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Ο ΔΗΣΥ μετέτρεψε το κράτος σε 
εξάρτημα της προεκλογικής του
Η κυβέρνηση Αναστασιάδη - Συναγερμού 

εκτρέπεται στον αυταρχισμό, τις καθεστωτικές 
πρακτικές και ένα συντηρητισμό άλλων εποχών

Οι υπουργοί περιοδεύουν ως κομματικά 
στελέχη, ενώ η κρατική μηχανή παραδίδει 

στα σχολεία δενδρύλλια με λογότυπα ΔΗΣΥ

Επιδόματα και προσλήψεις που δεν δίνονταν 
επί χρόνια, εξαγγέλλονται με τη σέσουλα ένα 

μήνα πριν τις εκλογές... Το ίδιο και με τα έργα...

Απόλυτη συγκέντρωση στο ντέρμπι 
της Λεμεσού για την ΑΕΛ ΣΕΛ. 20

ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟ «ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ. ΠΛΑΝΟ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΠΕΡΓΚ ΣΕΛ. 21

Δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο από κανόνες πολιτικής ηθικής και δεοντολογίας

ETOΣ 66ο

Κινητοποίηση  
σήμερα στις 10:30 
π.μ. για κατάργηση 
του πέναλτι 12% στις 
συντάξεις  
ΣΕΛ. 11

Ποινική δίωξη  
κατά δώδεκα ατόμων  
για την υπόθεση  
του ανήλικου  
Στυλιανού 
ΣΕΛ. 6

Επιδοτήσεις 
εκατομμυρίων  
«κατά λάθος» σε 
εταιρείες. Προσπάθειες 
για ανάκτησή τους 
ΣΕΛ. 12

COVID-19: 270 
νοσηλευόμενοι, ένας 
θάνατος, 677 νέα 
κρούσματα. Έρχονται 
μέτρα αντί χαλαρώσεις... 
ΣΕΛ. 2, 7, 8
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ ΣΤΗ 

ΓΕΝΕΥΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ. 
ΚΟΥΣΙΟ ΚΑΙ Γ. ΛΟΥΚΑΪΔΗ
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ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΔΗΛΩΝΟΥΝ 

Τ/Κ ΚΑΙ Ε/Κ ΝΕΟΙ

ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 100 ΧΡΟΝΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ 

ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ  
ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ...

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ 

ΑΡΕΣΤΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΟ-
ΠΕΥΤΙΚΟ ΒΑΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΧΑΡΑΥΓΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ

ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΑΝΙΟΥ  
ΚΑΙ ΘΥΕΛΛΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ  
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ ΣΕΛ. 2

ΣΚΑΝΔΑΛΟ

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ Γ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ  
ΤΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΟΡΙΣΜΑ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ ΠΤΥΧΗ  
ΤΩΝ «ΧΡΥΣΩΝ» ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΣΕΛ. 11

Το ΑΚΕΛ τίμησε 
τους Σωτήρη 
Καϊάφα και 
Τάκη Λύρα
Το ΑΚΕΛ τίμησε ψες με το Βραβείο 
Αθλητικής Προσφοράς «Κώστα 
Λυμπουρή και Νική Γεωργίου» 
τον Σωτήρη Καϊάφα και τον Τάκη 
Λύρα, δύο προσωπικότητες 
με πολυετή και αδιάλειπτη 
προσφορά στον αθλητισμό. Δύο 
εμβληματικές προσωπικότητες 
που όχι μόνο αναγνωρίζει 
ολόκληρη η Κύπρος, αλλά έχουν 
δώσει διαπιστευτήρια και σε 
διεθνές επίπεδο. ΣΕΛ. 22



Φτώχεια
73 χιλιάδες αντιμετωπίζουν  
σοβαρές στερήσεις
Περισσότεροι από 73 χιλιάδες αντιμετωπίζουν 
σοβαρές στερήσεις, σύμφωνα με στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας τα οποία δόθηκαν χθες 
στη δημοσιότητα. Όπως αναφέρεται σε σχετι-
κή ανακοίνωση, το 2020 το ποσοστό του πλη-
θυσμού με Σοβαρή Υλική Στέρηση ανήλθε στο 
8,4%. Σημειώνεται ότι η έρευνα διενεργήθηκε 
το 2020, με οικονομικό έτος αναφοράς το 2019. 
Ως εκ τούτου, δεν περιλαμβάνονται οι επιπτώ-
σεις από την κρίση του κορονοϊού.

Κορονοϊός
Ένας θάνατος και 677 νέα περιστατικά 
Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες το θά-
νατο ενός ακόμη προσώπου και 677 νέα περι-
στατικά της νόσου COVID-19. Το πρόσωπο το 
οποίο απεβίωσε είναι άντρας, ηλικίας 87 ετών, 
με υποκείμενα νοσήματα, με ιστορικό εμβολια-
σμού (1η δόση), που κατέληξε στο Γενικό Νοσο-
κομείο Πάφου. Εν τω μεταξύ, στα νοσηλευτήρια 
του ΟΚΥπΥ νοσηλεύονται 270 ασθενείς της νό-
σου COVID-19, εκ των οποίων οι 63 σε σοβαρή 
κατάσταση ή σε συνθήκες ΜΑΦ. Από τους 63 
ασθενείς που είναι κρίσιμα, οι 31 είναι διασω-
ληνωμένοι, οι έξι νοσηλεύονται σε Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας εκτός αναπνευστήρα και 
οι 26 σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.
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στο παρά πέντε

Μπορεί αν το θέλει ο Γενικός Εισαγγελέας να επιστρέψει στην πολιτική!
Οι υποψηφιότητες για τις βουλευτικές 

εκλογές υποβάλλονται στις 12 Μαΐου, οπότε 
μέχρι τότε έχει χρόνο ο Γενικός Εισαγγελέας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας να το σκεφτεί 
κατά πόσο θέλει να πολιτευτεί έτσι ώστε να 
μπορεί να προβαίνει σε κομματικές και πολι-
τικές τοποθετήσεις. Διαφορετικά, θα πρέπει να 
συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι πλέον υπουρ-
γός της κυβέρνησης Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ, 
αλλά ανεξάρτητος αξιωματούχος του κράτους.

Ο ανεξάρτητος θεσμός του Γενικού Εισαγ-
γελέα είναι ένας πολύ ευαίσθητος θεσμός, ο 
οποίος έχει σχέση με την απονομή της δικαι-
οσύνης -ο Γενικός Εισαγγελέας έχει την από-

λυτη συνταγματική εξουσία για τις ποινικές 
διώξεις. Συνεπώς, η θέση του Γενικού Εισαγ-
γελέα δεν είναι ούτε πολιτική, ούτε κομματική. 
Είναι θέση που επιβάλλει αντικειμενικότητα 
και αμεροληψία.

Δεν μπορεί για παράδειγμα ο κ. Σαββίδης 
να επικρίνει τους βουλευτές και τους πολιτι-
κούς ότι «το βάραθρο στο οποίο κατρακυλούν 
δεν φαίνεται να έχει πάτο», προσθέτοντας ότι 
ο ίδιος δεν θα εξευτελίσει τον υψηλό θεσμό 
που υπηρετεί, ακολουθώντας τους στην κα-
τρακύλα. Ο θεσμός του Γενικού Εισαγγελέα 
επιβάλλει σεβασμό προς όλα τα πολιτικά κόμ-
ματα και προς την πολιτική ζωή του τόπου. 

Δεν μπορεί επίσης ο Γενικός Εισαγγελέας, ο 
οποίος χθες παρέλαβε και το ενδιάμεσο πόρι-
σμα για τις πολιτογραφήσεις, να προτρέχει και 
να τοποθετείται πολιτικά, λέγοντας «μακάρι να 
έρχονταν κι άλλες επενδύσεις και ας δίναμε κι 
άλλα διαβατήρια». Με μια τέτοια προσέγγιση 
και αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού σκαν-
δάλου των πολιτογραφήσεων δημιουργούνται 
εύλογα ερωτηματικά για το πώς αντιμετωπίζει 
ο κ. Σαββίδης το διεθνές ρεζίλεμα με τις αβέρτα 
πολιτογραφήσεις.

Η τοποθέτηση αυτή του Γενικού Εισαγγε-
λέα έρχεται σε σύγκρουση και με την απόφα-
ση της Κομισιόν, η οποία ξεκάθαρα ζήτησε 

τερματισμό του προγράμματος, ενώ η Κύπρος 
βρίσκεται σε διαδικασία επί παραβάσει η 
οποία κινήθηκε από την Κομισιόν. Μήπως ο 
κ. Σαββίδης ως νομικός σύμβουλος του Προ-
έδρου Αναστασιάδη εισηγείται να αγνοήσου-
με τα όσα σκανδαλωδώς έχουν συμβεί και αν 
υπάρχουν νέοι επενδυτές να ξεκινήσουμε να 
δίνουμε ξανά «χρυσά» διαβατήρια; Προφανώς 
ο κ. Σαββίδης δεν έχει αντιληφθεί ότι δεν είναι 
πλέον υπουργός της κυβέρνησης Αναστασιά-
δη - ΔΗΣΥ  και είναι θεσμική παρασπονδία να 
προβαίνει σε τέτοιους είδους τοποθετήσεις και 
συστάσεις που ξεφεύγουν των εισαγγελικών 
του αρμοδιοτήτων...

Του
Νεόφυτου Νεοφύτου

Θύελλα αντιδράσεων προκλήθηκε στα 
κατεχόμενα στη νέα παρέμβαση της Άκ-
γυρας στην ελευθερία των Τ/κυπρίων. Το 
κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας απείχε από 
τη συνάντηση εργασίας στο «προεδρικό» με 
τον Τούρκο ΥΠΕΞ, ως ένδειξη διαμαρτυρίας 
στις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου για 
την απόφαση του «συνταγματικού/ανωτά-
του δικαστηρίου» στα κατεχόμενα για τα 
μαθήματα κορανίου. «Ο Ταγίπ Ερντογάν μάς βλέπει ως 
βιλαέτι (σ.σ. επαρχία)», αντέδρασε και ο τέως ηγέτης των 
Τ/κ, Μουσταφά Ακιντζί.

Ο πρόεδρος του ΚΚΔ, Τζεμάλ Όζγιγιτ, έγραψε σε 
ανάρτησή του ότι οι δηλώσεις που γίνονται από την 

Άγκυρα από το πρωί είναι ένα παράδειγ-
μα για το πώς μια λύση δύο ανεξάρτητων 
κρατών δεν μπορεί να υπάρξει στην Κύπρο. 
«Δεν μπορούμε να καθίσουμε και να αποδε-
χθούμε οι αρμόδιοι της Τουρκίας να θάβουν 
τη διπλωματία βαθιά και να ενεργούν στην 
Κύπρο παρά το ότι υπάρχουν Κύπριοι», ανέ-
φερε.

Σε γραπτή ανακοίνωσή του ο Ερσίν Τα-
τάρ αναφέρει ότι θα γίνουν οι απαραίτητες νομικές ρυθ-
μίσεις και τα μαθήματα κορανίου θα συνεχισθούν με 
διοργάνωση από το «υπουργείο θρησκευτικών υποθέ-
σεων» και θα εγκρίνονται από το «υπουργείο παιδείας» 
μετά το σχετικό έλεγχο.

Ως ενέργεια που αντιβαίνει στην αρχή 
της κοσμικότητας θεώρησε το «συνταγμα-
τικό/ανώτατο δικαστήριο» στα κατεχόμε-
να την παράδοση μαθημάτων κορανίου 
και αποφάσισε τον τερματισμό τους. Μια 
απόφαση που χαρακτηρίστηκε από τον 
επικεφαλής επικοινωνίας της τουρκικής 
προεδρίας, Φαχρεττίν Αλτούν, ως «δικαστι-
κό πραξικόπημα ενάντια στην ελευθερία 
θρησκείας και πεποιθήσεων», ανάρτηση που προκάλεσε 
αντιδράσεις στα κατεχόμενα.

Η απόφαση του «συνταγματικού/ανωτάτου δικαστη-
ρίου» αφορά υπόθεση της συντεχνίας υπηρεσιών (θρη-
σκευτικών λειτουργών) (HİZMET-SEN) και σύμφωνα με 

αυτή αφαιρείται η αρμοδιότητα για διοργά-
νωση μαθημάτων κορανίου από μια επιτρο-
πή που ονομάστηκε «επιτροπή θρησκευτι-
κών υποθέσεων». Η ενάγουσα συντεχνία 
θεωρεί ότι η παράγραφος αυτή αντιβαίνει 
στο άρθρο 1 του «συντάγματος» που αφορά 
την αρχή της κοσμικότητας, με το «συνταγ-
ματικό» να προσθέτει ότι αντιβαίνει και με το 
άρθρο 23 (4) που προβλέπει ότι η θρησκευ-

τική παιδεία και εκπαίδευση είναι κάτω από την επί-
βλεψη και τον έλεγχο του «κράτους». Αντιβαίνει επίσης 
στο άρθρο που λέει ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν 
χώροι εκπαίδευσης και κατάρτισης που είναι αντίθετοι 
με τη σύγχρονη επιστήμη και τις εκπαιδευτικές αρχές.

Η πλατφόρμα «Αυτή η χώρα είναι δική 
μας» το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας 
θα προβεί σε ανακοίνωση των εκδηλώσε-
ων και δράσεων, στις οποίες θα προβεί 
ενόψει της άτυπης πενταμερούς στη Γε-
νεύη και θα απαντήσει στο ερώτημα «Γιατί 
ομοσπονδία».

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, 
ανακοίνωση της πλατφόρμας, που απαρ-
τίζεται από δεκάδες οργανώσεις, συντεχνίες, κόμματα 
και σύνολα υπέρ της λύσης ΔΔΟ, αναφέρει ότι η ομο-
σπονδία έχει γίνει αποδεκτή ως το πιο σωστό μοντέλο 
λύσης, τόσο για τις κοινότητες στην Κύπρο όσο και για 
την περιοχή. Στόχος τους, προστίθεται, είναι για άλλη 

μια φορά να κάνουν τη φωνή των Τ/κ να 
ακουστεί στον κόσμο και ότι πάντα συνεχί-
ζουν τη δέσμευσή τους για μια ομοσπονδι-
ακή λύση.

Στο μεταξύ, η δεξαμενή σκέψης Πεντα-
δάκτυλος (σ.σ.: στην οποία ανήκει και ο νυν 
Τ/κ διαπραγματευτής Εργκιούν Ολγκούν) 
με ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι πλέον 
δεν μπορεί να υπάρξει μια ομοσπονδιακή 

δομή στην Κύπρο.
Η άτυπη διάσκεψη της Γενεύης, αναφέρεται, έδωσε 

τη δυνατότητα να μεταφερθεί σε μια διεθνή πλατφόρ-
μα αντί της ομοσπονδιακής/κοινής δομής η άποψη για 
δύο κράτη.

Θύελλα αντιδράσεων στα κατεχόμενα για τη νέα τουρκική παρέμβαση

Παρέμβαση της Τουρκίας για τα μαθήματα κορανίου...

Εκδηλώσεις και δράσεις υπέρ της ομοσπονδίας ενόψει Γενεύης στα κατεχόμενα

Το Κόμμα 
Κοινοτικής 

Δημοκρατίας  
δεν συμμετείχε  
στη συνάντηση  

με τον 
Τσαβούσογλου

«Δικαστικό 
πραξικόπημα» 

χαρακτήρισε 
απόφαση του 

«ανώτατου 
δικαστηρίου» στα 

κατεχόμενα

Το απόγευμα  
της Δευτέρας από 

την πλατφόρμα 
«Αυτή η χώρα 

είναι δική μας»
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Με αναφορές στη λύση δύο κρατών με κυρι-
αρχική ισότητα, αλλά και σε δυνατότητα αλλα-
γής των παραμέτρων και αποφάσεων του ΟΗΕ 
για τη μορφή λύσης, αναφέρθηκαν σε χθεσινές 
κοινές δηλώσεις τους ο Τούρκος Υπουργός Εξω-
τερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου και ο «υπέξ», 
Ταχσίν Ερτουγρούλογλου. 

Ο κ. Ερτουγρούλογλου υποστήριξε ότι «μία 
μόνο είναι η ατζέντα της άτυπης συνόδου, να 
δούμε εάν υπάρχει ή όχι κοινό έδαφος το οποίο 
οι πλευρές θα μπορέσουν να διαπραγματευτούν 
στη συνέχεια». Εν συντομία, πρόσθεσε, είμαστε 
στο σημείο που θα διαφανεί εάν θα εγκαταλει-
φθεί ή όχι η «λάθος βάση του Kυπριακού» που 
άρχισε το 1964 «με ευθύνη της διεθνούς κοι-
νότητας», που είναι υποχρεωμένη -κατά τον κ. 
Ερτουγρούλογλου- να αποφασίσει ή όχι εάν θα 

συνεχιστούν οι «άδικες διακρίσεις» εις βάρος των 
Τ/κ.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, 
είπε ότι ήρθε στα κατεχόμενα για να καθορίσουν 
το πλαίσιο της κοινής τους στάσης. Πριν από τη 
Γενεύη, ανέφερε, θα κάνουν όλοι μαζί συνάντη-
ση στην Άγκυρα και από κει θα αναχωρήσουν 
μαζί για την Ελβετία.

«Ο κ. Ταχσίν τα περιέγραψε πολύ ωραία. Εμείς 
είπαμε και στο παρελθόν ότι δεν θα καθίσουμε 
πλέον σε διαπραγματεύσεις για την ομοσπονδία. 
Δεν είναι μια άκαμπτη στάση ή ένα γινάτι. Πενή-
ντα τρία χρόνια διαπραγματευόμασταν την ομο-
σπονδία». Υποστήριξε ότι για 53 χρόνια Τουρκία 
και ψευδοκράτος είχαν μια πολύ εποικοδομητι-
κή στάση και κατηγόρησε Ε/κ και Ελλάδα που 
«απέρριψαν όλες τις προτάσεις είτε στο τραπέζι 

των συνομιλιών, είτε σε δημοψήφισμα, εγκατέ-
λειψαν τις συνομιλίες».

«Εμείς πλέον δεν το ανεχόμαστε αυτό. Γι’ αυ-
τόν το λόγο προτείνουμε μια λύση δύο κρατών 
που να βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα. Σί-
γουρα στην άτυπη συνάντηση 5 + ΗΕ στη Γενεύη 
εμείς θα πούμε ξεκάθαρα τις σκέψεις μας… Εάν 
υπάρχει ένα κοινό έδαφος, οι διαπραγματεύσεις 
θα ξεκινήσουν με νέες παραμέτρους», δήλωσε.

Για τις απόψεις που λένε ότι υπάρχουν ψη-
φίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ και παράμετροι, ο κ. 
Τσαβούσογλου είπε ότι υπήρχαν και στο παρελ-
θόν, αλλά «δεν είδαμε κανένα όφελος και είμαστε 
σίγουροι ότι δεν θα δούμε. Γι’ αυτό αυτές οι απο-
φάσεις μπορούν να αλλάξουν εάν διαμορφωθεί 
το κατάλληλο κλίμα, σίγουρα οι παράμετροι μπο-
ρούν να αλλάξουν». 

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη - Συναγερμού κα-
θημερινά εκτρέπεται στον αυταρχισμό, τις καθε-
στωτικές πρακτικές και ένα συντηρητισμό άλλων 
εποχών. Με αφορμή ένα... μπουκέτο από τέτοιες 
συμπεριφορές που εκδήλωσε το τελευταίο διά-
στημα η κυβέρνηση, ο εκπρόσωπος Τύπου του 
ΑΚΕΛ καλεί «όσους και όσες οραματίζονται μια 
Κύπρο σύγχρονη, προοδευτική και δημοκρατική 
να σταθούν απέναντι σε αυτή την επικίνδυνη δι-
ολίσθηση των κυβερνώντων. Να ενωθούμε και 
να ανοίξουμε το δρόμο για την αλλαγή...»

Συγκεκριμένα, ο Στέφανος Στεφάνου υπεν-
θυμίζει ότι οι κυβερνώντες:
• Εξαπέλυσαν την Αστυνομία στο σπίτι πολίτη 

για να κατάσχει υπολογιστή με την κατηγορία 

ότι σατίριζε μία υπουργό.
• Επιτέθηκαν απρόκλητα και βάναυσα σε ειρηνι-

κή διαδήλωση τραυματίζοντας πολίτες.
•  Διέταξαν έρευνα σε βάρος του εκπαιδευτικού 

Γ. Γαβριήλ για να διαπιστωθεί το εθνικό του 
φρόνημα ως να ζούμε στη χουντική επταετία, 
αφού δεν βρήκαν τίποτα να του προσάψουν 
για τα έργα που φιλοτέχνησε στον ελεύθερό 
του χρόνο.

•  Τώρα, διώκουν πειθαρχικά ανώτερο υπαστυ-
νόμο επειδή συμπεριφέρεται στους μετανά-
στες του Κέντρου Κράτησης στη Μενόγεια… 
υπερβολικά ανθρώπινα. Συγκεκριμένα, τον 
διώκουν επειδή διαπράττει εγκλήματα, όπως 
το να επιτρέπει στους κρατούμενους να χρη-

σιμοποιούν επιπρόσθετα στρώματα ύπνου, να 
παίζουν βόλεϊ και να πλένουν… υπερβολικά 
τα ρούχα τους.
«Το προσωπείο της ευρωπαϊκής κεντροδε-

ξιάς πέφτει και φανερώνεται το πραγματικό 
πρόσωπο. Ένα κόμμα που καθημερινά ρέπει πιο 
ακροδεξιά και συναγωνίζεται το ΕΛΑΜ στην πα-
τριδοκαπηλία και την ξενοφοβία», σημειώνει ο 
Στέφανος Στεφάνου και καταλήγει:

Ο τόπος χρειάζεται μια άλλη πορεία. Η Αρι-
στερά καλεί όσους και όσες οραματίζονται μια 
Κύπρο σύγχρονη, προοδευτική και δημοκρατική 
να σταθούν απέναντι σε αυτή την επικίνδυνη δι-
ολίσθηση των κυβερνώντων. Να ενωθούμε και 
να ανοίξουμε το δρόμο για την αλλαγή...

Απόλυτος συντονισμός 
με «υπέξ» στη λύση 

δύο κρατών ενόψει της 
πενταμερούς διάσκεψης

Η Αριστερά καλεί όσους 
οραματίζονται αλλαγή 
πορείας του τόπου να 

ενωθούν μαζί της

Τούρκος ΥΠΕΞ: Δεν θα καθίσουμε πλέον σε διαπραγματεύσεις για ομοσπονδία

Καθημερινά και πιο ακροδεξιά ρέπει η κυβέρνηση ΔΗΣΥ - Αναστασιάδη

ΓΓ ΑΚΕΛ: Δικαιολογημένη  
η αντίδραση Δένδια  
ενώπιον Τσαβούσογλου

Δικαιολογημένη χαρακτήρισε ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, την αντίδραση 
του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου 
Δένδια, κατά την προχθεσινή συνέντευξη 
Τύπου ύστερα από συνάντησή του με τον 
Τούρκο ομόλογό του στην Άγκυρα.

Σε δηλώσεις ύστερα από συνάντηση με 
αντιπροσωπεία της Ομάδας Πρωτοβουλίας 
για κατάργηση του πέναλτι 12% στη συντα-
ξιοδότηση στο 63ο έτος, ο Α. Κυπριανού είπε 
ότι «η Τουρκία είναι γεγονός ότι κλιμακώνει 
την επιθετικότητά της προς όλες τις κατευ-
θύνσεις. Θεωρεί ότι είναι περιφερειακή υπερ-
δύναμη, έχουν μια νοοτροπία του μάγκα του 
χωρκού και μπορούν να συμπεριφέρονται σε 
όλους με τον ίδιο αυταρχικό τρόπο».

Χαρακτηρίζοντας επίσης δικαιολογημένη 
την αντίδραση όσων διερωτώνται αν με αυτή 
την Τουρκία και τις απαράδεκτες αξιώσεις 
που θέτει, μπορεί να γίνει συζήτηση για λύση 
του Κυπριακού, ο Α. Κυπριανού πρόσθεσε 
ότι εμείς δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα 
έχουμε προβλήματα, αλλά διερωτήθηκε ποια 
είναι η άλλη επιλογή.

«Εάν δεν λύσουμε το Κυπριακό θα πάμε 
στην οριστική διχοτόμηση που σημαίνει ότι 
θα έχουμε την Τουρκία μόνιμα και διά πα-
ντός. Θα έχουμε 180 χλμ σύνορα με την 
Τουρκία. Είναι αυτό που θέλουμε» διερωτή-
θηκε.

Ευφορία για τη «σκληρή στάση» Δένδια
Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές ερμη-

νείες και αναλύσεις που καταγράφονται για 
τη δημόσια αντιπαράθεση Δένδια και Τσα-
βούσογλου -άλλοι μιλούν για «άρτον και θέ-
αμα» αφού δεν έχουν τίποτε ουσιαστικό να 
δώσουν και άλλοι για αποπροσανατολισμό 
από τα εσωτερικά προβλήματα- το ελληνι-
κό ΥΠΕΞ επέμεινε με χθεσινή ανακοίνωσή 
του να εστιάζει «στην προώθηση της θετικής 
ατζέντας σε ό,τι αφορά τόσο τις διμερείς σχέ-
σεις με την Τουρκία όσο και τις ευρωτουρ-
κικές σχέσεις». Σημείο που τόνισε πλειστάκις 
στις παρεμβάσεις του ο Έλληνας ΥΠΕΞ στην 
αντιπαράθεσή του με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, ση-
μειώνοντας όμως και τη «λήψη μέτρων» που 
βρίσκεται στο τραπέζι της ΕΕ αν η Τουρκία 
συνεχίσει την παραβατική συμπεριφορά. 
Όπως τόνισε, επίσης, το ενδιαφέρον της 
Αθήνας για αναβάθμιση της οικονομικής και 
εμπορικής συνεργασίας με την Άγκυρα. Το 
ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει, 
εξάλλου, ότι ιδιαίτερα στον οικονομικό και 
εμπορικό τομέα, η θετική ατζέντα μπορεί να 
συνεισφέρει στην εμπέδωση ενός κλίματος 
αποκλιμάκωσης και βελτίωσης των σχέσεων. 
«Η ελληνική πλευρά διά του Υφυπουργού 
Εξωτερικών αρμόδιου για την Οικονομική 
Διπλωματία, Κώστα Φραγκογιάννη, πρότει-
νε 15 σημεία συνεργασίας στον οικονομικό 
τομέα. Παράλληλα, η τουρκική πλευρά πρό-
τεινε επίσης από την πλευρά της συγκεκρι-
μένα σημεία. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν 
να εργαστούν για τα επόμενα βήματα σε 
αυτό τον τομέα κατά τις προσεχείς επαφές 
μεταξύ των δύο χωρών, σε όλα τα επίπεδα», 
καταλήγει η ανακοίνωση.

Πάντως το Μαξίμου φρόντισε να μοιρα-

στεί τη «δόξα» που πήρε ο κ. Δένδιας για 
τη «σκληρή στάση» απέναντι στον κ. Τσα-
βούσογλου διαμηνύοντας μέσω των ΜΜΕ, 
από την πρώτη στιγμή, ότι ο κ. Δένδιας 
ήταν «απολύτως προετοιμασμένος για όλα 
τα σενάρια και σε πλήρη σε συνεννόηση με 
τον Έλληνα Πρωθυπουργό». Πάντως και η 
Κομισιόν διά του εκπροσώπου της, Π. Στά-
νο, χαρακτήρισε την επίσκεψη Δένδια στην 
Τουρκία ως «μέρος των τρεχουσών προσπα-
θειών της ΕΕ να προχωρήσουμε προκειμέ-
νου να επαναφέρουμε την εποικοδομητική 
συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας 
και μεμονωμένων κρατών-μελών». Το με-
γάλο ερώτημα είναι η επόμενη μέρα στις 
σχέσεις των δύο χωρών και στη συμπεριφο-
ρά της Τουρκίας μέχρι το Ε. Συμβούλιο του 
Ιούνη.

Νίκη Κουλέρμου

Ερντογάν: «Έβαλε στη θέση του  
τον Δένδια»

Στην Άγκυρα ο Τούρκος Πρόεδρος 
επιχείρησε λεκτικά να πάρει τη ρεβάνς 
υποστηρίζοντας ότι ο Τσαβούσογλου έβαλε 
στη θέση του τον Έλληνα ομόλογό του. 
Παράλληλα, επανέφερε το πάγιο αίτημα 
της Άγκυρας για εκλογή μουφτή στη 
Θράκη από τους μουσουλμάνους ιμάμηδες 
απορρίπτοντας το διορισμό από το ελληνικό 
κράτος. «Εμείς δεν μπορούμε να διορίζουμε 
τον Πατριάρχη. Ο αρχιμουφτής πρέπει να 
εκλέγεται από τους ιμάμηδές μας εκεί. 
Θέλουν να διορίζουν σαν να πρόκειται για 
τους δικούς τους κληρικούς. Αυτό πρέπει 
να αλλάξει», είπε ο Τ. Ερντογάν, ο οποίος, 
προς επίρρωση τούτου, επικαλέστηκε και τη 
συνθήκη της Λοζάνης.

Και προβληματισμός για το τι θα ακολουθήσει την επόμενη μέρα στις σχέσεις Αθήνας - Άγκυρας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

είπαν παρεμβάσεις

Ελευθερία χωρίς εκπτώσεις και παρενθέσεις
Ίσως κάποιες φορές η «στυγνή» πολιτική 

ανάλυση δεν φτάνει για να περιγράψουμε 
αυτό που συμβαίνει, κοντά μισό αιώνα τώρα. 
Διαπραγματεύσεις, συμφέροντα, λάθη και πα-
ραλείψεις, ο άλλος, οι ξένοι, οι δυνατοί και 
οι αδύναμοι. Αυτοί που έφταιξαν και αυτοί 
που αγωνίστηκαν, αυτοί που προδόθηκαν και 
αυτοί που πρόδωσαν. Δεν θα έπρεπε να κοι-
τάξουμε και λίγο παραπέρα, λίγο πιο βόρεια 
παραδείγματος χάριν;

Κάποιοι ίσως να έχουν συνηθίσει την πα-
ρούσα κατάσταση, κάποιοι μπορεί να βολεύ-
τηκαν, ενώ υπάρχουν και αυτοί που θέλουν 
να ρίξουν την τελευταία σφαίρα που απέμεινε 
στη θαλάμη για να ολοκληρωθεί το έγκλημα.

Το ποιος έφταιξε ως ένα βαθμό έχει νόημα, 
φυσικά, διότι η δικαιοσύνη είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για να μπουν κάποια πράγματα 
στη θέση τους και να τραβηχτεί η διαχωριστι-
κή γραμμή, η πραγματική διαχωριστική γραμ-
μή. Ωστόσο, τίθεται και το ζήτημα του αληθι-
νού οράματος, τόσο από τις σημερινές ηγεσίες, 

Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, όσο και 
από την Τουρκία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αλήθεια, πόσο ενδιαφέρονται για την ει-
ρήνη, την ελευθερία και κυρίως για την αρ-
μονική συμβίωση; Μάλλον ελάχιστα, διότι σε 
αυτή την περίπτωση θα μιλάμε για μία πραγ-
ματικά νέα σελίδα, στην οποία θα ξεκινήσουν 
να γράφονται και νέα πράγματα. Είναι έτοιμοι 
για αυτό;

Ο αναχρονισμός είναι ίδιον αυτών που 
πρεσβεύουν, κάτι που φαίνεται όχι μόνο από 
τις πολιτικές τους διακηρύξεις, αλλά και από 
τις πράξεις τους καθαυτές. Πέρα από τις βα-
θιές ιστορικές ρίζες και διάφορες επιμέρους 
εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές, το Κυπρι-
ακό ανάγεται εν μέρει και σε ζήτημα αληθινής 
προοπτικής με επίκεντρο τον άνθρωπο και 
κατά συνέπεια στην ελευθερία χωρίς εκπτώ-
σεις και παρενθέσεις.

Λανθασμένα, το Κυπριακό έχει αναχθεί 
εξ ολοκλήρου στο πεδίο της σύγκρουσης. Οι 
ηγεσίες δεν θα έπρεπε να κρίνονται μόνο για 

τη διαπραγματευτική τους δεινότητα και τη 
στρατιωτική ισχύ της χώρας τους. Είναι ση-
μαντικότερο να κρίνονται για το αν η παιδεία 
και ο πολιτισμός που έχουν ή δεν έχουν, τους 
επιτρέπουν να προχωρήσουν με γνώμονα την 
πρόοδο. Εν προκειμένω, είναι αμφίβολο εάν 
οι σημερινές ηγεσίες στην Κύπρο έχουν αυτά 
τα χαρακτηριστικά, τα οποία, δυστυχώς, δεν 
αποκτώνται εν αιθρία, ούτε από τη μια μέρα 
στην άλλη.

Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η ελευθε-
ρία του ενός προϋποθέτει την ελευθερία του 
άλλου. Δεν μπορεί κανείς να είναι ελεύθερος, 
αν την ίδια στιγμή καταπατά την ελευθερία 
του άλλου, ενώ η αλυσίδα είναι δεμένη σε 
τέσσερα πόδια και όχι σε δύο. Και στου κα-
ταπιεστή, αλλά και στου καταπιεζόμενου. Αν 
αυτό το σχήμα είναι δυσνόητο, αρκεί να πά-
ρουμε το κυπριακό παράδειγμα και θα δού-
με ότι ήμασταν ελεύθεροι για πολύ λίγο, έως 
ποτέ. Στην Κύπρο, κύριος και δούλος έχουμε 
γίνει ένα. 

Ο «άμωμος» βρέθηκε 
εκτεθειμένος

Η Ερευνητική Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι 
έγιναν χιλιάδες παράτυπες και παράνομες 
πολιτογραφήσεις. Επιβεβαιώνεται λοιπόν για 
άλλη μια φορά ότι η κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ 
φέρουν βαρύτατη ευθύνη για το ξεχείλωμα των 
κριτηρίων και το ξεχαρβάλωμα των ελέγχων. 
Επίσης, ο Αναστασιάδης έχει επιπρόσθετη ευ-
θύνη, αφού στην υπόθεση των «χρυσών» δια-
βατηρίων εμπλέκεται μεταξύ άλλων το στενό 
οικογενειακό του περιβάλλον. Οι πιο τραντα-
χτές ίσως περιπτώσεις είναι τα διαβατήρια που 
δόθηκαν σε όλο το σόι του Σαουδάραβα με το 
ιδιωτικό τζετ και τα ταξίδια στις Σεϊχέλλες και 
οι πολιτογραφήσεις προσώπων που συνδέονται 
με τη μαρίνα Αγίας Νάπας. Τελικά ο «άμωμος» 
βρέθηκε εκτεθειμένος.

