινητήρια δύναμη 
(μια γραφή). 27 Τσάρλι...: Αμερικα-
νός ηθοποιός του κινηματογράφου 
και της τηλεόρασης. 29 Μαζί με τη 
μάρα... συρφετός, όχλος. 30 Μια 
νότα. 31 Θέση διακόπτη (ξεν.). 33 
Μπόστον... Σοξ: αμερικανική ομάδα 
μπέιζμπολ από το 1901. 35 Μονά-
δα εμβαδού στα αγγλοσαξονικά συ-
στήματα. 37 Αλέκος...: ζωγράφος 
και συγγραφέας. 40 Διπλό... θεα-
τρικό έργο του Γάλλου συγγραφέα 
Λοράν Μπαφί. 42... Κανάλ: Γάλλος 
συγγραφέας επιστημονικής φαντα-
σίας. 43 Νοτιοανατολικός άνεμος 
(μια γραφή). 46 Ομαλός, ευθύς. 
48 Λίγα... λόγια. 49 Μάρκα απορ-
ρυπαντικού ρούχων. 50 Τα δικά 
σου (αρχ.). 52 Αλλιώς η μνήμη. 55 
Βρεγμένα, νοτερά. 57 Το 308 με 
γράμματα. 58 Έννοια του ταοϊσμού. 
60 Ακαταστασίες. 63 Μια νότα. 64 
Αυτός γιορτάζει στις 20 Ιουλίου. 65 
Μωρός, ασυλλόγιστος.

ΚΑΘΕΤΑ
1 Σεμνότητα, μετριοφροσύνη. 2 

Το μαλλί των προβάτων (καθ.). 3 
Τόλμη, αφοβία. 4 Έτσι τελειώνει 
το... πρωί. 5 Κι έτσι η ηλακάτη. 6 
Αναπνοή. 7 Ιταλικό άρθρο. 8 Εί-
δος ψαριού. 19 Φωνή προβάτου. 
10 Πολύς θόρυβος. 11 Άγνοια, 
αμάθεια. 17 Ανώριμος, αγίνωτος. 
19 Έργο του Σάκη Σερέφα. 21 
Συνδυασμός ενός πράγματος με 
άλλο (πληθ.). 22 Βιβλιογραφική 
προστακτική (καθ.). 26 Καθορισμέ-
νο. 28 Αυτό είναι νέο στην ηλικία 
(καθ.). 32 Το φαγητό. 34 Όμοια 
ένρινα σύμφωνα. 36 Καλλιτεχνικό 
ρεύμα στις αρχές του 18ου αιώνα 
κυρίως στη Γαλλία. 38 Αρχικά σχο-
λής Ικάρων. 39 Μουσικό κομμάτι 
για εκτέλεση από ένα άτομο (ξεν.). 
41 Πόλη και λίμνη της Ιταλίας. 44 
Συγκέντρωση των ζώων κοπαδιού 
(ξεν.). 45 Ιρλανδός συγγραφέας 

(1856-1950). 47 Λεπτό κόσκινο. 
51 Τα χωρίζει το Β. 53 Των Εσπε-
ρίδων... αποτέλεσαν τον 11ο άθλο 
του Ηρακλή (μυθ.). 54 Θεραπεία. 
56 Αρχικά της δημόσιας ραδιοτη-
λεόρασης της Ιταλίας. 59 Η αρχαία 
ιωνική διάλεκτος. 61 Όμοια στην... 
Όσσα. 62 Τα βλέπουμε στην... Κίνα. 
63 Ντάριο ...: Ιταλός βραβευμένος 
θεατρικός συγγραφέας και σκηνο-
θέτης (1926-2016).

ΚΑΝΟΝΕΣ: Στόχος του παιχνιδιού 
είναι να συμπληρωθούν τα κενά 
τετραγωνίδια με έναν αριθμό, 
έτσι ώστε σε κάθε τετράγωνο, 
αλλά και σε κάθε οριζόντια και σε 
κάθε κάθετη στήλη οι αριθμοί να 
εμφανίζονται μόνο μία φορά.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Οι λύσεις 
βρίσκονται διά της εις άτοπον 
απαγωγής. Με άλλα λόγια, 
αναζητάτε που ΔΕΝ μπορεί να 
βρίσκεται ένας αριθμός, με την 
προοπτική να βρείτε τη μία και μόνη 
θέση όπου μπορεί να είναι. Μη 
μαντεύετε! Συμπληρώνετε μόνον 
όταν σίγουρα έχετε βρει τη θέση. Οι 
υποθέσεις όχι μόνο δεν βοηθούν, 
αλλά μπορεί να καταστρέψουν όλο 
το παζλ! Αρχίστε αναζητώντας στις 
οριζόντιες ή στις κάθετες στήλες 
παρακείμενων τετραγώνων δύο 
ίδιους αριθμούς.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Δύο εβδομάδες απομένουν για να ολοκληρωθεί 
ο κύκλος παραστάσεων του συγκλονιστικού έργου 
του Αντώνη Γεωργίου «Σε κρίσιμη κατάσταση», 
που άγγιξε κοινό και κριτικούς χάρη στην αμεσότη-
τά του και στην καθόλα επιτυχημένη σκηνική του 
πραγμάτωση. Ένα έργο-καθρέφτης της σύγχρονης 
κυπριακής κοινωνίας, σκληρό και τρυφερό ταυτό-
χρονα.

Γραμμένο στη σύγχρονη καθομιλουμένη κυπρι-
ακή, το έργο του Αντώνη Γεωργίου, μια διαδοχή 
μονολογικών και διαλογικών σκηνών, εκτυλίσ-
σεται έξω από την εντατική ενός νοσοκομείου. 
Πέντε πρόσωπα αναμετρώνται με το αίσθημα της 
αναμονής και της υποβόσκουσας απουσίας, έχο-
ντας δύο πολυαγαπημένους τους ανθρώπους κα-
θηλωμένους στο κρεβάτι της εντατικής σε κρίσιμη 
κατάσταση. Σε μια κατάσταση διαρκούς αναμονής, 

καλούνται να διαχειριστούν τη θλίψη που τους 
κατακλύζει και που οξύνει τα δικά τους συναισθή-
ματα, τις αδυναμίες, τις επιθυμίες και τις δυσκολίες 
τους. Όλο αυτό τους οδηγεί σε μια ανασκόπηση της 
ζωής τους, σε αποφάσεις για αλλαγή, στην ανάγκη 
να προχωρήσουν, αν και δεν γνωρίζουν πού και, 
κυρίως, πώς.

Το βαθιά εξομολογητικό νέο έργο του Αντώνη 
Γεωργίου, γραμμένο στην κυπριακή διάλεκτο, βά-
ζει στο επίκεντρο ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν σε 
πυκνό χρόνο τα όρια μιας πραγματικότητας τόσο 
άστατης όσο και η ίδια η ανθρώπινη ζωή. Ένα συ-
γκλονιστικά επίκαιρο σχόλιο για τη μεταιχμιακή 
φάση της κοινωνίας μας και τον αγώνα μας μέσα 
σε ένα ρευστό τοπίο, όπου οι νίκες είναι αισθητά 
λιγότερες από τις ήττες για το κοινό βίωμα του εν-
δεχόμενου της απώλειας και τη ζωτική μας ανάγκη 

για επαφή και επικοινωνία. Ο σκηνοθέτης, Αιμίλιος 
Χαραλαμπίδης, προσεγγίζει με ευαισθησία το έργο 
του Γεωργίου, έχοντας στο πλευρό του μια δυνατή 
ομάδα ηθοποιών που καλούνται να δώσουν υπό-
σταση σε χαρακτήρες και πρόσωπα γνώριμα, που 
ζουν καταστάσεις εξίσου γνώριμες, καταστάσεις 
οριακές, κρίσιμες, πλην όμως βαθιά ανθρώπινες.

Παραστάσεις Λευκωσία: Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκη-
νή, από 19 Φεβρουαρίου 2021 και κάθε Τετάρτη, 
Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 18:00.

Εισιτήρια l Πληροφορίες www.thoc.org.cy l Τα-
μείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717 Τιμές Εισιτηρί-
ων €12 / €6 (άνεργοι, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι με 
την επίδειξη του αντίστοιχου αποδεικτικού εγγρά-
φου και άτομα κάτω των 25 ετών με την επίδειξη 
πολιτικής ταυτότητας).

Η παράσταση είναι ακατάλληλη για ανηλίκους.

Δύο τελευταίες 
εβδομάδες 

παραστάσεων του 
συγκλονιστικού 

έργου του Αντώνη 
Γεωργίου

«Σε κρίσιμη κατάσταση», στη Νέα Σκηνή του ΘΟΚ

Βαθιά ανθρώπινο
Το βαθιά εξομολογητικό νέο έργο του Αντώνη Γεωργίου, γραμμένο 
στην κυπριακή διάλεκτο, βάζει στο επίκεντρο ανθρώπους οι οποίοι 
βιώνουν σε πυκνό χρόνο τα όρια μιας πραγματικότητας τόσο 
άστατης όσο και η ίδια η ανθρώπινη ζωή.

Καταδικάζουν τη χρήση αρμενικού 
μοναστηριού για techno πάρτι

Οι θρησκευτικοί ηγέτες της Κύπρου με κοινή δήλωση καταδικάζουν 
τη χρήση του αρμενικού μοναστηριού του Σουρπ Μαγκάρ στον κατε-
χόμενο Πενταδάκτυλο για techno πάρτι στις 20 Μαρτίου του 2021. Το 
πάρτι μεταδόθηκε στο YouTube στις 7 Απριλίου 2021.

Στη δήλωση οι θρησκευτικοί ηγέτες κάνουν λόγο για ασέβεια και 
βεβήλωση τόπων λατρείας και νεκροταφείων στην Κύπρο, ανεξάρτητα 
από την πρόθεση, τη θρησκεία, το δόγμα και την ονομασία. Τονίζουν 
επίσης το αίτημά τους όπως όλοι αυτοί οι χώροι λατρείας τυγχάνουν 
σεβασμού και προστασίας από βανδαλισμούς, κακή χρήση και βεβήλω-
ση. Αναφέρουν πως η έλλειψη σεβασμού δημιουργεί πόνο, καλλιεργεί 
δυσπιστία και γίνεται εμπόδιο στην ειρηνική συνύπαρξη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πάρτι οργανώθηκε από ομάδα 
προγραμματισμού εκδηλώσεων, που προφανώς οργανώνει και μετα-

δίδει ηλεκτρονικές μουσικές εκδηλώσεις σε διάφορους χώρους, συμπε-
ριλαμβανομένων ιστορικών και πολιτιστικών τοποθεσιών. Η εκδήλωση 
ηχογραφήθηκε και ανέβηκε στο YouTube στις 7 Απριλίου 2021.