ΚΑΖ

Η απάντηση-μπάχαλο  
του ΥΠΠΑΝ

Προσωπικά δεν κατάλαβα την απάντηση 
του ΥΠΠΑΝ προς τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, σχετι-
κά με το θέμα του καλλιτέχνη και καθηγητή 
Γιώργου Γαβριήλ. Πραγματικά ασυνάρτη-
τες προτάσεις, που μπερδεύεται κανείς αν ο 
κ. Προδρόμου συμφωνεί εν τέλει με τον κ. 
Κυπριανού. Μάλλον συμφωνεί, αλλά τι να 
κάνει. Να κάτσει να σκάσει; Έπρεπε να πει 
κάτι, να δώσει μια απάντηση, ασχέτως αν η 
δήλωση του ΓΓ του ΑΚΕΛ ήταν αποστομω-
τική. Κάθε μέρα που περνάει, κάθε μήνας, 
μας επιφυλάσσει κάτι καινούριο με δαύτους. 
Πάνε ασταμάτητοι, σαν ομάδα που ήδη έχει 
πέσει κατηγορία, αλλά κάνει μεταγραφές για 
να «χτυπήσει» τα εναπομείναντα παιχνίδια.

Τρώας

Πριν να είναι αργά 
Η κυβέρνηση και ο ΟΚΥπΥ οφείλουν 

να προβούν άμεσα στις απαραίτητες κινή-
σεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως 
ώστε να επιτραπεί η επέκταση της στήρι-
ξης των δημοσίων νοσηλευτηρίων από το 
κράτος, πέραν των 5 χρόνων. Τα δημόσια 
νοσηλευτήρια ανέλαβαν εξ ολοκλήρου 
το βάρος της πανδημίας και είναι του-
λάχιστον άδικο να μπουν σε διαδικασία 
ανταγωνισμού με τον ιδιωτικό τομέα, μετά 
από έναν και πλέον χρόνο μάχης με την 
Covid-19. Είμαστε σίγουροι ότι ο ιδιωτι-
κός τομέας, που αναγνωρίζει τη συμβολή 
των νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ στη μάχη 
κατά της πανδημίας, δεν θα έχει οποιαδή-
ποτε ένσταση σε κάτι τέτοιο. Κάθε άλλο, 
θα έχει την ευκαιρία να αποδείξει εμπρά-
κτως την αναγνώριση της συμβολής του 
ΟΚΥπΥ στην υγειονομική κρίση που δια-
νύουμε. 

Κάκτος

15 εκατομμύρια ευρώ 
δόθηκαν κατά λάθος!

Ποιος μπορεί να κάνει «λάθος» παρά-
δοση 15 εκατομμυρίων ευρώ; Φαντάζει 
ανέκδοτο, φαντάζει τραγελαφικό γεγο-
νός, όμως δεν είναι.

Έγινε επί ημερών της κυβέρνησης 
Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ και ήρθε να προ-
στεθεί στο «βουνό» της διαφθοράς, της 
διαπλοκής και των λαθών που έχουν δια-
πράξει κατά την οκταετία που κυβερνούν.

Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε από 
τη βουλευτή του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλα-
μπίδου, οι άριστοι των αρίστων έδωσαν 
15 εκατομμύρια ευρώ κατά λάθος σε εται-
ρείες, χωρίς καν να υποβάλουν οποια-
δήποτε αίτηση (!) και το χειρότερο δεν 
υπάρχει κανείς να λογοδοτήσει ή έστω να 
εξηγήσει πώς και γιατί έγινε και αυτό το 
«λάθος».

Κόκκινη Σφήνα

Του
Κυριάκου Λοΐζου
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ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
Γ.Γ. ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΑΚΕΛ:

«Φαινόμενα όπως η διαπλοκή, η δια-
φθορά, ο νεποτισμός, τα κλειστά διοικητικά 
κυκλώματα, τα στημένα παιγνίδια και ο πα-
ράνομος τζόγος, το ντόπινγκ, η βία, επιβάλ-
λουν συνεχή αγώνα για εξυγίανση. Θέτουν 
επιτακτικά την ανάγκη για σοβαρές δομικές 
αλλαγές σε ολόκληρο το οικοδόμημα του κυ-
πριακού αθλητισμού».
Το κατεστημένο που κυβερνά συντηρεί και αδυ-
νατεί να έρθει αντιμέτωπο με τη σαπίλα στο 
χώρο του αθλητισμού.

ΠΗΤΕΡ ΣΤΑΝΟ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ:

«Προχωρούν οι προσπάθειες να επαναφέ-
ρουμε την εποικοδομητική συνεργασία μετα-
ξύ της ΕΕ και της Τουρκίας και μεμονωμέ-
νων κρατών-μελών, σύμφωνα με τη δήλωση 
της τελευταίας συνάντησης των ηγετών της 
ΕΕ τον Μάρτιο. Είναι κάτι που θα επανεκτι-
μηθεί και θα παρακολουθηθεί επίσης κατά 
τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
του Ιουνίου».
Και όταν έρθει ο Ιούνιος, θα συζητηθεί νέο ορό-
σημο και πάει λέγοντας...

ΝΙΚΟΣ ΝΟΥΡΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ:

«Την κρίσιμη ώρα της απόφασης λει-
τούργησαν τα κομματικά αισθητήρια, με-
τρήθηκαν οι τοπικές ψήφοι, ζυγίστηκαν οι 
διαπροσωπικές σχέσεις και πέταξαν στον 
κάλαθο την προοπτική μιας ακόμα σημα-
ντικής μεταρρύθμισης».
Ζυγίστηκε η ανάγκη συμμετοχής των τοπι-
κών κοινωνιών και όχι η ετσιθελική επιβολή 
του κ. Νουρή.

ΠΡ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:

«Έχουν παραληφθεί και άρχισαν να δια-
νέμονται αυτές τις ημέρες 3.555 ηλεκτρονι-
κοί υπολογιστές στις σχολικές μονάδες, κάτι 
που ενθαρρύνει την περαιτέρω ενσωμάτωση 
της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαιδευτι-
κή διαδικασία».
Ένα απλό ερώτημα: Mέχρι τώρα που δεν υπήρ-
χαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πώς διεξάγο-
νταν τα μαθήματα;



μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ευθέως

Αυτούσιο στη 
δημοσιότητα!
Πολυσέλιδο και με πολλές 
διαπιστώσεις και εισηγήσεις 
είναι το ενδιάμεσο πόρισμα 
της Ερευνητικής Επιτροπής 
για τις κατ’ εξαίρεση 
πολιτογραφήσεις. Ο Γενικός 
Εισαγγελέας παρέλαβε χθες 
τους φακέλους και δεσμεύτηκε 
να τους μελετήσει και αφού 
κάνει κωδικοποιήσεις στο 
πόρισμα, θα το δώσει στη 
δημοσιότητα... Γιατί δεν 
δίνεται αυτούσιο, ώστε να 
διαβαστεί και να κριθεί τόσο 
το έργο της Επιτροπής όσο 
και οι αποφάσεις του Γενικού 
Εισαγγελέα; Τι άραγε θέλουν 
να κρύψουν;

Καμάρι τους ο θεσμικός 
ρατσισμός!

Σ’ αυτή τη χώρα δεν διώκεται κανένας, κύριε 
Σαββίδη, εκτός κι αν αυτός είναι ο… κανένας! 
Ή τα φρονήματά του δεν έχουν πιστοποιητικό 
από την κυβέρνηση Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ ή το 
έργο του θεωρείται από την ίδια κυβέρνηση και 
τους δορυφόρους της ως προσβλητικό για λό-
γου τους.

Να δώσουμε παραδείγματα, αν νομίζετε ότι 
υπερβάλλουμε ή ότι κινούμαστε από κεκτημέ-
νη φόρα αντιπολιτευτικού μηδενισμού. Τι έγινε 
η περίπτωση των αστυνομικών που αδιαφό-
ρησαν για τις εξαφανίσεις αλλοδαπών γυναι-
κών; Απαλλάγηκαν επειδή ήταν «υπόδειγμα 
θεσμικού ρατσισμού»; Ο θεσμικός ρατσισμός 
ήταν και παραμένει ίδιον χαρακτηριστικό της 
κυβέρνησης ΔΗΣΥ - Αναστασιάδη. Το αμίμητο 
«συγγνώμη έστω και αν είναι αλλοδαπές» που 
εκστόμισε ο κ. Αναστασιάδης έχει χαραχθεί με 
μαύρα γράμματα στην πολιτική βιογραφία του 
ΔΗΣΥ. Να μην πούμε ότι συναγωνίζεται τον 
Όρμπαν σε ρατσισμό. Δείγμα αυτής της πρα-
κτικής και συμπεριφοράς η δίωξη αξιωματικού 
επειδή ενέκρινε αγορά μπάλας αξίας €50 και 
επιπρόσθετα στρώματα ύπνου για τους «φυλα-
κισμένους» στη Μεννόγεια. Έλεος, κύριοι, έλε-
ος… Μας ρεζιλεύετε διεθνώς!

Νίκη

Φωτεινά παραδείγματα 
για τους νεότερους

Το ΑΚΕΛ ξέρει να αναγνωρίζει και να τιμά 
τους ανθρώπους που έχουν προσφέρει και μά-
λιστα σε πολύ δύσκολους καιρούς, τις ανεκτί-
μητες υπηρεσίες τους προς τον τόπο, είτε από 
το χώρο του Πολιτισμού, είτε από το χώρο των 
Γραμμάτων, είτε από τον χώρο του Αθλητι-
σμού. Ψες, το ΑΚΕΛ σε μια σεμνή τελετή χωρίς 
πολύ κόσμο λόγω πανδημίας αν και οι τιμώ-
μενοι ήταν εξοικειωμένοι με χιλιάδες κόσμου, 
τίμησε τον ποδοσφαιριστή Σωτήρη Καϊάφα 
και τον καλαθοσφαιριστή Τάκη Λύρα. Τιμή-
θηκαν με το βραβείο Αθλητικής Προσφοράς 
«Κώστα Λυμπουρή και Νικη Γεωργίου» της 
Κ.Ε του ΑΚΕΛ. Είναι δύο παλαίμαχοι αθλητές 
με τεράστια προσφορά προς τον αθλητισμό και 
όχι μόνο. Ανεξίτηλα άφησαν τη σφραγίδα τους 
στην ιστορία του κυπριακού αθλητισμού και 
με την ανιδιοτέλειά τους αποτελούν φωτεινά 
παραδείγματα για τις νεότερες γενιές. Είναι 
υπόδειγμα για τα νέα παιδιά να εμπλακούν 
στον αθλητισμό και να επωφεληθούν σε μια 
πολύ δύσκολη καταναλωτική κοινωνία γιατί... 
«νους υγιής εν σώματι υγιεί».

Κοκονής

Τραγούδησε τις 
αγωνίες και τους 
αγώνες του λαού

Στις 17 Απριλίου 2012 αφήνει την 
τελευταία του πνοή χτυπημένος από τον 
καρκίνο ο Δημήτρης Μητροπάνος. Πη-
γαία λαϊκή φωνή, με μεγάλη, ουσιαστική 
κατάθεση στο ελληνικό τραγούδι.

Η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, 
ειδικά από τη δεκαετία του ’90 και μετά, 
έγινε ο μελωδικός «τόπος» όπου συνα-
ντήθηκε ένα ρεύμα του λαϊκού τραγου-
διού με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και 
με τραγούδια των οποίων οι στίχοι και η 
μουσική διαφοροποιούνταν από τη θεμα-
τολογία του κλασικού λαϊκού τραγουδιού.

Συμμεριζόμενος την άποψη ότι ο καλ-
λιτέχνης αλλά και κάθε άνθρωπος έχει 
χρέος και ανάγκη να αφουγκράζεται, να 
μιλά, να αγωνίζεται για τα ζωτικά προβλή-
ματα της εποχής μας, ο Δημήτρης Μη-
τροπάνος σφράγισε με την απαράμιλλη 
ερμηνεία του τραγούδια χαραγμένα στη 
συνείδηση του ελληνικού και κυπριακού 
λαού. Του Μίκη Θεοδωράκη («Τραγούδι 
του Νεκρού αδερφού», «Αξιον Εστί», «Ρω-
μιοσύνη» κ.ά.), Χρήστου Λεοντή (το δοξα-
στικό της Ειρήνης από την «Καταχνιά») 
κ.α.

Μα μπάλα 50 ευρώ για 
παιδιά προσφύγων;

Μα πού ξανακούστηκε σιόρ ο υπεύθυ-
νος ενός «στρατοπέδου συγκέντρωσης» 
όπως αυτό της Μενόγειας ή του Πουρνά-
ρα, να αγοράζει μπάλα αξίας 50 ευρώ για 
να παίζουν τα παιδιά των μεταναστών, των 
προσφύγων, των αιτητών ασύλου; Πού ξα-
νακούστηκε να τους αφήνει να πλένουν 
και να ξαναπλένουν τα ρούχα τους; Μα 
πού ενομίσαν σιόρ ότι είναι; Από τους πο-
ταμούς της Σομαλίας εβρεθήκαν στα σαλό-
νια της Μενόγειας τζιαι θέλουν να μυρίζουν 
τα ρούχα τους καθαριότητα και φρεσκάδα; 
Μα πού ξανακούστηκε σιόρ να τους δίνουν 
έξτρα στρώματα ύπνου; Μα ενομίσαν ότι οι 
δικοί μας πρόσφυγες είχαν έτσι πολυτέλειες 
όταν ξενιτεύονταν για μια καλύτερη ζωή; 
Το 1974 ετζοιμούνταν κάτω από τις τερα-
τσιές... Αυτοί έχουν και ένα κεραμίδι πάνω 
από το κεφάλι τους και είναι και έγκλειστοι 
για να μην τους τρώει ο ήλιος και η βρο-
χή... Να πληρώσεις, κύριε υπεύθυνε, για την 
κακοδιαχείριση. Εμείς φτύνουμε αίμα να 
πωλήσουμε «χρυσά» διαβατήρια και να κτί-
σουμε πύργους. Τα 50 ευρώ θέλουμεν τα να 
πληρώσουμε το πρόστιμο που έρχεται από 
την ΕΕ...

Νίκη

Της
Νίκης Κουλέρμου

Ερντογάν, 
το παιδί της 
διεθνούς 
κοινότητας

«Έκανε κι η μύγα κώλο και έχεσε τον κόσμο 
όλο…» Η διεθνής και η ευρωπαϊκή κοινότητα 
επέτρεψαν στον Ταγίπ Ερντογάν να συμπεριφέ-
ρεται ως δικτάτορας στο εσωτερικό και ως χωρο-
φύλακας στην περιοχή. Επέτρεψαν στον Ταγίπ 
να συμπεριφέρεται ως αφέντης προς δούλους 
σε όσους μπορεί να είναι ανεξάρτητα και πλήρη 
μέλη της διεθνούς και ευρωπαϊκής κοινότητας 
και να τους απειλεί κιόλας. Έτοιμος να στρίψει 
την μπότα του πάνω από μικρούς λαούς όπως ο 
κυπριακός, αδιαφορώντας και περιφρονώντας 
δίκαια και δικαιώματα. Αντίθετα, μπορεί να κά-
νει τα εγκλήματά του στο όνομά τους! Μα γιατί, 
θα μου πείτε. Επειδή ο Ερντογάν από τον οποίο 
περιμένουμε να επιδείξει πολιτική βούληση και 
να κάνει την έκπληξη στην πενταμερή διάσκεψη 
για να ξανανοίξει ο δρόμος για λύση ΔΔΟ, προ-
σπαθεί αλαζονικά, λίγες μέρες πριν την Πεντα-
μερή, να κάνει επίδειξη της ισχύος της περιγρα-
φείσας μύγας. Από τότε που έβγαλε στο σεργιάνι 
τα ερευνητικά πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο, 
όταν σεργιάνιζε στη νότια θάλασσα της Κύπρου 
και κυνηγούσε το ερευνητικό πλοίο της ΕΝΙ στο 
οικόπεδο 3, από τότε που υπέγραψε το περίφη-
μο τουρκολιβυκό μνημόνιο παραγνωρίζοντας το 
δίκαιο της θάλασσας, από τότε που πήγε να κά-
νει το πικ- νικ στα Βαρώσια και πιο πριν: Όταν 
θεωρούσε τους Τ/κύπριους…τρόφιμους που του 
χρωστούν γιατί τους χρησιμοποίησε για να κα-
λοκάτσει για διακοπές εδώ και 47 χρόνια στην 
Κύπρο, όταν κυνηγούσε τους γκιουλεντιστές 
από τα βάθη της Τουρκίας μέχρι την κατεχόμε-
νη Κύπρο, από τότε που έβαλε στις φυλακές τον 
Ντεμιρτάς και τον Οτσαλάν, ακαδημαϊκούς και 
ανθρώπους των Γραμμάτων, από τότε που φλερ-
τάρει τη Γερμανία, τη Ρωσία και κάνει τη ζωή 
μαρτύριο στις ΗΠΑ αγοράζοντας εξοπλισμούς 
εκατομμυρίων, από τότε που το παίζει σε διπλό 
ταμπλό με το ΝΑΤΟ, εξοπλίζοντας με ντρόουν 
και άλλο εξοπλισμό την Ουκρανία μες την αυλή 
της Ρωσίας, από τότε λοιπόν ο Ταγίπ θεωρεί ότι 
είναι ο Τραμπ της περιοχής! Μπορεί να απειλεί 
και να εκβιάζει  τους πάντες. Ούτε ο Μισιέλ και 
η φον ντερ Λάιεν που έγιναν δεκτοί στο παλάτι 
του πριν μερικές μέρες δεν κατάφεραν μια τρίχα 
της κεφαλής του να… εξευρωπαΐσουν. Δεν κα-
τάφεραν να τον πείσουν ότι ναι, η ΕΕ έχει και 
λόγο και ρόλο να είναι παρούσα στις διαπραγ-
ματεύσεις για το Κυπριακό, γιατί η Κύπρος είναι 
πλήρες χώρα-μέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας 
και τα σύνορά της που παραβιάζει είναι και δικά 
της σύνορα. Ε, αφού τα έκανε όλα τούτα και κα-
νείς δεν μπόρεσε να του τραβήξει λιγάκι το αυτί, 
γιατί τώρα ο κ. Ερντογάν να μην απειλεί ότι θα 
επέμβει αν χρειαστεί ξανά στην Κύπρο όπως έκα-
νε το 1974 ο Ετζεβίτ στο όνομα των Τ/κυπρίων; 
Ό,τι είναι σήμερα ο Ερντογάν, έγινε με την ανοχή 
της διεθνούς και ευρωπαϊκής κοινότητας. Είναι 
το παιδί της... Όπως δημιούργησε τον δικτάτορα 
Σάνταμ Χουσεΐν -και αργότερα εισέβαλε στο Ιράκ 
για να σώσει το λαό της χώρας από τον αφέντη 
της και τα πυρηνικά που ουδέποτε εντοπίστη-
καν- έτσι δημιούργησε και τον Ερντογάν. Του 
πρόσφερε χώρο για να συμπεριφέρεται με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να υποφέρουν σήμερα και ο τουρκι-
κός λαός και ο κυπριακός.
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Η δημιουργία δύο κρατών και η κυριαρχι-
κή ισότητα δεν έχουν θέση στη λύση του Κυ-
πριακού, είπε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας Νίκος Αναστασιάδης, προσθέτοντας πως 
επιδιώκουμε να αποτρέψουμε τις απαράδε-
κτες θέσεις που εκφράζονται είτε από τον 
Πρόεδρο, είτε τον Υπουργό Εξωτερικών της 
Τουρκίας, είτε τον ηγέτη της τ/κ κοινότητας.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους 
στον Ψεματισμένο, ο ΠτΔ κλήθηκε να σχο-
λιάσει δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών 
της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ότι 
δηλαδή είναι χάσιμο χρόνου να προσπαθή-
σουμε για το θέμα της Ομοσπονδίας, λαμβά-
νοντας υπόψη ότι και ο Τούρκος Πρόεδρος, 
Ταγίπ Ερντογάν, απείλησε πριν δύο μέρες 
ακόμα και με επέμβαση με πλοία στην Κύπρο. 
Ο Πρόεδρος εξέφρασε τη θλίψη του και ση-
μείωσε ότι «η μη επίτευξη λύσης στο Κυπρια-
κό δεν οφείλετο στην έλλειψη βούλησης από 

πλευράς της ελληνοκυπριακής κοινότητας, 
αλλά ήταν αποτέλεσμα της τουρκικής αδιαλ-
λαξίας».

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης με αφορμή τη 
συμπεριφορά της Τουρκίας διαμήνυσε στην 
πολιτική ηγεσία «να σταματήσουν να υπαγο-
ρεύουν ότι θα πρέπει χωρίς διαπραγμάτευση 
να αποδεχθούμε θέσεις οι οποίες απλά θα 
γίνουν δεκτές σαν τετελεσμένο χωρίς να πά-
ρουμε τίποτε». Επαναλαμβάνοντας τη θέση 
του για τη θετική ψήφο των Τ/κ, ο Πρόε-
δρος είπε πως «αποδέχομαι τη θετική ψήφο, 
αν και εφόσον η οποιαδήποτε πρόταση στο 
Υπουργικό Συμβούλιο δεν μπορεί να βλάψει 
τα συμφέροντα της τουρκοκυπριακής κοινό-
τητας. Εκεί πρέπει να έχουν το δικαίωμα για 
προστασία τους και αυτό εκφράζει την πολι-
τική ισότητα και την προστασία της πολιτικής 
ισότητας, νοουμένου βεβαίως ότι θα υπάρχει 
ένας αποτελεσματικός μηχανισμός επίλυσης 

των διαφορών».
Κληθείς να σχολιάσει τις ανησυχίες στο 

εσωτερικό μέτωπο περί τελευταίας ευκαιρίας 
στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε 
ότι «συμμερίζομαι τις ανησυχίες που εκφράζο-
νται για τις προθέσεις της Τουρκίας, που εί-
ναι δεδηλωμένες και σταδιακά υλοποιούνται». 
Όμως, συνέχισε, «να διαχωρίσουμε κάτι: Ένα 
είναι να γνωρίζεις πώς, ή να επιδιώκεις πώς 
να αντιμετωπίσεις τις προθέσεις και τις πο-
λιτικές που θέλει να ακολουθήσει η Τουρκία 
και άλλο είναι να εισηγείσαι χωρίς διαπραγ-
μάτευση να αποδεχθείς κεφάλαια, τα οποία με 
βάση και τις παραμέτρους του Γενικού Γραμ-
ματέα ήταν αλληλένδετα στη διαπραγμάτευση 
και δεν μπορεί να διαπραγματευτούν ξεχωρι-
στά και να καλούμαι από κάποια κόμματα να 
αποδεχθώ χωρίς διαπραγμάτευση θέματα που 
πρέπει να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
και για θέσεις της ε/κής πλευράς».

«Η Τουρκία κρατά 
 το μαστίγιο, θέλει  
και τα καρότα…»

«Δεν μάθαμε τι είπαν στον κ. Ερ-
ντογάν η πρόεδρος της Κομισιόν και ο 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 
Μπορούμε όμως βάσιμα να υποψια-
στούμε τι τους είπε ο κ. Ερντογάν, μετά 
το ρεζίλεμα με τον καναπέ. Μάλλον, τους 
τόνισε πως μέσα από ένα νεο-οθωμανι-
κό επεκτατισμό θα συνεχίσει να απειλεί 
γειτονικά κράτη και θα προσπαθήσει 
να ανατρέψει διεθνείς συνθήκες, όπως 
αυτή του Μοντρέ και της Λωζάνης. Ότι 
θα συνεχίσει τις γεωτρήσεις έξω από τη 
Λιβύη, τη Λεμεσό και στο Αιγαίο. Ότι θα 
συνεχίσει να απειλεί τους γείτονές του 
και με την πρώτη ευκαιρία θα ξαναει-
σβάλει στην Κύπρο. Προφανώς, ζήτησε 
και πολλά καρότα επισείοντας το μαστί-
γιο. Ζητά αναβάθμιση της τελωνειακής 
ένωσης. Πώς θα του τη δώσουμε, όμως, 
όταν δεν έχει σεβαστεί την υπάρχουσα 
τελωνειακή ένωση και τις υποχρεώσεις 
του έναντι της Κύπρου;» 

Αυτά επεσήμανε ο ευρωβουλευτής 
του ΑΚΕΛ, Γ. Γεωργίου, στη συνεδρία 
της Αντιπροσωπείας ΕΕ - Τουρκίας, 
υπενθυμίζοντας πως πριν τον Ιούνιο 
έχουμε την πενταμερή συνάντηση υπό 
την αιγίδα του ΟΗΕ στη Γενεύη.

Μιλώντας εκ μέρους της ομάδας 
της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, 
ο Γ. Γεωργίου υπογράμμισε πως για να 
προχωρήσει η θετική ατζέντα με την 
Τουρκία, εκτός των άλλων πολλών προ-
ϋποθέσεων που τέθηκαν στο τελευταίο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, απαιτείται η 
επίδειξη καλής θέλησης εκ μέρους της 
Τουρκίας αναφορικά με την επίλυση 
του Κυπριακού. Όπως εξήγησε, η Τουρ-
κία οφείλει να επιδείξει καλή θέληση 
στη Γενεύη στηρίζοντας τη συμφωνημέ-
νη βάση λύσης (ΔΔΟ), αλλά να διατηρή-
σει και στη συνέχεια μια εποικοδομητι-
κή στάση τερματίζοντας τις παράνομες 
ενέργειες στην ΑΟΖ και την προσπάθεια 
δημιουργίας τετελεσμένων στην Αμ-
μόχωστο, ώστε να επιτευχθεί λύση του 
Κυπριακού.

Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 12 συ-
νολικά προσώπων σε σχέση με την υπόθεση 
του ανήλικου Στυλιανού, αποφάσισαν ο Γενι-
κός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης και ο Βο-
ηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης.

Ανακοινώνοντας την απόφασή τους, ο κ. 
Σαββίδης ανέφερε σε δηλώσεις του σήμερα 
πως «θα ακολουθηθεί η κανονική διαδικα-
σία της ποινικής δικονομίας και για το λόγο 
αυτό δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα, προς 
το παρόν, οποιαδήποτε άλλα στοιχεία», υπο-
δεικνύοντας πως «όλοι είναι αθώοι μέχρι 
αποδείξεως του αντιθέτου από το αρμόδιο 
Δικαστήριο».

Ανέφερε πως την 1η Δεκεμβρίου του 2020 
παρέλαβαν το πόρισμα των δύο ανεξάρτητων 
ποινικών ανακριτών, Μόδεστου Πογιατζή και 
Ανδρέα Ανδρέου, που διορίστηκαν από τον 
τέως Γενικό Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη, για 
τη διεξαγωγή ποινικής διερεύνησης σε σχέση 
με την υπόθεση της αυτοχειρίας και του θα-
νάτου του ανήλικου Στυλιανού.

Σημείωσε πως αμέσως μετά την παραλαβή 
του πορίσματος και του μαρτυρικού υλικού 
δόθηκαν οδηγίες και υπό τον Βοηθό Γενικό 
Εισαγγελέα, συστάθηκε ομάδα λειτουργών 
της Νομικής Υπηρεσίας για την ενδελεχή με-
λέτη του πορίσματος.

Πρόσθεσε πως «ως Νομική Υπηρεσία έχου-
με ευθύνη και υποχρέωση να αξιολογούμε 
την ποινική πτυχή τής κάθε υπόθεσης με τη 
δέουσα προσοχή, επιμέλεια και μεθοδικότητα. 
Κι αυτό έχουμε ευθύνη να το διασφαλίζουμε, 
όπως και να διασφαλίζουμε το καλύτερο δυ-
νατό αποτέλεσμα όταν αποφασίζεται η κατα-
χώριση υποθέσεων ενώπιον Δικαστηρίων».

«Λεχθέντων των πιο πάνω, μετά από ενδε-
λεχή μελέτη του πορίσματος, έχουμε καταλή-
ξει ότι θα προχωρήσουμε στην άσκηση ποινι-
κής δίωξης 12 συνολικά ατόμων», σημείωσε, 
επισημαίνοντας πως «θα ακολουθηθεί η κα-
νονική διαδικασία της ποινικής δικονομίας 
και για το λόγο αυτό δεν θα δοθούν στη δη-
μοσιότητα, προς το παρόν, οποιαδήποτε άλλα 
στοιχεία».

Τέλος, ο κ. Σαββίδης είπε πως «όλοι είναι 
αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου από το 

αρμόδιο Δικαστήριο».
H Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία  Στυλια-
νού – Λοττίδη, σε ανακοίνωσή της σχετικά 
με την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα για 
ποινική δίωξη των εμπλεκόμενων προσώπων 
που οδήγησαν στο θάνατο τον δεκατετράχρο-
νο Στυλιανό, εύχεται η πορεία στη δικαιοσύ-
νη να οδηγήσει σε τιμωρία και κάθαρση.

«Σήμερα κορυφώνεται μια πορεία ερευ-
νών που διαπίστωσε την ύπαρξη ενδεχόμε-
νων ποινικών αδικημάτων, αρχίζοντας με το 
δικό μας πόρισμα, δίνοντας τη σκυτάλη στους 
ποινικούς ανακριτές και τελικά στην απόφα-
ση του Γενικού Εισαγγελέα για ποινική δίω-
ξη», αναφέρει η Επίτροπος.

Η κα Λοττίδη εύχεται ο δρόμος της δικαι-
οσύνης που ανοίγεται μπροστά να επιβεβαι-
ώσει αυτήν την πορεία, για την τιμωρία και 
κάθαρση που τόσο απελπισμένα αποζητούσε 
ο Στυλιανός για τη δική του δικαίωση και την 
αντανάκλασή της σε δεκάδες παιδιά που ζουν 
σε παρόμοια απελπισία.

Περαιτέρω, η Επίτροπος παρατηρεί ότι χω-
ρίς κάθαρση δεν μπορεί να υπάρξει επανεκ-
κίνηση και ότι έγκλημα χωρίς τιμωρία είναι 
αιώνια καταδίκη αυτοκαθήλωσης σε ένα αρ-
ρωστημένο στρώμα.

Ποινική δίωξη κατά 12 ατόμων  
για την υπόθεση του ανήλικου Στυλιανού

Τιμωρία και κάθαρση  
στην υπόθεση του 14χρονου 

Στυλιανού εύχεται  
η Επ. Διοικήσεως

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Η δημιουργία δύο κρατών και η κυριαρχική ισότητα δεν έχουν θέση στο Κυπριακό
Ο Πρόεδρος αποδέχεται θετική 

ψήφο από Τ/κ μόνο για τα 
ζωτικά τους συμφέροντα 



Εργαστηριοποίηση Βιολογίας ζητά ο Σύνδεσμος Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ 
Η Βιολογία είναι η μητέρα όλων των Επι-

στημών Υγείας και είναι πολύ σημαντικό να 
αποκτώνται από τους μαθητές νωρίς δεξι-
ότητες εργαστηρίου, όπως αναφέρθηκε, σε 
διάσκεψη Τύπου του Συνδέσμου Βιολόγων 
ΟΕΛΜΕΚ, με θέμα την εργαστηριοποίηση 
του μαθήματος της Βιολογίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου 
Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ, τη διάσκεψη προλόγισε 
ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Θέμης Πολυβίου, 
ο οποίος ανέφερε ότι η ΟΕΛΜΕΚ στηρίζει το 
αίτημα του Συνδέσμου για εργαστηριοποίη-
ση του μαθήματος της Βιολογίας και σημείω-
σε ότι για το σκοπό αυτό έχει αποστείλει σχε-
τικές επιστολές στο Υπουργείο Παιδείας. Το 
υπουργείο, όπως δήλωσε ο κ. Πολυβίου, ενώ 
αναγνωρίζει την ύπαρξη του προβλήματος, 
δεν προχωρά στην επίλυσή του. 

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιολόγων 
ΟΕΛΜΕΚ, Ανδρέας Σοφοκλέους, διευκρίνι-

σε τι σημαίνει εργαστηριοποίηση στη Μέση 
Εκπαίδευση. Όπως είπε, στα εργαστηριοποι-
ημένα μαθήματα οι μαθητές εργάζονται σε 
ομάδες των 12 περίπου μαθητών, ώστε να 
μπορούν οι ίδιοι να διενεργούν τις εργαστη-

ριακές ασκήσεις, όπως προβλέπονται από το 
αναλυτικό πρόγραμμα της Βιολογίας. «Αυτό 
συμβαίνει ήδη σε πέντε εργαστηριοποιημένα 
μαθήματα, αλλά όχι στη Βιολογία. Έτσι στη 
Βιολογία, ένα μάθημα όπου η γνώση στη-
ρίζεται στο πείραμα, οι μαθητές αρκούνται 
στην εργαστηριακή επίδειξη από τον εκπαι-
δευτικό. Με αυτή την εντελώς παράδοξη και 
αντιεκπαιδευτική διαδικασία και αντίθετα 
με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη, ο μαθητής 
αποκλείεται από την ενεργό συμμετοχή, την 
απόκτηση εργαστηριακών δεξιοτήτων και 
εμπειριών, που θα τον συνοδεύουν στη συ-
νέχεια στις σπουδές του, στην Ιατρική, τις 
Παραϊατρικές σχολές, τη Βιολογία, τη Χημεία 
κ.ο.κ.», πρόσθεσε. 

Στη διάσκεψη παρευρέθηκαν και μίλησαν 
οι πανεπιστημιακοί καθηγητές Δρ Κυριάκος 
Φελέκκης,  Δρ Πάνος Παπαγεώργης και Δρ 
Κωνσταντίνος Δέλτας. 

Οι ακτινογράφοι εργαζόμενοι στους αξονι-
κούς τομογράφους των κρατικών νοσοκομείων 
ανακοινώνουν ότι από τη Δευτέρα, 19 Απρι-
λίου, επαναφέρουν το μέτρο αποχής από υπε-
ρωριακή εργασία με το σύστημα αναμονής και 
κλήσεων σε παγκύπρια βάση.