Το Sourp Magar είναι ένα αρμενικό μοναστήρι του 11ου αιώνα, που 
ιδρύθηκε από την Κοπτική Ορθόδοξη Εκκλησία στη μνήμη του Αγίου 
Μακαρίου.

Πέθανε από κορονοϊό ο γνωστός 
τραγουδιστής Λευτέρης Μυτιληναίος

Ακόμη μία απώλεια μετράει η λαϊκή μουσική σκηνή, καθώς ο Λευτέ-
ρης Μυτιληναίος, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο γνωστούς τραγουδι-
στές της δεκαετίας του ‘70, πέθανε σε ηλικία 75 ετών χτυπημένος από 
κορονοϊό. Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή μέσω του προσωπι-
κού του λογαριασμού στο Facebook ο παλιός συνεργάτης του Γιάννης 
Μπουρνέλης. Τον τελευταίο καιρό φιλοξενείτο σε μονάδα φροντίδας 
ηλικιωμένων στο Λουτράκι, από όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο 
νοσοκομείο όταν προσεβλήθη από κορονοϊό.

Ο Λευτέρης Μυτιληναίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24 Απριλίου 
του 1946. Ο αξιόλογος καλλιτέχνης κυκλοφόρησε περίπου 20 ολο-
κληρωμένα άλμπουμ σε δισκογραφικές εταιρείες όπως η Columbia 

Records, η CBS Records International, η EMI και άλλες.
Ξεκίνησε την καριέρα του από ένα τάλεντ σόου της εποχής, τα «Ταλέ-

ντα» του Γιώργου Οικονομίδη και της Ρένας Ντορ, όπου πήρε το πρώτο 
βραβείο, το οποίο συνοδευόταν από ένα κουστούμι και μια σόμπα από 
το «Ράδιο Αθήναι», ως έπαθλο. Η μεγαλύτερη του επιτυχία ήταν το τρα-
γούδι «Αμφιβολίες» σε μουσική και στίχους Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Διαγωνισμός διηγήματος για τον 
σιδηρόδρομο στην Αλεξανδρούπολη

«Ιστορίες του Σταθμού και του Τρένου» είναι το 
θέμα του λογοτεχνικού διαγωνισμού που διοργανώ-
νουν οι «Φίλοι του Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρού-
πολης», με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων 
από την άφιξη του σιδηρόδρομου στην Αλεξανδρού-
πολη. Η κατασκευή του σιδηρόδρομου, που άρχισε το 
1871, είναι συνυφα-
σμένη με τη δημιουρ-
γία και την άνθηση 
της πρωτεύουσας του 
Έβρου, δίνοντάς της, 
από τα τέλη του 19ου 
αιώνα, τη δυνατότη-
τα διασύνδεσης με τα 
μεγάλα ευρωπαϊκά 
κέντρα και συμβάλλο-
ντας στην εξέλιξή της 
σε διαμετακομιστικό 
κόμβο και διασυνδετήρια πύλη ανάμεσα στις χώ-
ρες της Ε.Ε., των Βαλκανίων, της Μεσογείου και της 
Ασίας. Η προθεσμία αποστολής λήγει στις 15 Μαΐ-
ου 2021 και απευθύνεται «σε όσους γράφουν στην 
ελληνική γλώσσα, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής και 
εθνικότητας και χωρίς όριο ηλικίας. Οι συμμετέχο-
ντες μπορούν ν’ αναπτύξουν βιωματική ή μυθοπλα-
στική αφήγηση και απαραίτητη προϋπόθεση είναι το 
διήγημα να περιλαμβάνει τη λέξη τρένο. Το διήγημα 
θα πρέπει να έχει τίτλο και να μην υπερβαίνει τις 
1.200 λέξεις (γραμματοσειρά Times Roman 12, διά-
στιχο 1,5)». Η υποβολή θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση filoigallikoustathmou@gmail.com 
και στο θέμα θα αναγράφεται «Συμμετοχή στο διαγω-
νισμό διηγήματος».

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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EUROPA LEAGUE ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΠΟΕΛ

Στο... πιάτο μας 
η προημτελική φάση ΣΕΛ. 21

Μένει μέχρι το 2025 
ο Κέβιν Ντε Μπράινε ΣΕΛ. 21

Έχασε το πλεονέκτημα που είχε και 
τρέχει να προλάβει την παραμονή ΣΕΛ. 22

Με αλλαγές στο πρωτάθλημα  
λόγω κυπέλλου ΣΕΛ. 23

ΟΡΙΖΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΗ ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ

Η Ομόνοια παραμένει σε θέση ισχύος και με πέντε νίκες θα υλοποιήσει το στόχο για κατάκτηση του τίτλου. 
Προέχει η άμεση αντίδραση στον αγώνα με τον Ολυμπιακό για το «τριφύλλι». ΣΕΛ. 23

Έρχονται... προκλήσεις
Δύο αγώνες σε τρεις ημέρες 
θα δώσει η ΑΕΛ σε δύο 
θεσμούς. Η προσοχή βρίσκεται 
στην αναμέτρηση της 
Λάρνακας, όπου στόχος είναι 
το τρίποντο και το κυνήγι της 
κορυφής. ΣΕΛ. 22

Βράβευση κορυφαίων
Σήμερα (19:30) στο Δημοτικό 
Θέατρο Λευκωσίας διεξάγεται 
από την Ένωση Αθλητικογράφων 
Κύπρου η 48η Γιορτή των 
Αρίστων. ΣΕΛ. 20

Δεκαήμερο «φωτιά» για την Ανόρθωση
Τέσσερα καθοριστικά παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελλο για την ομάδα της Αμμοχώστου, που θα καθορίσουν 
σε μεγάλο βαθμό όλη τη χρονιά. ΣΕΛ. 23

Η Αλκή βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση ΣΕΛ. 22 Απόλλων: Προσγείωση λόγω νέου ντέρμπι ΣΕΛ. 23

κόσμος των κόσμος των ΣΠΟΡΣΠΟΡ
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Πλήρης αθλητική ενημέρωση  
από την Κύπρο και τον κόσμο



ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Η ΕΑΚ βραβεύει τους κορυφαίους
Σήμερα (19:30) στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας διεξάγεται η 48η Γιορτή των Αρίστων

Έφθασε η ώρα για τη μεγάλη γιορτή του 
αθλητισμού! Ήρθε η στιγμή για τη βράβευση 
των κορυφαίων του κυπριακού αθλητισμού 
για το 2020. Σήμερα Πέμπτη, 8 Απριλίου 
2021, στις 19:30, θα πραγματοποιηθεί η 48η 
Γιορτή των Αρίστων, που διοργανώνεται 
από την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου 
(ΕΑΚ) από το 1974 και βρίσκεται υπό την 
αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητι-
σμού (ΚΟΑ).

Η φετινή Γιορτή των Αρίστων θα διεξα-
χθεί στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας με 
λιγοστούς προσκεκλημένους, λόγω των 
υγειονομικών περιορισμών, με κοινωνικές 
αποστάσεις και μάσκες. Οι περισσότερες 
απονομές, μάλιστα, έλαβαν ήδη χώρα μέσω 
video τις προηγούμενες μέρες, με την τελετή 
να έχει έτσι ένα υβριδικό χαρακτήρα, ζωντα-
νής μετάδοσης και χρήσης βίντεο.

Οι υποψήφιοι για το 2020
Όπως αποτυπώνεται και στο σλόγκαν της 

Γιορτής «Let’s Restart! Ο Αθλητισμός, όχημα 
για επανεκκίνηση της κοινωνίας», ο αθλη-
τισμός έδειξε το δρόμο στην κοινωνία και 
παρά τα προβλήματα, οι αθλητές και αθλή-
τριες επανήλθαν μετά τους μήνες που ακο-
λούθησαν του ξεσπάσματος της πανδημίας.

Πιο κάτω ακολουθούν με αλφαβητική 
σειρά οι κορυφαίοι αθλητές, αθλήτριες και 
ομάδες όπως έχουν ψηφιστεί από τα μέλη 
της ΕΑΚ. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στη 
διάρκεια της Γιορτής.

Αθλητές: Ιούλιος Αργυρού (χάντμπολ), 
Γιώργος Αχιλλέως (σκοποβολή), Παύλος 
Κοντίδης (ιστιοπλοΐα), Σάιμον Μιχαήλ (μπά-
σκετ), Πέτρος Χρυσοχός (τένις).

Αθλήτριες: Κάλια Αντωνίου (κολύμ-
βηση), Σοφία Ασβεστά (τζούντο), Κατερίνα 
Ζακχαίου (βόλεϊ), Ανδρονίκη Λαδά (στίβος), 
Κωνσταντίνα Νικολάου (σκοποβολή).

Ομάδες Ανδρών: Ανόρθωση (χάντμπολ), 
Κεραυνός (μπάσκετ), Ομόνοια (ποδόσφαιρο). 

Ομάδες Γυναικών: ΑΕΛ (μπάσκετ), 
Απόλλων Ladies (ποδόσφαιρο), Ε.Ν. Αθηέ-
νου (χάντμπολ).

Ποδοσφαιρικά Έπαθλα Cytavision
Τα ποδοσφαιρικά βραβεία Cytavision θα 

δοθούν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. 
Ήταν μια καινοτομία που εισάχθηκε από την 
περσινή Γιορτή και αντί της καλύτερης άμυ-
νας και επίθεσης του περσινού πρωταθλή-
ματος, βραβεύονται πλέον ο πολυτιμότερος 
ποδοσφαιριστής και η πολυτιμότερη ποδο-
σφαιρίστρια του έτους. Κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης θα τιμηθεί και η κορυφαία 
ενδεκάδα της χρονιάς για το 2020, ενώ θα 
δοθεί το ιστορικό Χρυσό Παπούτσι της ΕΑΚ. 
Σημειώνεται ότι οι πολυτιμότεροι αλλά και 
η ενδεκάδα αναδείχθηκαν μέσα από τις ψή-
φους των αθλητικών συντακτών και στελε-

χών της Cytavision.

Τα Έπαθλα της ΕΑΚ
Στην τελετή θα τιμηθούν άτομα και σύ-

νολα για την προσφορά τους στον κυπρια-
κό αθλητισμό. Μεταξύ άλλων, θα δοθούν τα 
Έπαθλα ΟΠΑΠ «Ήθους & Προσφοράς», «Στέ-
λιος Κυριακίδης» και «Μακρόχρονης και 
Εξαίρετης Προσφοράς, τα Έπαθλα Unicars 
«Μηχανοκίνητου Αθλητισμού» και «Special 
Olympics», το Έπαθλο Bank of Cyprus 
«Ανερχόμενο Ταλέντο», το Έπαθλο Hercules 
«Κορυφαίου παρά-αθλητή», Το Έπαθλο 
«Μαριάννα Ζαχαριάδη» του ΚΟΑ, καθώς 
και τιμητικές διακρίσεις. Θα τιμηθεί επίσης 
ο Ντίνος Μιχαηλίδης για τη συνολική του 
προσφορά και η Άντρη Ελευθερίου για την 
κοινωνική της δράση.