Σε ανακοίνωσή του, ο Κλάδος Τεχνολόγων 
Ακτινολόγων, Φυσιοθεραπευτών, Τεχνολόγων 
Ακτινοθεραπευτών και Εργοθεραπευτών ανα-
φέρουν πως το μέτρο αυτό επηρεάζει τη λει-

τουργία των τμημάτων αξονικής τομογραφίας 
κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες, 
σημειώνοντας ότι οι προγραμματισμένες εξετά-
σεις κατά την πρωινή λειτουργία των νοσηλευ-
τηρίων θα εκτελούνται κανονικά.

Το ΔΣ του Κλάδου επιθυμεί να υπενθυμί-
σει ότι οι επηρεαζόμενοι συνάδελφοι για σχε-
δόν τρία χρόνια επέδειξαν υπευθυνότητα και 
υπομονή, αναμένοντας την έγκριση της συμ-
φωνίας για αναθεωρημένη αποζημίωση των 

συναδέλφων που εργάζονται με το σύστημα 
αναμονής και κλήσεων χωρίς δυστυχώς καμία 
θετική ανταπόκριση από μέρους του κράτους.

Όπως προσθέτει το θέμα της αναθεωρημέ-
νης αποζημίωσης των ακτινογράφων, τέθηκε 
με επιστολή του κλάδου προς το Υπουργείο 
Υγείας από τον Ιούνιο 2018, για να σημειώσει 
ότι ένα χρόνο μετά και κατόπιν εξαγγελίας λή-
ψης μέτρων εκ μέρους του κλάδου, με προσω-
πική παρέμβαση του Υπουργού Υγείας, ξεκίνη-

σε διάλογος με το Υπουργείο Υγείας, ο οποίος 
κατέληξε σε συμφωνία στο τέλος του 2019 και 
έκτοτε αναμένεται η έγκριση από το Υπουργείο 
Οικονομικών, με στόχο την υλοποίησή της.

Ο κλάδος εκφράζει τις απολογίες του στους 
ασθενείς για την όποια ταλαιπωρία ενδεχομέ-
νως θα υποστούν, ενώ τονίζει ότι «δυστυχώς η 
αδιαφορία της επίσημης πλευράς δεν μας αφή-
νει άλλη επιλογή από την εφαρμογή των προα-
ναφερόμενων μέτρων αντίδρασης».

Εκ νέου αποχή από υπερωριακή εργασία ανακοίνωσαν οι ακτινογράφοι

Συνεχίζεται κανονικά η λειτουργία των Δημοτικών 
Άνευ λόγου και αιτίας αποδείχτηκε η ανα-

στάτωση που προέκυψε μετά τις πληροφορί-
ες που διέρρευσαν και ήθελαν τα Υπουργεία 
Παιδείας και Υγείας να εξετάζουν πρόωρο 
κλείσιμο Δημοτικών και Νηπιαγωγείων για 
τις διακοπές του Πάσχα.

Με χθεσινή του ανακοίνωση το Υπουργείο 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεο-
λαίας ξεκαθάρισε πως τα δημόσια και ιδιωτι-
κά σχολεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους 
με φυσική παρουσία και έληξε το ζήτημα, 
προς το παρόν τουλάχιστον.

Το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεννόηση με 
το Υπουργείο Υγείας, αφού έλαβε υπόψη τις 
εισηγήσεις της ειδικής επιτροπής που εξέτα-
σε την επιδημιολογική εικόνα των σχολείων, 
ανακοίνωσε, επίσης, ότι την επόμενη εβδο-
μάδα θα εντατικοποιηθούν οι δειγματολη-
πτικοί έλεγχοι με ρινικά τεστ σε παιδιά που 
φοιτούν στις Δ’-Στ’ τάξεις Δημοτικών. Σύμ-

φωνα με την ανακοίνωση, γίνεται αυστηρή 
σύσταση στους γονείς/κηδεμόνες όπως τα 
παιδιά τους, άνω των 6 ετών, κάνουν χρήση 
της προστατευτικής μάσκας εντός του σχολι-
κού χώρου.

Τις προσεχείς μέρες ο ΥΠΠΑΝ θα καλέσει 
σε συνάντηση τις συνομοσπονδίες γονέων 
για να τους ενημερώσει για την εικόνα των 
σχολείων και να συζητήσει τα μέτρα που 
προγραμματίζεται να εφαρμοστούν.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, απο-
φασίστηκε η λειτουργία μιας Επιτροπής Πα-
ρακολούθησης στο Υπουργείο Υγείας, στην 
οποία θα μετέχουν εξειδικευμένα στελέχη, 
συμπεριλαμβανόμενης της υπηρεσίας ιχνη-
λάτησης και εκπροσώπου της ΣΕΕ, όπως 
επίσης και παρατηρητή εκ μέρους του ΥΠ-
ΠΑΝ και η οποία επιτροπή, εξετάζοντας την 
εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων, θα 
αποφασίζει ποια σχολεία ή/και αριθμός τμη-

μάτων επιβάλλεται να αναστείλουν τη φοίτη-
ση με φυσική παρουσία.

Εξάλλου, η ειδική επιτροπή θα συνεχίσει 
να παρακολουθεί την επιδημιολογική εικό-
να των σχολείων και θα συνεδριάσει εκ νέου 
την επόμενη εβδομάδα για να εξετάσει τις ει-
σηγήσεις που υποβλήθηκαν για τη διαφορο-
ποίηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου και 
τις ειδικές ρυθμίσεις για τη διενέργεια των 
Παγκύπριων Εξετάσεων. 

ΠΟΕΔ: Κλείσιμο τμημάτων ή 
σχολείων μόνο όπου χρειάζεται

Η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, 
μιλώντας στο ΚΥΠΕ τόνισε ότι η ΠΟΕΔ είχε 
εκφράσει και στο παρελθόν την έντονη αντί-
θεσή της στο να κλείνουν μόνο σχολεία μιας 
βαθμίδας και σημειώνει ότι εισήγησή τους 
είναι το κλείσιμο μόνο των τμημάτων ή/και 
σχολείων εκεί και όπου χρειάζεται.

Το υπουργείο αναγνωρίζει  
το πρόβλημα, αλλά  

δεν προχωρά σε επίλυσή του 

Αναμένονται 
αλλαγές στα 
πρωτόκολλα 
Η ειδική επιτροπή θα συνεχίσει 
να παρακολουθεί την 
επιδημιολογική εικόνα των 
σχολείων και θα συνεδριάσει 
εκ νέου την επόμενη 
εβδομάδα για να εξετάσει τις 
εισηγήσεις που υποβλήθηκαν 
για τη διαφοροποίηση του 
υγειονομικού πρωτοκόλλου 
και τις ειδικές ρυθμίσεις για τη 
διενέργεια των Παγκύπριων 
Εξετάσεων. 

Λειτουργία Επιτροπής Παρακολούθησης που θα αποφασίζει κλείσιμο τμημάτων ή σχολείων 

Ραντεβού για ηλικίες  
47-52 ετών  
την επόμενη εβδομάδα

Η Πύλη Εμβολιασμού θα ανοίξει την 
Κυριακή για άτομα ηλικίας 64-67. Τη 
Δευτέρα θα ανοίξει για άτομα ηλικίας 
51-52 χρονών, την Τετάρτη για άτομα 
ηλικίας 49-50 χρονών και την Παρα-
σκευή για άτομα ηλικίας 47-48 χρονών. 
Στόχος είναι την πρώτη εβδομάδα του 
Μαΐου να έχουν καλυφθεί οι άνω των 
40 χρονών. 

Σε σχέση με τις παραδόσεις εμβο-
λίων, αναμένεται να ληφθούν σύνολο 
500.340 δόσεις Pfizer μέχρι το τέλος 
Ιουνίου, 6.000 – 8.400 δόσεις Moderna 
μέχρι το τέλος Απριλίου, 75.050 δόσεις 
AstraZeneca μέχρι την πρώτη εβδομάδα 
Μαΐου και 2.400 εμβόλια του μονοδοσι-
κού Janssen μέχρι τέλος Απριλίου. 

Μέχρι χθες το πρωί χορηγήθηκαν 
207.000 δόσεις εμβολίων, εκ των οποί-
ων οι 128.023 έχουν χορηγηθεί το εμ-
βόλιο της Pfizer, 65.070 το εμβόλιο της 
AstraZeneca και οι 14.180 το εμβόλιο 
της Moderna. 

Για τη χορήγηση εμβολίων σε άτομα 
που εργάζονται σε ουσιώδεις υπηρεσίες, 
το Υπουργείο Υγείας προχωρεί, μετά από 
αξιολόγηση, σε κατάλογο ατόμων και 
ίσως από την επόμενη εβδομάδα τους 
δοθεί η ευκαιρία στον εμβολιασμό, πα-
ράλληλα με τις ηλικίες. Σε αυτά τα άτομα 
θα δοθεί η δυνατότητα χρήσης του εμβο-
λίου της AstraZeneca. 

Στις 131 οι αναφορές  
για παρενέργειες

Μέχρι στιγμής είχαμε 131 αναφορές 
εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών, 
72 της Pfizer, 56 της AstraZeneca και 3 
της Moderna.

Από αυτές, οι 109 ήταν ήπιες ή μέ-
τριες και οι 21 κάπως πιο σοβαρές που 
χρειάζονταν νοσηλεία. «Η εμφάνιση 
ασθενειών ή και θανάτου δεν σημαίνει 
σίγουρα συσχέτιση με το εμβόλιο», ση-
μείωσε, η αν. διευθύντρια Φαρμακευτι-
κών Υπηρεσιών, Έλενα Παναγιωτοπού-
λου. 

Το Υπουργείο Υγείας, ο ΠΙΣ και ο 
σύμβουλος του υπουργείου για θέματα 
κοινωνιολογίας και ψυχολογίας στην 
πανδημία, σε χθεσινή δημοσιογραφική 
διάσκεψη προέτρεψαν τους πολίτες να 
εμπιστευθούν την επιστήμη για τα εμβό-
λια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν φάρ-
μακα που δεν έχουν παρενέργειες. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Διαφωνία ΕΤΕΚ  
σε περιορισμό πρόσβασης 
στην Πύλη Εμβολιασμών

Διαφωνία σε τυχόν σκέψεις για περιορισμό 
πρόσβασης στην Πύλη Εμβολιασμών Covid-19 
εκφράζει το Επιστημονικό, Τεχνικό Επιμελητήριο 
Κύπρου (ΕΤΕΚ). «Αντί αυτού, οι αρμόδιες υπηρε-
σίες, με επικεφαλής το Υφυπουργείο Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, θα πρέπει 
να λάβουν τα απαραίτητα τεχνολογικά μέτρα, 
ώστε να γίνεται σωστή διαχείριση της κίνησης 

στο δίκτυο», αναφέ-
ρει το ΕΤΕΚ σε χθε-
σινή ανακοίνωση. «Η 
βέλτιστη πρόβλεψη 
της κίνησης, με βάση 
και την εμπειρία που 
πλέον έχει αποκομι-
στεί, είναι αναγκαία, 
ούτως ώστε να δια-

σφαλίζεται η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας σε 
κάθε ενδεχόμενο», προσθέτει. Το Επιμελητήριο 
αναφέρει ότι «αναγνωρίζεται πως η συχνή δια-
κοπή οφείλεται εν μέρει και σε συμπεριφορικούς 
λόγους των χρηστών», ωστόσο «με δεδομένο 
πως το πρόβλημα παρουσιάζεται επανειλημμένα, 
θα έπρεπε να ληφθούν νωρίτερα τα απαραίτητα 
μέτρα». Αναφέρει επίσης ότι «η αξιοπιστία ενός 
συστήματος καθώς και η αποτελεσματικότητά 
του είναι παράμετροι πρώτιστης σημασίας και η 
παραμικρή υποβάθμισή τους επιφέρει σημαντικό 
κόστος για τους πολίτες».

Η χρήση προστατευτικής μάσκας για τον 
νέο κορονοϊό δεν θα είναι πλέον υποχρεω-
τική στους εξωτερικούς χώρους στο Ισραήλ, 
αρχής γενομένης από την Κυριακή, στο πλαί-
σιο της σταδιακής άρσης των περιορισμών 
που είχαν εφαρμοστεί για να αντιμετωπιστεί 
η πανδημία. 

Το Ισραήλ ήταν μια από τις πρώτες χώρες 
του κόσμου που επέβαλαν, από την άνοιξη 
του 2020, την υποχρεωτική χρήση μάσκας 
σε δημόσιους χώρους. Τα δεδομένα άλλαξαν 
τις τελευταίες εβδομάδες, χάρη στην εκστρα-
τεία μαζικού εμβολιασμού. Μέχρι σήμερα 
έχουν λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου 

της Pfizer/BioNTech πάνω από τους μισούς 
(53%) κατοίκους της χώρας των 9,3 εκατομ-
μυρίων. Η μάσκα παραμένει υποχρεωτική σε 
κλειστούς δημόσιους χώρους, όπως για πα-
ράδειγμα στα εμπορικά κέντρα.

Στα τέλη Δεκεμβρίου το Ισραήλ ξεκίνησε 
μια μεγάλη εκστρατεία εμβολιασμού, χάρη 
στη συμφωνία που πέτυχε με τον αμερικα-
νικό κολοσσό Pfizer. Η εταιρεία απέστειλε 
γρήγορα εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου 
της, ζητώντας ως αντάλλαγμα πληροφορίες 
για τις συνέπειες του εμβολιασμού. Το Ισραήλ 
έχει τράπεζες δεδομένων με καταγεγραμμένο 
το ιατρικό ιστορικό των κατοίκων του. Το Ισ-
ραήλ και η Pfizer «απέδειξαν ότι η πανδημία 
της Covid-19 μπορεί να νικηθεί από μια μα-
ζική εκστρατεία εμβολιασμού», δήλωσε την 
Τετάρτη ο πρόεδρος-διευθύνων σύμβουλος 
της εταιρείας Αλμπερτ Μπουρλά. 

Μόνο ο εμβολιασμός επιλεγμένων λί-
γων, και εξαιρουμένων των πληθυσμια-
κών τμημάτων, υπονομεύει τον αγώνα 
μας κατά του ιού, παντού, δήλωσε ο επικε-
φαλής του ΠΟΥ Ευρώπης, Χανς Κλούγκε.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, ο κ. Κλούγκε βρέ-
θηκε την Πέμπτη στην Αθήνα για τα εγκαίνια 
του Athens Quality of Care Office και επικρό-
τησε τις προσπάθειες της Αθήνας σε ό,τι αφο-
ρά την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού. 

Συνεχάρη τις ελληνικές Αρχές για 
τις προετοιμασίες τους για να διασφα-
λίσουν ότι η χώρα ήταν έτοιμη να λά-
βει αποτελεσματικά και να χρησιμοποιήσει 

τα εμβόλια, διασφαλίζοντας ότι η πρό-
σβαση και η χρήση εμβολίων δεν θα περι-
θωριοποιήσει περαιτέρω τους ευάλωτους.

Είπε ότι οι μετανάστες εργαζόμενοι με χα-
μηλό εισόδημα, οι παράτυποι μετανάστες, όσοι 

δεν μπορούν να αποστασιοποιηθούν ή ζουν σε 
καταυλισμούς ή σε χώρους που μοιάζουν με 
στρατόπεδα, αποτελούν ομάδα προτεραιότη-
τας για την κατανομή εμβολίων, στο δεύτερο 
στάδιο του εμβολιασμού. Ανέφερε ότι οι μετα-
νάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα αποτελούν 
μέρος της εθνικής στρατηγικής εμβολιασμού.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ Ευρώπης είπε ότι 
από τον Φεβρουάριο το ποσοστό των θανά-
των από COVID-19 στην Ευρώπη, μεταξύ 
αυτών ηλικίας άνω των 80 ετών, μειώθη-
κε σταδιακά στο 30%, το χαμηλότερο επί-
πεδο από την αρχή της πανδημίας. Η νοση-
λεία, ωστόσο, παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Το Ισραήλ αίρει από αύριο την υποχρέωση για μάσκα σε εξωτερικούς χώρους

O εμβολιασμός λίγων υπονομεύει τον αγώνα κατά του ιού, λέει ο ΠΟΥ 

Μέχρι σήμερα έχουν 
λάβει και τις δύο 

δόσεις εμβολίου Pfizer 
πάνω από τους μισούς 

(53%) κατοίκους

Όσοι ζουν σε 
καταυλισμούς 
ή στρατόπεδα 

αποτελούν ομάδα 
προτεραιότητας

Παρά τη σταθεροποίηση του αριθ-
μού των κρουσμάτων πριν μια με δύο 
εβδομάδες, τις τελευταίες μέρες παρα-
τηρείται μια σταδιακή αύξηση του αριθ-
μού σε βαθμό που είναι ανησυχητικός, 
διότι, αργά ή γρήγορα, με τέτοιους αριθ-
μούς θα αυξηθεί και ο αριθμός των νοση-
λειών και των εισαγωγών στις Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας, δήλωσε στο κυπρι-
ακό πρακτορείο ειδήσεων το μέλος της 
Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτρο-
πής, καθηγητής Δρ Πέτρος Καραγιάννης.

«Αυτή τη στιγμή οι αριθμοί που είναι στις 
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και αυτοί 
που είναι υπό νοσηλεία έχουν αυξηθεί στον 
υψηλότερο αριθμό που είχαμε μέχρι τώρα. 
Αυτό είναι το αποτέλεσμα των κρουσμά-
των που είχαμε πριν καμιά δεκαριά μέρες.

Επομένως, από τον καιρό που ανεβήκα-
με πάνω από τα 500, αυτό θα μεταφραστεί 
σε αυξημένο αριθμό νοσηλειών, σε λίγες 
μέρες. Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπεί-
ας θα φθάσουν στα όριά τους», πρόσθεσε. 

Απαντώντας σε ερώτηση ως προς το 
πού οφείλεται αυτή η αύξηση, ο κ. Καρα-
γιάννης είπε ότι παρόλες «τις προτροπές 
μας να είναι προσεκτικός ο κόσμος, τονί-
σαμε την ύπαρξη του μεταλλαγμένου στε-
λέχους, το οποίο είναι και πιο μεταδοτικό, 
εντούτοις αυτές οι νουθεσίες αγνοούνται 
σωρηδόν, με αποτέλεσμα την επιδημιολο-
γική εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή». 
«Αν δεν είμαστε προσεκτικοί, αργά ή γρή-
γορα θα χειροτερεύσει ακόμα περισσό-
τερο, οπότε αντί να μιλούμε για χαλαρώ-
σεις μέτρων, μάλλον θα αναγκαστούμε να 

μιλούμε για εισαγωγή μέτρων», σημείωσε. 
Ερωτηθείς αν και πότε αναμένεται να 

παρθούν αποφάσεις για ενδεχόμενες πε-
ραιτέρω χαλαρώσεις, ενόψει και του Πά-
σχα, ο κ. Καραγιάννης είπε ότι είναι τόσο 
ρευστή η κατάσταση, που δεν μπορεί να 
πει κανείς αυτή τη στιγμή. «Φαντάζομαι 
την ερχόμενη εβδομάδα θα πρέπει να παρ-
θούν κάποιες αποφάσεις. Επομένως έχουμε 
λίγες μέρες ακόμα, αλλά για να είμαι ειλι-
κρινής δεν βλέπω την κατάσταση να βελ-
τιώνεται αισθητά. Ας ελπίσουμε ότι το κα-
λύτερο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή 
είναι να σταθεροποιηθεί παρά να επιδεινω-
θεί περισσότερο και βλέπουμε», κατέληξε. 

ΠτΔ: Ο εμβολιασμός  
είναι ο μόνος τρόπος προστασίας 

Ο εμβολιασμός είναι ο μόνος τρόπος προ-
στασίας και αντιμετώπισης του προβλήματος 
του κορονοϊού, επανέλαβε χθες ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, κα-
λώντας για άλλη μια φορά όλους να αναλο-
γιστούν ότι αυτό που μετρά είναι η ζωή τους.

Για άλλη μια φορά, συνέχισε, «η παρά-
κλησή μου προς τον κάθε έναν και την κάθε 
μια είναι να αναλογιστούν ότι αυτό που με-
τρά είναι η ζωή τους και όχι οι ενδεχόμενες 
σπάνιες περιπτώσεις παρενεργειών από τον 
εμβολιασμό. Είναι ο μόνος τρόπος προστα-
σίας και αντιμετώπισης του προβλήματος».

Σε ανησυχητικό βαθμό η σταδιακή αύξηση 
κρουσμάτων, λέει ο Καραγιάννης 

Αν χειροτερεύσει η κατάσταση,  
αντί για χαλαρώσεις θα μιλούμε για μέτρα 

Στη Λεμεσό το μεγαλύτερο 
ποσοστό θνησιμότητας 
λόγω COVID-19 

Μέχρι τις 13 Απριλίου, η Λεμεσός παρου-
σιάζεται με το μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμό-
τητας ανά 100.000 πληθυσμό (41,9 θάνατοι 
ανά 100.000 πληθυσμό) και ακολουθεί η 
Λάρνακα με 30,9 θανάτους, σύμφωνα με την 
Εθνική Αναφορά. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων ατόμων 
θετικών στη COVID-19, με υποκείμενη αι-
τία θανάτου την COVID-19, αφορά άτομα με 
μόνιμη διαμονή την επαρχία Λεμεσού (38%) 
και ακολούθως την επαρχία Λευκωσίας 
(33%). Με μικρότερα ποσοστά ακολουθούν 
Λάρνακα (17%), Πάφος (7%), Αμμοχώστος 
(4%), ενώ 3 θάνατοι έχουν ακαθόριστη επαρ-
χία μόνιμης διαμονής (1%). 

Μέχρι τις 15 Απριλίου δηλώθηκαν 343 
θάνατοι ατόμων που διαγνώστηκαν με 
COVID-19. Από αυτούς, οι 283 (82,5%) είχαν 
υποκείμενη αιτία τη νόσο COVID-19. Το 56% 
του συνολικού αριθμού θανάτων αφορά άτο-
μα ηλικίας 75-89 ετών. Η μεγαλύτερη συχνό-
τητα θανάτων παρουσιάζεται στην ηλικιακή 
ομάδα 80-84 ετών. Κατά τους μήνες Δεκέμ-
βριο και Ιανουάριο καταγράφηκε ο μεγαλύ-
τερος αριθμός θανάτων ατόμων θετικών στη 
νόσο COVID-19, με το ποσοστό να φτάνει στο 
50% του συνολικού αριθμού θανάτων.

Το 2021, το ποσοστό των θανάτων ατό-
μων ηλικίας 60-69 αυξήθηκε κατά 35% σε 
σχέση με το 2020.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

8 ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021|



Σε οκτώ χρόνια και δύο φάσεις η ανάπτυξη λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας
Σε δύο φάσεις και συνολικό ορίζοντα 8 χρό-

νων θα υλοποιηθεί η ενοποιημένη ανάπτυξη 
του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας, 
όπως ενημερώθηκε ο δήμος. Αντιπροσωπεία 
του Δημοτικού Συμβουλίου υπό τον δήμαρχο 
Ανδρέα Βύρα, επισκέφθηκε την περασμένη Πέ-
μπτη 15 Απριλίου τις γραφειακές εγκαταστάσεις 
της κοινοπραξίας Kition Ocean Holdings στο 
λιμάνι και ενημερώθηκε από την εταιρεία που 
ανέλαβε το μεγαλεπήβολο έργο για την πορεία 
των διαδικασιών. Ο διευθύνων σύμβουλος της 
Kition, Πάνος Αλεξάνδρου, ανέφερε ότι αυτό το 
διάστημα τρέχει η μεταβατική περίοδος από την 
Αρχή Λιμένων στους επενδυτές και τον Απρίλιο 
του 2022 υπολογίζεται ότι η διαχείριση θα πε-
ράσει εξ ολοκλήρου στα χέρια της κοινοπραξίας 
από τη συνδιαχείριση που γίνεται τώρα με την 
Αρχή Λιμένων. Με βάση τα χρονοδιαγράμματα 
που παρουσίασε ο κ. Αλεξάνδρου, το έργο δι-

αχωρίζεται σε δυο φάσεις με διάρκεια 5 έως 8 
έτη και αντίστοιχα. Η πρώτη φάση αφορά στην 
ολοκλήρωση της μαρίνας Λάρνακας, η οποία θα 
περιλαμβάνει yacht club, μαγαζιά, χώρους εστί-

ασης, οικίες, ξενοδοχειακές μονάδες, αναπαλαί-
ωση της υφιστάμενης αποβάθρας και θέσεις για 
880 σκάφη. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την 
παράδοση του λιμανιού, χώρους στάθμευσης 
για 3.500 αυτοκίνητα, τερματικό επιβατών και 
διαπλάτυνση του χώρου, ο οποίος θα μπορεί να 
εξυπηρετεί  πολλά πλοία ταυτόχρονα. Παράλ-
ληλα, θα δημιουργηθεί το μεγαλύτερο καρνάγιο 
της περιοχής, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα 
να δέχεται για επισκευή πλοία μέχρι 150 μέτρα 
μήκος. Αναφορά έγινε και στην προοπτική δη-
μιουργίας τριών Πανεπιστημιακών Μονάδων 
που αφορούν στους τομείς της Υγείας και Ξενο-
δοχειακών.

Ο δήμαρχος Λάρνακας ευχαρίστησε την κοι-
νοπραξία για την ενημέρωση και διαβεβαίωσε 
ότι το Δημοτικό Συμβούλιο παρέχει πλήρη στή-
ριξη.

Τάσος Περδίος

Η μετατροπή των κρατικών υπηρεσιών σε 
εξάρτημα της προεκλογικής εκστρατείας του 
ΔΗΣΥ είναι άλλη μια περίπτωση που δείχνει ότι 
στο βωμό των εκλογών η κυβέρνηση δεν έχει 
κανένα ενδοιασμό να καταπατήσει στοιχειώδεις 
κανόνες πολιτικής ηθικής και δεοντολογίας. Η 
αποστολή δενδρυλλίων στα σχολεία από το Τμή-
μα Δασών, με το σήμα του ΔΗΣΥ και τα προε-
κλογικά σλόγκαν, έφερε την έντονη αντίδραση 
του ΑΚΕΛ. Σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος Τύ-

που του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, ανέφερε 
ότι «και όμως το ζήσαμε κι αυτό. Ο ΔΗΣΥ όψιμα 
θυμήθηκε την οικολογία και η κρατική μηχανή 
ανέλαβε να παραδίδει στα σχολεία δενδρύλλια 
με τα προεκλογικά σλόγκαν και λογότυπα του 
Συναγερμού». 

Ακολούθως διερωτήθηκε «πού αλλού συμ-
βαίνει οι κρατικές υπηρεσίες να κάνουν delivery 
στα σχολεία το προεκλογικό υλικό του κυβερνώ-
ντος κόμματος», επισημαίνοντας πως «είναι φα-

νερό ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός και η κυ-
βέρνησή του δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο από 
τους στοιχειώδεις κανόνες πολιτικής ηθικής και 
δεοντολογίας».

Πρόσθεσε ότι την ίδια ώρα οι υπουργοί συ-
νεχίζουν να περιοδεύουν ως κομματικά στελέχη 
στην προεκλογική του Συναγερμού. Χαρακτηρι-
στικά ανέφερε ότι «επιδόματα και προσλήψεις 
που δεν δίνονταν επί χρόνια, εξαγγέλλονται με 
τη σέσουλα τώρα, ένα μήνα πριν τις εκλογές. Το 

ίδιο κάνουν και με τα έργα. Το μόνο που δεν έκα-
ναν ακόμα είναι την επαναφορά του γνωστού 
“δεσμεύομαι”, το οποίο τόσο πολύ κακοποίησαν. 
Οι κυβερνώντες μετέτρεψαν την κρατική μηχα-
νή σε εξάρτημα της προεκλογικής εκστρατείας 
του Συναγερμού».

Ωστόσο, σημείωσε ότι οι πολίτες έχουν περισ-
σότερη κρίση από όση θεωρούν οι κυβερνώντες, 
οι οποίοι νομίζουν ότι με αυτά θα καταφέρουν 
να τους εξαπατήσουν ξανά.

 Ο ΔΗΣΥ μετέτρεψε το κράτος σε εξάρτημα στην προεκλογική του εκστρατεία

Το ΑΚΕΛ παρέδωσε ιατρικές στολές στο Νοσοκομείο Λευκωσίας
Ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε. του 

ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, παρέδωσε χθες 
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας στολές 
για γιατρούς και νοσηλευτές.

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης στο Νοσοκομείο, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ 
ανέφερε: «Εκτιμώντας την προσφορά του 
ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού 
στο νοσοκομείο, θέλουμε να συμβάλουμε 
στη στήριξη των δημοσίων νοσηλευτηρίων 
με μια μικρή εισφορά σε στολές για τους 
γιατρούς και τους νοσηλευτές.

Επιδίδουμε λοιπόν γύρω στις 140 στο-
λές για γιατρούς και νοσηλευτές, επιχειρώ-
ντας να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για 
την ανιδιοτέλεια με την οποία παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους αυτόν το δύσκολο χρόνο 
που υπάρχει πανδημία στην Κύπρο.

Τα δημόσια νοσηλευτήρια χρειάζονται 
τη στήριξή μας. Έχουν σηκώσει το βάρος 
της αντιμετώπισης της πανδημίας και θε-

ωρούμε ότι ο καθένας από εμάς και κύρια, 
βέβαια, η κυβέρνηση θα πρέπει να τα στη-
ρίξει. Επειδή ακριβώς, εμείς συνειδητοποι-
ούμε ότι μετά την κρίση της πανδημίας θα 
αντιμετωπίσουν τεράστιες οικονομικές δυ-
σκολίες, θεωρούμε ότι τα πέντε χρόνια τα 
οποία είχαν καθοριστεί, κατά τη διάρκεια 
των οποίων το κράτος θα στηρίζει τα δη-
μόσια νοσηλευτήρια, χρειάζεται να παρα-
ταθούν. Καλούμε την κυβέρνηση από τώρα 
να απευθυνθεί στην ΕΕ και να ζητήσει πα-
ράταση. Θεωρούμε ότι υπάρχει επαρκής δι-
καιολογία, είναι η πανδημία η οποία έχει 
συσσωρεύσει τεράστια προβλήματα στα δη-
μόσια νοσηλευτήρια και θα πρέπει αυτό το 
πράγμα να το διεκδικήσουμε από τώρα.

Θέλω για ακόμα μια φορά να σας συγχα-
ρώ για τη δουλειά την οποία κάνετε. Μέσω 
εσάς να συγχαρώ τους γιατρούς και τους νο-
σηλευτές, καθώς και το υπόλοιπο προσωπι-
κό στα νοσοκομεία, οι οποίοι με ανιδιοτέλεια 

και με πάρα πολλή προσπάθεια παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους στον κυπριακό λαό».

Με τη σειρά του ο εκτελεστικός διευθυ-
ντής του νοσοκομείου, Κυριάκος Γεωργίου, 
ευχαρίστησε το ΑΚΕΛ για το ενδιαφέρον 
και τη στήριξή του στα δημόσια νοσηλευ-
τήρια και το σύστημα υγείας γενικότερα 
και δήλωσε:

«Η παρουσία σας εδώ είναι έμπρακτη 
στήριξη για το προσωπικό του νοσοκομεί-
ου, το οποίο εργάζεται για περισσότερο από 
ένα χρόνο να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
της πανδημίας και παράλληλα να εξυπη-
ρετήσει όλους τους υπόλοιπους ασθενείς. 
Σας ευχαριστούμε, επίσης, γιατί η έμπρα-
κτη στήριξη και δωρεά σας θα βοηθήσει 
να επιλύσουμε και κάποια θέματα τα οποία 
αντιμετωπίζουμε, για να μπορέσουμε να 
βάλουμε ένα λιθαράκι σε αυτό τον αγώνα, 
τον οποίο έχουμε να κάνουμε απέναντι 
στην πανδημία».

Ενημερώθηκε  
από την κοινοπραξία Kition  

το Δημοτικό Συμβούλιο

Χρειάζονται 
στήριξη
Μετά από την παράδοση 
περίπου 140 στολών, ο ΓΓ 
του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, 
ανέφερε ότι «τα δημόσια 
νοσηλευτήρια χρειάζονται τη 
στήριξή μας. Έχουν σηκώσει 
το βάρος της αντιμετώπισης 
της πανδημίας», σημειώνοντας 
παράλληλα ότι η κυβέρνηση 
κυρίως, πρέπει να τα στηρίξει. 
Λόγω και της πανδημίας 
η οποία επιδεινώνει τις 
δυσκολίες, ζήτησε να 
παραταθεί η χρονική περίοδος 
των 5 ετών, κατά την οποία η 
κυβέρνηση θα τα στηρίζει.

Η κυβέρνηση να ζητήσει από την ΕΕ παράταση της 5ετούς περιόδου στήριξης των νοσηλευτηρίων

Ελλάδα: 91 θάνατοι και 
3.067 νέα κρούσματα 
COVID-19

Την καταγραφή 91 θανάτων και 3.067 
νέων κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλά-
δα, ανακοίνωσε χθες ο Εθνικός Οργανι-
σμός Δημόσιας Υγείας. Ο συνολικός αριθ-
μός των κρουσμάτων από την αρχή της 
πανδημίας ανέρχεται σε 311.033, εκ των 
οποίων το 51,3% είναι άνδρες. Με βάση τα 
επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 
7 ημερών, 57 θεωρούνται σχετιζόμενα με 
ταξίδι από το εξωτερικό και 2.990 είναι 
σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Από την έναρξη της επιδημίας έχουν 
καταγραφεί συνολικά 9.330 θάνατοι. Το 
95,5% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 
70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών 
που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 
824, με διάμεση ηλικία αυτών τα 68 έτη. 
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει 
από τις ΜΕΘ 1.927 ασθενείς. Οι εισαγωγές 
νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία 
της επικράτειας είναι 547, με μέσο όρο του 
επταημέρου τους 514 ασθενείς.

Βρετανία: Αύξηση ανησυχητικών 
παραλλαγών του ιού

Μείωση της διασποράς του κορονοϊού σε 
όλο το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν τα νεό-
τερα αποτελέσματα των μαζικών δειγματο-
ληπτικών ελέγχων που διενεργούνται για 
λογαριασμό του Γραφείου Εθνικής Στατι-
στικής (ONS). Ωστόσο, υπάρχουν 600 επιβε-
βαιωμένα κρούσματα της νοτιοαφρικανικής 
παραλλαγής του κορονοϊού. Η συγκεκρι-
μένη παραλλαγή φέρει μετάλλαξη που πι-
στεύεται ότι καθιστά τον ιό πιο ανθεκτικό 
στα εμβόλια. Σε εξέλιξη είναι η προσφορά 
διαγνωστικών ελέγχων σε όλους τους δη-
μότες τριών δήμων του Λονδίνου όπου 
έχουν εντοπιστεί πυρήνες της παραλλαγής.

Επίσης, ανακοινώθηκε ότι έχουν ανιχνευ-
θεί στη χώρα 77 κρούσματα του ιού με την 
παραλλαγή Β.1.617, που πρωτοεμφανίστηκε 
στην Ινδία και διακρίνεται από «διπλή με-
τάλλαξη». Η συγκεκριμένη παραλλαγή δη-
μιουργεί ανησυχία στους επιστήμονες λόγω 
της πιθανότητας μεγαλύτερης λοιμογόνου 
ικανότητας και ανθεκτικότητας στα εμβόλια.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος της Ντάου-
νινγκ Στριτ δήλωνε ότι παρά τις ανησυχί-
ες για τη διασπορά του ιού στην Ινδία, το 
ταξίδι του Πρωθυπουργού Τζόνσον στη 
χώρα αργότερα μέσα στον Απρίλιο δεν έχει 
αναβληθεί. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το πρό-
γραμμα της επίσκεψης θα είναι «ελαφρώς 
συντομότερο».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Οικιακός κομποστοποιητής DIY από το Σύλλογο Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας

Στους δρόμους σήμερα οι κάτοικοι περιοχής Κόσιης για το ασφαλτικό

Θυμήθηκαν τους πολίτες και τάζουν Πλαίσιο Πολιτικής για αντιμετώπιση προβλημάτων

Την έναρξη έργων για μια ολοκλη-
ρωμένη αντιπλημμυρική προστασία της 
Λεμεσού, που θα υλοποιηθούν μέχρι το 
2023 και θα συμβάλουν ουσιαστικά στην 
εξάλειψη του προβλήματος των πλημμυ-
ρών που ταλανίζουν την πόλη, ανακοίνω-
σε ο Δήμος Λεμεσού.

Επιθεωρώντας τις εργασίες που γίνο-
νται στην περιοχή της Νέας Εκάλης, ο δή-
μαρχος ανέφερε ότι πρόκειται για το πρώ-
το από μια σειρά άλλων έργων συνολικού 
κόστους €35 εκ., επισημαίνοντας ότι «η 
ουσία είναι ότι μετά από πολλά χρόνια 
επιτέλους ξεκίνησαν τα αντιπλημμυρικά 
έργα που θα θωρακίσουν την πόλη».

Το συγκεκριμένο έργο εκτείνεται και 
στους πέντε δήμους της μείζονος Λεμε-
σού που βρίσκονται εντός των ορίων του 

ΣΑΛΑ και προνοεί κατασκευή σωλήνων 
που θα καλύπτουν 20 περίπου χιλιόμε-
τρα, σωληνωτών οχετών μήκους 18 χι-
λιομέτρων, τετραγωνικών οχετών μήκους 
3 χιλιομέτρων και 423 φρεατίων. Στο 
έργο αυτό θα προστεθεί σύντομα και το 
έργο που αφορά την προστασία του κέ-
ντρου της πόλης και προνοεί την κατα-
σκευή δικτύου όμβριων υδάτων σε οδούς 
όπως η Αγίας Φυλάξεως, Λεοντίου, Ναυ-
αρίνου και Θεσσαλονίκης. Ένα τρίτο έργο 
που θα ακολουθήσει θα καλύπτει την οδό 
Ευαγόρα Λανίτη.

Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί το 
γεγονός ότι όλα αυτά τα έργα, τα οποία οι-
κειοποιείται η σημερινή δημοτική Αρχή, 
σχεδιάστηκαν και χρηματοδοτήθηκαν 
από το 2012 και μάλιστα κάποια από αυτά 

είχαν ξεκινήσει να υλοποιούνται, όμως ο 
δήμος αναγκάστηκε τότε να σταματήσει 
τον εργολάβο. Συγκεκριμένα, η αναστολή 
των έργων αποφασίστηκε από την κυβέρ-
νηση, η οποία είχε συμμετοχή στη δαπά-
νη της εκτέλεσής τους, ενώ στη συνέχεια 
ακολούθησε το κούρεμα των 30 εκ. ευρώ 
που είχε δανειστεί το ΣΑΛΑ για την κα-
τασκευή αυτών των αντιπλημμυρικών έρ-
γων, τα οποία μπήκαν στον πάγο.

Το 2015, το τότε Δημοτικό Συμβούλιο 
κατάφερε να εξεύρει τα χρήματα που εί-
χαν κουρευτεί επαναφέροντας το θέμα 
της συνέχισης της κατασκευής των έρ-
γων, όμως και πάλι προέκυψαν εμπόδια, 
αφού η κυβέρνηση εμφανίστηκε αδύνα-
μη να καταβάλει το πολύ μικρό ποσοστό 
δαπάνης που της αναλογούσε, με το πρό-

σχημα της έλλειψης ρευστότητας.
Προκειμένου όμως να μην υπάρξει 

άλλη καθυστέρηση, ο δήμος, με επικεφα-
λής τον δήμαρχο Ανδρέα Χρίστου, προχώ-
ρησε σε δανεισμό της κυβέρνησης, ώστε 
να είναι σε θέση να συμμετέχει με το με-
ρίδιο που της αναλογούσε, με τη δέσμευ-
ση ότι θα επέστρεφε με 8 δόσεις αυτό το 
δάνειο.

Με την εκλογή όμως του νέου Δημο-
τικού Συμβουλίου το 2016, με δήμαρχο 
τον κ. Νικολαΐδη, αν και πέρασαν τέσσε-
ρα χρόνια, δεν έγινε το παραμικρό. Μέ-
χρι τώρα, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, 
οπότε ανακοινώθηκε ότι «μετά από πολλά 
χρόνια η Λεμεσός αποκτά αντιπλημμυρι-
κή προστασία».

Χρήστος Χαραλάμπους

Μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση κα-
τασκευής οικιακού κομποστοποιητή με χρήση 
άχρηστων παλέτων θα κάνει ο Σύλλογος Γυναι-
κών Υπαίθρου Λάρνακας. Όπως ανακοινώθηκε, 
αύριο Κυριακή 18 Απριλίου στις 11:00 το πρωί, 
στο χώρο της Τοπικής Αγοράς Παραγωγών Λάρ-
νακας, που βρίσκεται στον Άγιο Θεόδωρο, θα 
πραγματοποιηθεί κατασκευή οικιακού κομπο-
στοποιητή με τη χρήση άχρηστων παλέτων. Η 

κατασκευή θα γίνει από λειτουργό του Γραφείου 
της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, ενώ στο χώρο θα 
γίνεται και ενημέρωση για τη χρήση και τα οφέ-
λη της κομποστοποίησης στο κάθε σπίτι.

«Κατασκευάζοντας τον κομποστοποιητή στο 
σπίτι, μαθαίνουν όλοι, μικροί και μεγάλοι, να τον 
χρησιμοποιούν και μειώνουν τα απόβλητα του 
σπιτιού, με σημαντικά οφέλη για την οικονομία 
και την υγεία της οικογένειας, αλλά και όλου του 

πλανήτη», ανέφερε ο Σύλλογος.
Η Τοπική Αγορά Παραγωγών Λάρνακας είναι 

μια υπαίθρια τοπική αγορά που διοργανώνεται 
κάθε Κυριακή από τις 9.00 μέχρι τις 2.00 το με-
σημέρι, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γυναι-
κών Υπαίθρου Λάρνακας, με σκοπό τη διάθεση 
τοπικών προϊόντων από τον παραγωγό κατευ-
θείαν στον καταναλωτή, χωρίς μεσάζοντες και 
για την προώθηση των τοπικών προϊόντων της 

περιοχής της Ορεινής Λάρνακας.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρω-

παϊκή Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία 
μέσω του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020, Μέτρο 16 - Καθεστώς 16.4».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και κατά 
τη λειτουργία της Τοπικής Αγοράς θα τηρούνται 
όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.

Τάσος Περδίος

Μετά το Βασιλικό και το Μιτσερό, η περιοχή 
Κόσιης παίρνει σήμερα τη σκυτάλη των κινητο-
ποιήσεων κατά της απόφασης της κυβέρνησης 
για μετακίνηση των εργοστασίων ασφαλτικού 
σκυροδέματος από το Δάλι στις τρεις περιοχές.

Κάτοικοι δήμων και κοινοτήτων που γειτνιά-
ζουν με την Κόσιη καλούνται σήμερα σε μεγάλη 
αυτοκινητοπομπή, η οποία διοργανώνεται από 
την Επιτροπή Αγώνα «Όχι στο ασφαλτικό Κόσι-
ης - Αραδίππου». 

Σημείο συγκέντρωσης και αφετηρίας της δι-
αμαρτυρίας είναι ο χώρος στάθμευσης του κέ-
ντρου δεξιώσεων «Κοσμύρια» στην Αραδίππου, 
απ’ όπου η αυτοκινητοπομπή θα ξεκινήσει στις 
10:00 το πρωί και θα κατευθυνθεί  προς τον κυ-
κλικό κόμβο Ριζοελιάς με κατεύθυνση προς Λευ-
κωσία (Κόσιη) όπου και θα παραμείνει 15 λεπτά. 

Ακολούθως, η πορεία θα συνεχιστεί προς την 
έξοδο Κόσιης με τελική κατάληξη τη διασταύ-
ρωση, η οποία οδηγεί στο ΧΥΤΥ Κόσιης, δίπλα 

από το μνημείο πεσόντων ΟΗΕδων. Στο χώρο 
εκείνο θα γίνει μαζική συγκέντρωση από τους 
διαμαρτυρομένους. Η κινητοποίηση έρχεται να 
προστεθεί σε παρόμοιες εκδηλώσεις που έγιναν 
το περασμένο Σαββατοκύριακο στις περιοχές 
Βασιλικού και Μιιτσερού, που αντιδρούν για τον 
ίδιο ακριβώς λόγο καλώντας την κυβέρνηση να 
ανακαλέσει την απόφαση για σοβαρούς περι-
βαλλοντικούς και άλλους λόγους. 

 Τάσος Περδίος

Πλαίσιο Πολιτικής για αντιμετώπιση προ-
βλημάτων των πολιτών υπόσχεται τώρα η κυ-
βέρνηση μέσω του Επιτρόπου Εθελοντισμού 
και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Ο Γιάννης 
Γιαννάκη μίλησε στη διαδικτυακή ημερίδα «Η 
Καλή Πρακτική του Εθελοντισμού στην Αθη-
ένου - Πρακτικές του Παρόντος και Προσεγ-
γίσεις για το Μέλλον», που διοργάνωσαν την 
περασμένη Πέμπτη ο Δήμος Αθηένου και το 
Δίκτυο «Πόλεις Εθελοντισμού» και σημείωσε 

ότι οι τοπικές Αρχές αναλαμβάνουν την εφαρ-
μογή των πολιτικών του κράτους σχετικά με 
τον εθελοντισμό.

Όπως είπε, η ίδρυση από τον Δήμο Αθηένου 
και τον Δήμο Στροβόλου των πρώτων Γραφείων 
στην Κύπρο για Ενεργό Πολίτη και Εθελοντισμό 
είναι ένα σημαντικό βήμα προς την αναβάθμιση 
του ρόλου των τοπικών Αρχών. «Η δημιουργία 
συμπράξεων, δικτύων και συνεργειών ενδυνα-
μώνει τη σχέση της Κοινωνίας των Πολιτών με 

την Τοπική Αρχή και δημιουργεί ένα πιο ευνοϊ-
κό περιβάλλον αποτελεσματικότητας στην αντι-
μετώπιση προβλημάτων», σημείωσε. Είπε επί-
σης ότι το Γραφείο του βρίσκεται στη διαδικασία 
εκπόνησης της Στρατηγικής για την Ενεργό Πο-
λιτότητα και τον Εθελοντισμό και προχωρά με τη 
συνεργασία όλων στη δημιουργία ενός δομημέ-
νου Πλαισίου Πολιτικής, το οποίο θα εκσυγχρο-
νίσει και θα αναβαθμίσει περισσότερο τον τομέα.

Τάσος Περδίος

Αντιπλημμυρικά έργα 
με τη σφραγίδα  
Ανδρέα Χρίστου

Οι σημερινοί δημοτικοί άρχοντες 
οικειοποιούνται τα επιτεύγματα 

των προκατόχων τους

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Κινητοποίηση για κατάργηση του πέναλτι 
12% στις συντάξεις σε όσους συνταξιοδοτού-
νται στο 63ο έτος της ηλικίας τους πραγματο-
ποιεί σήμερα η Ομάδα Πρωτοβουλίας, η οποία 
αποτελείται από συνδικαλιστικές και κοινωνι-
κές οργανώσεις.

Η κινητοποίηση θα περιλαμβάνει συγκέ-
ντρωση στο χώρο έξω από το οίκημα της ΠΑ-
ΣΥΔΥ στις 10.30 π.μ. και πορεία η οποία θα 
καταλήξει στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, σε συ-
νάντηση του χθες με την Ομάδα Πρωτοβουλί-
ας για Κατάργηση του πέναλτι 12% στις συ-
ντάξεις όσων συνταξιοδοτούνται στα 63 έτη, 
τόνισε ότι πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο 
επιβλήθηκε από την τρόικα στις εξαιρετικά 
δύσκολες συνθήκες της τραπεζικής κρίσης, το 
οποίο πρέπει να αποκατασταθεί. Επεσήμανε 
εξάλλου ότι η κατάσταση στην οικονομία έχει 
πλέον ομαλοποιηθεί, προσθέτοντας ότι η κρίση 

της πανδημίας είναι παροδική. Ακόμη, απα-
ντώντας στους ισχυρισμούς των κυβερνώντων 
περί προβλημάτων, τα οποία ενδέχεται να δη-
μιουργηθούν στο ΤΚΑ, λόγω της κατάργησης 
του πέναλτι, ο Α. Κυπριανού υπέδειξε ότι μόλις 
πρόσφατα η Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι η 
τελευταία αναλογιστική μελέτη έχει καταδείξει 
πως το ΤΚΑ εξακολουθεί να είναι εύρωστο και 
μακροχρόνια βιώσιμο, αφού η μακροχρόνια 
βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών παροχών 
του ΤΚΑ παραμένει εξασφαλισμένη μέχρι το 
2080. Συνεπώς, πρόσθεσε, δεν ευσταθούν τα 
επιχειρήματα των κυβερνώντων. Επεσήμανε 
εξάλλου ότι οι προϋποθέσεις για να δικαιού-
ται κάποιος σύνταξη στο 63ο έτος της ηλικίας 
του είναι να έχει εργαστεί περισσότερα από 33 
χρόνια και διερωτήθηκε κατά πόσο είναι λίγα 
για να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και να 
ζήσουν και εκείνοι μια πιο άνετη ζωή. Επεσή-
μανε επίσης ότι για πολλούς εργαζόμενους σε 

βαριά επαγγέλματα δεν είναι θέμα επιλογής.
«Αυτό είναι που πρέπει να μας καθοδηγεί 

στο πώς αποφασίζουμε για αυτά τα θέματα και 
όχι κάποιοι αριθμοί», τόνισε ο Α. Κυπριανού, 
προσθέτοντας ότι «εμάς εκείνο που μας ενδι-
αφέρει είναι οι ανθρώποι οι οποίοι ξεκινούν 
από νεαρή ηλικία να δουλεύουν, όταν συ-
μπληρώσουν τα απαραίτητα χρόνια να έχουν 
το δικαίωμα να σταματήσουν και να απολαμ-
βάνουν τη σύνταξη την οποία δικαιούνται διά 
νόμου να πάρουν».

Μιλώντας εκ μέρους της Ομάδας Πρωτο-
βουλίας, ο ΓΓ της ΠΕΟ, Πάμπης Κυρίτσης, τό-
νισε ότι το ζήτημα δεν πρέπει να μπαίνει «στη 
λογική του μπακάλικου», προσθέτοντας ότι 
υπάρχουν επαγγέλματα όπως οικοδόμοι, σιδε-
ράδες και καλουπατζήδες που εργάζονται 40 
και 45 χρόνια και δεν μπορούν να εργαστούν 
πλέον στα 60 τους χρόνια, αλλά παίρνουν μει-
ωμένη σύνταξη.

Γαϊτανάκι διαπλοκής και 
σύγκρουσης συμφερόντων

Στη γωνιά βρέθηκε για άλλη μια 
φορά χθες η κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ, 
μετά την επιβεβαίωση από την Ερευ-
νητική Επιτροπή ότι δόθηκαν παρά-
νομα και παράτυπα χιλιάδες «χρυσά» 
διαβατήρια.

Το ΑΚΕΛ επεσήμανε ότι το σκάνδα-
λο φέρει τη σφραγίδα της κυβέρνησης 
Αναστασιάδη-Συναγερμού, που ξεχαρ-
βάλωσαν τα κριτήρια και ξεχείλωσαν 
τους ελέγχους ώστε να πολλαπλασια-
στούν οι πολιτογραφήσεις. Επεσήμανε 
εξάλλου ότι αυτός είναι ο λόγος που 
έχει κινηθεί διαδικασία από την ΕΕ σε 
βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Ακόμη, επεσήμανε ότι στο σκάνδαλο 
των «χρυσών» διαβατηρίων εμπλέκο-
νται οι οικογενειακές επιχειρήσεις και 
το προσωπικό περιβάλλον του Προέ-
δρου Αναστασιάδη, καθώς και γρα-
φεία που συνδέονται με πρώην και 
νυν μέλη της κυβέρνησης. Επιπρό-
σθετα, υπενθύμισε τις υποθέσεις με τα 
ταξίδια του Αναστασιάδη στις Σεϋχέλ-
λες με το ιδιωτικό τζετ του Σαουδάρα-
βα, ο οποίος πήρε διαβατήρια για όλο 
του το σόι, καθώς και τις παράτυπες 
πολιτογραφήσεις των συνεταίρων του 
προεδρικού γαμπρού στη μαρίνα Αγί-
ας Νάπας.

Το ΑΚΕΛ έκανε λόγο για «γαϊτανάκι 
διαπλοκής και σύγκρουσης συμφερό-
ντων», επισημαίνοντας ότι για τα πιο 
πάνω «δεν χρειάζονται έρευνες και 
ερευνητικές. Χρειάζεται ευθιξία από 
τους κυβερνώντες, που ακόμα βέβαια 
δεν επιδείχθηκε». Σημείωσε επίσης ότι 
το πόρισμα Νικολάτου πρέπει να δοθεί 
στη δημοσιότητα ώστε να μελετηθεί, 
να εξαχθούν περαιτέρω συμπεράσμα-
τα, αλλά και να κριθεί η ίδια η Ερευ-
νητική Επιτροπή και το έργο της.

Από την πλευρά του το ΔΗΚΟ επε-
σήμανε ότι τα παράνομα διαβατήρια 
που δόθηκαν ήταν περισσότερα από 
τα νόμιμα, ενώ οι Οικολόγοι υπέδει-
ξαν προς την κυβέρνηση ότι «δεν σας 
ξεπλένουν ούτε χίλιες διερευνητικές 
επιτροπές και κατασκευασμένα πορί-
σματα».

Περισσότερα από τα μισά «χρυσά» διαβατήρια 
σε μέλη των οικογενειών των επενδυτών παρα-
χωρήθηκαν παράνομα, σύμφωνα με το ενδιάμεσο 
πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής, το οποίο πα-
ραδόθηκε χθες στον Γενικό Εισαγγελέα.

Το πόρισμα επιβεβαιώνει τα ευρήματα της 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας και τις καταγγελίες των 
κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ παράλληλα 
αφήνει εκτεθειμένη την κυβέρνηση η οποία μέ-
χρι πρόσφατα επέμενε ότι όλα έγιναν νομότυπα 
και ότι είναι μεμονωμένες οι περιπτώσεις που έγι-
ναν λάθη. Σημειώνεται ότι από το 2013 μέχρι τον 
Αύγουστο του 2018 που άλλαξε το νομικό πλαί-
σιο παραχωρήθηκαν 6.324 «χρυσά» διαβατήρια 
(3.147 σε επενδυτές και 3.177 σε μέλη των οικο-
γενειών τους), ενώ στη συνέχεια παραχωρήθηκαν 
άλλα 221 «χρυσά» διαβατήρια. Επισημαίνεται 
επίσης ότι εκκρεμούν άλλες 1.099 αιτήσεις (619 
για επενδυτές και 480 για μέλη των οικογενειών 
τους). Ακόμη, επισημαίνεται ότι το θέμα της παρά-
νομης πολιτογράφησης μελών των οικογενειών 
των επενδυτών το είχε επισημάνει εδώ και μήνες 
ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, με 
αφορμή τα «χρυσά» διαβατήρια τα οποία δόθηκαν 
στα μέλη της οικογένειας του Σαουδάραβα φίλου 
του Προέδρου Αναστασιάδη με το ιδιωτικό τζετ και 
τα ταξίδια στις Σεϊχέλλες. Παρά ταύτα, η κυβέρνη-
ση επέμενε για μήνες ότι όλα έγιναν νομότυπα.

Στην ανακοίνωση της Ερευνητικής Επιτροπής 
επισημαίνονται τα ακόλουθα:

• Εξετάστηκαν 6.779 «χρυσά» διαβατήρια και 
διαπιστώθηκε ότι το 51,81% των μελών των οι-
κογενειών των επενδυτών πολιτογραφήθηκαν 
παράνομα.

• Εντοπίστηκαν περιπτώσεις στις οποίες οι 
επενδυτές δεν πληρούν τα κριτήρια (σ.σ.: για το 
υπό αναφορά θέμα υπήρξε έντονη συζήτηση τις 
τελευταίες μέρες με αφορμή τις πολιτογραφήσεις 
προσώπων που συνδέονται με τη μαρίνα Αγίας 
Νάπας στην οποία διευθυντής είναι ο γαμπρός 
του Προέδρου Αναστασιάδη και οι οποίες έγιναν 
με μεσάζοντα το δικηγορικό γραφείο των θυγατέ-
ρων του Αναστασιάδη).

• Εντοπίστηκαν «κάποιες δεκάδες περιπτώ-
σεις» για τις οποίες γίνεται εισήγηση για αποστέ-
ρηση των «χρυσών» διαβατηρίων.

• Εξετάστηκε και καταγράφηκε ο ρόλος και οι 
ενδεχόμενες ευθύνες από τα εμπλεκόμενα Υπουρ-

γεία Εσωτερικών και Οικονομικών και άλλους 
κρατικούς και πολιτειακούς αξιωματούχους, πε-
ριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και μελών των 
εκάστοτε Υπουργικών Συμβουλίων.

• Εξετάστηκε και καταγράφηκε ο ρόλος και οι 
ενδεχόμενες ευθύνες των παρόχων υπηρεσιών. 
Μάλιστα, η Επιτροπή εισηγείται τη διερεύνηση 
των ευθυνών τους από τις αρμόδιες Αρχές.

• Εντοπίστηκαν ενδεχόμενες ποινικές, πειθαρ-
χικές και διοικητικές ευθύνες.

Προανήγγειλε «μαύρο» ο Εισαγγελέας
Ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, δή-

λωσε ότι το πόρισμα θα δοθεί στη δημοσιότητα. 
Προανήγγειλε ωστόσο ότι θα απαλειφθούν στοι-
χεία «για σκοπούς προστασίας των ερευνών που 
ενδέχεται να διαταχθούν εφόσον από τη μελέτη 
της ενδιάμεσης έκθεσης διαφανεί η ενδεχόμενη 
διάπραξη ποινικών αδικημάτων και, για σκοπούς 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων».

«Σκοπός μας δεν πρέπει να είναι οι όποιες 
ενδεχόμενες ποινικές υποθέσεις να οδηγηθούν 
σε λαϊκό δικαστήριο, αλλά στο ποινικό Δικαστή-
ριο», ανέφερε ο Γ. Σαββίδης, προσθέτοντας ότι «η 
υπερβολική δημοσιότητα σε κάποια θέματα, πριν 
οδηγηθεί ύποπτος στο δικαστήριο, νομολογημένα 
μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην έκβαση 
της υπόθεσης».

Παράνομα τα μισά «χρυσά» διαβατήρια  
σε μέλη των οικογενειών των επενδυτών

Η Ερευνητική εντόπισε ποινικές 
και διοικητικές ευθύνες, 

ενώ εισηγήθηκε αποστέρηση 
δεκάδων διαβατηρίων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Κινητοποίηση για κατάργηση του πέναλτι 12% στις συντάξεις
Συγκέντρωση στις 10:30 έξω 

από την ΠΑΣΥΔΥ και πορεία 
προς το Προεδρικό



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Εκτόξευση του δημοσίου χρέους στα 24,8 δις ευρώ λόγω πανδημίας
Το δημόσιο χρέος ανήλθε στα 24,8 δις ευρώ 

στο τέλος του 2020, που αντιστοιχούσε στο 
118% του ΑΕΠ, σύμφωνα με έκθεση του Γρα-
φείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΓΔΔΧ).

Το Γραφείο καθησυχάζει πάντως ότι «παρ’ 
όλο το συγκριτικά μεγάλο ύψος του δημοσίου 
χρέους και την ανάγκη σημαντικής μείωσής 
του, το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του χρέ-
ους κατανέμεται με τρόπο που να διασφαλίζει 
την άνετη εξυπηρέτησή του και η λήξη χρέους 
βρίσκεται σε διαχειρίσιμα επίπεδα και εντός των 
στόχων που τέθηκαν στη μεσοπρόθεσμη στρα-
τηγική διαχείρισης δημοσίου χρέους για τα έτη 
2020-2022».

Όπως αναφέρεται, η βελτίωση της καμπύλης 
λήξεων χρέους της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
παρά τη μεγάλη αύξηση του χρέους κατά 24 μο-
νάδες του ΑΕΠ ή 6,3 δις ευρώ το 2020 λόγω της 
πανδημίας, διασφαλίζει την άνετη εξυπηρέτησή 
του. Αναφέρεται επίσης ότι παρά τις αυξημένες 

συναλλαγές, το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής 
χρέους βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο και η 
λήξη χρέους επεκτάθηκε μέχρι το έτος 2050. 

Η αύξηση του χρέους κατά 24 μονάδες κα-
τανέμεται στην αύξηση του χρέους ως προς το 
ΑΕΠ κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες, στη μείωση 

του ΑΕΠ η οποία προκάλεσε αύξηση του δημο-
σίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 6 ποσο-
στιαίες μονάδες και στα ταμειακά ελλείμματα, τα 
οποία προκάλεσαν αύξηση του δημοσίου χρέ-
ους ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 5 ποσοστιαίες 
μονάδες.

Ωστόσο, το ΓΔΔΧ σημειώνει πως το καθαρό 
χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, δηλαδή μη συμπε-
ριλαμβανομένων των ρευστών ταμειακών απο-
θεμάτων ύψους 3,6 δις ευρώ, εκτιμήθηκε στο 
101% στο τέλος του 2020.

Όσον αφορά τους τρεις σημαντικότερους 
κινδύνους (αναχρηματοδότησης, επιτοκιακό 
και συναλλαγματικό), το ΓΔΔΧ σημειώνει πως 
σε γενικές γραμμές οι εξελίξεις του 2020 ως 
προς τους δείκτες κινδύνου επηρεάστηκαν θε-
τικά από τις μακροπρόθεσμες εκδόσεις χρέους 
και τη συναλλαγή διαχείρισης υποχρεώσεων 
χαρτοφυλακίου που εκτελέστηκε κατά τη διάρ-
κεια του έτους.

Σε αντιδράσεις από την τουρκοκυπριακή 
πλευρά μετά από την αναγνώριση του χαλλου-
μιού/hellim ως προϊόντος ΠΟΠ από την ΕΕ 
αναφέρεται δημοσίευμα των Financial Times 
με τίτλο «Η διπλωματία χαλλουμιού της ΕΕ συ-
γκρούεται με την πραγματικότητα της κυπρια-
κής διένεξης».

Η βρετανική οικονομική εφημερίδα επιση-
μαίνει ότι ως μέρος της αναγνώρισης δίνεται για 

πρώτη φορά η δυνατότητα σε Τουρκοκύπριους 
παραγωγούς να πωλούν το δικό τους τυρί στην 
ΕΕ, εξάγοντας το προϊόν μέσω της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

Ευρωπαίος αξιωματούχος δηλώνει στην 
εφημερίδα πως το άνοιγμα της κοινοτικής αγο-
ράς για το hellim «πραγματικά ξεκλειδώνει πλε-
ονεκτήματα για τους ανθρώπους στο βορρά».

Δημοσιεύεται και δήλωση του Υπουργού 

Εξωτερικών, Νίκου Χριστοδουλίδη, που αναφέ-
ρει ότι η κίνηση της ΕΕ «δείχνει πως αμοιβαία 
επωφελείς λύσεις είναι πιθανές και ότι η ανά-
μειξη της ΕΕ... μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση 
του κυπριακού προβλήματος».

Από την άλλη, ωστόσο, παρατίθεται δήλωση 
του λεγόμενου «Υπουργού Εξωτερικών» των 
κατεχόμενων Ταχσίν Ερτουγρούλογλου που κά-
νει λόγο για «επαίσχυντη απόπειρα από την ΕΕ 

και την ελληνοκυπριακή διοίκηση να επιβλη-
θούν στην πολιτική βούληση της “τδβκ”».

Η εφημερίδα εξηγεί πως για την τουρκοκυ-
πριακή πλευρά που εκπροσωπεί ο κ. Ερτου-
γρούλογλου, οι εξαγωγές προς την ΕΕ συνεπά-
γονται αποδοχή της εξουσίας της κυπριακής 
κυβέρνησης και της ΕΕ, καθώς θα προϋπέθεταν 
αποδοχή των προδιαγραφών τροφίμων της 
Ένωσης.

Οι Financial Times για τουρκοκυπριακές αντιδράσεις στην αναγνώριση ΠΟΠ για το χαλλούμι

Επιδοτήσεις εκατομμυρίων «κατά λάθος»
Το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε «κατά 

λάθος» εκατομμύρια σε επιδοτήσεις σε επι-
χειρήσεις οι οποίες δεν τα δικαιούνταν, όπως 
αεροπορικές εταιρείες με έδρα στο εξωτερικό. 
Μάλιστα, το λάθος φαίνεται ότι ξεπερνά τα 
15 εκατ. ευρώ, για τα οποία καταβάλλονται 
προσπάθειες για ανάκτησή τους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από κα-
ταγγελία της βουλευτή του ΑΚΕΛ Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου στην τελευταία συνεδρία της 
Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής, στην οποία 
εξετάστηκε η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρε-
σίας για το Τμήμα Φορολογίας. Συγκεκριμένα 
η αν. πρόεδρος της Επιτροπής προέβη στην 
καταγγελία και κάλεσε τον Έφορο Φορολογί-
ας, Γιάννης Τσαγκάρη, να την επιβεβαιώσει ή 
να τη διαψεύσει. Ο Γ. Τσαγκάρη επιβεβαίωσε 
την καταγγελία όσον αφορά το λάθος, αλλά 
δήλωσε άγνοια για το ύψος του ποσού. Ανέ-
φερε επίσης ότι «το Τμήμα Φορολογίας έκανε 

τον νεροκουβαλητή του Υπουργείου Οικονο-
μικών».

Το λάθος έγινε στο Σχέδιο Κρατικής Χο-
ρηγίας Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζο-
μένων, το οποίο εφαρμόστηκε τον Ιανουάριο 
και προέβλεπε επιδοτήσεις μέχρι 300 χιλ. 
ευρώ. Το σχέδιο προνοούσε ότι οι επιχειρή-
σεις για να δικαιούνται επιδότησης έπρεπε 
να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: Να έχουν 
την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην 
Κύπρο και να έχουν πληγεί οικονομικά λόγω 
της πανδημίας, να έχουν διευθετημένες ή 
σε ρύθμιση τις υποχρεώσεις τους στο ΦΠΑ, 
να έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους 
δηλώσεις για ΦΠΑ του μηνός Αυγούστου ή 
Σεπτεμβρίου ή Οκτωβρίου του 2020, και να 
έχουν υποχρέωση για επαναλειτουργία των 
επιχειρήσεων εντός του 2021. Για την εφαρ-
μογή του σχεδίου ζητήθηκαν στοιχεία από το 
Τμήμα Φορολογίας, το οποίο ωστόσο έστειλε 

στο Υπουργείο Οικονομικών λανθασμένα δε-
δομένα. Έτσι δόθηκαν εκατομμύρια σε επιδο-
τήσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν πληρού-
σαν τα πιο πάνω κριτήρια.

Σημειώνεται ότι η Ε. Χαραλαμπίδου έστει-
λε χθες ερώτημα προς το Υπουργείο Οικο-
νομικών στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού 
ελέγχου, ζητώντας στοιχεία σε σχέση με το 
πόσα εκατομμύρια δόθηκαν κατά λάθος σε 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται εντός και 
εκτός Κύπρου. Ζήτησε επίσης στοιχεία για 
το πόσα εκατομμύρια έχουν επιστραφεί στο 
Τμήμα Φορολογίας μετά την αναγνώριση 
του λάθους και πόσα εκατομμύρια κατακρα-
τούνται ακόμα από τις εταιρείες. Ακόμη, ζή-
τησε ενημέρωση για το ποιος θα επωμιστεί 
το κόστος και αν το Υπουργείο Οικονομικών 
προτίθεται να προχωρήσει σε αναζήτηση πει-
θαρχικών ευθυνών.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

ΓΔΔΧ: «Βρίσκεται σε 
διαχειρίσιμα επίπεδα και  

εντός των στόχων»

15 εκατ. ευρώ
Το λάθος φαίνεται ότι ξεπερνά 
τα 15 εκατ. ευρώ, για τα οποία 

καταβάλλονται προσπάθειες για 
ανάκτησή τους.

Έφορος Φορολογίας: «Κάναμε τον νεροκουβαλητή του Υπουργείου Οικονομικών»

Cypra: Θέματα και  
με την άντληση νερού

Η εταιρεία Cypra φαίνεται ότι αντιμετωπί-
ζει ζητήματα και με την άντληση νερού στο 
φράγμα Ξυλιάτου και από γεωτρήσεις, πέραν 
των όσων εξετάζονται στην Ερευνητική Επι-
τροπή.