Η τηλεοπτική μετάδοση
Η 48η Γιορτή των Αρίστων θα μεταδί-

δεται ζωντανά από το κανάλι Cytavision 
Sports 1 HD, ενώ θα προβληθεί δωρεάν και 
μέσω της υπηρεσίας CytavisionGo (https://
www.cyta.com.cy/tv-pay-per-view). Όσοι 
θελήσουν να παρακολουθήσουν την τελετή 

από το CytavisionGo, θα πρέπει να κάνουν 
εγγραφή δημιουργώντας λογαριασμό στο 
https://ott.cytavision.com.cy/EPG/WEBTV/
index.html#!/register. Σημειώστε ότι υπάρ-
χει «χρέωση» €1 κατά την εγγραφή στην 
υπηρεσία, με το ποσό ακολούθως να επι-
στρέφεται.

Οι χορηγοί και υποστηρικτές
Η Γιορτή των Αρίστων της ΕΑΚ βρίσκεται 

υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού (ΚΟΑ). Μέγας χορηγός της εκ-
δήλωσης και της ΕΑΚ είναι η ΟΠΑΠ Κύπρου. 
Χρυσοί χορηγοί της ΕΑΚ είναι η Cytavision, 
η UNICARS και η Τράπεζα Κύπρου.

Αθλοθέτης των επάθλων είναι η εταιρεία 
HERCULES. Χορηγός Ζωντανής Μετάδοσης 
της 48ης Γιορτής Αρίστων η Cytavision. 
Χορηγός φιλοξενίας το Υπουργείο Παιδεί-
ας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 
Χορηγοί της ΕΑΚ είναι οι CNP CYPRIALIFE 
και Psaltis Auto Parts και Eneos Motor Oil. 
Την καταμέτρηση των ψήφων των Αρίστων 
πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Λευκω-
σίας. Την τεχνική υποστήριξη παρείχε η 
EVENTPRO.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΔΩΡΑΝΘΙΑ(5), 2ος ΦΛΑΗ ΣΟΥΗΤ(4), 

3ος ΜΙΣ ΦΟΡΤΣΙΟΥΝ(1), 4ος ΜΑΣΙΑ(3)
Γκανιάν (5) €2.60, Πλασέ (5) €1.10, Πλα-

σέ (4) €5.40, Φόρκαστ (5Χ4) €28.90, Δίδυμο 
(4Χ5) €12.50, Τρίο (5Χ4Χ1) €217.20, Τέ-
τρακαστ (5Χ4Χ1Χ3) €556.20, Omni (4Χ5) 
€5.80, Omni (1Χ5) €3.00, Omni (1Χ4) €9.20, 
Διαγραφές: ΙΝΤΙΑΝΑ ΤΖΟΟΥΝΣ(10)

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΤΑΛΕΟΝ(1), 2ος ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ(10), 

3ος ΜΙΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ(2), 4ος ΧΑΛΕΝΑ(8)
Γκανιάν (1) €1.30, Πλασέ (1) €1.00, Πλα-

σέ (10) €32.70, Φόρκαστ (1Χ10) €57.50, Δί-
δυμο (1Χ10) €47.30, Τρίο (1Χ10Χ2) €234.60, 
Τέτρακαστ (1Χ10Χ2Χ8) €588.20, Σύνθετο 
(5Χ4) €2.50, Σύνθετο (5Χ1) €3.90, Omni 
(1Χ10) €83.30, Omni (1Χ2) €2.20, Omni 
(2Χ10) €83.30, DF 5Χ4 – 4X [ ] €30.90, DF 
5Χ4 – 1Χ10 €1,671.12C/O, Διαγραφές: ΡΟ-
ΣΕΝΤΟ(4)

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΚΚΑΙΛΗΣ(7), 2ος ΜΠΟΥΛΣΤΡΟ-

ΟΥΤ(1), 3ος ΤΖΟΥΛΙΟΥΣ ΣΗΖΑΡ(2), 4ος 
ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ(4)

Γκανιάν (7) €2.80, Πλασέ (7) €1.30, Πλα-
σέ (1) €1.20, Φόρκαστ (7Χ1) €4.70, Δίδυμο 
(1Χ7) €2.30, Τρίο (7Χ1Χ2) €84.70, Τέτρακαστ 
(7Χ1Χ2Χ4) €684.70, Σύνθετο (1Χ6) €1.20, 
Σύνθετο (1Χ7) €4.80, Omni (1Χ7) €1.70, 
Omni (2Χ7) €7.90, Omni (1Χ2) €6.90, DF 
1Χ10 – 7Χ1 €1,130.40, Διαγραφές TANO(6)

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΝΟΤΙΑΣ(7), 2ος ΝΤΟΜΝΟΥΛ ΝΙ-

ΚΟΛΑΣ(1), 3ος ΚΥΡΙΑ ΚΙΚΗ(4), 4ος ΜΑΛ-
ΛΗΣ(8)

Γκανιάν (7) €1.80, Πλασέ (7) €1.20, Πλα-
σέ (1) €1.60, Φόρκαστ (7Χ1) €4.80, Δίδυμο 
(1Χ7) €2.90, Τρίο (7Χ1Χ4) €14.60, Τέτρακαστ 
(7Χ1Χ4Χ8) €81.00, Σύνθετο (7Χ7) €5.20, 
Omni (1Χ7) €1.60, Omni (4Χ7) €3.40, Omni 
(1Χ4) €2.30, DF 7Χ1 – 7Χ1 €33.40

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ(4), 2ος ΜΑΚΕ-

ΔΟΝΙΣΣΑ(5), 3ος ΕΡΕΣΟΣ(2), 4ος ΤΤΟΜΑΣ 
ΜΕΜΟΡΥ ΣΑΝ(1)

Γκανιάν (4) €3.60, Πλασέ (4) €2.60, Πλα-
σέ (5) €4.60, Φόρκαστ (4Χ5) €63.00, Δίδυμο 
(4Χ5) €34.00, Τρίο (4Χ5Χ2) €251.20, Τέτρα-
καστ (4Χ5Χ2Χ1) €2,276.30, Σύνθετο (7Χ4) 
€11.30, Omni (4Χ5) €18.60, Omni (2Χ4) 
€7.10, Omni (2Χ5) €5.60, DF 7Χ1 – 4Χ5 
€750.00C/O, Διαγραφές ΣΟΣΙΑΛ ΝΤΙΣ-
ΤΑΝΣ(10)

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΚΙΓΚ ΗΛΙΑΣ(2), 2ος ΜΗΛΙΩΤΗΣ 

ΣΤΟΡΜ(1), 3ος ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΛΕΙΤΥ(8), 4ος 
ΟΠΑΠΠΟΥΣΟΤΑΜΠΑΣ(5)

Γκανιάν (2) €6.60, Πλασέ (2) €2.80, Πλα-
σέ (1) €1.80, Φόρκαστ (2Χ1) €19.90, Δίδυμο 
(1Χ2) €8.70, Τρίο (2Χ1Χ8) €36.00, Τέτρακαστ 
(2Χ1Χ8Χ5) €269.20, Σύνθετο (4Χ11) €3.40, 
Σύνθετο (4Χ12) €3.40, Σύνθετο (4Χ2) €21.10, 
Omni (1Χ2) €4.30, Omni (2Χ8) €3.60, Omni 
(1Χ8) €2.10, DF 4Χ5 – 2Χ1 €956.64C/O, Δι-
αγραφές MYΡΩΝΑΣ(11), ΜΑΗΤΥ ΤΑΣΣ(12)

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΣΕΡ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ(9), 2ος ΑΚΗΣ(4), 

3ος ΤΕΣΛΑ(3), 4ος ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΦΟΥΛΟΣ(5)
Γκανιάν (9) €12.80, Πλασέ (9) €6.70, 

Πλασέ (4) €2.00, Φόρκαστ (9Χ4) €61.60, Δί-
δυμο (4Χ9) €20.60, Τρίο (9Χ4Χ3) €187.70, 
Τέτρακαστ (9Χ4Χ3Χ5) €2,876.90, Σύνθετο 
(2Χ9) €128.60, Omni (4Χ9) €6.40, Omni 
(3Χ9) €14.00, Omni (3Χ4) €8.00, DF 2Χ1 
– 9Χ4 €1,655.76C/O, ΠΙΚ 4: 7X4X2X9 
€5,000.00C/O, ΠΙΚ 6: 1X7X7X4X2X9 
MEΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €39,050.28C/O, 
ΠΙΚ 6: ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €44,050.28, ΠΙΚ 
8/9: ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €50,781.13



tv agendaΓια το πρώτο βήμα
Ξεκινά απόψε η προημιτελική φάση του 

Europa League, με τις τέσσερις αναμετρή-
σεις να συγκεντρώνουν τεράστιο ενδιαφέ-
ρον. Στις 22:00 θα γίνουν όλοι οι αγώνες 
και το πρόγραμμα έχει ως εξής: Άρσεναλ-
Σλάβια Πράγας, Άγιαξ-Ρόμα, Ντιναμό Ζά-
γκρεπ-Βιγιαρεάλ και Γρανάδα-Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ.

Η Άρσεναλ θα επιδιώξει να αφήσει πίσω 
της την άσχημη εμφάνιση και τη βαριά 
ήττα από τη Λίβερπουλ και θα προσπα-
θήσει να πάρει το αποτέλεσμα που θα της 
εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την πρόκριση 
στην επόμενη φάση. Η Σλάβια θα πάει στο 
Λονδίνο χωρίς το μεγάλο της όνομα στην 
άμυνα, Οντρέι Κούντελα, ο οποίος διερευ-
νάται από την UEFA και την Αστυνομία της 
Σκοτίας για ρατσιστική επίθεση.

Η Γρανάδα εντυπωσιάζει στην Ευρώ-
πη στην παρθενική της εμφάνιση έχοντας 
φτάσει στα προημιτελικά, αλλά οριακά 
στους προηγούμενους γύρους απέκλεισε 
Νάπολι και Μόλντε. Οι απουσίες παραμέ-
νουν, εκτός ο αμυντικός Φουλκιέ, ο μέσος 
Μίγια, ο φορ Σουάρες.

Από αγχωτική νίκη στο πρωτάθλημα και 
με ανατροπή στην επανάληψη προέρχεται 
η Μάντσεστερ, η οποία είχε και την τύχη 
με το μέρος της στο εντός με την Μπράιτον 
επικρατώντας τελικά με 2-1. Στο Europa 
ήταν εξαιρετική με τη Σοσιεδάδ, αλλά 
ασταθής με τη Μίλαν και κάλλιστα θα μπο-
ρούσε να είχε αποκλειστεί. Η νίκη με 0-1 
στο Μιλάνο τής έδωσε την πρόκριση. Εκτός 
ο εξτρέμ Μαρσιάλ, σε καραντίνα ο στόπερ 
Μπέιλι, με ενοχλήσεις ο στόπερ Τζόουνς 

και ο εξτρέμ Μάτα.
Με την άνεση που έχει στο πρωτάθλημα, 

ο Άγιαξ μπορεί να αφοσιωθεί ακόμη περισ-
σότερο στο Europa League, εκεί που απέ-
κλεισε στην προηγούμενη φάση με δύο νί-
κες τη Γιουνγκ Μπόις, όμως ο συντελεστής 
δυσκολίας αυξάνεται στα προημιτελικά 
απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Ρόμα. 
Ποινή τιμωρίας για τον βασικό γκολκίπερ 
Ονάνα, ενώ τραυματίας είναι ο αμυντικός 
Μπλιντ και χωρίς δικαίωμα συμμετοχής ο 
φορ Αλέρ.

Σημαντική δοκιμασία τα προημιτελικά 
για τη Ρόμα απέναντι στο ταλαντούχο σύ-
νολο του Άγιαξ και αρχικά στο Άμστερνταμ, 
όπου συνεχίζουν εκτός οι στόπερ Σμόλινγκ, 
Κουμπούλα και οι μεσοεπιθετικοί Ζανιόλο, 
Μχιταριάν.

Η Ντιναμό Ζάγκρεπ έκανε την έκπληξη 
στο Γιουρόπα αποκλείοντας την Τότεναμ 
και ενώ είχε ηττηθεί με 2-0 στο πρώτο 
ματς. Στον επαναληπτικό οδήγησε το ματς 
στην παράταση και στο 106’ ο κορυφαίος 
παίχτης Όρσιτς έκανε χατ-τρικ και της έδω-
σε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Κά-
κιστη η παράδοσή της όμως με ισπανικές 
ομάδες, αφού σε 10 ματς έχει μία νίκη και 
8 ήττες. Αγωνιστικά, ο αμυντικός Μοχα-
ράμι είναι τραυματίας, αμφίβολος αλλά με 
τις πιθανότητες υπέρ του ο φορ Πέτκοβιτς, 
ενώ επιστρέφει ο αμυντικός Γκβαρντιόλ.

Η Βιγιαρεάλ είναι αήττητη φέτος στο 
Γιουρόπα με 9 νίκες σε 10 ματς. Στον προη-
γούμενο γύρο απέκλεισε με συνολικό σκορ 
4-0 την Ντ. Κιέβου. Αγωνιστικά, εκτός είναι 
ο αμυντικός Εστουπινάν και ο χαφ Ιμπόρα.

Ο Φρανκ Ριμπερί γιόρτασε χθες τα 38α 
γενέθλιά του και το φως της δημοσιότη-
τας είδε ένα απόσπασμα από συνέντευξη 
που έδωσε παλαιότερα ο Γάλλος σταρ, στο 
οποίο περιγράφει ολόκληρη τη ζωή του: 
«Οι φυσικοί γονείς μου με εγκατέλειψαν 
σε ένα μοναστήρι όταν ήμουν νεογέννη-
το μωρό. Ευτυχώς, λίγο καιρό μετά, βρή-
κα μια οικογένεια που μου μετέδωσε από 
την αρχή την αγάπη και τη ζεστασιά που 
κάποιοι άλλοι είχαν αποφασίσει να μου 
αρνηθούν. Η μοίρα όμως είχε κι άλλα για 
μένα. Ήμουν κάτι παραπάνω από δύο ετών 
και μετά από ένα τροχαίο ατύχημα πέρασα 
από το τζάμι του αυτοκινήτου προκαλώ-

ντας ένα τεράστιο σημάδι στο πρόσωπο. 
Από εκείνη τη στιγμή κανείς δεν με έβλε-
πε ή με έκρινε μόνο για τις ικανότητές μου 
ή επειδή ήμουν καλός άνθρωπος. Όλοι, 
εκτός από τους γονείς μου, σχολίαζαν την 
εμφάνισή μου και κριτίκαραν την ασχήμια 
του προσώπου μου, λόγω αυτής της 
πληγής. Ένιωθα σαν να με δίκα-
ζαν. Ένιωθα καταπιεσμένος. 
Παρά το γεγονός ότι ήμουν 
νέος και με πείραζε πολύ 
όμως, δεν έκλαψα ποτέ, αν 
και υπέφερα σαν τρελός. 
Πρέπει να είσαι πολύ λογι-
κός για να αντισταθείς στην 

περιφρόνηση των άλλων παιδιών, αλλά τα 
χειρότερα ήταν τα βλέμματα των μεγάλων.

Με κοιτούσαν συνεχώς, για ώρα, μέ-
χρι που οι γονείς μου τους αγριοκοίταζαν. 
Τότε ήταν οι άλλοι που ντρέπονταν. Αν δεν 
υπήρχε το ποδόσφαιρο, θα ήταν δύσκολο 

να βγω από αυτή την κατάσταση. 
Δεν θα είχα το χαρακτήρα που 

έχω τώρα. Δεν θα υποβληθώ 
ποτέ σε πλαστική επέμβαση, 
γιατί αυτό το σημάδι είναι 
κομμάτι μου. Με έπλασε, 
με έκανε καλύτερο άνθρω-
πο και δεν σκοπεύω να το 

σβήσω».

«Δεν θα υποβληθώ ποτέ σε πλαστική επέμβαση»
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Cytavision Sports1 HD (κανάλια 201/ 501)
19:30 ΕΑΚ: Γιορτή των Αρίστων (Ζ)
Cytavision Sports3 HD (κανάλια 203/ 503)
21:00 Γιουρόπα Λιγκ: Εκπομπή (Ζ)
22:00 Γιουρόπα Λιγκ (προημιτελική φάση): 
Γρανάδα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Ζ)
24:00 Γιουρόπα Λιγκ: Εκπομπή (Ζ)
Cytavision Sports4 HD (κανάλια 204/ 504)
22:00 Γιουρόπα Λιγκ (προημιτελική φάση): 
Άρσεναλ - Σλάβια Πράγας (Ζ)
Cytavision Sports5 HD (κανάλια 205/ 505)
13:00 Τένις (τουρνουά ATP 250): Ισπανία (Ζ)
22:00 Γιουρόπα Λιγκ (προημιτελική φάση): 
Άγιαξ - Ρόμα (Ζ)
Cytavision Sports6 HD (κανάλια 206/ 506)
22:00 Γιουρόπα Λιγκ (προημιτελική φάση): 
Ντιναμό Ζάγκρεπ - Βιγιαρεάλ (Ζ)
Cytavision Sports7 HD (κανάλια 207/ 507)
20:00 Κύπελλο Γαλλίας (φάση των 16): 
Ερυθρός Αστέρας - Λιόν (Ζ)
Cablenetsports1 HD
21:30 Χωρίς VAR: Αθλητική εκπομπή (Ζ)
Novasports1 HD
19:00 Ευρωλίγκα: Super Euroleague/ εκπομπή (Ζ)
20:00 Ευρωλίγκα (πρώτη φάση): 
Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός (Ζ)
22:00 Ευρωλίγκα: Super Euroleague/ εκπομπή (Ζ)
Novasports2 HD
20:45 Ευρωλίγκα (πρώτη φάση): 
Φενερμπαχτσέ - Ρεάλ Μαδρίτης (Ζ)
Novasports3 HD
22:00 Ευρωλίγκα (πρώτη φάση): 
Βαλένθια - Μπασκόνια (Ζ)
Novasports4 HD
20:00 Ευρωλίγκα (πρώτη φάση): 
ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Βιλερμπάν (Ζ)
Novasports5 HD
21:00 Ευρωλίγκα (πρώτη φάση): 
Άλμπα Βερολίνου-Ερυθρός Αστέρας (Ζ)
 

ΠΑ.Σ.Π.

Άμεση ενημέρωση 
για εκβιασμούς

Ο ΠΑ.Σ.Π καλεί τα μέλη του που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα με εκβι-
ασμούς από τα σωματεία τους όπως 
ενημερώσουν άμεσα το Σύνδεσμο: 
«Μετά την τελευταία υπόθεση με 
την καταγγελία μέλους μας στην 
Αστυνομία για εκβιασμό από το σω-
ματείο του, ώστε να υπογράψει στο 
έντυπο των κριτηρίων ότι ο μισθός 
του πληρώθηκε, πράγμα που δεν εί-
ναι αληθές, καλούμε όλα τα μέλη μας 
που αντιμετωπίζουν παρόμοια προ-
βλήματα με τα σωματεία τους να μας 
ενημερώσουν άμεσα.

Οι ποδοσφαιριστές δεν πρέπει να 
φοβούνται αν καταπιέζονται από τα 
σωματεία τους και πρέπει όλοι να 
γνωρίζουν ότι ο ΠΑ.Σ.Π. προστατεύει 
όλα τα μέλη του και θα είναι αμεί-
λικτος με οποιαδήποτε σωματεία εκ-
βιάζουν και εκφοβίζουν ποδοσφαιρι-
στές», τονίζεται σε ανακοίνωση που 
εξέδωσε ο ΠΑ.Σ.Π.

Αλλαγές στο Ρολάντ Γκαρός
Η Υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας, 

Ροξάνα Μαρατσινεάνου, μίλησε στο Γαλ-
λικό Πρακτορείο Ειδήσεων και τόνισε πως 
οι διοργανωτές του Ρολάντ Γκαρός είναι σε 
συζητήσεις με την κυβέρνηση για την αλ-
λαγή ημερομηνίας έναρξής του. Το τουρ-
νουά είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί 
τις ημερομηνίες 23 Μαΐου - 6 Ιουνίου, με 
το προκριματικό ταμπλό να αναμένεται να 
ξεκινήσει λίγες ημέρες πριν.

«Η μεταφορά της διοργάνωσης λίγες 
ημέρες μετά είναι ορατή. Οι συζητήσεις 
των ανθρώπων του RG με την κυ-
βέρνηση είναι σε εξέλιξη και 
τις επόμενες ώρες θα ξέ-
ρουμε τις τελικές αποφά-
σεις τους», είπε στο AFP 
η Μαρατσινεάνου.