Σύμφωνα με έκθεση της Ελεγκτικής Υπη-
ρεσίας, η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιό-
τητα, σημειώθηκε σημαντική υπέρβαση της 
μέγιστης ετήσιας επιτρεπόμενης ποσότητας 
άντλησης νερού των γεωτρήσεων που προ-
μηθευόταν νερό η εταιρεία, κατά παράβαση 
των όρων υδροληψίας των υπό αναφορά 
γεωτρήσεων και της εν ισχύι νομοθεσίας. Κα-
ταγράφεται επίσης η μη λήψη των μέτρων 
που προνοούνται από τη νομοθεσία κατά 
της εταιρείας και των άλλων ιδιοκτητών των 
γεωτρήσεων από τις οποίες προμηθεύεται 
ή προμηθευόταν νερό στο παρελθόν η εται-
ρεία. Αναφέρεται ακόμη ότι το αρμόδιο Τμήμα 
προώθησε ενέργειες για τη λήψη νομικών 
μέτρων εναντίον ιδιοκτήτη γεώτρησης ένα 
χρόνο μετά τον εντοπισμό παρανομίας, σύμ-
φωνα με την οποία είχε τοποθετηθεί και δεύ-
τερη παροχή νερού πριν τον υδρομετρητή και 
ο υδρομετρητής δεν λειτουργούσε. Αναφέρε-
ται επίσης ότι διαπίστωσε διενέργεια ελέγχων 
από το ΤΑΥ σε ακανόνιστα χρονικά διαστήμα-
τα, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή 
η παρακολούθηση της τήρησης των όρων 
των αδειών σε ετήσια βάση. Ακόμη, αναφέρε-
ται ότι το Τμήμα δεν επιδείκνυε την απαιτού-
μενη επιμέλεια και προσοχή κατά τη διενέρ-
γεια των ελέγχων, ούτε κατέγραφε σε όλες τις 
περιπτώσεις τα ευρήματα που εντόπιζε.

Δυσαρέσκεια εκφράζουν  
οι παραγωγοί της JIU JITSU

Oι παραγωγοί της ταινίας JIU JITSU Δη-
μήτρης Λογοθέτης και Κρις Οικονομίδης, 
σύμφωνα με δελτίο Τύπου, εκφράζουν έντο-
νη δυσαρέσκειά για τα ευρήματα της έκ-
θεσης του Γενικού Ελεγκτή σε σχέση με το 
Σχέδιο Προώθησης της Οπτικοακουστικής 
Βιομηχανίας στην Κύπρο, τα οποία, όπως 
αναφέρεται, «περιλαμβάνουν ανακριβή, ανυ-
πόστατα και ψευδή στοιχεία». Προτείνουν 
επίσης το διορισμό ανεξάρτητου ελεγκτή, ο 
οποίος χρησιμοποιώντας την περίπτωση της 
ταινίας τους, θα κρίνει κατά πόσον το Σχέδιο 
είναι ωφέλιμο για την Κυπριακή Δημοκρα-
τία ή όχι. Αναφέρεται επίσης ότι στην Έκθεση 
του ΓΕ «θίγονται και λοιδορούνται άνθρωποι 
οι οποίοι επιχείρησαν να προσφέρουν στον 
τόπο τους, αλλά στο τέλος αντιμετωπίζονται 
ως προδότες, χωρίς να τους δίδεται καν η ευ-
καιρία να μιλήσουν».
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Στην πολιτική κόντρα μεταξύ της κυβέρνη-
σης και της αντιπολίτευσης σε σχέση με την 
αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου των εκποιή-
σεων μπήκε χθες και ο πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ 
(πρώην Συνεργατικής), Λάμπρος Παπαδόπου-
λος.

Όπως ανέφερε σε γραπτή του δήλωση, «η 
λειτουργία ενός σταθερού και αποτελεσματικού 
νομικού πλαισίου εκποιήσεων που θα διέπει 
τη λειτουργία των φυσικών και ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών, αποτελεί σημαντικό παράγο-
ντα για την εκπλήρωση του επιχειρηματικού 
πλάνου ανακτήσεων, ειδικά για τις περιπτώσεις 
των στρατηγικών κακοπληρωτών». Ανέφερε 

επίσης ότι «σε περίπτωση αρνητικών (για την 
ΚΕΔΙΠΕΣ) αλλαγών στο υφιστάμενο νομοθετι-
κό πλαίσιο εκποιήσεων, θα επηρεαστεί η απο-
πληρωμή της κρατικής βοήθειας».

Σημειώνεται ότι την ερχόμενη Πέμπτη 22 
Απριλίου αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση 
στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για 
τα δικαστήρια, στο οποίο ενσωματώθηκαν οι 
προτάσεις του ΑΚΕΛ και άλλων κομμάτων της 

αντιπολίτευσης με στόχο την επαναφορά του 
συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος 
των δανειοληπτών να διεκδικούν από το δικα-
στήριο αναστολή της εκποίησης της περιουσί-
ας τους, στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν 
υπερχρεώσεις ή/και καταχρηστικές ρήτρες. 
Μάλιστα η αντιπολίτευση έχει προειδοποιήσει 
την κυβέρνηση να μην επιχειρήσει πολιτικά 
παιχνίδια, ενώ έχει ετοιμάσει σχέδιο Β, το οποίο 
περιλαμβάνει την προώθηση της πρότασης του 
ΑΚΕΛ για παράταση της στοχευμένης αναστο-
λής των εκποιήσεων καθώς και προτάσεων άλ-
λων κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Νέο σχέδιο εθελούσιας εξόδου προανήγγειλε 
χθες η ΚΕΔΙΠΕΣ, μέσα από τη δημοσιοποίηση 
των οικονομικών της αποτελεσμάτων για το 
2020. Όπως αναφέρεται, οι άμεσοι στόχοι τους 
οποίους έθεσε η ΚΕΔΙΠΕΣ για το επόμενο δι-
άστημα είναι οι ακόλουθοι: Ολοκλήρωση της 
επαναδιαπραγμάτευσης με την Altamira, ανα-
θεώρηση του επιχειρηματικού πλάνου, εφαρ-
μογή του σχεδίου Mortgage to Rent (Ενοίκιο 
αντί Υποθήκη), υλοποίηση της πώλησης του 
πρώτου πακέτου δανείων ύψους 400 – 500 
εκατ. ευρώ και «σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτη-
σης και ανανέωση συλλογικών συμβάσεων ερ-
γασίας». Σε γραπτή του δήλωση ο πρόεδρος της 
ΚΕΔΙΠΕΣ ανέφερε ότι έχει επιτευχθεί συμφω-
νία επί αναθεωρημένων βασικών οικονομικών 

όρων της συμφωνίας με την Altamira. Ανέφερε 
επίσης ότι «στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων 
προηγήθηκε συμφωνία επί του επιχειρημα-
τικού πλάνου ανακτήσεων, το οποίο στοχεύει 
πλέον στη σταδιακή αλλά πλήρη αποπληρω-
μή του ποσού της κρατικής βοήθειας προς την 
πρώην ΣΚΤ το 2018, ύψους 3,54 δις ευρώ.

280 εκατ. ευρώ στο κράτος εν μέσω 
κορονοϊού

Εν τω μεταξύ, η ΚΕΔΙΠΕΣ έδωσε 280 

εκατ. ευρώ στο κράτος εν μέσω της κρίσης 
του κορονοϊού (200 εκατ. ευρώ το 2020 και 
άλλα 80 εκατ. ευρώ πρόσφατα).

Το συνολικό ποσό το οποίο έδωσε η ΚΕΔΙ-
ΠΕΣ στο κράτος από την έναρξη της λειτουρ-
γίας της είναι 400 εκατ. ευρώ. Έδωσε επίσης 
ακίνητη περιουσία αξίας 140 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του 
2020 διαμορφώθηκαν σε 7,5 δισ. ευρώ και 
περιλαμβάνουν μετρητά 113 εκατ. ευρώ, ακί-
νητη περιουσία 635 εκατ. ευρώ και δάνεια 
6,7 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται επίσης ότι οι εξυπηρετούμε-
νες χορηγήσεις ανήλθαν σε 581 εκατ. ευρώ.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Μπήκε και ο πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ στην πολιτική κόντρα για τις εκποιήσεις

Νέο σχέδιο εθελούσιας εξόδου στον πρώην Συνεργατισμό

Δηλώνει ότι αλλαγή της 
νομοθεσίας θα επηρεάσει τα 

έσοδα του κράτους

Πλάνο με Altamira για «πλήρη 
αποπληρωμή» της κρατικής 

βοήθειας ύψους 3,5 δισ. ευρώ

Φέσι 86 εκατ. ευρώ από τη συμφωνία 
κυβέρνησης - Ελληνικής για Συνεργατισμό

Οι εγγυήσεις οι οποίες παραχωρήθηκαν 
από την κυβέρνηση προς την Ελληνική για 
τον Συνεργατισμό έχουν οδηγήσει ήδη σε 
απαιτήσεις για αποζημιώσεις ύψους 86,4 
εκατ. ευρώ, ενώ το ποσό αναμένεται να 
αυξηθεί περαιτέρω, αφού η συμφωνία έχει 
διάρκεια 12 χρόνια και καλύπτει μεταξύ άλ-
λων και ενδεχόμενες ζημιές της τράπεζας 
λόγω της κρίσης του κορονοϊού.

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της 
ΚΕΔΙΠΕΣ, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 
από την Ελληνική «έξι απαιτήσεις συνολι-
κού ύψους 86,4 εκατ. ευρώ για την περίοδο 
1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 
2020». Αναφέρεται επίσης ότι «οι απαιτήσεις 
για τα τρία τρίμηνα του 2020 παρουσίασαν 
αύξηση λόγω των αυξημένων λογιστικών 
προβλέψεων λόγω της πανδημίας και ανήλ-
θαν συνολικά σε 14,1 εκατ. ευρώ, με την τε-
λευταία απαίτηση του Γ’ τριμήνου 2020 να 
ανέρχεται στο 1,5 εκατ. ευρώ». Ακόμη, ανα-
φέρεται ότι λόγω της κρίσης του κορονοϊ-
ού «ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά οι 
απαιτήσεις της Ελληνικής στα πλαίσια του 
Σχεδίου Εγγύησης Δανείων».

Σημειώνεται ότι η συμφωνία μεταξύ της 
κυβέρνησης και της Ελληνικής εγκρίθηκε 
κατά πλειοψηφία από τη Βουλή -μαζί με 
τη ληξιαρχική πράξη του Συνεργατισμού- 
διά χειρός ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΕΛΑΜ. 
Επισημαίνεται επίσης ότι η συμφωνία δεν 
πέρασε από νομοτεχνικό έλεγχο από τη 
Νομική Υπηρεσία, γεγονός το οποίο είχε 
προκαλέσει τότε την έντονη αντίδραση του 
τέως Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη. 
Ακόμη, επισημαίνεται ότι πριν την ψήφιση 
των εγγυήσεων το Υπουργείο Οικονομικών 
διαβεβαίωσε τη Βουλή ότι οι απαιτήσεις θα 

περιοριστούν στα 31 εκατ. ευρώ κατά το 
πρώτο έτος της συμφωνίας, καθώς και ότι 
δεν θα ξεπεράσουν τα 155 εκατ. ευρώ σε 
βάθος 12 ετών.

Παρά ταύτα, από τα δύο πρώτα χρόνια οι 
απαιτήσεις της Ελληνικής έφτασαν ήδη στα 
86,4 εκατ. ευρώ και υπολείπονται άλλα δέκα 
χρόνια.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η 
ΚΕΔΙΠΕΣ έχει προβεί στις 30 Δεκεμβρίου 
2020 σε μερική πληρωμή της απαίτησης 
ποσού ύψους 55,6 εκατ. ευρώ έναντι των 
πρώτων δύο απαιτήσεων που έχουν υπο-
βληθεί στα πλαίσια του Σχεδίου συνολικού 
ύψους 72,9 εκατ. ευρώ». Αναφέρεται επίσης 
ότι «η ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ και η Ελληνική 
βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης για 
επιβεβαίωση του υπόλοιπου ποσού των 
απαιτήσεων».

300 εκατ. ευρώ «αρνητική 
υπεραξία»

Σημειώνεται ότι η Ελληνική έχει καταχω-
ρίσει ήδη στα βιβλία της 297,9 εκατ. ευρώ ως 
«αρνητική υπεραξία», δηλαδή κέρδος από 
την απόκτηση μέρους του χαρτοφυλακίου 
της πρώην Συνεργατική. Όπως αναφέρεται 
σε έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, «με 
βάση το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομι-
κής Αναφοράς IFRS 3, η αρνητική υπεραξία 
(negative goodwill ή bargain purchase) προ-
κύπτει συνήθως σε περιπτώσεις καταναγκα-
στικής πώλησης, όταν ο πωλητής τελεί υπό 
καθεστώς εξαναγκασμού». Αναφέρεται επί-
σης ότι «το ποσό των 297,9 εκατ. ευρώ απο-
τελεί ένδειξη της ζημιάς που υπέστη η Δημο-
κρατία, επειδή αναγκάστηκε να πωλήσει τη 
ΣΚΤ άρον - άρον».

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Ξεκίνησε η διαδικασία για 
πώληση δανείων από ΚΕΔΙΠΕΣ

Η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία 
για πώληση δανείων ύψους μέχρι 1,2 δισ. 
ευρώ. Όπως αναφέρεται σε χθεσινή ανακοί-
νωση, το πρώτο πακέτο το οποίο θα τεθεί 
προς πώληση θα περιλαμβάνει δάνεια ύψους 
400 – 500 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται επίσης 
ότι «οι ενέργειες για ετοιμασία και πώληση 
του χαρτοφυλακίου είναι υπό εξέλιξη και 
εκτιμάται ότι η διαδικασία πρόσκλησης προς 
ενδιαφερόμενους αγοραστές θα γίνει εντός 
του τρίτου τριμήνου του 2021».

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά και 
στην ενδεχόμενη μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ, 
μέσω της οποίας θα περάσουν στον πρώην 
Συνεργατισμό μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
των τραπεζών. Όπως αναφέρεται, «η ΚΕΔΙ-
ΠΕΣ, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικο-
νομικών, επεξεργάζεται σχέδιο Mortgage to 
Rent, το οποίο στοχεύει στην παροχή της 
δυνατότητας διατήρησης στέγης σε άτομα με 
χαμηλή ικανότητα αποπληρωμής των δανεί-
ων τους».

Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα μας, κύ-
κλοι του Υπουργείου Οικονομικών εξετάζουν 
το ενδεχόμενο ανταλλαγής εξυπηρετούμε-
νων δανείων της ΚΕΔΙΠΕΣ με μη εξυπηρε-
τούμενα δάνεια των τραπεζών.

Μόνο δύο στους δέκα  
που έκαναν αίτηση μπήκαν  
στο «Εστία»

Στην ΚΕΔΙΠΕΣ μόλις δύο στους δέκα απ’ 
αυτούς που έκαναν αίτηση μπήκαν στο σχέδιο 
«Εστία». Σύμφωνα με στοιχεία, υποβλήθηκαν 
αιτήσεις για 3.788 λογαριασμούς, ύψους 906 
εκατ. ευρώ. Ωστόσο μόνο για 2.113 λογαρια-
σμούς ύψους 486 εκατ. ευρώ οι αιτήσεις τους 
κρίθηκαν πλήρως συμπληρωμένες. Επίσης, 
απ’ αυτούς μόλις 699 λογαριασμοί ύψους 151 
εκατ. ευρώ κατηγοριοποιήθηκαν ως βιώσιμοι, 
ενώ οι υπόλοιποι 1.414 λογαριασμοί ύψους 
335 εκατ. ευρώ κρίθηκαν ως μη βιώσιμοι.

Αναστολή δόσης: 1 στους 5 δεν 
επέστρεψε στην κανονικότητα

Εν τω μεταξύ, ένας στους πέντε που πήραν 
αναστολή δόσης λόγω της κρίσης του κορονο-
ϊού, δεν έχει καταφέρει ακόμη να επιστρέψει 
στην κανονικότητα. Στο σχέδιο εντάχθηκαν 
δάνεια 741,3 εκατ. ευρώ, αλλά παρουσιάζουν 
καθυστερήσεις 103 εκατ. ευρώ ή 24% των 
λογαριασμών που είχαν καθορισμένη δόση 
εντός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ύψους 431 
εκατ. ευρώ. Αναφέρεται επίσης ότι στο δεύτε-
ρο σχέδιο της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 
εντάχθηκαν δάνεια 3,5 εκατ. ευρώ.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ προανήγγειλε αυξημένες αποζημιώσεις λόγω του κορονοϊού
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ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2021
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Πώς πήρατε την απόφαση να κατέλθετε 
υποψήφια βουλευτής;

Μπορεί να ακουστεί τετριμμένο, όμως η από-
φασή μου να κατέλθω υποψήφια στις βουλευτι-
κές εκλογές πάρθηκε μετά από πολλή σκέψη και 
προβληματισμό, γιατί σίγουρα μια τέτοια από-
φαση δεν μπορεί να είναι επιπόλαια, καθώς θα 
πρέπει να υπάρχει αντίληψη της ευθύνης που 
καλείσαι να αναλάβεις. Αφού διεξήλθαμε των 
δημοκρατικών διαδικασιών που προβλέπει το 
ΑΚΕΛ, έχω την τιμή να είμαι μια από τους 11 
υποψηφίους του ΑΚΕΛ για την επαρχία Αμμο-
χώστου. Η βαθιά πεποίθησή μου ταυτόχρονα για 
συμμετοχή στους συλλογικούς αγώνες για ένα 
καλύτερο αύριο, διευκόλυνε την απόφασή μου 
για συμμετοχή και σε αυτόν τον αγώνα. 

Αρκετοί συνομήλικοί σας υποψήφιοι προ-
βάλλουν τη νεαρή ηλικία τους ως λόγο για 
να τους ψηφίσει κάποιος. Θεωρείτε την ηλι-
κία σας «προσόν»;

Ένα συνονθύλευμα παλαιού και νέου έχει πά-
ντοτε καλύτερα αποτελέσματα, συνεπώς μπορεί 
να είναι προσόν το νεαρό της ηλικίας αναφορικά 
με την παρουσίαση νέων ιδεών και αμεσότητας 
στην επίλυση προβλημάτων των νέων και κατ’ 
επέκταση στην προσέλκυση των νέων να προ-
σέλθουν στην κάλπη. Ωστόσο, την ίδια ώρα απο-
τελεί μεγάλο προσόν και η εμπειρία. Γι’ αυτό είναι 
απαραίτητο όπως τα δύο αυτά στοιχεία συνυπάρ-
χουν και συνεργάζονται.

Πώς φιλοδοξείτε να πείσετε τους ψηφοφό-
ρους να κατέλθουν στην κάλπη, δεδομένου 
ότι η απαξίωση των κομμάτων βρίσκεται σε 
έξαρση;

Τα σκάνδαλα διαφθοράς και διαπλοκής που 

βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας 
δυναμώνουν την απαξίωση του κόσμου απένα-
ντι στους πολιτικούς. Μας έχει δοθεί, ωστόσο, 
ένα σημαντικό δικαίωμα μετά από αγώνες για 
να εναντιωνόμαστε απέναντι σε τέτοια φαινόμε-
να, απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς, φτωχο-
ποίησης, εξαθλίωσης και το δικαίωμα αυτό δεν 
είναι άλλο από την ψήφο, την οποία και πρέπει 
να χρησιμοποιούμε απέναντι σε τέτοιες πολιτικές 
και να στηρίζουμε, την ίδια ώρα με αυτήν, πολιτι-
κές δυνάμεις που απέδειξαν όλα αυτά τα χρόνια 
πως αγωνίζονται για το λαό και για τον τόπο. 

Με την ψήφο μας δυναμώνουμε τη φωνή αυ-
τής της πολιτικής δύναμης που βρίσκεται τόσα 
χρόνια στο πλάι του εργάτη, του αγρότη, του φοι-
τητή, του συνταξιούχου, της γυναίκας, που δεν 
μπορείς να μην ιχνηλατήσεις τη φωνή της πίσω 
από κάθε φιλολαϊκή κοινωνική αλλαγή και κατά-
κτηση. Η πολιτική αυτή δύναμη δεν είναι άλλη 
από το ΑΚΕΛ.

Με καταγωγή από τη Λύση και ενεργή συμ-
μετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο, σας προ-
βληματίζει η υποβάθμιση του κυπριακού 
προβλήματος από τον κόσμο;

Το τελευταίο διάστημα ο κόσμος ένεκα της παν-
δημίας έχει θέσει άλλα θέματα ως προτεραιότητά 
του, όπως είναι η υγεία του, η επιβίωσή του, οι θέ-
σεις εργασίας  και ως εκ τούτου παραμερίστηκε από 
τις συζητήσεις το κυπριακό πρόβλημα. Αναμφίβολα, 
ωστόσο, το Κυπριακό, ιδιαίτερα σήμερα, δεν πρέπει 
να παραγκωνιστεί και θα πρέπει όλοι να δείξουμε 
πως αγωνιζόμαστε για μια δίκαιη βιώσιμη και λει-
τουργική λύση. Η υποβάθμιση του Κυπριακού μόνο 
τραγικές συνέπειες θα έχει για εμάς και τις επόμενες 
γενιές, γι’ αυτό και τώρα είναι η ώρα να απαιτήσουμε 
λύση του Κυπριακού, για να επέλθει η ειρήνη και η 
επανένωση του νησιού μας. 

Έχοντας άμεση επαφή με τη νεολαία, ποιες 
πιστεύετε ότι είναι σήμερα οι κυριότερες 
ανησυχίες της, οι οποίες πρέπει να έρθουν 
στο προσκήνιο;

Επικρατεί μια λανθασμένη εντύπωση ότι η νέα 
γενιά είναι αποστασιοποιημένη και δεν ενδιαφέ-
ρεται για τα κοινά και για τα καθημερινά προβλή-
ματα. Ωστόσο στις συζητήσεις των νέων ακούς να 
συζητούν με προβληματισμό το θέμα της στέγασής 
τους. Ένα θέμα που ταλανίζει σε μεγάλο βαθμό τον 
νέο που επιθυμεί να αποκτήσει μια στέγη, όμως δεν 
του το επιτρέπει η αγορά, το τραπεζικό σύστημα, οι 
συνθήκες. Οι νέοι την ίδια ώρα αγωνιούν για την 
επαγγελματική τους αποκατάσταση βλέποντας να 
δουλεύουν με μισθούς πείνας και οι πλείστοι ανα-
σφάλιστοι. Περαιτέρω, σε πρόσφατη συνάντηση που 
είχαμε με οργανώσεις νεολαίας, διαπιστώσαμε για 
ακόμη μια φορά την έγνοια και την ανησυχία των 
νέων για την επίλυση του Κυπριακού.

Ποιο θεωρείς ότι είναι το βασικό διακύβευμα 
αυτών των βουλευτικών εκλογών;

 Το θετικό αποτέλεσμα για το ΑΚΕΛ - Αριστερά - 
Νέες Δυνάμεις στις βουλευτικές εκλογές της 30ής 
Μαΐου θα είναι η αρχή για την αλλαγή της κυβέρ-
νησης στις προεδρικές εκλογές του 2023.

Το όνομά σου αυτόματα σε συνδέει με το κε-
φάλαιο Ομόνοια. Είναι ιδιαίτερο κεφάλαιο 
για τον κόσμο της Αριστεράς, αλλά η μετάβα-
ση στο πολιτικό «γήπεδο» είναι άλλη υπόθε-
ση. Αισθάνεσαι έτοιμος γι’ αυτό;

Η Ομόνοια για μένα προσωπικά, αλλά και για 
τον κόσμο της Αριστεράς, ήταν και παραμένει με-
γάλο κεφάλαιο. Το «γήπεδο» της πολιτικής είναι 
κάτι καινούργιο, αλλά μια μεγάλη προσωπική πρό-
κληση. Είναι μεγάλη τιμή που το ΑΚΕΛ – Αριστερά 
- Νέες Δυνάμεις με συμπεριέλαβε στο ψηφοδέλτιο 
της Λάρνακας. Φιλοδοξία μου δεν ήταν ποτέ να 
γίνω πολιτικός. Μέσα από την εθελοντική μου δρά-
ση, εδώ και 25 χρόνια, ακούω την αγωνία, τον πόνο 
και τους προβληματισμούς των συνανθρώπων μου. 
Γι’ αυτόν το λόγο θέλω να γίνω η φωνή τους στο 
κοινοβούλιο. 

  
Η ζωή σου είναι συνδεδεμένη με το ίδρυμα 
«Ηλιαχτίδα Ζωής». Τι θεωρείς ότι μπορείς να 
προσφέρεις από το μετερίζι του βουλευτή με 
τις εμπειρίες σου στη φροντίδα ατόμων με 
αναπηρία;

Το ίδρυμα «Ηλιαχτίδα Ζωής» είναι ένας ΜΚΟ ο 
οποίος δημιουργήθηκε με πολλή αγάπη από γονείς 
που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα υγείας 
με τα παιδιά τους. Με πολύ κόπο και μόχθο διατη-
ρούμε σήμερα ίσως το πιο σύγχρονο θεραπευτικό 
κέντρο, το οποίο παρέχει σε πέραν των 100 παι-
διών όλο το φάσμα των θεραπειών.

Μέσα από τις εμπειρίες της «Ηλιαχτίδας Ζωής», 

αλλά και την προσωπική επαφή με τους γονείς, μου 
δίνεται η δύναμη και η ώθηση να είμαι στο κέντρο 
αποφάσεων στο κοινοβούλιο, για να διεκδικήσουμε 
τις αξίες και τα χαμένα δικαιώματα των ΑμεΑ. 

Σε τοπικό επίπεδο, τι να περιμένει κάποιος 
από ένα βουλευτή Λάρνακας σχετικά με τα 
προβλήματα της πόλης και επαρχίας;

Για τη Λάρνακα και τους συμπολίτες μου θα 
διεκδικήσουμε βελτίωση της ποιότητας ζωής, της 
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, με επίκεντρο το 
περιβάλλον και την τεχνολογική πρόοδο. 

Ξεκινώντας από τα διαχρονικά προβλήματα της 
μαρίνας Λάρνακας και των πετρελαιοδεξαμενών, 
που ήδη με μεγάλες προσπάθειες του δημάρχου και 
του Δημοτικού Συμβουλίου λύνονται και τα έργα 
υλοποιούνται, ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι 
η μη τήρηση των υποσχέσεων της κυβέρνησης για 
Πανεπιστημιακή Σχολή στην πόλη μας -παρά τις 
δεσμεύσεις- και το οποίο θα διεκδικήσουμε στη νέα 
Βουλή. Πρέπει να διεκδικήσουμε αντισταθμιστικά 

μέτρα για τη μεγάλη έκταση γης που καταλαμβάνει 
το αεροδρόμιο και τη λειτουργία του, καθώς και την 
ενοποίηση του παραλιακού μετώπου για την ανά-
πτυξη της τοπικής οικονομίας. Τέλος, ένα μεγάλο 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως Λάρνακα είναι 
η εξεύρεση εργασίας για τους νέους μας, που δυ-
στυχώς αναγκάζονται να φεύγουν σε άλλες πόλεις 
ή ακόμα και στο εξωτερικό.

Ποιος εκτιμάς ότι είναι ο ρόλος της Αριστεράς, 
ειδικά στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί 
τα τελευταία 8 χρόνια με την κυβέρνηση Ανα-
στασιάδη - ΔΗΣΥ και ιδιαίτερα τη διαφθορά 
που οργιάζει;

Δυστυχώς είμαστε μάρτυρες μίας διακυβέρνη-
σης με την οποία βγαίνουμε «πρωταθλητές»! Πολι-
τογραφήσεις, διαβατήρια, Συνεργατισμός και πολλά 
άλλα έχουν φέρει τη χώρα μας σε δυσμενή θέση. 
Ο κόσμος αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προ-
βλήματα, και όχι μόνο, ιδιαίτερα με την πανδημία. 
Πολλές μικροεπιχειρήσεις μπορεί να μην επαναλει-
τουργήσουν. 

Το ΑΚΕΛ διαχρονικά, με αίσθημα υπευθυνότη-
τας, στέκεται δίπλα στον εργάτη, τη νοικοκυρά, τον 
συνταξιούχο, στις ευάλωτες ομάδες και τους νέους. 
Διεκδικούμε κοινωνική δικαιοσύνη, ισονομία και 
εφαρμογή των νομοθεσιών για όλους ανεξαιρέτως 
τους πολίτες, και όχι να πλουτίζουν οι λίγοι εις βά-
ρος του λαού.

Ποιο είναι το καταληκτικό μήνυμά σας προς 
τους ψηφοφόρους;

Θα εργαστώ έντιμα, ταπεινά, ανθρώπινα και ου-
σιαστικά, μακριά από αντιπαραθέσεις, με επίκεντρο 
τον άνθρωπο και την κοινωνία.  

Σ’ αυτόν τον κόσμο κανείς δεν πρέπει να είναι 
μόνος.

Μαζί μπορούμε.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΛΑΚΟΥ
Με την ψήφο μας στηρίζουμε δυνάμεις που απέδειξαν πως αγωνίζονται για το λαό και τον τόπο

ΠΑΝΙΚΚΟΣ ΞΙΟΥΡΟΥΠΠΑΣ
Στο «γήπεδο» της πολιτικής θα μεταφέρω την αγωνία και τον πόνο των συνανθρώπων μου 

Συνέντευξη στον
Ειρηναίο Πίττα

«Με την ψήφο μας 
εναντιωνόμαστε απέναντι 
σε φαινόμενα διαφθοράς, 

φτωχοποίησης, εξαθλί-
ωσης και δυναμώνουμε 

παράλληλα τη φωνή της 
πολιτικής δύναμης που 
βρίσκεται τόσα χρόνια 

στο πλάι του εργάτη, του 
αγρότη, του φοιτητή, 

του συνταξιούχου, της 
γυναίκας», τονίζει σε 

συνέντευξή της στη «Χ» η 
υποψήφια βουλευτής του 

ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες 
Δυνάμεις στην επαρχία 

Αμμοχώστου, δικηγόρος 
και δημοτικός σύμβουλος 

Λύσης, Γεωργία Τσαλα-
κού.

Συνέντευξη στον 
Τάσο Περδίο

Από το γήπεδο πο-
δοσφαίρου, στην εθελο-

ντική δράση και τώρα 
στο στίβο της πολιτικής. 

Αυτή είναι η διαδρομή 
του Πανίκκου Ξιούρουπ-

πα, γνωστού πρώην 
ποδοσφαιριστή της Ομό-
νοιας, ο οποίος διεκδικεί 

βουλευτική έδρα με το 
ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες 
Δυνάμεις στην επαρχία 
Λάρνακας. Η πρόκληση 

είναι μεγάλη αλλά και 
αποδεκτή, τονίζει, με 

στόχο να μεταφέρει την 
αγωνία και τον πόνο των 
ανθρώπων στο κοινοβού-

λιο.
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Τι προτείνει το ΑΚΕΛ για στήριξη των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών;

Θεωρούμε αναγκαία τη στήριξη των εργαζομέ-
νων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις 
οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας γιατί η κοι-
νωνία δεν πρέπει να πληρώσει και πάλι την κρίση. 
Για αυτό και έχουμε καταθέσει προτάσεις για ρύθμι-
ση των ενοικίων, των εξώσεων, των εκποιήσεων και 
της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αλλά δεν μένουμε μόνο στις συνέπειες της παν-
δημίας. Έχουμε άποψη και για την επόμενη μέρα 
με προτάσεις σε μια σειρά από τομείς. Σε επίπεδο 
κοινωνικής πολιτικής τονίζουμε την ανάγκη δημι-
ουργίας ολοκληρωμένων υποδομών κοινωνικής 
προστασίας. Για τη στήριξη της οικογένειας έχου-
με καταθέσει προτάσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων σχέδιο επιδότησης δαπανών που σχετίζο-
νται με την ανατροφή των παιδιών. Στον τομέα της 
στέγασης επιμένουμε για την ανάγκη δημιουργίας 
ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής ώστε να δι-
ασφαλιστεί η πρόσβαση σε προσιτή στέγη για όλους. 
Για τους εργαζομένους συνεχίζουμε τον αγώνα για 
κατοχύρωση κατώτατου μισθού και ελάχιστων δι-
καιωμάτων και για νομοθετική κατοχύρωση των 
συλλογικών συμβάσεων. Για τους συνταξιούχους δι-
εκδικούμε την κατάργηση της άδικης και ισοπεδω-
τικής αποκοπής του 12% σε όσους συνταξιοδοτού-
νται στα 63. Και βεβαίως δεν ξεχνούμε την ανάγκη 
για δικαιότερο επιμερισμό των φορολογικών. 

Αυτές και τόσες άλλες προτάσεις και πρωτοβου-
λίες του ΑΚΕΛ αποτελούν ξεκάθαρη απάντηση σε 
όσους προσπαθούν να δημιουργήσουν την εικόνα 
ότι το ΑΚΕΛ δεν έχει να προτείνει τίποτα στην οι-
κονομία. 

Πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων; 

Για την κοινωνία σίγουρα το πρόβλημα δεν λύ-
νεται αν τα δάνεια πωληθούν από τις τράπεζες στα 
επενδυτικά ταμεία. Πολύ απλά διότι οι δανειολήπτες 

θα συνεχίσουν να χρωστούν. Αυτό βοηθά μόνο τις 
τράπεζες. Και αποτελεί πρόκληση το γεγονός ότι η 
κυβέρνηση μόνο για αυτό έχει έγνοια, αφού η επί-
σημη στρατηγική της περιορίζεται μόνο στο πώς θα 
διευκολύνει την πώληση των δανείων από τις τρά-
πεζες στα ταμεία. 