Στα τέλη του Μαρτίου, 
ο διευθυντής του Ρολάντ 
Γκαρός, Ζιλ Μορετόν, είπε 
ότι εξετάζονται όλα τα πι-

θανά ενδεχόμενα, ακόμη κι αυτό της ορι-
στικής αναβολής για φέτος, εξαιτίας της 
έξαρσης του Covid-19 στη Γαλλία. Πέρσι το 
τουρνουά μεταφέρθηκε από τον Μάιο στον 
Οκτώβριο, όμως το καλεντάρι ήταν πιο 
χαλαρό, μιας και τα περισσότερα μεγάλα 
τουρνουά που ήταν προγραμματισμένα για 
μετά το καλοκαίρι αναβλήθηκαν.

Παρ’ όλ’ αυτά, η σεζόν έχει ήδη ξεκινή-
σει και το ενδεχόμενο μεταφοράς του Ρο-
λάντ Γκαρός σε άλλη ημερομηνία, όπως 
πέρσι, μάλλον μοιάζει μη ρεαλιστικό. Αν 

αποφασιστεί να μη γίνει στις προ-
γραμματισμένες ημερομηνίες 

του, δύσκολα θα διεξαχθεί φέ-
τος το τουρνουά, εκτός αν 
συμφωνήσουν οι αθλητές 
της ΑΤΡ και οι αθλήτρι-
ες της WTA να παίξουν το 
χωμάτινο Slam... μέσα στη 

σκληρή περίοδο του φθινο-
πώρου.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

«Έδεσε» Ντε Μπράινε
Ο Κέβιν Ντε Μπράινε (30 χρονών) θα 

συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Μά-
ντσεστερ Σίτι για πολλά χρόνια ακόμα, 
αφού, όπως ανακοίνωσε ο αγγλικός σύλ-
λογος, ο Βέλγος μέσος υπέγραψε επέκταση 
συμβολαίου μέχρι το 2025.

Ο Ντε Μπράινε ανήκει στη Μάντσεστερ 
Σίτι από τον Αύγουστο 2015, κάτι που 
σημαίνει ότι αν εξαντλήσει το συμβόλαιό 
του θα κλείσει 10 χρόνια στους «πολίτες». 
Το προηγούμενο συμβόλαιο του Βέλγου 
ολοκληρωνόταν το 2023, με τον αγγλικό 
σύλλογο να προσθέτει δηλαδή ακόμα δύο 
χρόνια στη συμφωνία.

Τη φετινή σεζόν ο Ντε Μπράινε έχει 
μέχρι στιγμής 5 γκολ και 11 ασίστ σε 24 
συμμετοχές στην Premier League, αλλά 
και 2 γκολ και 4 ασίστ σε 4 συμμετοχές στο 
Champions League.

Ο Βέλγος πέρασε δύσκολα το τελευταίο 
διάστημα από τραυματισμούς που τον κρά-
τησαν εκτός για μεγάλο διάστημα, ωστόσο 
επέστρεψε και δείχνει να βρίσκει τον καλό 
του εαυτό. Στο παιχνίδι της περασμένης 
Τρίτης με την Ντόρτμουντ για τα προη-
μιτελικά του Champions League ήταν ο 
άνθρωπος που άνοιξε το δρόμο προς την 
επιτυχία. Η Σίτι επικράτησε με 2-1 και ο 
Κέβιν Ντε Μπράινε έκανε το 1-0 στο πρώ-
το ημίχρονο έπειτα από εξαιρετική πάσα 
του Μαχρέζ. 

Διεξάγονται απόψε οι πρώτοι προημιτελικοί στο Europa



ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Έρχονται συνεχόμενες προκλήσεις
Η ΑΕΛ ξεπέρασε το εμπόδιο του Ολυμπια-

κού και μείωσε τη διαφορά από την κορυφή 
στον ένα βαθμό. Ο Ντούσαν Κέρκεζ περίμενε 
ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην ομάδα 
της Λευκωσίας και η πραγματικότητα ήταν 
αυτή. Ο αντίπαλος μπήκε στο γήπεδο με μόνο 
στόχο να κάνει τη ζημιά και όσες φορές του 
δόθηκε η ευκαιρία, απείλησε την άμυνα της 
ΑΕΛ. Οι ποδοσφαιριστές της λεμεσιανής ομά-
δας ήταν από το ξεκίνημα πολύ καλοί και 
είχαν απαιτήσεις. Μπορεί το πρώτο γκολ να 
ήρθε πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου με 
τον Ντανίλο, αλλά η ΑΕΛ μπορούσε να σκο-
ράρει και πιο νωρίς στις ευκαιρίες που δημι-
ούργησε. Τα δεδομένα ήταν δύσκολα και στο 
δεύτερο ημίχρονο, αφού το 1-0 δεν επέτρεπε 
εφησυχασμό. Το γκολ του Μαέ στα μέσα του 
δευτέρου ημιχρόνου ήταν το γκολ που επέ-

τρεψε στην ΑΕΛ να νιώσει κάπως πιο ήρεμη 
στη συνέχεια. Το πολυπόθητο τρίποντο είναι 
γεγονός και η προσοχή έχει στραφεί πλέον 
στο παιχνίδι με την ΑΕΚ που ακολουθεί. Αξί-
ζει να σημειώσουμε πως η ΑΕΛ θα δώσει δύο 
παιχνίδια σε διάστημα λίγων ημερών.

Στις 11 Απριλίου θα γίνει η αναμέτρηση 
στη Λάρνακα, ενώ τρεις ημέρες αργότερα 
(14/04) θα διεξαχθεί ο πρώτος ημιτελικός Κυ-
πέλλου με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Ο Ντού-
σαν Κέρκεζ έχει αρκετούς παίκτες διαθέσι-
μους για το παιχνίδι με την ΑΕΚ και θέλει να 
παρουσιάσει μια ομάδα η οποία θα πάρει το 
ζητούμενο, που είναι οι τρεις βαθμοί. Παράλ-
ληλα, θα επιδιώξει να τελειώσει το παιχνίδι 
χωρίς απώλειες, ώστε να υπάρχουν αρκετοί 
παίκτες διαθέσιμοι και στο παιχνίδι Κυπέλ-
λου.

Θυμίζουμε ότι στην αναμέτρηση με τον 
Ολυμπιακό δεν ήταν απόλυτα έτοιμοι για να 
παίξουν και στα 90 λεπτά οι Αντρέ Τεϊσέιρα 
και Άντονι Γεωργίου. Με δεδομένο ότι οι 
δύο ποδοσφαιριστές θα ακολουθή-
σουν ολόκληρο το μέρος της προ-
ετοιμασίας αυτή τη βδομάδα, 
αναμένεται ότι θα είναι υπο-
ψήφιοι για να βρεθούν στην 
ενδεκάδα της αναμέτρησης με 
την ΑΕΚ. Ο Ντούσαν Κέρκεζ 
θα έχει μαζί του και τον Με-
ντόγεβιτς, ο οποίος εξέτισε την 
ποινή της τιμωρίας του. Για το λόγο 
αυτό αναμένεται να γίνουν ορισμένες 
διαφοροποιήσεις στο αρχικό σχήμα της ανα-
μέτρησης με την ΑΕΚ.

Χρίστος Αποστολίδης

Η Νέα Σαλαμίνα έχασε το πλεονέκτη-
μα που είχε να εξαρτάται η παραμονή της 
στην κατηγορία αποκλειστικά από την ίδια. 
Η κακή πορεία και τα συνεχόμενα ατυ-
χή αποτελέσματα έφεραν τους 
«ερυθρόλευκους» πλέον στην 
επικίνδυνη ζώνη του υποβι-
βασμού. Και όπως γράψαμε 
και πιο πάνω, δεν κρατάνε 
πλέον την τύχη στα χέρια 
τους. Όμως η αισιοδοξία ότι 
η ομάδα θα καταφέρει να 
παραμείνει στην κατηγορία 

υπάρχει. Μάλιστα το πείσμα έχει μεγαλώσει, 
με τους ποδοσφαιριστές να δηλώνουν ότι θα 
δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν εντός αγω-

νιστικού χώρου για να επιτευχθεί ο στό-
χος της παραμονής. Η ομάδα χρειά-

ζεται μία καλή εμφάνιση και μία 
νίκη ώστε να αναπτερωθεί 
το ηθικό και να τονωθεί η 
ψυχολογία. Επόμενος αντί-
παλος αύριο η Δόξα, σε παι-
χνίδι που θα διεξαχθεί στο 

Μακάρειο στάδιο. Σαφώς και 
οι απαιτήσεις του αγώνα είναι 

πολύ μεγάλες, αλλά στη Νέα Σαλαμίνα είναι 
αποφασισμένοι να κάνουν νέο ξεκίνημα. 

Στο αγωνιστικό κομμάτι τα πράγματα δεν 
έχουν αλλάξει και ιδιαίτερα. Ντανίλο και 
Οσέι έχουν κάποιες πιθανότητες να προλά-
βουν τον αγώνα, αλλά η απόφαση αν θα είναι 
στην αποστολή θα ληφθεί την τελευταία στιγ-
μή. Σε αντίθεση με τους προαναφερθέντες, 
οι Τσουκαλάς και Ανδρέου θα μείνουν, όπως 
όλα δείχνουν, για άλλο ένα παιχνίδι εκτός 
αποστολής. Ο Χρύσης Μιχαήλ αναμένεται ότι 
θα προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα σε 
σχέση με τον προηγούμενο αγώνα.

«Η κατάσταση στην Αλκή είναι δραματική»

Χάθηκε το πλεονέκτημα, πιο δύσκολη η παραμονή

Η ομάδα είναι έτοιμη 
και για τη νέα σεζόν

Η ΑΕΛ είναι μια από τις λίγες 
ομάδες για τις οποίες δεν έχει 
ακουστεί οτιδήποτε αναφορικά 
με την ενίσχυση της νέας περιό-
δου. Και αυτό είναι πολύ λογικό 
να συμβαίνει από τη στιγμή που 

δεν λήγουν πολλά συμβόλαια το 
ερχόμενο καλοκαίρι. Η ομά-

δα φρόντισε να ενισχυθεί 
από το καλοκαίρι με τον 
κατάλληλο αριθμό πο-
δοσφαιριστών. Είναι 
παίκτες που έχουν και 
ποιότητα και αυτό εί-

ναι κάτι το οποίο εύκο-
λα μπορεί να διακρίνει 

κανείς. Ο Ντούσαν Κέρκεζ 
έδωσε αυξημένο χρόνο συμ-

μετοχής σε αρκετούς παίκτες της 
ΑΕΛ και είναι κάτι το οποίο ανα-
μένεται ότι θα συνεχίσει να κάνει. 
Είναι δεδομένο ότι η ομάδα θα 
αποκτήσει παίκτες το καλοκαίρι, 
αλλά αυτές οι κινήσεις θα είναι 
μετρημένες στα δάκτυλα του ενός 
χεριού. Για αυτό το λόγο η τεχνι-
κή ηγεσία δεν βιάζεται και δείχνει 
έμπρακτα τη στήριξή της στους 
ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν 
τη δεδομένη στιγμή το ρόστερ. Άλ-
λωστε, ο ίδιος ο προπονητής μίλη-
σε για αυτό το θέμα σε δηλώσεις 
του στο κανάλι της ομάδας.

Όπως είπε ο Ντούσαν Κέρκεζ, 
η ΑΕΛ δεν φτιάχτηκε για να κάνει 
μια σεζόν καλή και μετά να ψάχνει 
για ενίσχυση. Η δημιουργία αυτής 
της ομάδας έχει σκοπό να συνεχί-
σει την πορεία της και τα επόμενα 
χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο βλέ-
πουμε έναν προπονητή με πλάνο, 
αλλά κυρίως έναν προπονητή με 
ικανότητα να επιλέγει τους κατάλ-
ληλους ποιοτικά ποδοσφαιριστές 
και αυτό φαίνεται μέσα στο γήπε-
δο. Με τον κ. Κέρκεζ στον πάγκο, 
η ΑΕΛ έχει ανέβει πολλά επίπεδα 
προς τα πάνω.

ΔΟΞΑ

Νίκη να ξεγνοιάσει
Η Δόξα υποδέχεται αύριο τη Νέα 

Σαλαμίνα στο παιχνίδι που ανοίγει την 
αυλαία της 6ης αγωνιστικής των πλέι 
οφ του β’ ομίλου και το μόνο που θέ-
λει είναι τη νίκη για να κάνει σημαντι-
κό βήμα παραμονής στην κατηγορία. Η 
Δόξα δεν αγωνίστηκε την προηγούμενη 
αγωνιστική, αφού ο αγώνας της με την 
Καρμιώτισσα αναβλήθηκε, έτσι έμεινε σε 
αγωνιστική απραξία από τις 19 Μαρτί-
ου. Αυτό θα διαφανεί στο γήπεδο κατά 
πόσο θα την επηρεάσει θετικά ή αρνη-
τικά. Θετικά πάντως την έχει επηρεάσει 
στο θέμα των τραυματιών. Ο Κύπριος 
προπονητής, Μαρίνος Σατσιάς, θα έχει 
όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή 
του και αυτό του δίνει το δικαίωμα να 
επιλέξει τους καλύτερους για το αρχικό 
σχήμα στην αυριανή αναμέτρηση.

Τα δεδομένα στην ομάδα της Αλκής ενόψει 
και της Γενικής Συνέλευσης της 16ης Απριλί-
ου δεν είναι αυτά που περίμεναν οι άνθρωποι 
της ομάδας. Για όλα τα θέματα που απασχο-
λούν την «αθάνατη» μίλησε στην ιστοσελίδα 
match.cy ο γραμματέας της ομάδας, Ανδρέας 
Θεοδοσίου.

Για την οικονομική κατάσταση είπε: «Θα 
ήθελα να ξεκαθαρίσω πως αυτά που απαντώ 
αποτελούν προσωπική άποψη. Με μια λέξη 
θα τη χαρακτηρίσω δράμα. Στείλαμε πριν 
από λίγες ημέρες σήμα κινδύνου. Είμαι απο-
γοητευμένος από την κατάσταση. Πέραν από 
ελάχιστες περιπτώσεις, δεν υπήρξε ανταπό-

κριση στο κάλεσμα. Οι οφειλές του σωματείου 
μέρα με τη μέρα αυξάνονται. Αυτή είναι η μια 
πτυχή. Η άλλη πτυχή είναι το θέμα με τον κο-
ρονοϊό. Τα αθλητικά σωματεία αδικούνται ως 
προς τα άτομα που πρέπει να βρίσκονται στο 
γήπεδο. Δεν μπορεί σε ένα γήπεδο των 3.000 
θέσεων να μπαίνουν μόνο 30 άτομα. Νιώθω 
πληγωμένος από την όλη κατάσταση».

Για την εκλογική Συνέλευση: «Ανεπίσημα 
ακούγονται πολλά. Και για συνδυασμό αλλά 
και για άτομα που θέλουν να μπουν στο Δ.Σ. 
Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, δεν υπάρχει κάτι επί-
σημο και αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι 
η κατάληξη. Ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει το 

ενδιαφέρον μέχρι την ημέρα της Γενικής Συ-
νέλευσης (16/04)».

Για τα νομικά μέτρα εναντίον της εταιρείας: 
«Το θέμα το χειρίστηκε το Δ.Σ. ως όφειλε, από 
τη στιγμή που δεν υπήρχαν πολλές επιλογές. 
Προχώρησε στη λήψη μέτρων, είτε μέσω της 
συναίνεσης είτε μέσω της δικαστικής οδού».

Για τα αγωνιστικά θέματα: «Το τεχνικό επι-
τελείο και οι ποδοσφαιριστές είναι επαγγελμα-
τίες και αυτό είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει 
με περηφάνια. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι αγωνί-
ζονται σε αντίξοες συνθήκες και βγάζουν τον 
καλύτερό τους εαυτό».

Χρίστος Αποστολίδης

Η ΑΕΛ προετοιμάζεται για τη δύσκολη συνέχεια σε δύο θεσμούς
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ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Στοίχημα η άμεση αντίδραση
Η Ομόνοια νιώθει πλέον έντονη την «ανά-

σα» της ΑΕΛ και του Απόλλωνα στην κούρσα 
για τον τίτλο, όμως παραμένει σε θέση ισχύος 
ούσα στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Τα 
πράγματα για να υλοποιήσει το «τριφύλλι» το 
μεγάλο του στόχο είναι απλά και ξεκάθαρα: 
Πέντε νίκες στα παιχνίδια που απομένουν 
ίσον τίτλος! Κοντολογίς, οι «πράσινοι» κρα-
τούν την τύχη τους στα πόδια τους και αυτό 
είναι το στοιχείο πάνω στο οποίο ποντάρουν 
όλοι στο «Ηλίας Πούλλος». Συν τοις άλλοις, 
θα αντιμετωπίσουν τους δύο ανταγωνιστές 
τους στο ΓΣΠ, γεγονός που τους δίνει πρό-
σθετο πλεονέκτημα.

Το στοίχημα για τον Χένινγκ Μπεργκ και 
τους ποδοσφαιριστές του είναι πλέον να δεί-
ξουν άμεση αντίδραση, προκειμένου να επα-
νέλθουν σε τροχιά επιτυχιών και να κάνουν 
το πρώτο βήμα στο παιχνίδι με τον Ολυμπι-
ακό την ερχόμενη Κυριακή. Η νίκη που θα 
διατηρήσει την ομάδα σε θέση οδηγού είναι 
εκ των ων ουκ άνευ για την Ομόνοια.

Μπορεί η πρώτη ήττα σε ντέρμπι -ο τρό-
πος με τον οποίο ήρθε και το σπάσιμο του 
αήττητου σερί σε 20 αγώνες- να πλήγωσε 
τους «τριφυλλοφόρους», όμως ταυτόχρο-
να τους πείσμωσε και θέλουν να το δείξουν 
έμπρακτα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να 
το επιτύχουν είναι να επανέλθουν σε εμφα-
νίσεις ανάλογες των δυνατοτήτων τους απέ-
ναντι σε έναν αντίπαλο που τους έβαλε δύ-
σκολα στα τρία παιχνίδια που προηγήθηκαν.

Η προετοιμασία για τον αγώνα άρχισε από 
χθες, αφού την Τρίτη οι ποδοσφαιριστές ακο-
λούθησαν πρόγραμμα αποκατάστασης και ο 
κ. Μπεργκ θα δουλέψει στις τελευταίες προ-

πονήσεις πάνω στο σχήμα που θα παρατάξει. 
Ο Νορβηγός δεν υπολογίζει τους τιμωρημέ-
νους Χούμποτσαν, Ντούρις, τον τραυματία 
Κίκο και τον ποδοσφαιριστή που βρέθηκε 
θετικός στον κορονοϊό την περασμένη βδο-
μάδα.

Στο μεταξύ, ο εντοπισμός κρούσματος στον 
Απόλλωνα έθεσε εκ νέου σε κινητοποίηση 
την Ομόνοια, που ενημέρωσε ότι όλα τα μέλη 
του ποδοσφαιρικού τμήματος υποβλήθηκαν 
χθες σε τεστ με αρνητικά αποτελέσματα.

Το κενό του Σλοβάκου στο κέντρο της 
άμυνας αναμένεται να καλύψει ο Λανγκ, ως 
παρτενέρ του Λούφτνερ. Κατά τ’ άλλα είναι 
πιθανό να προκύψουν κάποιες αλλαγές στην 

ενδεκάδα, με απώτερο σκοπό να βελτιωθεί η 
εικόνα της Ομόνοιας, κυρίως μεσοεπιθετικά. 
Η δημιουργία ευκαιριών και το εύκολο γκολ 
είναι ένας τομέας στον οποίο η ομάδα υστε-
ρεί στα τελευταία παιχνίδια, όμως διαθέτει 
ποιοτικούς παίκτες που είναι ικανοί να αντι-
στρέψουν τα δεδομένα.

Ποδοσφαιριστές όπως οι Τσέποβιτς, Πα-
πουλής, Μποτεάκ, που έπαιξαν ως αλλαγή 
στο προηγούμενο παιχνίδι, διεκδικούν θέση 
στο αρχικό σχήμα και το τοπίο θα ξεκαθα-
ρίσει μέσα από τις δοκιμές που θα κάνει ο 
προπονητής της ομάδας στις τελευταίες προ-
πονήσεις.

Γιώργος Χατζηαντώνης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

«Καυτό» δεκαήμερο
Ένα δεκαήμερο «φωτιά» περιμένει 

την Ανόρθωση, που θα... παίξει κυριολε-
κτικά όλη τη χρονιά. Οι αναμετρήσεις με 
το ΑΠΟΕΛ για τα ημιτελικά του κυπέλ-
λου ναι μεν βρίσκονται σε περίοπτη θέση 
για την ομάδα της Αμμοχώστου, όμως 
δεν έχει την πολυτέλεια της αδιαφορί-
ας στο πρωτάθλημα, προκειμένου να 
διατηρηθεί στην 4η θέση, που αποτελεί 
εναλλακτική οδό Ευρώπης, έστω και υπό 
προϋποθέσεις. Το πρόγραμμα περιλαμ-
βάνει έξοδο στο Τσίρειο μεθαύριο Σάββα-
το με αντίπαλο τον Απόλλωνα, το πρώτο 
παιχνίδι με τους «γαλαζοκίτρινους» την 
ερχόμενη Τετάρτη (14/4) στο «Αντώνης 
Παπαδόπουλος», άλλον έναν αγώνα 
εντός με την Ομόνοια στις 17 Απριλίου 
και τον επαναληπτικό στο ΓΣΠ στις 21 
του μήνα.