Για εμάς η φιλοσοφία είναι διαφορετική. Θέλου-
με αφενός να ενισχυθεί η παροχή εργαλείων που 
θα διευκολύνουν τις βιώσιμες αναδιαρθρώσεις και 
αφετέρου να διασφαλίσουμε την προστασία του δι-
καιώματος στη στέγη. Στην Κύπρο του 21ου αιώνα 
είναι ντροπή άνθρωποι να κινδυνεύουν να βρεθούν 
στο δρόμο. Για αυτό έχουμε επιδιώξει με πρόταση 
νόμου που καταθέσαμε την επιμήκυνση της στοχευ-
μένης αναστολής εκποιήσεων μέχρι το τέλος Ιουλί-
ου 2021. Από κει και πέρα δεν αρκεί μόνο αυτό. Θέ-
λουμε να δώσουμε και στους δανειολήπτες εργαλεία 
ώστε να μην είναι υπό τον συνεχή εκβιασμό των 
τραπεζών. Για αυτό και επιδιώκουμε την επαναφο-
ρά του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος 
των δανειοληπτών να διεκδικούν αναστολή εκποίη-
σης από το Δικαστήριο σε περιπτώσεις παράνομων 
χρεώσεων και καταχρηστικών ρητρών. 

Στο τέλος της ημέρας έχει σημασία οι δανειολή-
πτες να κληθούν να αποπληρώσουν το πραγματικό 
χρέος που οφείλουν και όχι το εικονικό που δημι-
ουργήθηκε με παράνομο ή καταχρηστικό τρόπο. 

Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλή-
ματα στην οικονομία που δημιουργήθηκαν 
λόγω του σκανδάλου των «χρυσών» διαβατη-
ρίων;

Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση Ν. Αναστασιάδη 
- Συναγερμού δεν μπορεί να δώσει αυτή την προο-
πτική την επόμενη μέρα της πανδημίας. Απέδειξε 
ότι όραμά της ήταν μια οικονομία που στηρίχθηκε 
στην αρπαχτή και το πρόσκαιρο κέρδος. Αυτή η πο-
λιτική πρέπει να αποτελέσει παρελθόν. 

Χρειάζεται μια οικονομία που περιλαμβάνει ως 
βασικές αρχές τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου 
και τη διασφάλιση ποιοτικών θέσεων εργασίας. Μια 
οικονομία που σέβεται το περιβάλλον και προστα-
τεύει τους φυσικούς πόρους από την άναρχη ανά-
πτυξη. Μια οικονομία που έχει ως ύψιστη προτεραι-
ότητα την εγκαθίδρυση ισονομίας, δικαιοσύνης και 
χρηστής διοίκησης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον 
δημόσιο τομέα.

Χρειάζεται μια στρατηγική οικονομικής μεγέθυν-
σης που θα είχε ως κινητήρια δύναμη τις αυξήσεις 
των εισοδημάτων των εργαζομένων. Μια τέτοια 
στρατηγική θα αύξανε την αγοραστική δύναμη των 
μισθών και συνακόλουθα θα αύξανε την ιδιωτική 
κατανάλωση, το ΑΕΠ και τον αριθμό απασχολουμέ-
νων. 

Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους ψηφο-
φόρους; 

Τώρα είναι η ώρα να στείλουμε στην κυβέρνη-
ση το μήνυμα ότι το συμφέρον της κοινωνίας και 
των εργαζομένων είναι πάνω από το συμφέρον των 
λίγων και προνομιούχων. Μόνο ισχυρό ΑΚΕΛ μπο-
ρεί να δώσει αυτήν την προοπτική για την επόμενη 
μέρα.

Τι θα έλεγες, κυρίως στους νέους που απαξιώ-
νουν τα κόμματα και τους πολιτικούς, για να 
τους πείσεις να μετέχουν σε αυτές στις εκλο-
γές;

Τους λέω πως το σλόγκαν «Δεν αλλάζει τίποτα» 
είναι η μεγαλύτερη μπλόφα που τους έχει ταΐσει 
το σύστημα. Όλα αλλάζουν. Και μάλιστα έχουν την 
τάση να αλλάζουν διαρκώς προς το χειρότερο. Η 
αποχή επιβραβεύει αποκλειστικά αυτούς που σας 
έχουν απογοητεύσει. Τα κόμματα δεν υπάρχουν στ’ 
αλήθεια. Τα κόμματα είναι οι άνθρωποι. Αν αναλά-
βετε την ευθύνη να αλλάξετε τους ανθρώπους, θα 
αλλάξουν και τα κόμματα. Από τον καναπέ μόνο 
κανάλια μπορείτε να αλλάξετε.

Ποιες προτεραιότητες θέτεις για να αλλάξει η 
εικόνα της Κύπρου, έτσι όπως διαμορφώθη-
κε εξαίτιας της διαφθοράς, της διαπλοκής και 
της αναξιοκρατίας;

Προτεραιότητά μου είναι να εμπνεύσω με το 
παράδειγμά μου τους πολίτες να επιλέξουν για τη 
Βουλή πρόσωπα με λευκό πολιτικό μητρώο. Είναι 
σημαντικό να κάνουμε μια νέα αρχή με κατοχυ-
ρωμένο το τεκμήριο της αθωότητας. Της καθαρής 
πρόθεσης. Να θυμίσω (όσο και να μη με συμφέρει) 
πως η δουλειά του βουλευτή δεν είναι να σηκώνει 
τα τηλέφωνα και να βοηθάει πολίτες να βρίσκουν 
παράθυρα σε άδικες νομοθεσίες, αλλά να νομοθετεί 
με τρόπο που να μην επιτρέπει αδικίες. Ούτε παρά-
θυρα. Να μη χρειάζεται κανένας πολίτης να πάρει 
κανένα τηλέφωνο. Έτσι θα ξεμπερδέψουμε με τη 
διαφθορά και τα ξαδέλφια της.

Πώς μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα ειδι-
κότερα στον τομέα του πολιτισμού που κατά 
γενική ομολογία αποτελεί τον φτωχό συγγε-
νή για το κράτος;

Πρακτικά μιλώντας, να συζητηθούν σοβαρά 
τα νομοσχέδια αναγνώρισης του καλλιτέχνη και 
ίδρυσης του υφυπουργείου. Σε φιλοσοφικό επίπε-
δο πρέπει να κατανοήσουμε πως ο Πολιτισμός δεν 
είναι μόνο το θέατρο και οι άλλες τέχνες. Είναι η 
γλώσσα που μιλάμε, τα ρούχα που φοράμε, ο τρό-
πος που τρώμε, που βλέπουμε μπάλα. Η αξιοκρατι-
κή διακυβέρνηση. Η αξιοπρέπεια.

Όλα αυτά που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε από 
τους πιθήκους. Όταν όλοι αποφασίσουμε πως δεν 
μας είναι αρκετό να πιθηκίζουμε και θέλουμε να 
γίνουμε πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι, θα αναγκα-
στεί και το κράτος να επενδύσει στον Πολιτισμό.

Θεωρείς ότι οι άνθρωποι της τέχνης και της 
διανόησης είναι τόσο ενεργοί όσο θα έπρεπε 
για τη διαμόρφωση των πολιτικών που αφο-
ρούν στον Πολιτισμό αλλά και γενικότερα 
την κοινωνία;

Για να είναι κάποιος ενεργός, πρέπει να έχει 
χρόνο. Και το χρόνο μας είμαστε υποχρεωμένοι να 

τον ξοδεύουμε συμπληρώνοντας εφτά τετραγωνι-
κά μέτρα αιτήσεων για μια πρόταση και τρέχοντας 
από δουλειά σε δουλειά προσπαθώντας για ένα με-
ροκάματο που να μας επιτρέπει να επισκεφθούμε 
το σουπερμάρκετ. Όσοι από εμάς έχουμε το κου-
ράγιο, στύβουμε το μυαλό μας και προσπαθούμε 
να αρθρώσουμε λόγο. Αλλά είτε δεν μας καλούν 
σε επιτροπές (γιατί είμαστε γυναίκες, για παρά-
δειγμα) ή οι επιτροπές στις οποίες έχουμε κληθεί 
δεν συνεδριάζουν ποτέ. Είμαι υποψήφιος εδώ και 
δύο μήνες. Δεν έχω κληθεί πουθενά, γιατί πουθε-
νά δεν έχει γίνει μια συζήτηση για τον Πολιτισμό. 
Και τις φορές που παίρνουμε χώρο και βήμα, πώς 
θα ακουστεί η φωνή μας όταν το ίδιο το κράτος 
αφήνει την κοινωνία να πιστεύει πως είμαστε μια 
παρέα από αντιπαραγωγικούς χασομέρηδες; 

Τι χρειάζεται να διεκδικήσει και να κερδίσει η 
Λεμεσός και ποιες οι δικές σου προτεραιότη-
τες για την πόλη αλλά και την επαρχία;

Η Λεμεσός το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι 
να καταλάβει πως το αναπτυξιακό μοντέλο που της 
έχουν επιβάλει εξυπηρετεί τις τσέπες πολύ λίγων. 
Στα ρετιρέ των πύργων κάποιοι μετράνε λεφτά και 
όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούμε να ζήσουμε στη 
σκιά τους. Η πόλη και η επαρχία πρέπει να διεκ-
δικήσουν άμεσα κονδύλια για πράσινη ανάπτυ-
ξη. Να γίνουν μελέτες που να εκσυγχρονίσουν το 
τουριστικό προϊόν. Η πόλη να αποκτήσει υποδομές 
που να την κάνουν συνολικά πιο ελκυστική. Η 
βιτρίνα της Επίχωσης δεν είναι αρκετή. Λεμεσός 
είναι και οι συνοικίες που τα σπίτια καταρρέουν, 
είναι η ύπαιθρος που γερνά, οι νέοι που δεν έχουν 
δουλειά και χρήματα να ενοικιάσουν σπίτια. Η Λε-
μεσός είναι μια μικρή πόλη μιας μικρής χώρας. Για 
να τα καταφέρει η πόλη, πρέπει να τα καταφέρει 
και η χώρα.

ΧΑΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
Χρειάζεται στρατηγική για ανάκαμψη με άξονα τις αυξήσεις στα εισοδήματα των εργαζομένων

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΛΑΡΚΟΥ
Πολιτισμός είναι και η αξιοκρατία και η αξιοπρέπεια 

Συνέντευξη στον 
Κωνσταντίνο Ζαχαρίου

Την ανάγκη για 
προώθηση μιας 

στρατηγικής 
οικονομικής 

μεγέθυνσης που θα 
έχει ως κινητήρια 

δύναμη τις αυξήσεις 
των εισοδημάτων 
των εργαζομένων, 

τονίζει ο επικεφαλής 
του Γραφείου 
Οικονομικών 

Μελετών του ΑΚΕΛ, 
Χάρης Πολυκάρπου. 
Υποδεικνύει επίσης 

ότι μόνο ισχυρό 
ΑΚΕΛ μπορεί να 
δώσει προοπτική 
για την επόμενη 

μέρα και καταθέτει 
σειρά προτάσεων 

για την κοινωνική 
και στεγαστική 

πολιτική, τη στήριξη 
της οικογένειας, τους 

εργαζομένους και 
τους συνταξιούχους.

Συνέντευξη στον
Χρήστο Χαραλάμπους

Ώς νέος άνθρωπος, 
αλλά και εξ επαγγέλ-

ματος, του αναγνω-
ρίζεται, κατά γενική 
ομολογία, ότι ποιεί 
ήθος μέσα από την 

καθημερινότητά του. 
Ο Παναγιώτης Λάρ-

κου διεκδικεί μια θέση 
στην κοινοβουλευτική 
ομάδα του ΑΚΕΛ που 
θα προκύψει από τις 
επικείμενες εκλογές, 
υποδεικνύοντας την 

ανάγκη οι πολίτες να 
επιλέξουν πρόσωπα με 

λευκό πολιτικό μη-
τρώο. Είναι σημαντικό, 

όπως επισημαίνει, να 
γίνει μια νέα αρχή 

με κατοχυρωμένο το 
τεκμήριο της αθωότη-

τας και της καθαρής 
πρόθεσης.



ΑΠΟΨΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Του
Θεοχάρη Μασούρα*

Του
Τάκη Χατζηγεωργίου*

Του
Άντρου Γ. Καραγιάννη*

Η πικρή 
αλήθεια για  
το Κυπριακό

Το Κυπριακό παραμένει άλυτο από την 
εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
των Συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου. Οι λόγοι 
είναι πολλοί και αναλόγως της σκοπιάς που 
προσεγγίζεται. Ο βασικότερος όμως λόγος εί-
ναι ότι καμιά από τις δύο μεγάλες κοινότητες 
θεώρησε τις συμφωνίες του 1960 ως το τέλος 
των εθνοτικών τους φιλοδοξιών, αλλά ως το 
τέλος του πρώτου ημιχρόνιου εκπλήρωσης 
των πόθων τους: Για μεν τους Ελληνοκυπρίους 
της Ένωσης και για δε τους Τουρκοκυπρίους 
της διχοτόμησης και προσάρτησης της Κύπρου 
στην Τουρκία.

Η δημοσιογράφος της «Χαραυγής», Νίκη 
Κουλέρμου, την προπερασμένη Πέμπτη, 4 
Απριλίου, μέσα σε τέσσερις γραμμές συμπύ-
κνωσε την πεμπτουσία του Κυπριακού και 
τους λόγους που παραμένει άλυτο. Γράφει: «Θα 
πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σε ποιο διεθνές περι-
βάλλον βρίσκεται το Κυπριακό και ποια είναι η 
βαρύτητά του στις ευρωτουρκικές σχέσεις της 
Τουρκίας σε Δύση και Ανατολή, ποιος είναι ο 
δικός μας ρόλος και ποιος της διεθνούς κοινό-
τητας».

Εν ολίγοις, η ομφαλοσκόπηση, η πλάνη, 
η ψευδαίσθηση ότι είμαστε το επίκεντρο της 
οικουμένης, η πεποίθηση ότι ως πλειοψηφία 
μπορούσαμε να έχουμε το απάνω χέρι στις σχέ-
σεις μας με τους Τουρκοκυπρίους, περιέπλε-
ξε το Κυπριακό με τον αχρείαστο αγώνα της 
ΕΟΚΑ και ενταφιάστηκε με τις εγκληματικές 
ενέργειες ΕΟΚΑ Β’ και Τ.Μ.Τ.

Ενόψει της άτυπης συνάντησης της Γενεύ-
ης που θα καθορίσει το μέλλον των παιδιών 
μας και του κυπριακού λαού γενικότερα, δεν 
θα καταπιαστούμε με τις παραπάνω οργανώ-
σεις, γιατί αυτό θα το κάνουν καλύτερα οι κα-
θηγητές πανεπιστημίων και οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές μετά την επανένωση. Μόνο αυτοί ως 
ειδήμονες μπορούν να δώσουν απαντήσεις 
που να είναι για όλους αξιόπιστες: Για το Ενω-
τικό Δημοψήφισμα, τον Αγώνα της ΕΟΚΑ και 
αν ήταν αντιαποικιακός, από τη στιγμή που οι 
αριστεροί και οι Τουρκοκύπριοι καλούνταν να 
μην αναμειχθούν, την επιλογή της αρχηγίας 
του Γεώργιου Γρίβα, του πιο φανατικού αντι-
κομμουνιστή, τουρκοφάγου.

Έχει δίκαιο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας όταν λέει ότι δεν θα συζητήσει το 
Κυπριακό από αέρος, αλλά έχει δίκαιο και το 
ισχυρότερο κόμμα της αντιπολίτευσης, ΑΚΕΛ, 
να κατακρίνει τους κρατούντες ότι δεν έθεσαν 
τις θέσεις τους για το Κυπριακό στο Εθνικό 
Συμβούλιο και ενώπιον του λαού για να κρι-
θούν. Δικαιολογημένα ανησυχούν τα κόμματα, 
πλην του ΕΛΑΜ, για το πού το πάνε ο κύριος 
Αναστασιάδης και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, 
με την αλαζονεία, τον αυταρχισμό και το λαϊκισμό 
που χειρίζονται το υπαρξιακό πρόβλημα Ελλή-
νων και Τούρκων, ωσάν να αφορά μόνο αυτούς 
και την παράταξή τους. Δικαιολογημένα ανησυ-
χούν ακόμη οι Κύπριοι, γιατί ουδέν έπραξαν οι 
κρατούντες για αποδοχή από τον κόσμο τους της 
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική 
ισότητα, μια θετική ψήφο των Τουρκοκυπρίων 
στο Υπουργικό, διακανονισμό των υδρογοναν-
θράκων και πέρασμα τροφοδοσίας της Ευρώπης 
με αέριο μέσω Τουρκίας. Η πικρή, λοιπόν, αλή-
θεια που το Κυπριακό παραμένει άλυτο, είναι η 
αιθεροβασία και ο λαϊκισμός των κυβερνώντων.

* Φιλόλογος, πρώην διευθυντής σε σχολεία Μ.Ε.

Η Κίνα, η πολυπληθέστερη σήμερα χώρα 
στον κόσμο και ανερχόμενη παγκόσμια οι-
κονομική δύναμη, έθεσε ως στόχο την κατα-
σκευή υπερσύγχρονων τρένων νέας γενιάς 
που θα φέρουν την επανάσταση στις χερ-
σαίες μεταφορές. Σύμφωνα με δημοσίευμα 
της γερμανικής εφημερίδας Die Welt, η 
Κίνα προωθεί την κατασκευή του πιο γρή-
γορου τρένου στον κόσμο. Η ιδέα για την 
κατασκευή τρένων ταχείας ανάπτυξης, ηλε-
κτρομαγνητικής πρόωσης, αναπτύχθηκε 
στη Γερμανία, σκόνταψε όμως στην έλλειψη 
ενδιαφέροντος από τις γερμανικές δημόσιες 
εταιρείες μεταφορών λόγω μικρών αποστά-
σεων. Η Κίνα, υιοθετώντας τη γερμανική 
τεχνολογία αμαξοστοιχιών μαγνητικής αιώ-
ρησης, ετοιμάζεται να θέσει σε τροχιά το γρη-
γορότερο τρένο του κόσμου, το οποίο θα κα-
λύπτει την απόσταση 1.000 χλμ. μεταξύ των 
πόλεων Γκουαντζού – Γουχάν σε μια ώρα, 
αντί σε δύο ώρες που χρειάζεται σήμερα ένα 
τρένο με ταχύτητα 600 χλμ. την ώρα.

Λόγω των μακρινών αποστάσεων, η 
Κίνα χρειάζεται σύγχρονα τρένα, τα οποία 
θα διανύουν μεγάλες αποστάσεις σε λιγότε-
ρο από μία ώρα, για εξυπηρέτηση τόσο του 
επιβατικού κοινού όσο και για προώθηση 
του εμπορίου. Η ιδιαιτερότητα των τρένων 
νέας γενιάς εστιάζεται στη χρήση μαγνητι-
κών δυνάμεων, με αποτέλεσμα τα τρένα να 
«αιωρούνται» κυριολεκτικά πάνω στις ράγες 
χωρίς τριβή.

Η αστικοποίηση πλήττει σήμερα σοβαρά 
τις επαρχίες της Κίνας, παρόλες τις φιλότιμες 
προσπάθειες που καταβάλλει η κινεζική κυ-
βέρνηση για παραμονή των νέων ζευγαριών 
στην επαρχία προσφέροντάς τους οικονομι-
κά, στεγαστικά και εργασιακά κίνητρα. Η 
ραγδαία ανάπτυξη των αστικών κέντρων 
δημιουργεί περαιτέρω περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά προβλήματα, όπως η μόλυνση 
του περιβάλλοντος και γι’ αυτό οι νέες κινέ-
ζικες ηλεκτρομαγνητικές συγκοινωνίες σχε-
διάζονται για να είναι πιο φιλικές προς το 
περιβάλλον. Η προστασία του περιβάλλοντος 
και ο περιορισμός της κλιματικής αλλαγής 
αποτελούν βασικό στόχο της κινεζικής κυ-
βέρνησης, η οποία επενδύει και στην ανά-
πτυξη ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Κινέζικες 
εταιρείες παράγουν το 75% των αναγκών 
της Κίνας σε λίθιο και σχεδόν το 40% της 
παγκόσμιας ζήτησης, σύμφωνα με στοιχεία 
της Εφημερίδας των Συντακτών.

Για να μπορέσει όμως η Κίνα να αναπτύ-
ξει ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο, θα 
πρέπει να διαφυλάξει τους φυσικούς πόρους 
της. Η γεωργοκτηνοτροφία, ο πρωτογενής 
τομέας γενικότερα, οι αστικές και επαρχια-
κές περιοχές χρειάζονται νερό για να επιβιώ-
σουν. Το καλύτερο αγαθό για τους Κινέζους, 
οι πηγές νερού, πηγάζουν κυρίως από τα 
Ιμαλάια, εμπλουτίζοντας τους ποταμούς της 
Κίνας και των γύρω περιοχών. Ο κύριος αντί-
παλος της Κίνας στον έλεγχο των φυσικών 

υδάτινων πόρων του Θιβέτ και του Κασμίρ 
είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πληθυσμιακά 
χώρα στον κόσμο, η γειτονική της Ινδία. 
Οι δύο χώρες έχουν κοινά σύνορα μήκους 
περίπου 3.500 χιλιομέτρων. Οι συγκρούσεις 
μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών αφορούν 
κυρίως τον έλεγχο των υδροφόρων πηγών 
και την κατασκευή φραγμάτων από την Κίνα 
για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. 
Στόχος της Κίνας είναι ο γεωπολιτικός έλεγ-
χος της αυτόνομης περιοχής του Θιβέτ, γιατί 
από εκεί πηγάζουν οι μεγαλύτεροι ποταμοί 
της Ασίας, οι οποίοι τροφοδοτούν με νερό 
την Ινδία, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, 
τη Μιανμάρ, την Ταϊλάνδη, το Λάος, την 
Καμπόζη, το Βιετνάμ, συνολικού πληθυσμού 
δύο δισεκατομμυρίων κατοίκων.

Η συνεχής πληθυσμιακή αύξηση στην 
Ασία, η αστικοποίηση και η εκβιομηχάνι-
ση οδηγούν σε αυξημένες εμπορικές και 
οικιστικές ανάγκες. Η αστικοποίηση και η 
άρδευση χρειάζονται τεράστιες ποσότητες 
νερού και για να φτάσουν πιο εύκολα οι κυ-
βερνητικές υπηρεσίες, τόσο στις αστικές όσο 
και στις αγροτικές περιοχές, χρειάζεται ένα 
σύγχρονο δίκτυο μεταφορών που να καθι-
στά προσβάσιμες πόλεις, χωριά, αλλά και 
να προωθούν το εμπόριο και τις οικονομι-
κές συνδιαλλαγές με άλλες χώρες. Η Κίνα 
φαίνεται να βρίσκεται ήδη στον ασφαλή και 
γρήγορο δρόμο των σύγχρονων μεταφορών.

* ∆ήµαρχος ∆ερύνειας

Στα Άδανα προκηρύχθηκαν 25 θέσεις οδη-
γών, παρκαδόρων, καθαριστών. Έκαναν αίτη-
ση 52.000 άτομα, εκ των οποίων οι 45.000 
απόφοιτοι πανεπιστημίου. Κι εγώ που το γρά-
φω τείνω να μην το πιστεύω. […] Έρχομαι στο 
σήμερα και στην κατακεραύνωση των 104 
πρώην ναυάρχων από το καθεστώς του Ερ-
ντογάν Ατατούρκ. Τον ονοματίζω έτσι γιατί 
ο άνθρωπος αυτός μεγάλωσε μισώντας τον 
Κεμάλ. Μεγάλωσε μέσα στα ισλαμικά σχολεία 
που ο Κεμάλ ήθελε να περιορίσει. Μεγάλωσε 
αισθανόμενος καταπίεση, ένα είδος bullying, 
από τις αλλαγές που έφερε ο Κεμάλ. Έχει 
σημασία το υπόστρωμα, γι’ αυτό μπαίνω με 
αυτό το προλόγισμα.

Οι ναύαρχοι λοιπόν έκαναν ένα απονενο-
ημένο διάβημα για τις «δημοκρατικές» συν-
θήκες της σημερινής Τουρκίας. Για αυτό και 
τους διώκει απηνώς. Σε χώρα ευρωπαϊκή μια 
τέτοια δίωξη θα ακουγόταν τελείως έξω από 
κάθε θέσμιο. Τι ζητούν όμως οι 104; Μήπως 
μόνο αυτό που έχει ήδη δημοσιευτεί; Ότι δη-
λαδή καλούν την Τουρκία και την ηγεσία της 
να μην παίζουν με τη φωτιά, ήτοι τη συνθήκη 
του Μοντρέ, που κατοχυρώνει τον τρόπο χρή-
σης των στενών; Ασφαλώς και αυτό. Όμως 
γνώριζαν εκ των προτέρων ποιες θα ήταν οι 
συνέπειες, όχι μόνο για τους ίδιους, μα και 
γενικότερα για την πολιτική κονίστρα της 
χώρας. Το έκαναν γνωρίζοντας πως ανοίγουν 
μέτωπο με ένα καθεστώς σκληρό, εχθρικό, 
αβυσσαλέο. Πού θα οδηγήσει αυτό δεν είναι 
εύκολο να προβλεφθεί. […]

Ποιοι είναι όμως οι 104; Τι πρεσβεύουν; Τι 

τους ενώνει; Και ας προστεθεί εδώ πως πέραν 
των 104 ναυάρχων, υπάρχει και μια συνεπι-
κουρία από 126 πρέσβεις. Προέρχονται από 
διαφορετικά στρατόπεδα. Άλλοι είναι κεμα-
λιστές, άλλοι ευρασιατιστές (να ενισχυθούν 
δηλαδή οι δεσμοί με τη Ρωσία, την Κίνα, την 
Ιαπωνία) και άλλοι ΝΑΤΟϊκοί. Τους ενώνει η 
ιδέα του κοσμικού κράτους. Εδώ θυμίζω πως 
υπάρχουν πληροφορίες και για πρόθεση του 
καθεστώτος να αλλάξει τα πρώτα άρθρα του 
συντάγματος που αναφέρουν ότι το κράτος 
είναι κοσμικό (laik devlet).

Η Τουρκία λοιπόν δεν ξέρει πού πατά και 
πού πηγαίνει. Υπάρχει και το θέμα της οικο-
νομίας. Πληθαίνουν δε οι φήμες πως σκέφτε-
ται να επιβάλει capital controls στα 260 δισ. 
ξένου συναλλάγματος που είναι καταθέτειμε-
νο στις τουρκικές τράπεζες.

Και η Ευρώπη; Η Αμερική; Πού στέκουν 
σε όλα αυτά. Η ΕΕ δεν έχει κοινή πολιτική 
για εξωτερικά θέματα. Υπάρχουν ευρωπαϊ-
κές οικονομίες άμεσα συνδεδεμένες με την 
τουρκική. Και όταν δεν υπάρχει όφελος ου-
δείς κινείται. Πολύ περισσότερο αν υπάρχει 
και ζημιά. Όταν η ΕΕ σιωπά ουσιαστικά στη 
φυλάκιση εδώ και πέντε χρόνια του ηγέτη 
του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος της χώρας, 
και αυτό παρά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊ-
κού Δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
τι μπορεί να προσθέσει κανείς! […] Χρωστώ 
όμως μια κουβέντα και για τις ΗΠΑ. Η Αμε-
ρική δεν είναι η Ευρώπη. Έχει εξωτερική 
πολιτική και μπορεί να πάρει γρήγορες απο-
φάσεις. Ήδη έστειλαν μηνύματα στον Πρόε-

δρο της Τουρκίας. Κρίνω πως αν πιεστεί και 
η ΕΕ να συμπορευτεί, έστω σε κάποιο βαθμό 
σε μια ενιαία γραμμή απέναντι στην πολιτική 
Ερντογάν, τότε κάτι μπορεί να γίνει. Για να γί-
νει όμως αυτό πρέπει είτε να πάρουν κάτι από 
την Τουρκία, είτε κάτι να δώσουν. Φοβούμαι 
πως ενώ οι ΗΠΑ είναι στην πρώτη άποψη, οι 
Ευρωπαίοι είναι στη δεύτερη. Απαισιόδοξος; 
Όχι. Η Ιστορία μάς έχει πολλές φορές εκπλή-
ξει. Θα έλεγα πως είναι και κύρια της ιδιότη-
τα. Τα μεγάλα νέα έρχονται σχεδόν πάντοτε 
με ένα πέπλο σιωπής.

Μέσα σε όλα αυτά γεννιέται το μέγα ερώ-
τημα. Πού στεκόμαστε εμείς μέσα σε όλα 
αυτά; Αν και αυτό είναι θέμα ολόκληρου 
νέου άρθρου, μπορώ εδώ να πω το εξής: Με 
αυτά τα δεδομένα, η Τουρκία μπορεί να δει 
όφελος από μια λύση στο Κυπριακό, μπορεί 
όμως να δει όφελος και από μια νέα, τελική 
λεν πολλοί, κατάρρευση. Πού θα κλίνει το 
πράγμα είναι αδύνατο να προβλέψει κανείς. 
Για να γίνει κάτι, θα πρέπει να το θέλουν 
πολύ, πολλοί. Όμως το γεγονός ότι τώρα 
όλοι όσοι θα παρευρεθούν στην Πενταμε-
ρή, αλλά και οι ΗΠΑ, γνωρίζουν, νομίζουν, 
ή πιστεύουν πως κάπου εδώ είναι το τέλος, 
ίσως αυτό ενεργοποιήσει δυνάμεις που στο 
παρελθόν σκέφτονταν πως ίσως είναι καλύ-
τερα την επόμενη φορά. Ανάμεσα σε αυτούς 
και εμείς. Όταν όμως χάνεται η ελπίδα, τότε 
είναι που δεν υπάρχει ούτε προοπτική. Θα 
επανέλθω στο θέμα όταν πλησιάσουμε το 
χρόνο της Πενταμερούς.

* Τέως ευρωβουλευτής

«Τα αναγραφόμενα από τους αρθρογράφους δεν εκφράζουν τις απόψεις της ΧΑΡΑΥΓΗΣ ή της Εκδοτικής Εταιρείας ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ ή του υπεύθυνου της στήλης. 

Οι αρθρογράφοι/επιστολογράφοι φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη των όσων γράφουν, τα οποία είναι δυνατό να μην περιέχουν την αλήθεια, όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια».

Παρακαλούμε τους επιστολογράφους και αρθρογράφους να περιορίζουν 

τα κείμενά τους, για τις μεν επιστολές μέχρι 400 λέξεις, για τα δε άρθρα μέχρι 600 λέξεις. 

Ποια είναι σήμερα η Τουρκία;

Η Κίνα στο δρόμο των σύγχρονων μεταφορών
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ΝΒΑ ΙΤΑΛΙΑ ΑΠΟΕΛ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Επιστροφή με νίκη για  
τον Αντετοκούνμπο ΣΕΛ. 18

Δυνατό τεστ με τη Νάπολι  
για την Ίντερ ΣΕΛ. 19

Δίνει αγώνα σήμερα, 
σκέφτεται την Τετάρτη ΣΕΛ. 20

Τα αγωνιστικά προβλήματα 
δεν αλλάζουν το στόχο ΣΕΛ. 21

ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΒΡΑΔΟ

Έτοιμος
Ο Ντούσαν Κέρκεζ θα 
διαφοροποιήσει ορισμένα 
πράγματα, ώστε η ΑΕΛ να 
παρουσιαστεί όπως πρέπει 
στο αυριανό ντέρμπι με τον 
Απόλλωνα και να πάρει το 
τρίποντο. ΣΕΛ. 20

Με αλλαγές
Ματέι και Ντιγκινί  
ετοιμάζονται για να 
ξεκινήσουν βασικοί στο 
ντέρμπι του Απόλλωνα με 
την ΑΕΛ αύριο. ΣΕΛ. 20

Μεγάλο παιχνίδι το βράδυ στο «Αντ. Παπαδόπουλος» με την ομάδα της Αμμοχώστου να παίζει για το γόητρο και 
το «τριφύλλι» να θέλει νέο άλμα τίτλου. ΣΕΛ. 20-21

Ε.Ν. Παραλιμνίου - Δόξα  ...............0-0

Σάββατο 17 Απριλίου
17:00 Ερμής - ΑΠΟΕΛ (Cablenet)

19:30 Ανόρθωση - Ομόνοια (Cablenet)

Κυριακή 18 Απριλίου
17:00 ΑΕΛ - Απόλλων (Cytavision)

19:30 Ολυμπιακός - ΑΕΚ (Cytavision)

Δευτέρα 19 Απριλίου
17:00 Εθνικός Άχνας - Πάφος F.C. 

(Cytavision)
19:00 Νέα Σαλαμίνα - Καρμιώτισσα 

(Cytavision)

για Ανόρθωση και Ομόνοια
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ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

«Δένει» Μπενζεμά
Ο Καρίμ Μπενζεμά είναι έτοιμος να 

«σφραγίσει» την παραμονή του στη Ρεάλ 
Μαδρίτης μέχρι το καλοκαίρι του 2023, 
όπως αναφέρει ρεπορτάζ της «Marca». 
Αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο 
33χρονος επιθετικός θα βάλει την υπο-
γραφή του σε νέο συμβόλαιο, το οποίο θα 
έχει ισχύ έως το 2023.

Ο Μπενζεμά έχει ενημερωθεί ήδη από 
τη διοίκηση της Ρεάλ επί του θέματος και 
είναι απόλυτα ευχαριστημένος από αυτή.

Πιστοί στην πολιτική τους με τους 
ποδοσφαιριστές άνω των 30 ετών, οι 
«μπλάνκος» προσφέρουν μονοετείς επε-
κτάσεις, αλλά στην περίπτωση του Γάλ-
λου επιθετικού κάνουν μια εξαίρεση, μη 
περιμένοντας να φτάσει το συμβόλαιό 
του στο τέλος, όπως συνέβη με τους Λού-
κα Μόντριτς, Σέρχιο Ράμος και Λούκας 
Βάσκες.

Ο Μπενζεμά αποκτήθηκε από τη Ρεάλ 
το καλοκαίρι του 2009 από τη Λιόν, ένα-
ντι «μόλις» 36 εκατομμυρίων ευρώ κι 
έκτοτε έφτασε να είναι ο πέμπτος σκόρερ 
στην ιστορία της!

 
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ

Νέο συμβόλαιο 
στον Ριμπερί

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να μην 
«κρεμάσει» φέτος τα παπούτσιά του ο 
Φρανκ Ριμπερί. Η Φιορεντίνα, η οποία 
αποτελεί την ποδοσφαιρική του στέγη 
από το 2019, του πρότεινε να ανανεωθεί 
η συνεργασία των δύο πλευρών για ένα 
χρόνο, καθώς λήγει το προσεχές καλο-
καίρι.

Ωστόσο, παράλληλα, οι «βιόλα» σκο-
πεύουν να κρατήσουν τον Γάλλο άσο με 
«ψαλίδι» στις οικονομικές απολαβές που 
αγγίζουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ, καθώς 
τώρα του προτάθηκε να συνεχίσει με τα 
μισά χρήματα.

Ο πρώην άσος των Μπάγερν Μονά-
χου και Μαρσέιγ διανύει μια καλή σεζόν 
με 23 συμμετοχές, 2 γκολ και ασίστ, αλλά 
είναι πλέον 38 ετών και ο ιταλικός σύλ-
λογος θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ 
του με διαφορετικές προϋποθέσεις.

 
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

Βλέπει Γκρίλις
Ο Τζακ Γκρίλις έχει ειδικό όρο που του 

επιτρέπει να αποχωρήσει από την Άστον 
Βίλα για συγκεκριμένο ποσό το καλοκαί-
ρι και η Μάντσεστερ Σίτι φέρεται έτοιμη 
να κάνει χρήση του.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει σε 
ρεπορτάζ της η αγγλική ιστοσελίδα 
«Football Insider». Ο 27χρονος Άγγλος 
μεσοεπιθετικός υπέγραψε τον περασμέ-
νο Σεπτέμβρη νέο πενταετές συμβόλαιο 
συνεργασίας με τους «χωριάτες», μέχρι το 
καλοκαίρι του 2025.

Επιστροφή με νίκη...
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε 

δυνατός μετά από απουσία περίπου δύο 
εβδομάδων και έξι αγώνων στο ΝΒΑ λόγω 
ενοχλήσεων στο αριστερό γόνατο. Οι Μπακς 
πέρασαν νικηφόρα με 120-109 επί των Χοκς 
από την Ατλάντα.

Σε 25 λεπτά ο Έλληνας σταρ είχε 15 πό-
ντους (0/2 βολές, 8/10 δίποντα, 1/2 τρίπο-
ντα), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 
τάπα και 1 λάθος. Άλλοι έξι παίκτες είχαν 
διψήφιο αριθμό πόντων με πρώτους τους 
Τζρου Χόλιντεϊ με 23 και Μπρουκ Λόπεζ με 
19 πόντους. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο σε 4 
λεπτά είχε 1 ριμπάουντ.

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς με 28 πό-
ντους, 7 ασίστ και 6 ριμπάουντ έδειξε στην 
ομάδα του, Μιλγουόκι, τι... έχασε που δεν 
κατάφερε να τον αποκτήσει, καθώς ξεχώρισε 
από τους γηπεδούχους.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Γιάννης Αντε-
τοκούνμπο ανέφερε: «Έμεινα εκτός για 6 
ματς. Πρέπει να βρω ξανά το ρυθμό μου, να 
συνηθίσω ξανά. Η ανάσα μου είναι κομμένη 
μετά από τέτοια απουσία, όσο γυμνασμένος 
και αν είσαι. Είναι η πρώτη φορά που το 
δέχτηκα καλά, γιατί πονούσα. Αν πρέπει να 
καθίσω έξω, τότε θα καθίσω. Μετά από 2-3 
ματς άρχισα να εκνευρίζομαι. Και τότε ήρθε 
το ματς στη Μινεσότα, ήμουν έτοιμος να παί-
ξω, αλλά έπρεπε να ακούσω την ομάδα».

Οι Σέλτικς πήραν το παραδοσιακό ντέρμπι 
απέναντι στους Λέικερς επικρατώντας 121-
113 στο Λος Άντζελες. Ο Τζέιλεν Μπράουν 
ήταν ασταμάτητος έχοντας 40 πόντους με 
14/15 δίποντα και 3/5 τρίποντα, ενώ άλλοι 

πέντε παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων 
για την ομάδα της Βοστόνης που έπιασε τους 
Χοκς στην τέταρτη θέση της ανατολικής πε-
ριφέρειας. Οι απουσίες των ΛεΜπρόν Τζέιμς 
και Άντονι Ντέιβις συνεχίζουν να ταλαιπω-
ρούν τους πρωταθλητές, οι οποίοι με 34-22 
έχουν υποχωρήσει πέμπτοι στη δυτική πε-
ριφέρεια. Επιπλέον, δεν έπαιξε και ο Αντρέ 
Ντράμοντ με πρόβλημα στο δάχτυλο του 
ποδιού του. Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ είχε 19 
πόντους, ενώ ο Κώστας Αντετοκούνμπο σε 7 
λεπτά είχε 2/4 βολές (0/1 δίποντο), 4 ριμπά-
ουντ, 1 τάπα και 1 λάθος.

Ο σεληνιασμένος Στεφ Κάρι συνεχίζει να… 
κουβαλά τους Γουόριορς στα πλέι οφ. Η ομά-

δα του έφτασε τις τέσσερις σερί νίκες και εί-
ναι ένατη στη δυτική περιφέρεια, καθώς πέ-
ρασε με 119-101 από το Κλίβελαντ επί των 
Καβαλίερς με τον ίδιο να έχει 33 πόντους. 
Μάλιστα, παρότι ξεκίνησε με 0/8 τρίποντα, 
στη συνέχεια είχε 4/5 πίσω από τα 7,25μ. 
Πλέον μετρά εννιά διαδοχικά ματς με πάνω 
από 30 πόντους, επίδοση που αποτελεί προ-
σωπικό ρεκόρ.

Οι Σανς επιβλήθηκαν 122-114 των Κινγκς 
και με 40-15 είναι δεύτεροι στη δυτική περι-
φέρεια. Ο ΝτιΆντρε Έιτον με 26 πόντους και 
11 ριμπάουντ και ο Ντέβιν Μπούκερ με 23 
πόντους ξεχώρισαν για την ομάδα του Φοί-
νιξ, που έφτασε τις δέκα σερί νίκες.

Συνεχίζεται η αγωνιστική δράση στη Σούπερ 
Λιγκ 1 της Ελλάδας αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο 
Ολυμπιακός Πειραιώς κατέκτησε και μαθημα-
τικά το πρωτάθλημα και πλέον το ενδιαφέρον 
στα πλέι οφ στέφεται στα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Αύριο στις 19:30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον 
Ολυμπιακό Πειραιώς στην Τούμπα, στο πλαίσιο 
της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ.

Ο «δικέφαλος του βορρά» καίγεται για τη 
νίκη και τους τρεις βαθμούς, σε αντίθεση με 
τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι θα παλέψουν 
παρόλα αυτά για το γόητρο. Ο ΠΑΟΚ είναι 3ος 
με 51 βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός 1ος με 76.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί αύριο στις 15:00 
τον Άρη σε ένα αρκετά κρίσιμο παιχνίδι. Οι 
«πράσινοι» είναι 5οι με 49 βαθμούς, ενώ οι «κί-
τρινοι» 2οι με 54.

Τέλος, η ΑΕΚ υποδέχεται αύριο στις 17:15 
τον Αστέρα Τρίπολης. Η «Ένωση» είναι 4η με 
51 βαθμούς, ενώ ο Αστέρας 6ος με 44.

Στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό 
διαιτητής είναι ο Βορειομακεδόνας Αλεξάνταρ 
Στάβρεφ, με βοηθούς συμπατριώτες του και στο 
VAR τον Ολλανδό Γερόεν Μάνσοτ.

Στο Παναθηναϊκός - Άρης ορίστηκε ο Εσθο-
νός Κρίστο Τόχβερ, που είχε «σφυρίξει» στο 
ΠΑΟΚ - Βαλερένγκα 3-0 το 2011 και στο Τσέλσι 
- ΠΑΟΚ 4-0 το 2018, αλλά και στο Ελλάδα - Αρ-
μενία 2-3 το 2019. Στο ματς ΑΕΚ-Αστέρας στο 
ΟΑΚΑ διαιτητής θα είναι ο Άγγελος Ευαγγέλου.

Από εκεί και πέρα, σήμερα θα διεξαχθούν 
οι αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής των 
πλέι άουτ και συγκεκριμένα: ΟΦΗ-Ατρόμητος 
(15:00), Παναιτωλικός - Απόλλων Σμύρνης 
(17:15), Βόλος - ΠΑΣ Γιάννια (19:30). Αύριο 
(19:30) θα διεξαχθεί ο αγώνας Λαμία - Λά-
ρισα. Η βαθμολογία έχει ως εξής: Βόλος 38, 
ΠΑΣ Γιάννινα 34, Λαμία 30, Απόλλων 30, 
Ατρόμητος 29, ΟΦΗ 24, Λάρισα 23, Παναι-
τωλικός 21.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Εξετάζει τον Ανάγιο Ιβουάλα
Για διερευνητική επαφή του Ολυμπιακού Πειραιώς για τον Ανάγιο 

Ιβουάλα έκανε λόγο ο άλλοτε αμυντικός των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Καβά-
λας, Ιφεάνι Ουντέζε.

Ο 22χρονος αριστεροπόδαρος εξτρέμ αποτελεί, 
σύμφωνα με το δημοσίευμα, μια από τις αποκαλύ-

ψεις του πρωταθλήματος Νιγηρίας με τη φανέλα 
της Ενγίμπα και μάλιστα έχει και μια συμμετο-
χή με την εθνική ομάδα της χώρας, στο ματς με 
το Μπενίν για τα προκριματικά του Κυπέλλου 

Εθνών Αφρικής στις 27 Μαρτίου.
Ο Ουντέζε ισχυρίστηκε πως άνθρωποι του Ολυμπι-

ακού τον ρώτησαν για τον Ιβουάλα και εκείνος τους είπε πως πρό-
κειται για πολύ καλό ποδοσφαιριστή που μπορεί να εξελιχθεί σε πο-
λύτιμο παίκτη. Πρόσθεσε, ωστόσο, πως οι «ερυθρόλευκοι» έκριναν το 
1 εκατομμύριο ευρώ που κοστολογείται ο παίκτης υπερβολικό ποσό.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

Καμιά πρόταση σε Μέσι
Άλλα δεδομένα στην υπόθεση ανανέωσης του συμβολαίου του Λι-

ονέλ Μέσι με την Μπαρτσελόνα φέρνει στη δημοσιότητα η ισπανική 
εφημερίδα «Sport».

Όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα, ο Αργεντι-
νός άσος δεν έχει λάβει στα χέρια του καμία πρό-

ταση από την ομάδα και τον πρόεδρό της, Ζουάν 
Λαπόρτα.

Μάλιστα, δεν αποκλείει το γεγονός ότι θα του 
γίνει, αλλά επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί 

όταν ο Λαπόρτα έχει στα χέρια του τα αποτελέ-
σματα του οικονομικού ελέγχου που διεξάγεται στην 

ομάδα και ακόμη δεν έχει τελειώσει. Όταν θα έχει στα χέρια του τα 
δεδομένα αυτά, τότε θα μπορεί να καταθέσει μια πρόταση για ένα νέο 
συμβόλαιο. Ο ίδιος ο Αργεντινός σταρ από την πλευρά του δεν έχει 
αποφασίσει εάν θα ανανεώσει ή όχι.

Το ενδιαφέρον στα ευρωπαϊκά εισιτήρια

Ο Αντετοκούνμπο επέστρεψε στη δράση και οι Μπακς κέρδισαν τους Χοκς
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ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Δυνατό τεστ για την  Ίντερ
Η Ίντερ οδεύει προς την κατάκτηση του πρω-

ταθλήματος της Σέριε Α έχοντας έντεκα βαθμούς 
περισσότερους από τη 2η Μίλαν και 12 από την 
πρωταθλήτρια Γιουβέντους. Την 31η αγωνιστι-
κή οι «νερατζούρι» έχουν δυνατό τεστ, καθώς 
φιλοξενούνται από τη Νάπολι στο «Ντιέγκο Αρ-
μάντο Μαραντόνα». Οι «παρτενοπέι» διεκδικούν 
την έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Η πρωταθλήτρια Γιουβέντους, η οποία βλέπει 
το όνειρο για διατήρηση των κεκτημένων της να 
ξεθωριάζει, έχει επικίνδυνη έξοδο στο Μπέργκα-
μο με αντίπαλο την Αταλάντα. Η «θεά» είναι σε 
τροχιά Τσάμπιονς Λιγκ.

Η 2η Μίλαν αναμένεται να έχει εύκολο έργο 
με την Τζένοα στο «Σαν Σίρο».

Θέση στην πρώτη τετράδα που χαρίζει έξοδο 
στο Τσάμπιονς Λιγκ διεκδικούν οι δύο ομάδες 
της Ρώμης, Λάτσιο και Ρόμα. Οι «λατσιάλι» υπο-
δέχονται την Μπενεβέντο στο «Ολίμπικο», ενώ 
οι «τζιαλορόσι» φιλοξενούνται από την Τορίνο.

Ισπανία: Μάχη για το Κύπελλο
Το στάδιο «Καρτούχα» της Σεβίλλης ανοίγει 

απόψε στις 22:30 τις πύλες του για να υποδε-
χτεί τον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας. Οι δύο 
ομάδες με τα περισσότερα τρόπαια στη διορ-
γάνωση, Αθλέτικ και Μπιλμπάο, θα παλέψουν 
στον τελικό. Τα «λιοντάρια» έχουν 23 τρόπαια, 
ενώ οι «μπλαουγκράνα» 30. Αγωνιστική δράση 
στην Ισπανία υπάρχει και στη Λα Λίγκα με τη δι-
εξαγωγή της 33ης αγωνιστικής. Η πρωτοπόρος 
Ατλέτικο αναμένεται να έχει εύκολο έργο, καθώς 
υποδέχεται στο «Γουάντα Μετροπολιτάνο» την 
Εϊμπάρ.

Η πρωταθλήτρια Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία εί-
ναι ένα βαθμό πίσω από τους «ροχιμπλάνκος», 

φιλοξενείται από τη Χετάφε.

Αγγλία: Κύπελλο και πρωτάθλημα
Δράση σε Κύπελλο και Πρέμιερ Λιγκ έχουμε 

στην Αγγλία. Αρχικά σήμερα στις 19:30 Τσέλσι 
και Μάντσεστερ Σίτι αναμετριούνται στον πρώτο 
χρονικά ημιτελικό της αρχαιότερης ποδοσφαι-
ρικής διοργάνωσης του πλανήτη, το Κύπελλο 
Αγγλίας.

Αύριο στις 20:30 Λέστερ και Σαουθάμπτον 
θα αναμετρηθούν στον δεύτερο ημιτελικό αγώ-
να. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο στάδιο «Γουέ-
μπλεϊ».

Από εκεί και πέρα, λειψή είναι η 32η αγω-
νιστική της Πρέμιερ Λιγκ λόγω της διεξαγωγής 
των ημιτελικών του Κυπέλλου στην Αγγλία.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται στο 
«Ολντ Τράφορντ» την Μπέρνλτι. Οι «κόκκινοι 
διαβόλοι» έχουν την ευκαιρία να πλησιάσουν 
την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι στους οκτώ 
βαθμούς και να αναπτερώσουν κατά κάποιο 
τρόπο τις ελπίδες τους για διεκδίκηση του τίτλου.

Επικίνδυνη έξοδο στο «Έλαντ Ρόουντ» με 
αντίπαλο τη Λιντς έχει η πρωταθλήτρια Λίβερ-
πουλ. Οι «κόκκινοι» θα δώσουν βάρος στη δι-
εκδίκηση μιας θέσης στην πρώτη τετράδα για 

έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Γερμανία: Έξοδος για Μπάγερν
Μετά τον αποκλεισμό από το Τσάμπιονς 

Λιγκ, η Μπάγερν Μονάχου στρέφει την προσο-
χή της στην Μπουντεσλίγκα. Οι Βαυαροί είναι 
στην κορυφή της βαθμολογίας. Στο πλαίσιο της 
29ης αγωνιστικής η Μπάγερν φιλοξενείται από 
τη Βόλφσμπουργκ στη «Φολκσβάγκεν Αρίνα». 
Οι «λύκοι» διεκδικούν την έξοδο στο Τσάμπιονς 
Λιγκ. Την έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ διεκδικούν 
επίσης Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Μπορούσια 
Ντόρτμουντ και Μπάγερ Λεβερκούζεν. Η Άι-
ντραχτ έχει επικίνδυνη εκτός έδρας αποστολή 
με την Γκλάντμπαχ στο «Μπορούσια Παρκ». Η 
Μπορούσια Ντόρτμουντ υποδέχεται στο «Σί-
γκναλ Ίντουνα» τη Βέρντερ Βρέμης, ενώ η Μπά-
γερ Λεβερκούζεν φιλοξενεί την Κολονία στην 
«ΜπάιΑρίνα».

Γαλλία: Φαβορί η Παρί
Η Παρί Σεν Ζερμέν, λίγες ημέρες μετά τη με-

γάλη πρόκριση επί της Μπάγερν στα ημιτελικά 
του Τσάμπιονς Λιγκ, φιλοξενεί τη σκληροτράχη-
λη Σεντ Ετιέν, στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής 
της Λιγκ 1.

Στο -1 από την Παρί βρίσκεται η Μονακό 
που θέλει να συνεχίσει την εξαιρετική της χρο-
νιά και να βρει μια θέση στην τριάδα, ώστε να 
παραμείνει στη διεκδίκηση του τίτλου. Η ομάδα 
του Πριγκιπάτου έχει επικίνδυνη αποστολή στο 
Μπορντό, όπου θα φιλοξενηθεί από τους «γι-
ρονδίνους». Ακριβώς από πίσω και η Λιόν, που 
καλείται να περάσει νικηφόρα από την έδρα της 
Ναντ για να διατηρηθεί στη διεκδίκηση της εξό-
δου στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Η Ίντερ βαδίζει άνετη προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η Νάπολι δίνει μάχη για έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ. 

Σάββατο 17/04
Νιούκαστλ-Γουέστ Χαμ (14:30)
Γουλβς-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (22:15)
Κυριακή 18/4
Άρσεναλ-Φούλαμ (15:30)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπέρνλι 
(18:00)
Δευτέρα 19/4
Λιντς-Λίβερπουλ (22:00)
Τρίτη 20/4
Τσέλσι-Μπράιτον (22:00)
Τετάρτη 21/4
Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι (22:15)
Πέμπτη 22/4
Λέστερ-Γουέστ Μπρομ (22:00)

Κυριακή 18/4
Οσασούνα-Έλτσε (15:00)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Σεβίλλη (15:00)
Αλαβές-Ουέσκα (17:15)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Έιμπαρ (17:15)
Κάντιθ-Θέλτα (19:30)
Μπέτις-Βαλένθια (19:30)
Λεβάντε-Βιγιαρεάλ (22:00)
Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Σάββατο 17/4
Σαμπντόρια-Βερόνα (16:00)
Κροτόνε-Ουντινέζε (16:00)
Σασουόλο-Φιορεντίνα (19:00)
Κάλιαρι-Πάρμα (21:45)
Κυριακή 18/4
Μίλαν-Τζένοα (13:30)
Μπολόνια-Σπέτσια (16:00)
Αταλάντα-Γιουβέντους (16:00)
Λάτσιο-Μπενεβέντο (16:00)
Τορίνο-Ρόμα (19:00)
Νάπολι-Ίντερ (21:45)

Σάββατο 17/4
Γκλάντμπαχ-Άιντραχτ Φρανκφούρ-
της (16:30)
Βόλφσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 
(16:30)
Φράιμπουργκ-Σάλκε (16:30)
Ούνιον Βερολίνου-Στουτγκάρδη 
(16:30)
Άουγκσμπουργκ-Αρμίνια Μπίλε-
φελντ (16:30)
Λεβερκούζεν-Κολωνία (19:30)
Κυριακή 18/4
Ντόρτμουντ-Βέρντερ Βρέμης 
(16:30)
Μάιντς-Χέρτα Βερολίνου (19:00)

Σάββατο 17/04
Ανζέ-Ρεν (13:45)
Μαρσέιγ-Λοριάν (18:00)
Κυριακή 18/04
Παρί Σεν Ζερμέν-Σεντ Ετιέν (14:00)
Μπρεστ-Λανς (16:00)
Ντιζόν-Νις (16:00)
Νιμ-Στρασβούργο (16:00)
Ρεμς-Μετς (16:00)
Μπορντό-Μονακό (18:05)
Ναντ-Λιόν (22:00)

AΓΓΛΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ

1. Μάντσεστερ Σ. ...............32 74
2. Μάντσεστερ Γ. ...............31 63
3. Λέστερ ..........................31 56
4. Γουέστ Χαμ ....................31 55
5. Τσέλσι ...........................31 54
6. Λίβερπουλ .....................31 52
7. Τότεναμ .........................31 49
8. Έβερτον .........................30 48
9. Άρσεναλ ........................31 45
10. Λιντς ...........................31 45
11. Άστον Βίλα .................30 44
12. Γουλβς ........................31 38
13. Κρίσταλ Πάλας ............31 38
14. Σαουθάμπτον ..............31 36
15. Μπράιτον ....................31 33
16. Μπέρνλι ......................31 33
17. Νιούκαστλ ...................31 32
18. Φούλαμ .......................32 26
19. Γουέστ Μπρομ .............31 24
20. Σέφιλντ Γ. ...................31 14

1. Ατλέτικο ........................30 67
2. Ρεάλ ..............................30 66
3. Μπαρτσελόνα ................30 65
4. Σεβίλλη .........................30 61
5. Σοσιεδάδ .......................30 47
6. Μπέτις ...........................30 47
7. Βιγιαρεάλ ......................30 46
8. Γρανάδα ........................30 39
9. Λεβάντε ........................30 38
10. Θέλτα ..........................30 37
11. Μπιλμπάο ....................30 37
12. Καντίθ .........................30 35
13. Βαλένθια ....................30 34
14. Οσασούνα ...................30 34
15. Χετάφε ........................30 30
16. Ουέσκα .......................30 27
17. Βαγιαδολίδ..................30 27
18.  Έλτσε .........................30 26
19. Αλαβές .......................30 24
20. Εϊμπαρ ........................30 23

1. Ίντερ...............................30 74
2. Μίλαν .............................30 63
3. Γιουβέντους ...................30 62
4. Αταλάντα ........................30 61
5. Νάπολι ...........................30 59
6. Λάτσιο ............................29 55
7. Ρόμα ..............................30 54
8. Σασουόλο ......................30 43
9. Βερόνα ...........................30 41
10. Σαμπντόρια ..................30 36
11. Μπολόνια .....................30 34
12. Ουντινέζε .....................30 33
13. Τζένοα .........................30 32
14. Σπέτσια ........................30 32
15. Φιορεντίνα ...................30 30
16. Μπενεβέντο .................30 30
17. Τορίνο ..........................29 27
18. Κάλιαρι ........................30 22
19. Πάρμα ..........................30 20
20. Κροτόνε .......................30 15

1. Μπάγερν ..................28 65
2. Λειψία ......................28 60
3. Βόλφσμπουργκ ........28 54
4. Άιντραχτ ...................28 53
5. Ντόρτμουντ ..............28 46
6. Λεβερκούζεν ............28 44
7. Ούνιον .....................28 40
8. Γκλάντμπαχ ..............28 40
9. Στουτγκάρδη ............28 39
10. Φράιμπουργκ .........28 37
11. Άουγκσμπουργκ .....28 32
12. Χόφενχαϊμ .............28 31
13. Βέρντερ .................28 30
14. Μάιντς ...................28 28
15. Χέρτα .....................28 26
16. Αρμίνια ..................28 26
17. Κολωνία ................28 23
18. Σάλκε .....................28 13

1. Λιλ ............................32 69
2. Παρί ..........................32 66
3. Μονακό .....................32 65
4. Λιόν ..........................32 64
5. Λανς .........................32 52
6. Μαρσέιγ ....................32 49
7. Ρεν ............................32 48
8. Μονπελιέ...................32 46
9. Νις ............................32 43
10. Μετς........................32 42
11. Ανζέ ........................32 41
12. Ρεμς........................32 40
13. Σεντ Ετιέν ...............32 39
14. Στρασβούργο ..........32 36
15. Μπορντό .................32 36
16. Μπρεστ ...................32 36
17. Λοριάν ....................32 32
18. Νιμ ..........................32 30
19. Ναντ........................32 28
20. Ντιζόν .....................32 15

Οι «νερατζούρι» φιλοξενούνται από τη Νάπολι στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα»
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ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Μονόδρομος το τρίποντο
Ένα είναι το αποτέλεσμα που θα επιδιώξει 

να έχει η ΑΕΛ στο αυριανό ντέρμπι με τον 
Απόλλωνα. Η αναμέτρηση θα γίνει αύριο Κυ-
ριακή και θα ξεκινήσει στις 17:00. Η τεχνική 
ηγεσία δουλεύει μαζί με τους ποδοσφαιριστές, 
ώστε να διορθωθούν τα λάθη που παρουσιά-
στηκαν στο παιχνίδι Κυπέλλου με αντίπαλο 
τον Ολυμπιακό.

Τα δεδομένα όσον αφορά το κλίμα στα 
αποδυτήρια είναι εξαιρετικά. Η ομάδα συνε-
χίζει την προσπάθειά της χωρίς να σκέφτεται 
οτιδήποτε άλλο, εκτός από την υλοποίηση 
του στόχου σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Ο 
Ντούσαν Κέρκεζ ζήτησε από τους ποδοσφαι-
ριστές να μη σκέφτονται τον επαναληπτικό 
Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Αυτό το παιχνίδι 
θα απασχολήσει την ΑΕΛ από αύριο, όταν και 
θα έχουμε το τελικό σφύριγμα στο λεμεσιανό 

ντέρμπι.
Θεωρείται δεδομένο ότι θα έχουμε διαφο-

ροποιήσεις στο αρχικό πλάνο, μιας και η εικό-
να του αγώνα της περασμένης Τετάρτης δεν 
ήταν η αναμενόμενη. Για την ΑΕΛ το μόνο 
πράγμα που υπάρχει στο μυαλό είναι η νίκη 
στο αυριανό παιχνίδι και η συνέχιση της προ-
σπάθειας για κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αναφορικά με το πλάνο του Ντούσαν Κέρ-
κεζ για το αυριανό ντέρμπι, ο Βοζίνια θα είναι 
στο τέρμα, με τον Τεϊσέιρα και τον Μεντόγε-
βιτς να ξεκινούν στο κέντρο της άμυνας. Οι 
δύο ακραίοι αμυντικοί αναμένεται να είναι οι 
Σάντος αριστερά και Μηνάς Αντωνίου δεξιά. 
Ο Αντάμοβιτς με τον Νταβόρ θα είναι οι δύο 
ανασταλτικοί μέσοι και σε ρόλο επιτελικού θα 
δούμε πιθανότατα τον Ντανίλο. Στο αριστερό 
άκρο της επίθεσης θα βρεθεί ο Άντονι Γεωρ-

γίου και στο δεξί ο Τόρες, με τον Ράιαν Μαέ 
να είναι ο ποδοσφαιριστής που θα βρεθεί στην 
κορυφή της επίθεσης.

Θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί ο Πά-
ντιτς. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται 
να συμπεριληφθεί στην αποστολή, 
αλλά θα πρέπει να περιμένουμε 
για να δούμε εάν είναι απόλυ-
τα έτοιμος να συμπεριληφθεί 
στην ενδεκάδα. Σε περίπτωση 
που γίνει κάτι τέτοιο, θα πάει ο 
Μεντόγεβιτς στη μεσαία γραμ-
μή και θα μείνει στον πάγκο ο 
Αντάμοβιτς. Από την αποστολή θα 
απουσιάσουν οι τραυματίες Μπουνόζα, 
Κέρκεζ και Έουλερ. Το επόμενο διάστημα ανα-
μένεται να γίνει γνωστός ο χρόνος επιστρο-
φής των τριών ποδοσφαιριστών.

Οι τελευταίες εμφανίσεις και τα αποτελέ-
σματα στέλνουν το μήνυμα ότι η Ανόρθωση 
δεν επιλέγει παιχνίδια και προσπαθεί να 
παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει με 
στόχο να βελτιώσει ακόμη περισ-
σότερο το κλίμα στην ομάδα. 
Μετά την εξαιρετική εμφά-
νιση και την ισοπαλία (στο 
τελευταίο δευτερόλεπτο) 
στο παιχνίδι πρωταθλήμα-
τος με τον Απόλλωνα, ακο-
λούθησε η νίκη στο θεσμό 
του Κυπέλλου απέναντι στο 

ΑΠΟΕΛ. Μια νίκη που δεν έδωσε πρόκριση, 
αλλά ένα σημαντικό προβάδισμα ενόψει του 
επαναληπτικού. Σήμερα θα γίνει το παιχνί-

δι με την Ομόνοια στο «Αντώνης Παπα-
δόπουλος» για την 7η αγωνιστική 

στη β’ φάση του πρωταθλή-
ματος. Ο αγώνας θα ξεκι-
νήσει στις 19:30. Ο Τιμούρ 
Κετσπάγια αναμένεται να 
παρατάξει την ομάδα του 
με διαφοροποιήσεις, αφού 

το παιχνίδι της Τετάρτης 
είναι πολύ πιο σημαντικό. 

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η Ανόρθωση 
θα παρουσιαστεί αδιάφορη κόντρα στους 
«πράσινους». Κάτω από τα δοκάρια θα είναι 
πιθανότατα ο Λόρια, ενώ στην άμυνα ανα-
μένεται να δούμε τον Αμπαρτζουμιάν δεξιά, 
τον Κορέια αριστερά και τον Βργκοτς με 
τον Ρισβάνη στο κέντρο. Στον ανασταλτικό 
χώρο της μεσαίας γραμμής θα αγωνιστεί ο 
Νταουσβίλι με τον Μαργκάσα και λίγο πιο 
μπροστά θα βρεθεί ο Χουσμπάουερ. Ελου-
ντού και Χριστοφή πιθανόν να βρεθούν στα 
δύο άκρα, με τον Κβιλιτάια να είναι ο μονα-
δικός προωθημένος.

Ξανά με αλλαγές το ΑΠΟΕΛ

Θέλει ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα

Δεν θέλει να έχει 
νέες απώλειες

Ο Απόλλωνας προετοιμάζεται για 
το ντέρμπι με την ΑΕΛ, το οποίο θα 
γίνει αύριο στις 17:00. Η προετοι-
μασία της ομάδας θα ολοκληρωθεί 
σήμερα και ο Γιάννης Πετράκης θα 
ανακοινώσει ακολούθως την απο-

στολή. Μετά το 1-1 της περασμέ-
νης βδομάδας απέναντι στην 

Ανόρθωση, ο Απόλλωνας 
δεν θέλει να έχει νέες 
απώλειες. Κάτι τέτοιο 
είναι πιθανόν να του 
στοιχίσει τον τίτλο και 
αυτό είναι κάτι το οποίο 

δεν θέλει να σκέφτε-
ται κανείς εντός ομάδας. 

Αναφορικά με τα αγωνιστικά 
δεδομένα, η τεχνική ηγεσία έχει 

να αντιμετωπίσει τις απουσίες των 
Βασιλείου και Δημητρίου. Σε σχέση 
με το παιχνίδι που προηγήθηκε απέ-
ναντι στην Ανόρθωση, είναι πιθανόν 
να έχουμε αλλαγές στην ενδεκάδα 
της ομάδας. Ο Νταμπό που ξεκίνησε 
βασικός αναμένεται να μείνει στον 
πάγκο και τη θέση του θα πάρει ο 
Ντιγκινί.

Εκτός ενδεκάδας είναι πιθανόν να 
μείνει και ο Μπίσεσβαρ, με τον Ματέι 
να μπαίνει στη θέση του. Όλα αυτά 
είναι πράγματα τα οποία επεξεργά-
ζεται η τεχνική ηγεσία και γίνεται η 
κατάλληλη δουλειά στις προπονή-
σεις. Για τον Απόλλωνα τα δεδομένα 
είναι πολύ απλά.

Η ομάδα θέλει να προχωρήσει με 
νίκες και στα τέσσερα παιχνίδια που 
έχουν απομείνει. Με τον τρόπο αυτό 
θα υλοποιηθεί ο στόχος του τίτλου. 
Θετικός παράγοντας στην προσπά-
θεια που γίνεται είναι πως το κλί-
μα εντός των αποδυτηρίων είναι σε 
πολύ καλό επίπεδο. Η ομάδα έμεινε 
ανεπηρέαστη από τις απώλειες της 
προηγούμενης αγωνιστικής και οι 
ποδοσφαιριστές παρουσιάζονται 
αποφασισμένοι να αλλάξουν την κα-
τάσταση.

ΕΘΝΙΚΟΣ

Για το έκτο σερί
Στο νικηφόρο παιχνίδι με την Καρ-

μιώτισσα ο Εθνικός έδειξε ότι έχει και 
βάθος. Παρά τις σημαντικές απουσίες 
που υπήρχαν, η ομάδα δεν επηρεάστηκε 
και πήρε το ζητούμενο που ήταν το πέ-
μπτο συνεχόμενο τρίποντο. Με την Καρ-
μιώτισσα πήραν χρόνο μετά από αρκετό 
καιρό οι Ιωάννου, Σάβιτς και Κουμής. 
Μάλιστα ο Κουμής πέτυχε και το πρώτο 
του γκολ. Ο Ηλίας Χαραλάμπους δείχνει 
με αυτόν τον τρόπο ότι εμπιστεύεται 
όλους τους ποδοσφαιριστές του. Η προε-
τοιμασία για τον αγώνα της Δευτέρας με 
την Πάφο συνεχίζεται κανονικά. Ο Ηλί-
ας Χαραλάμπους παρά την εντυπωσιακή 
πορεία της ομάδας συνεχίζει να κρατά 
χαμηλούς τόνους. Ο αγώνας θα γίνει στο 
Δασάκι και θα ξεκινήσει στις 17:00.

Νίκος Μουλαζίμης

Παιχνίδι αγγαρεία είναι το σημερινό για 
το ΑΠΟΕΛ, αφού η ομάδα της Λευκωσίας 
σκέφτεται μόνο τον επαναληπτικό αγώνα 
Κυπέλλου με την Ανόρθωση και πώς θα κα-
ταφέρει να αλλάξει το αποτέλεσμα και να 
πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης για τον 
τελικό. Για σήμερα, οι «γαλαζοκίτρινοι» θα 
αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τον Ερμή Αρα-
δίππου. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:00 
και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση της 
Cablenet. Αναφορικά με την ενδεκάδα που 
θα παρατάξει σήμερα ο Σάββας Πουρσαϊτί-
δης, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, κα-
θώς αναμένεται να γίνουν αρκετές αλλαγές. 