«Κλειδί» για τον Τιμούρ Κετσπάγια 
θα είναι η διαχείριση του ρόστερ, ούτως 
ώστε να μπορέσει η Ανόρθωση να αντα-
ποκριθεί στον καλύτερο δυνατό βαθμό σε 
τέσσερις απαιτητικούς αγώνες. Από αγω-
νιστικής άποψης εκτός πλάνων παραμέ-
νει ο Γκαλίτσιος, ενώ αμφίβολη είναι η 
συμμετοχή του Αμπαρτσουμιάν, ο οποί-
ος ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Στις 
δύο τελευταίες προπονήσεις θα ξεκαθα-
ρίσει ποιοι από τους Χριστοφή, Βργκοτς, 
Μπουσουλάζιτς, Χουσμπάουερ, που έμει-
ναν εκτός στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, θα 
τεθούν στη διάθεση του κ. Κετσπάγια.

 
ΑΕΚ

Έχει απαιτήσεις...
Η ΑΕΚ έδωσε συνέχεια στην αντεπί-

θεσή της με τη νίκη επί της Ανόρθωσης 
και ελπίζει πλέον βάσιμα στην κατάκτη-
ση της 4ης θέσης. Ωστόσο, για να τα κα-
ταφέρει θα πρέπει να παραμείνει σε νι-
κηφόρα πορεία, αφού τα περιθώρια για 
να καλύψει τη διαφορά των 6 βαθμών 
από την Ανόρθωση στενεύουν. Την Κυ-
ριακή οι «πρασινοκίτρινοι» θα φιλοξενή-
σουν την ΑΕΛ στην «Αρένα», σε άλλο ένα 
πολύ δύσκολο παιχνίδι.

Ο Σωφρόνης Αυγουστή παρακολού-
θησε τον προχθεσινό αγώνα της λεμε-
σιανής ομάδας με τον Ολυμπιακό και 
έχει ακόμα πιο σαφή εικόνα στην προ-
σπάθειά του να καταστρώσ…ει το πλάνο 
με το οποίο θα χτυπήσει το παιχνίδι. Ο 
Κύπριος τεχνικός δεν υπολογίζει τους 
Τρουγιόλς, Κωνσταντίνου και τους δύο 
ποδοσφαιριστές που βρέθηκαν θετικοί 
στον κορονοϊό. Όσον αφορά στον Σου-
τερντέν, στις δύο τελευταίες προπονή-
σεις θα διαφανεί κατά πόσο θα τεθεί στη 
διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Ο Χέιτλι, 
που συμπλήρωσε απαγορευτικό αριθμό 
καρτών, υπολογίζεται, καθώς θα εκτίσει 
την ποινή του στον αγώνα με τον Ολυ-
μπιακό.

Τα... κεφάλια μέσα στον Απόλλωνα

Το κύπελλο φέρνει αλλαγές στο ΑΠΟΕΛ

Πανηγύρια τέλος για τον Απόλλωνα, που 
εστιάζει πλέον την προσοχή του στο νέο ντέρμπι 
που θα δώσει μεθαύριο Σάββατο με αντίπαλο 
την Ανόρθωση στο Τσίρειο. Οι «γαλάζιοι» ξέρουν 
πολύ καλά ότι για να έχει αντίκρισμα η επιτυχία 
σε βάρος της Ομόνοιας, πρέπει να έχουν ανά-
λογη συνέχεια. Το πρωτάθλημα μπαίνει στην 
τελική ευθεία και η λέξη απώλεια είναι απαγο-
ρευμένη στο λεξικό της λεμεσιανής ομάδας, στην 
προσπάθειά της να κατακτήσει τον τίτλο.

Η προετοιμασία άρχισε χθες και ο Γιάννης 
Πετράκης καταστρώνει το πλάνο με το οποίο θα 
επιδιώξει το τρίποντο σε ένα παιχνίδι που κρύβει 
παγίδες. Η θέση της αντιπάλου και το ντεφορ-
μάρισμα που διανύει δεν παραπλανούν τον Ελ-
λαδίτη τεχνικό, ο οποίος από την πρώτη στιγμή 
προσπάθησε να προσγειώσει τους ποδοσφαιρι-

στές του.
Από αγωνιστικής άποψης, στις τελευταίες 

προπονήσεις θα διαφανεί κατά πόσο θα έχει δια-
θέσιμους τους Βασιλείου, Μάρκοβιτς. Ο Ντιγκινί 
θα είναι απόλυτα έτοιμος και διεκδικεί θέση στην 
ενδεκάδα, ενώ το ίδιο ισχύει για τον Μπένσχοπ, 
ο οποίος φώναξε «παρών» με την εμφάνιση και 
την παρουσία του στο προηγούμενο παιχνίδι.

Στο μεταξύ, η διοίκηση της εταιρείας ανακοί-
νωσε ότι προχθές εντοπίστηκε θετικό κρούσμα 
που αφορά σε μέλος της υποστηρικτικής ομάδας. 
Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι πρόνοιες του πρω-
τοκόλλου ΚΟΠ, που ενημερώθηκε άμεσα όπως 
και η Ομόνοια. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέ-
ρωση, όλα τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος 
υποβλήθηκαν χθες το πρωί σε τεστ με τα αποτε-
λέσματα αρνητικά.

Το πρώτο ραντεβού του ΑΠΟΕΛ με την Ανόρ-
θωση για το κύπελλο πλησιάζει (14/4) και μο-
νοπωλεί το ενδιαφέρον των «γαλαζοκίτρινων». 
Από τη στιγμή που η κατάκτηση του τροπαίου 
είναι ο μόνος στόχος που διεκδικούν, είναι φυσι-
ολογικό επακόλουθο να εστιάζουν την προσοχή 
τους στη διοργάνωση, προκειμένου να κάνουν 
το πρώτο βήμα για πρόκριση στον τελικό στο 
«Αντώνης Παπαδόπουλος».

Χρονικά, πάντως, προηγείται η αναμέτρηση 
με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου για την 6η 
αγωνιστική των πλέι άουτ στο πρωτάθλημα, που 
θα διεξαχθεί μεθαύριο Σάββατο στο ΓΣΠ. Ο Σάβ-
βας Πουρσαϊτίδης προσεγγίζει το παιχνίδι ως μια 
ευκαιρία για να βελτιώσει το βαθμό ετοιμότητας 
κάποιων ποδοσφαιριστών που δεν έχουν σημα-
ντικό χρόνο συμμετοχής τον τελευταίο καιρό. 
Αυτό, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη πρό-

θεση του Ελλαδίτη τεχνικού να προφυλάξει συ-
γκεκριμένους παίκτες, θα φέρει πολλές αλλαγές 
στην ενδεκάδα που θα παρατάξει.

Σιέλης, Γουίλερ, Μερκής, Ζόρζε, Γαβριήλ, 
Μπεν Σαχάρ, Κατσαντώνης και Αποστολάκης 
είναι πιθανό να πάρουν φανέλα βασικού, ενώ 
κάτι ανάλογο ισχύει για τους Ντε Βινσέντι, Ντίας. 
Στον αντίποδα, ο Ουζόχο μάλλον θα παραμείνει 
στην ενδεκάδα, προκειμένου να διατηρηθεί σε 
εγρήγορση, με εναλλακτική επιλογή για τη θέση 
του τερματοφύλακα τον Σίλβα.

Στο μεταξύ, ο Γιάννης Σατσιάς επανήλθε μετά 
τον τραυματισμό στον αγώνα με την Καρμιώτισ-
σα στις 15 Μαρτίου. «Είναι ωραίο συναίσθημα να 
μυρίζεις το γρασίδι. Καλωσόρισες ξανά στο γή-
πεδο Γιάννη Σατσιά! Σε περιμένουμε πίσω γερό 
και δυνατό!» ανέφερε η σχετική ανάρτηση της 
ομάδας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Πέντε νίκες ίσον τίτλος για την Ομόνοια, που παραμένει σε θέση ισχύος
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κόσμος των ΣΠΟΡ ΣΤΟΚ: Άδοξο τέλος 
στην Επίλεκτη Κατηγορία

Η ΣΤΟΚ ανακοίνωσε τη διακοπή 
του πρωταθλήματος Επίλεκτης Κατη-
γορίας, καθώς και των διοργανώσε-
ων των αγροτικών oμοσπονδιών. Η 
απόφαση λήφθηκε προχθές Τρίτη σε 

συνεδρία του Διοικη-
τικού Συμβουλίου. Σε 
σχετική ανακοίνωση 
επισημαίνεται ότι 
δεν παραχωρήθηκε 
ειδική άδεια από το 
Υπουργείο Υγείας για 
επανέναρξη των εν 
λόγω διοργανώσεων 

και η απόφαση λήφθηκε λόγω του 
ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. 
Όσον αφορά το θέμα της ανόδου και 
καθόδου ομάδων από και προς την 
Επίλεκτη Κατηγορία, καθώς και την 
ένταξη ομάδων από τις αγροτικές 
oμοσπονδίες, ζητήθηκαν από την 
ΚΟΠ απαντήσεις σε ορισμένα ερω-
τήματα και η ΣΤΟΚ θα επανέλθει το 
συντομότερο με νέα ανακοίνωση.

Προβάδισμα... τελικού για 
ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός απέκτησαν 
προβάδισμα για πρόκριση στον τελικό 
του κυπέλλου Ελλάδας, μετά τα απο-
τελέσματα των πρώτων αγώνων της 
ημιτελικής φάσης. Ο ΠΑΟΚ 
επικράτησε της ΑΕΚ με 
1-0 στο στο ΟΑΚΑ, 
σε αγώνα που κρί-
θηκε κρίθηκε με 
αριστουργηματική 
εκτέλεση φάουλ 
του Μουργκ στις κα-
θυστερήσεις (94’), τρία 
λεπτά μετά την είσοδο του 
στον αγώνα ως αλλαγή. Στους «Ζωσι-
μάδες» ΠΑΣ Γιάννινα και Ολυμπιακός 
εξήλθαν ισόπαλοι 1-1. Οι γηπεδούχοι 
προηγήθηκαν με εύστοχο πέναλτι του 
Εραμούσπε στις καθυστερήσεις του 
ημιχρόνου και οι «ερυθρόλευκοι» ισο-
φάρισαν με τον Χασάν στο 73ο λεπτό. 
Οι επαναληπτικοί θα διεξαχθούν σε 
τρεις βδομάδες στην «Τούμπα» και στο 
«Γ. Καραϊσκάκης».

Ιταλία: Αγκαλιά  
με τον τίτλο η Ίντερ

Η Ίντερ έκανε άλλο ένα άλμα για 
την κατάκτηση του τίτλου, καθώς νί-
κησε τη Σασουόλο με 2-1 στην έδρα 
της σε εξ αναβολής αγώνα και βρέθη-
κε στο +11 από τη Μίλαν (71 βαθμοί 

έναντι 60). Λουκά-
κου (10’) και Λαου-
τάρο Μαρτίνες (67’) 
ήταν οι σκόρερ των 
«νερατζούρι», ενώ 
οι φιλοξενούμενοι 
μείωσαν με γκολ του 
Τραορέ (85’). Η Γιου-
βέντους επικράτησε 

με το ίδιο σκορ της Νάπολι και έκα-
νε αποφασιστικό βήμα για μία θέση 
στο Τσάμπιονς Λιγκ, καθώς ανήλθε 
στην 3η θέση με 59 βαθμούς. Ο Ρο-
νάλντο άνοιξε το σκορ για τη νική-
τρια στο 13ο λεπτό και ο Ντιμπάλα 
τής έδωσε γερό προβάδισμα στο 73’. 
Το γκολ του Ισνίνιε στην εκπνοή (89’) 
δεν ήταν αρκετό για τη Νάπολι, που 
έπεσε στην 5η θέση.

Μπάσκετ: Άρχισε με «διπλό» η ΑΕΚ
Η ΑΕΚ «έσπασε» την έδρα του Κεραυνού 

στο ξεκίνημα της σειράς των τελικών της 
ΟΠΑΠ Μπάσκετ Λιγκ και έχει πλέον 
προβάδισμα για κατάκτηση του 
τίτλου. Ο αγώνας στην αί-
θουσα «Κώστας Παπαέλλη-
νας» εξελίχθηκε σε θρίλερ 
και κρίθηκε στις λεπτομέ-
ρειες, κάτι που δείχνει και 
το αποτέλεσμα (88-86). Οι 
δύο ομάδες συμβάδιζαν 
στο σκορ στο μεγαλύτε-
ρο διάστημα του αγώνα και 

έδωσαν μία πρώτη γεύση για τη συνέχεια, 
που προβλέπεται συναρπαστική.

Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα 
αναδείχθηκε ο Ιάκωβος Παντελή 

με 22 πόντους (2 τρίποντα, 3 
ριμπάουντ και 2 ασίστ), ενώ 
εκ των κορυφαίων ήταν και 
ο Ντεζόν Ντέιβις με 29 πό-
ντους (3 τρίποντα, 5 ριμπά-
ουντ, 1 ασίστ).

Το σκηνικό των τελικών 
θα μεταφερθεί το ερχόμενο 

Σάββατο στο «Κίτιον» Λάρνα-

κας, όπου θα διεξαχθεί ο δεύτερος αγώνας, 
με τον τίτλο να κρίνεται στις τρεις νίκες.

Δεκάλεπτα: 25-22, 42-46, 68-68, 86-
88

Κεραυνός (Χριστόφορος Λειβαδιώ-
της): Μιχαήλ 8 (2), Ρόρι 16 (3), Θεοχαρί-
δης, Ροζέλ 15 (2), Γουίλιαμσον 26, Πασια-
λής, Κινγκ 9 (1), Στυλιανού 12 (2), Ραζής.

ΑΕΚ (Νικόλας Παπαδόπουλος): 
Σνάιντερ 6, Σιζόπουλος 5 (1), Ογκμπέιντε 
9, Ντέιβις 29 (3), Παντελή 22 (2), Μανωλό-
πουλος 3 (1), Γιανναράς 5 (1), Μαντοβάνης 
9 (1).

Το θρίλερ καλά κρατεί...
Αλλαγή σκηνικού στην κορυφή της Β’ Κα-

τηγορίας έφερε η 27η αγωνιστική. Η ΠΑΕΕΚ 
Κερύνειας εξήλθε ισόπαλη στο ντέρμπι με 
την Αγία Νάπα (2-2), όμως εκτόπισε τον Άρη 
από την πρώτη θέση. Η «ελαφρά ταξιαρχία» 
δέχθηκε ήττα σοκ από την Ομόνοια Αραδίπ-
που (2-0) στο Τσίρειο και μειονεκτεί από την 
προσφυγική ομάδα στην ισοβαθμία (έχουν 
από 53 βαθμούς), αφού έχασε στον Α’ γύρο 
με 1-0. Ισοβαθμία (50) παρατηρείται και στις 
θέσεις 3-4 μεταξύ Αγίας Νάπας και Οθέλλου 
Αθηένου, στην οποία υπερισχύει η πρώτη, 
καθώς μετρά μία νίκη και μία ισοπαλία στα 
μεταξύ τους παιχνίδια.

Η ομάδα της Αραδίππου άνοιξε το σκορ 
με διαγώνιο σουτ του Χριστοφή στο 4’, ενώ 
στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Άρης είχε δοκά-
ρι με τον Ταμάχου. Στο 43’ ο Σέργιος Αβραάμ 
με κεφαλιά ψαράκι πέτυχε το 2-0 για τους 
φιλοξενούμενους, ενώ στο 50’ είχε σουτ στο 
οριζόντιο δοκάρι.

Στο ντέρμπι ανάμεσα στην Αγία Νάπα και 
την ΠΑΕΕΚ το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε με 
δύο πέναλτι στο φινάλε. Οι φιλοξενούμενοι 
προηγήθηκαν με τον Καπαρτή (5’), έχασαν 
πέναλτι με τον Γιαννιτσάνη (33’) και δέχθη-
καν την ισοφάριση στο 43’ από τον Τσιάρα. 
Στο 90’ η Αγία Νάπα προηγήθηκε με πέναλτι 
του Κολοκούδια, όμως στο τελευταίο λεπτό 
των καθυστερήσεων ο Καπαρτής διαμόρφωσε 
το τελικό 2-2 από τα 11 βήματα. 

Τα αποτελέσματα:
Αχυρώνας Λιοπ. - Ομόνοια Ψευδά  ...3-0
Οθέλλος Αθηένου - ΘΟΪ Λακ.  ..............2-1
Άρης - Ομόνοια Αραδίππου  .................0-2

Ε.Ν.Υ. Διγενής Ύψ. - Κούρρης Ερήμης  0-1
Αναγέννηση Δ. - ΑΕΖ Ζακακίου  .........4-2
Ονήσιλλος Σωτήρας - Διγενής  ............3-2
Ακρίτας Χλώρακας - ΑΣΙΛ Λύσης ..... 0-1
Αγία Νάπα - ΠΑΕΕΚ Κερύνειας  .........2-2
Π.Ο. Ξυλοτύμπου - Αλκή/ Ορόκλινη (ανα-

βολή)

Γ’ Κατηγορία
H πρωτοπόρος Ομόνοια 29ης Μαΐου νίκη-

σε εκτός έδρας με 3-2 την Εληά Λυθροδόντα 
στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής και έφτα-
σε στους 42 βαθμούς. Με νίκες προχώρησαν 
Πέγεια (3-0 την ΕΝ.Α.Δ.) και Ολυμπιάδα Λυ-
μπιών (2-0 την Ορόκλινη/ Τρούλλοι F.C.), που 
ακολουθούν στη 2η και 3η θέση αντίστοιχα 

με 41 και 39 βαθμούς αντίστοιχα βαθμούς. 
Σημειώνουμε ότι η Πέγεια πήρε 3 βαθμούς 
για τον αγώνα με τον Ηρακλή Γερολάκκου 
(2-2), αφού ο Αθλητικός Δικαστής αποφάσισε 
το μηδενισμό της προσφυγικής ομάδας λόγω 
αντικανονικής συμμετοχής του Χαράλαμπου 
Γεωργίου. 

Τα αποτελέσματα:
Ελπίδα Αστρ.η - ΜΕΑΠ Μέρα Χωριού  0-3
Ηρακλής Γερ. - Χαλκάνορας Ιδαλίου  3-0
Αμαθούς Αγίου Τύχωνα - Κορμακίτης  1-1
ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας - ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς  1-0
Π.Ο. Ορμήδειας - Εθνικός Άσσιας  ......2-2
Πέγεια - ΕΝ.Α.Δ. Πόλης Χρυσοχούς  .3-0
Εληά Λυθρ. - Ομόνοια 29ης Μαΐου  ..2-3
Ορόκλινη/ Τρούλλοι F.C. - Ολυμπιάς   0-2

ΤΣΕΛΣΙ

Σε θέση... οδηγού
Η Τσέλσι πραγματοποίησε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στα ημιτελι-

κά του Τσάμπιονς Λιγκ, αφού επικράτησε της Πόρτο με 2-0. Ο αγώνας έγι-
νε στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» της Σεβίλλης, όπου θα διεξαχθεί και ο 
επαναληπτικός την ερχόμενη Τρίτη. Οι «μπλε» άνοιξαν το σκορ στην πρώ-
τη αξιόλογη φάση που δημιούρ-
γησαν. Ήταν το 16ο λεπτό όταν ο 
Μάουντ ολοκλήρωσε ιδανικά μια 
ατομική ενέργεια και έγινε ο νε-
αρότερος σκόρερ της ομάδας του 
σε νοκ άουτ της διοργάνωσης, σε 
ηλικία 22 ετών και 87 ημερών. Το 
τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθη-
κε στο 85’ με γκολ του Τσίλγουελ 
σε μία αντεπίθεση. Η Πόρτο έριξε 
όλες τις δυνάμεις της στην επί-
θεση, όμως άφησε ακάλυπτα τα 
νώτα της και το πλήρωσε.

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ

Εμπαμπέ λαμπρός την οδηγεί!
Ο Εμπαμπέ είχε... κέφια και οδήγησε την Παρί Σεν Ζερμέν σε σπου-

δαία νίκη επί της Μπάγερν με 3-2 στο Μόναχο. Η γαλλική ομάδα ήταν 
αποτελεσματική στις ευκαιρίες που δημιούργησε και πήρε σημαντικό 
προβάδισμα πρόκρισης στην ημιτελική φάση του Τσάμπιονς Λιγκ, αφού ο 
επαναληπτικός θα γίνει την ερχό-
μενη Τρίτη στο Παρίσι. Ο διεθνής 
Γάλλος άνοιξε και έκλεισε το σκορ 
με δύο γκολ (3’, 68’), ενώ το άλλο 
γκολ της Παρί σημείωσε ο Μαρκί-
νιος (28’). Στον αντίποδα η Μπά-
γερν, που έχασε για πρώτη φορά 
στη διοργάνωση με τον Φλικ στον 
πάγκο της (σ.σ. μέχρι χθες μετρού-
σε 15 νίκες και ισοπαλία), έμεινε 
με τις ευκαιρίες. Τσούμπο Μό-
τινγκ (38’) και Μούλερ (60’) ήταν 
οι σκόρερ των Βαυαρών.

Χαμός στις πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας
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{ Πλήρης αθλητική ενημέρωση από την Κύπρο και τον κόσμο }
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