Ο λόγος είναι πολύ απλός. Το ΑΠΟΕΛ έχει 
μπροστά του έναν τελικό την Τετάρτη και 
θέλει να έχει φρέσκους όσους περισσότε-
ρους ποδοσφαιριστές γίνεται για την αναμέ-
τρηση με την Ανόρθωση. Στο πρωτάθλημα 
δεν υπάρχει κανένας φόβος, αφού το ΑΠΟ-
ΕΛ είναι πολύ μακριά από τις τελευταίες θέ-
σεις και έχει τη δυνατότητα να δώσει χρόνο 
συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές που το έχουν 
ανάγκη. Αυτό θα γινόταν ακόμα κι αν δεν 
υπήρχαν τα παιχνίδια Κυπέλλου. Θυμίζουμε 
πως ένας στόχος τη φετινή περίοδο είναι να 
ετοιμαστούν ορισμένοι νεαροί, οι οποίοι θα 
έχουν ενεργό ρόλο στην ομάδα τα επόμενα 

χρόνια. Για την κατάσταση των τραυματιών, 
ο Τζο Γκάρνερ δεν θα είναι στο σημερινό 
παιχνίδι για καθαρά προληπτικούς λόγους. 
Ο ποδοσφαιριστής δέχθηκε χτύπημα στην 
πλάτη στον αγώνα με την Ανόρθωση και 
αποχώρησε τραυματίας. Δεν υπάρχει φόβος 
ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για τον επαναλη-
πτικό και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
η τεχνική ηγεσία θα τον προφυλάξει. Εκτός 
θα είναι και ο Κλωναρίδης, ο οποίος αντιμε-
τωπίζει μυϊκό πρόβλημα. Ο ακραίος επιθε-
τικός του ΑΠΟΕΛ θα κάνει αγώνα δρόμου, 
ώστε να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με 
την Ανόρθωση.

Αλλαγές αναμένονται στην ενδεκάδα της ΑΕΛ
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ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Για το... πρώτο
Το πρώτο διπλό θα επιδιώξει να πά-

ρει η ΑΕΛ στους αγώνες πλέι οφ του 
πρωταθλήματος. Η ομάδα της Λάρνακας 
έδωσε μέχρι στιγμής δύο αγώνες μακριά 
από το «ΑΕΚ Αρένα» και δέχθηκε ισά-
ριθμες ήττες. Αρχικά έπαιξε με την ΑΕΛ 
στο Τσίρειο όπου έχασε με 3-0, ενώ ήττα 
δέχθηκε και απέναντι στην Ομόνοια στο 
ΓΣΠ με σκορ 1-0. Αύριο στις 19:30 θα 
γίνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο 
Μακάρειο και η ομάδα του Σωφρόνη 
Αυγουστή θέλει να πάρει τη νίκη που 
θα την ανεβάσει στους 50 βαθμούς. Ο 
Κύπριος τεχνικός δεν θα έχει διαθέσι-
μο τον Χέιτλι, ο οποίος θα εκτίσει ποι-
νή τιμωρίας και αναμένουμε να δούμε 
την ενδεκάδα την οποία θα παρατάξει 
κόντρα στους «μαυροπράσινους». Θε-
ωρείται δεδομένο ότι θα έχουμε 2-3 
αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με το 
παιχνίδι το οποίο προηγήθηκε απέναντι 
στην ΑΕΛ. Μέχρι το τέλος του πρωτα-
θλήματος η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει κατά 
σειρά τον Ολυμπιακό εκτός, τον Απόλ-
λωνα εκτός, την Ομόνοια εντός και την 
Ανόρθωση εκτός έδρας. Στόχος η όσο το 
δυνατό μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών.

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ισπανοί στο ντέρμπι
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές και 

τους βοηθούς τους για τα παιχνίδια που θα 
γίνουν σήμερα σε γήπεδο «Αμμόχωστος» 
αλλά και στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». 
Στο ντέρμπι Ανόρθωση - Ομόνοια ορίστη-
κε Ισπανός διαιτητής. Τόσο στο γήπεδο 
όσο και στο VAR. Την ευθύνη του αγώνα 
Ερμής - ΑΠΟΕΛ θα έχει ο Λούκας Σωτηρί-
ου. Για τον Ισπανό διαιτητή στο Ανόρθωση 
- Ομόνοια, στα τελευταία πέντε παιχνίδια 
έδειξε τρεις κόκκινες κάρτες. Τελευταίο 
παιχνίδι που διηύθυνε είναι το Βαλένθια-
Σοσιεδάδ. Δίνει με ευκολία τις κίτρινες 
κάρτες. 

Αναλυτικά οι ορισμοί:
Ερμής-ΑΠΟΕΛ: Λούκας Σωτηρίου 

(Όμηρος Τζιωρτζής, Χαράλαμπος Γεωργί-
ου) VAR: Βασίλης Δημητρίου

Ανόρθωση-Ομόνοια: Πιζάρο Γκόμες 
Βαλεντίν (Νίκος Εγγλέζου, Μάριος Καλο-
γήρου) VAR: Εστράδα Ερντάντες Τσαβιέρ

Στοχεύει σε άλμα τίτλου η Ομόνοια

Για τη Νέα Σαλαμίνα τα δεδομένα στο 
βαθμολογικό πίνακα δείχνουν ότι θα πρέ-
πει να γίνει μεγάλη προσπάθεια από εδώ 
και πέρα, ώστε η ομάδα να ξεφύγει 
από την επικίνδυνη ζώνη. Την 
ερχόμενη Δευτέρα υπάρχει ο 
αγώνας με την Καρμιώτισσα 
εντός έδρας. Η αναμέτρηση 
θα ξεκινήσει στις 19:00 και 
το τρίποντο αποτελεί μο-
νόδρομο για τους «ερυθρό-
λευκους». Ο Χρύσης Μιχαήλ 

γνωρίζει πολύ καλά τον αντίπαλο, αφού είναι 
η ομάδα που ο ίδιος δημιούργησε αλλά και 
καθοδήγησε για μεγάλο χρονικό διάστημα 

αυτή τη σεζόν. Συνεπώς, θα προ-
σπαθήσει να παρουσιάσει την 

ομάδα του με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να πάρει το επιθυμητό 
αποτέλεσμα και να συνεχίσει 
νικηφόρα την προσπάθεια 
για παραμονή στην κατηγο-
ρία. Τα αγωνιστικά δεδομένα 

δεν είναι ευνοϊκά για την τε-

χνική ηγεσία. Ο Πάβελ Τσμοβς θα χάσει όλα 
τα παιχνίδια που απέμειναν μέχρι το τέλος, 
ενώ θα απουσιάσει για διάστημα τριών βδο-
μάδων ο Θεοδόσης Σιαθάς. Ο Ντανίλο κάνει 
αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι 
της Δευτέρας και μέχρι αύριο αναμένεται να 
προκύψουν οριστικά δεδομένα. Για τη Νέα 
Σαλαμίνα ο στόχος για νίκη δεν αλλάζει, 
παρά τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο 
αγωνιστικό κομμάτι. Άλλωστε, με πολλές και 
σημαντικές απουσίες η ομάδα διεκδίκησε τη 
νίκη και στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ.

Τα προβλήματα δεν αλλάζουν το στόχο

Ήταν μέρος της επιτυχίας 
της ομάδας ο Ασάντε

Ο Χένινγκ Μπεργκ σχολίασε τον τραυ-
ματισμό του Ασάντε και τον χαρακτήρισε 
ως σημαντικό παίκτη για την ομάδα: «Εί-
ναι πολύ ατυχές γεγονός ο τραυματισμός 
του. Είναι καλός παίκτης που σκόραρε 
ωραία και πολλά γκολ φέτος. Ήταν μεγάλο 
μέρος της επιτυχίας μας και του ευχόμα-
στε όσο το δυνατό γρηγορότερη ανάρρω-
ση. Δεν έχω αμφιβολία όταν θα επιστρέ-
ψει για να παίξει ξανά. Απλώς πρέπει να 
έχει υπομονή για να κάνει την επέμβαση, 
τη θεραπεία και την αποκατάστασή του. 
Δεν έχει τελειώσει ως ποδοσφαιριστής 
και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε 
ούτως ώστε να επιστρέψει. Στην ομάδα 
έχουμε παίκτες που μπορούν να παίξουν 
στη θέση του και να βοηθήσουν. Έχουμε 
καλό ρόστερ και αυτό χρειάστηκε τώρα».

Η πορεία της Ομόνοιας προς τον τίτλο περ-
νά από το «Αντώνης Παπαδόπουλος», όπου 
αντιμετωπίζει σήμερα (19:30) την Ανόρθωση 
σε άλλο ένα κρίσιμο παιχνίδι. Οι «πράσινοι» 
στοχεύουν στο τρίποντο ούτως ώστε να παρα-
μείνουν σε θέση οδηγού και να επωφεληθούν 
από το αποτέλεσμα του αυριανού ντέρμπι με-
ταξύ των ανταγωνιστών τους, ΑΕΛ και Απόλ-
λωνα.

Ωστόσο, η αποστολή τους έχει υψηλό βαθ-
μό δυσκολίας και ο Χένινγκ Μπεργκ το ξέρει 
καλύτερα από κάθε άλλον, καθώς κυνηγά την 
πρώτη του νίκη στην έδρα της ομάδας της Αμ-
μοχώστου, όπου μετρά δύο ισοπαλίες σε ισά-
ριθμα παιχνίδια κατά την παρουσία του στον 
πάγκο του «τριφυλλιού».

Η τοποθέτησή του στο κανάλι της Ομόνοιας 
είναι ενδεικτική: «Περιμένουμε δύσκολο παι-
χνίδι, απέναντι σε μία καλή ομάδα. Κάθε φορά 
που την αντιμετωπίζουμε είναι κλειστός αγώ-
νας και γι’ αυτό ξέρουμε πως θα είναι δύσκο-
λο παιχνίδι. Την ίδια στιγμή είμαστε σε καλή 
φόρμα και ανυπομονούμε για τον αγώνα», 
ανέφερε αρχικά.

Ο κ. Μπεργκ ποντάρει στην καλή εμφάνιση 
της ομάδας στο τελευταίο παιχνίδι και ευελ-
πιστεί σε ανάλογη συνέχεια. Ερωτηθείς για τα 
στοιχεία που χρειάζεται η Ομόνοια για να φτά-
σει στη νίκη απάντησε: «Πρέπει να παίξουμε 
κοντά στο καλύτερό μας επίπεδο. Είναι καλή 
ομάδα και δεν κερδίσαμε όλα τα παιχνίδια 
εναντίον της. Όταν παίξαμε με την Ανόρθωση 
εντός έδρας φέραμε ισοπαλία 0-0, όμως κά-
ναμε ένα καλό παιχνίδι. Θέλουμε να συνεχί-
σουμε αυτό που κάναμε απέναντι στον Ολυ-
μπιακό και να σιγουρευτούμε πως θα είμαστε 

κοντά στο καλύτερό μας επίπεδο».
Καταλήγοντας, ο Νορβηγός τεχνικός σχο-

λίασε τη στήριξη των φίλων της ομάδας πριν 
από το παιχνίδι που προηγήθηκε και την 
χαρακτήρισε ως ευεργετική για τους ποδο-
σφαιριστές: «Ήταν καλό και έδειξαν το πάθος 
τους. Είναι καλό που τους ακούσαμε να τρα-
γουδούν ξανά. Δεν το βιώνουμε αυτό κατά 
τη διάρκεια των αγώνων, όμως ξέρουμε ότι 
βλέπουν από την τηλεόραση και ότι ενδιαφέ-
ρονται καθώς είναι κάτι που παρακολουθού-
με καθημερινά. Το να τους έχουμε εδώ και να 
τραγουδούν τα συνθήματα ήταν κάτι ωραίο. 
Είμαι σίγουρος ότι πρόσθεσαν περισσότερο 
κίνητρο και ενέργεια στους ποδοσφαιριστές», 
ανέφερε σχετικά.

Η προετοιμασία της Ομόνοιας ολοκληρώ-
θηκε χθες βράδυ και στην αποστολή συμπερι-
λήφθηκαν 19 ποδοσφαιριστές. Υπενθυμίζουμε 
ότι εκτός πλάνου είναι οι τιμωρημένοι Ντού-
ρις, Χούμποτσαν και οι τραυματίες Ασάντε, 
Κίκο, Λοΐζου.

Βάσει των δεδομένων είναι βέβαιο ότι ο 
προπονητής του «τριφυλλιού» θα προβεί σε 
αλλαγές στην ενδεκάδα, που θα αφορούν τον 
μεσοεπιθετικό τομέα. Ο Παπουλής αναμένεται 
να είναι παρτενέρ του Τσέποβιτς στην κορυφή 
της επίθεσης, ενώ Τζιωνής, Μποτεάκ και Τιά-
γκο διεκδικούν τις δύο θέσεις στις πτέρυγες.

Κατά τ’ άλλα το πιθανότερο σενάριο φέρει 
τον Φαμπιάνο κάτω από τα δοκάρια, με τον 
Σέχου στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Λέτσιακς 
στο αριστερό και τους Λανγκ, Λούφτνερ στις 
θέσεις των στόπερ. Κούσουλος και Γκόμεθ θα 
αγωνιστούν στον άξονα.

Γιώργος Χατζηαντώνης

Δύσκολη αποστολή στο «Αντ. Παπαδόπουλος» με μόνη επιλογή το τρίποντο
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ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Τιμήθηκαν δύο μορφές του αθλητισμού

Σε δύο μεγάλες μορφές του κυπριακού αθλη-
τισμού, τον Σωτήρη Καϊάφα και τον Τάκη Λύρα, 
απονεμήθηκε το Βραβείο Αθλητικής Προσφο-
ράς «Κώστα Λυμπουρή - Νική Γεωργίου» της 
Κ.Ε. του ΑΚΕΛ για το 2020.

Τα βραβεία απένειμε ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Άντρος 
Κυπριανού, σε εκδήλωση που πραγματοποιή-
θηκε χθες βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων 
της ΠΟΕΔ, τηρουμένων όλων των πρωτοκόλ-
λων του Υπουργείου Υγείας, παρουσία 50 προ-
σκεκλημένων.

Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Γ.Γ. 
του ΑΚΕΛ, ο οποίος αναφέρθηκε αρχικά στη θέ-
σπιση του βραβείου πριν από μερικά χρόνια και 
την καταξίωσή του στην αθλητική κοινότητα 
της Κύπρου.

«Με την καθιέρωση του βραβείου τιμούμε 
αθλητικούς παράγοντες, αθλητές και φορείς 
που πρόσφεραν στον αθλητισμό του τόπου με 
συνέπεια, ανιδιοτέλεια, ήθος και αφοσίωση. 
Άτομα που σημάδεψαν με το πέρασμά τους την 
αθλητική ζωή του τόπου και άφησαν θετική 
κληρονομιά.

Σε αυτούς προστίθενται ο Σωτήρης Καϊάφας 
και ο Τάκης Λύρας, που συνέβαλαν καθοριστικά 
στην ανάπτυξη και εξέλιξη δύο πολύ σημαντι-
κών πτυχών του αθλητικού γίγνεσθαι του τό-
που. Ο Σωτήρης στο ποδόσφαιρο και ο Τάκης 
στην καλαθόσφαιρα», ανέφερε σχετικά.

Παράλληλα, ο Άντρος Κυπριανού, επεσήμα-
νε τα μηνύματα που στέλνει η θέσπιση του βρα-
βείου στην κυπριακή αθλητική οικογένεια, αλλά 
και ευρύτερα στην κοινωνία.

«Αναδεικνύουμε τη δική μας αντίληψη για 
το ρόλο του αθλητισμού. Ιδιαίτερα σήμερα, 
που στο χώρο έχουν διεισδύσει φαινόμενα που 
οδηγούν στην απαξίωση και καταρράκωση της 
αθλητικής ιδέας, τα θετικά μηνύματα από πολι-
τειακούς θεσμούς καθίστανται πιο επιτακτικά», 
επεσήμανε.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για αλλαγές 
και εξυγίανση του αθλητισμού και έψεξε τη στά-
ση του Προέδρου της Δημοκρατίας και της κυ-
βέρνησης για το συγκεκριμένο θέμα.

«Ο αθλητισμός ως κοινωνικό αγαθό έχει τρω-
θεί εξαιτίας της εμπορευματοποίησης. Λογής - 
λογής φαινόμενα τον εκτροχιάζουν από τον κοι-
νωνικό του ρόλο. Φαινόμενα όπως η διαπλοκή, 
η διαφθορά, ο νεποτισμός, τα κλειστά διοικητικά 
κυκλώματα, τα στημένα παιγνίδια και ο παρά-
νομος τζόγος, το ντόπινγκ, η βία, επιβάλλουν 
συνεχή αγώνα για εξυγίανση. Θέτουν επιτακτι-
κά την ανάγκη για σοβαρές δομικές αλλαγές σε 
ολόκληρο το οικοδόμημα του κυπριακού αθλη-
τισμού», υπογράμμισε σχετικά και πρόσθεσε: «Ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυβέρνηση 
του ΔΗΣΥ παρά τις αναφορές και τις εξαγγελίες 
τους για κάθαρση στον αθλητισμό και ειδικά στο 
ποδόσφαιρο, στην ουσία διαχειρίζονται τα ζητή-
ματα επικοινωνιακά, χωρίς πραγματική διάθεση 
να αγγίξουν τη ρίζα του προβλήματος.

Χάθηκε πολύτιμος χρόνος με τις παραιτή-
σεις και δημόσιες συγκρούσεις των μελών της 
πρώτης Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστα-
σίας του Αθλητισμού, ενώ οι συνεχείς αντα-
γωνιστικές δηλώσεις του πρώην προέδρου, 
που συνεχίζονται και μετά την παραίτησή του, 
αποδεικνύουν ότι ποτέ δεν υπήρχε πρόθεση να 
αντιμετωπιστεί η διαφθορά που υπάρχει. Ευελ-
πιστούμε ότι η νέα Επιτροπή και ο ερευνών λει-
τουργός θα αφεθούν απερίσπαστοι στο έργο που 
έχουν να επιτελέσουν. Θα παρακολουθούμε το 
έργο τους και θα παρέμβουμε πολιτικά, αν χρει-
αστεί, για να εξασφαλίσουμε ότι θα απονεμηθεί 

δικαιοσύνη. Ότι οι τυχόν ένοχοι θα οδηγηθούν 
στο εδώλιο του κατηγορουμένου».

Αθλητική νομοθεσία
Ο Άντρος Κυπριανού αναφέρθηκε και στην 

ανάγκη για χάραξη νέας αθλητικής πολιτικής 
και νομοθεσίας και κάλεσε την κυβέρνηση να 
έχει συλλογική διαβούλευση για τα εν λόγω 
θέματα: «Ο κ. Αναστασιάδης στη Γιορτή των 
Αρίστων της ΕΑΚ εξήγγειλε και πάλι την ανα-
γκαιότητα χάραξης εθνικής στρατηγικής για 
τον αθλητισμό. Εξαγγελία που γίνεται τα τελευ-
ταία χρόνια συνεχώς, χωρίς όμως να βλέπου-
με ουσιαστικό αποτέλεσμα. Συμφωνούμε ότι 
χρειάζεται εδώ και τώρα νέα ολοκληρωμένη 
αθλητική πολιτική αλλά και νομοθεσία, για να 
δημιουργηθούν προϋποθέσεις επίλυσης των 
προβλημάτων και όχι το κρύψιμο κάτω από το 
χαλί. Δυστυχώς, η κυβέρνηση παρ’ όλο που βρί-
σκεται στην εξουσία εδώ και 8 χρόνια, αρκείται 
μόνο σε εξαγγελίες.

Η άποψή μας είναι ότι η νέα αθλητική νομο-
θεσία πρέπει να στοχεύει στην αναβάθμιση του 
επιτελικού ρόλου του ΚΟΑ και όχι στην υπο-
βάθμισή του. Την πάταξη της κακοδιαχείρισης 
σε κάποιες Ομοσπονδίες, που επικαλούμενες το 
αυτοδιοίκητο στον αθλητισμό δεν αποδέχονται 
έλεγχο, δεν αποδέχονται σημαντικές πτυχές 
του κώδικα σωστής διακυβέρνησης που ζητά ο 
ΚΟΑ. Πού μπορεί να οδηγήσει αυτό; Η έλλειψη 
λογοδοσίας σχεδόν πάντα οδηγεί στην ασυδο-
σία και το νεποτισμό. Το αυτοδιοίκητο των Ομο-
σπονδιών προϋποθέτει την εφαρμογή κώδικα 
σωστής διακυβέρνησης.

Ως ΑΚΕΛ έχουμε διαμορφώσει ολοκληρω-
μένες θέσεις και απόψεις πάνω σε αυτά τα ζη-
τήματα και ειδικά στο θέμα της νέας αθλητικής 
νομοθεσίας. Είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε, 
αν καλεστούμε, στη διαμόρφωση ολοκληρωμέ-
νης εισήγησης για τον τελικό στόχο. Άλλωστε 
κανένας μας δεν είναι παντογνώστης ούτε κα-
τέχει το αλάθητο του Πάπα. Καλούμε την κυ-

βέρνηση και τις αρμόδιες Αρχές να επιδιώξουν 
συλλογική διαβούλευση για το θέμα», υπογράμ-
μισε.

Δύο προσωπικότητες
Όσον αφορά το βραβείο και τους τιμώμενους, 

ο Άντρος Κυπριανού ανέφερε: «Με την καθιέ-
ρωση του βραβείου αποδίδουμε τιμές στους σε-
βαστούς και αξέχαστους συντρόφους μας. Τους 
Κώστα Λυμπουρή και Νική Γεωργίου. Δύο σκα-
πανείς και ακούραστους εργάτες του κυπριακού 
αθλητισμού, που με την τεράστια προσφορά 
τους άφησαν μεγάλη κληρονομιά.

Οι τιμώμενοι αποτελούν δυο προσωπικότη-
τες με πολυετή και αδιάλειπτη προσφορά στον 
αθλητισμό. Δύο εμβληματικές προσωπικότητες 
που όχι μόνο αναγνωρίζει ολόκληρη η Κύπρος, 
αλλά έχουν δώσει διαπιστευτήρια και σε διεθνές 
επίπεδο.

Πρόκειται για τον Σωτήρη Καϊάφα, ποδο-
σφαιριστή που τα επιτεύγματά του ξεπέρασαν 
τα σύνορα της μικρής μας Κύπρου. Αγωνίστηκε 
για 17 χρόνια στα κυπριακά γήπεδα με τη φανέ-
λα της Ομόνοιας. Είναι ο μεγαλύτερος γκολτζής 
στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου και 
άφησε με το πέρασμά του ανεξίτηλα τη σφραγί-
δα του στην ιστορία της Ομόνοιας και ολόκλη-
ρης της ποδοσφαιρικής Κύπρου.

Ο δεύτερος τιμώμενος είναι ο Τάκης Λύρας, 
με την τεράστια και πολυσχιδή προσφορά στην 
καλαθόσφαιρα, όπου άφησε έντονα τα αποτυ-
πώματά του. Ολόκληρη η ζωή του αφιερώθηκε 
στην προσφορά προς την κυπριακή νεολαία, 
τους νέους και τις νέες, μέσα από τον αθλητισμό 
και την κυπριακή εκπαίδευση, την οποία υπη-
ρέτησε άοκνα και αφειδώλευτα».

Κλείνοντας, ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ απηύθυνε ευ-
χαριστίες προς την Επιτροπή του Βραβείου: «Ο 
πήχης βρίσκεται ήδη πολύ ψηλά και ελπίζω να 
καταφέρουμε να τον κρατήσουμε εκεί. Σας συγ-
χαίρω τόσο ως Επιτροπή, αλλά και τον καθένα 
από εσάς ξεχωριστά. Τον πρόεδρο Πάμπο Στυ-
λιανού και τα μέλη Πέτρο Χατζηχριστοδούλου, 
Αιμίλιο Ιωάννου, Λάκη Πολυκάρπου, Δώρα 
Κυριάκου, Σπυρούλα Μεσαρίτου, Αντώνη Κων-
σταντίνου, Μιχάλη Σωτηρίου και Στέλιο Στυλια-
νού. Συγχαίρω, επίσης, το Αθλητικό Γραφείο της 
Κ.Ε. του ΑΚΕΛ για τη διοργάνωση της εκδήλω-
σης», κατέληξε.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο 
Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας, Πρόδρομος Προδρόμου, ενώ σε 
αυτήν παρέστησαν αξιωματούχοι του ΚΟΑ, της 
ΚΟΕ, αθλητικών ομοσπονδιών, της ΕΑΚ, εκπρό-
σωποι του Ομίλου Παλαιμάχων Ομόνοιας, συ-
μπαίκτες του Σωτήρη Καϊάφα και παλαίμαχοι 
καλαθοσφαιριστές, αθλητές του Τάκη Λύρα. Την 
εκδήλωση στήριξε η ΟΠΑΠ Κύπρου Λτδ.

Στους Σωτήρη Καϊάφα και Τάκη Λύρα το Βραβείο Αθλητικής Προσφοράς  
«Κώστα Λυμπουρή - Νική Γεωργίου» της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ
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Ο Άντρος Κυπριανού έστειλε ηχηρό 
μήνυμα για την ανάγκη εξυγίανσης 

του χώρου

Ο πρόεδρος της Επιτροπής του 
βραβείου, Πάμπος Στυλιανού, ανέ-
γνωσε το σκεπτικό της ομόφω-
νης απόφασης για να απονεμηθεί 
στους Σωτήρη Καϊάφα και Τάκη 
Λύρα.

Αφού έκανε αναφορά στη μεγά-
λη καριέρα του Σωτήρη Καϊάφα και 
στα επιτεύγματά του πρόσθεσε: «Με 
τη 17χρονη μεστή, γεμάτη τίτλους 
σταδιοδρομία του, τίμησε τον εαυτό 
του, το σωματείο που τον ανέδειξε 
και την πατρίδα του. Η καλύτερη 
κληρονομιά που μας αφήνει, πέρα 
από τα γκολ και τους αμέτρητους 
τίτλους, είναι οι εικόνες των πανη-
γυρισμών με τις χιλιάδες των φί-

λων της Ομόνοιας και οι δικοί του 
πανηγυρισμοί με δεκάδες μικρά 
παιδιά να τρέχουν μαζί του. Σε αυτά 
τα παιδιά, σε αυτές τις χιλιάδες των 
φιλάθλων, ο Σωτήρης χάρισε απρο-
σμέτρητη χαρά και ευτυχία και 
αποτέλεσε μια τεράστια έμπνευση».

Ανάλογη αναφορά έκανε και 
στον Τάκη Λύρα, ο οποίος ήταν από 
τους πρωτεργάτες  της ίδρυσης της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθό-
σφαιρας το 1965 και ο άνθρωπος 
που έφτιαξε τη μεγάλη ομάδα του 
Αχιλλέας Καϊμακλίου. Στο προπο-
νητικό του ταξίδι πέρασε, επίσης, 
από το ΑΠΟΕΛ, την ΕΝΑΔ Αγίου 
Δομετίου, τον Κεραυνό Στροβόλου 

και όλες τις εθνικές ομάδες ανδρών 
και γυναικών, ενώ δημιούργησε 
και την Εθνική Ενόπλων.

«Ο Τάκης Λύρας, μέσα από την 
60χρονη άδολη προσφορά του, 
υπήρξε ένας πρωτοπόρος εργάτης 
που άνοιξε δρόμους στην κυπρια-
κή νεολαία. Πρόσφερε αφειδώλευ-
τα στην κυπριακή καλαθόσφαιρα, 
τον κυπριακό αθλητισμό και την 
παιδεία του τόπου. Ένας πρωτερ-
γάτης της διάπλασης αθλητών 
ήθους και ταλέντου, αθλητικός 
πατέρας εκατοντάδων παιδιών και 
εμπνευστής άλλων τόσων, αλλά και 
σεβαστή προσωπικότητα ήθους και 
ανιδιοτέλειας», κατέληξε.

Το σκεπτικό της απόφασης της επιτροπής



ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Νέα πρόκληση για την Ανόρθωση
Δύο από τους σημαντικότερους αγώνες στην 

ιστορία του κυπριακού αθλητισμού σε ομαδικό 
επίπεδο έχει ενώπιόν της η ομάδα χάντμπολ 
της Ανόρθωσης. Αντιμετωπίζει σήμερα (20:15, 
Cablenetsports2 HD) στο κλειστό του ΑΤΙ την 
Ίνσταντς Σουηδίας στο πρώτο παιχνίδι για την 
ημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου, που 
είναι η τρίτη τη τάξει διοργάνωσης της EHF, με 
στόχο να εξασφαλίσει προβάδισμα πρόκρισης 
ενόψει του επαναληπτικού που θα γίνει το ερχό-
μενο Σάββατο εκτός έδρας. Στην παρθενική της 
ευρωπαϊκή συμμετοχή, η ομάδα του Γιώργου Ζα-
ραβίνα απέκλεισε κατά σειρά τις Σοκόλ Νόβε Βέ-
σελι (Τσεχία), Μπεϊκόζ (Τουρκία), Κέλαγκ Φέρλαχ 
(Αυστρία) και Μάινουρ Μπάια Μάρε (Ρουμανία), 
με συνολικό απολογισμό έξι νίκες και δύο ήττες.

H Ίνσταντς εδρεύει στην ομώνυμη πόλη στη 
νότιο Σουηδία. Ιδρύθηκε το 1908 και κατέκτησε 
δύο πρωταθλήματα (1976, 1992). Φέτος επέ-
στρεψε στα Κύπελλα Ευρώπης μετά από πέντε 
χρόνια. Στο πρωτάθλημα τερμάτισε δεύτερη στην 
κανονική περίοδο, όμως αποκλείστηκε στα προ-
ημιτελικά των πλέι οφ. Στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο 
απέκλεισε κατά σειρά τη Σβιέσα Βίλνιους (Λιθου-
ανία), Ταλίν (Εσθονία), Πόλβα Σερβίτι (Εσθονία), 
με έξι νίκες σε ισάριθμους αγώνες, πέντε εκ των 
οποίων έγιναν στην έδρα της.

Ο κ. Ζαραβίνας αναγνώρισε το βαθμό δυσκο-
λίας που έχει η νέα αποστολή της ομάδας του, 
όμως τόνισε ότι στόχος της είναι η πρόκριση στον 

τελικό: «Γνωρίζουμε ότι το έργο μας δεν θα είναι 
καθόλου εύκολο απέναντι στη σουηδική ομάδα, 
όμως θα κοιτάξουμε τον αντίπαλο στα μάτια και 
θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, με σκοπό 
να μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση και να 
γράψουμε ιστορία για το κυπριακό χάντμπολ», 
ανέφερε σχετικά σε συνέντευξη Τύπου.

Ο αρχηγός της ομάδας της Αμμοχώστου, Ιού-
λιος Αργυρού, επεσήμανε από πλευράς του: «Εκ 
μέρους των παικτών της ομάδας θα ήθελα να 
διαβεβαιώσω ότι θα δώσουμε τον καλύτερό μας 

εαυτό σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων και 
δυσκολιών. Αυτός ο αγώνας είναι πρόκληση για 
κάθε παίκτη και είμαι βέβαιος πως πολλοί θα 
ήθελαν να βρίσκονται στη θέση μας. Αναμένου-
με με αγωνία τα δύο παιχνίδια και ευελπιστούμε 
πως το μεθεπόμενο Σάββατο θα είμαστε εμείς αυ-
τοί που θα πανηγυρίζουν την πρόκριση».

Στον άλλο ημιτελικό η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την 
Γκορένγκιε Βελένγκιε Σλοβενίας (19:00), ενώ ο 
τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί στις 15 
Μαΐου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β’ Κατηγορία
1. ΠΑΕΕΚ 29 56-25 59
2. Άρης 29 44-20 59
3. Οθέλλος 29 44-29 56
4. Αγία Νάπα 29 43-27 54
5. Ομόνοια Αρ. 29 42-35 45
6. Ονήσιλλος 29 47-38 42
7. Αλκή 28 37-32 39
8. ΑΣΙΛ 29 27-29 39
9. Αχυρώνας 29 31-30 38
10. Αναγέννηση 29 42-44 37
11. Ακρίτας 29 30-43 33
12. Διγενής Μορ. 29 36-43 33
13. ΑΕΖ Ζακ. 29 30-41 32
14. Π.Ο. Ξυλοτύμπου 28 35-40 32
15. Κούρρης 29 38-46 32
16. Ομόνοια Ψ. 29 37-45 31
17. Ε.Ν.Υ. Διγενής 29 27-54 18
18. ΘΟΪ Λακ. 29 33-58 18

Γ’ Κατηγορία
1. Ομόνοια 21 36-18 45
2. Πέγεια 21 38-17 45
3. Ολυμπιάς 21 35-10 43
4. Π.Ο. Ορμήδειας 21 35-22 36
5. Χαλκάνορας 21 36-24 35
6. Εθνικός Ασ. 21 40-27 33
7. Ηρακλής 21 30-25 32
8. ΜΕΑΠ 21 30-29 28
9. ΑΠΟΝΑ 21 24-25 25
10. ΑΠΕΠ 21 24-27 24
11. Ορόκλινη F.C. 21 23-41 23
12. ΕΝ.Α.Δ. 21 17-36 20
13. Ελπίδα 21 21-38 20
14. Αμαθούς 21 19-28 20
15. Εληά Λυθ. 21 21-31 16
16. Κορμακίτης 21 14-45 9

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σε τρεις... δόσεις
Τριήμερο δράση θα έχουμε στη Γ’ Κατηγορία, 

με τις αναμετρήσεις της 22ης αγωνιστικής. Η εκ 
των πρωτοπόρων Πέγεια παίζει σήμερα εκτός 
έδρας με την Ορόκλινη/ Τρούλλοι F.C., ενώ η Ομό-
νοια 29ης Μαΐου, που οδηγεί την κούρσα με τους 
ίδιους βαθμούς (45), θα υποδεχθεί αύριο Κυριακή 
τον ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας. Το ντέρμπι της αγωνιστι-
κής θα διεξαχθεί στα Λύμπια, όπου η τοπική Ολυ-
μπιάς (3η θέση) φιλοξενεί Π.Ο. Ορμήδειας (4η). Ο 
Χαλκάνορας, που συμπληρώνει την πρώτη πε-
ντάδα, αγωνίζεται εκτός έδρας με τον ουραγό Κορ-
μακίτη, σε παιχνίδι που κρύβει παγίδες λόγω των 
εκπλήξεων που έκαναν τελευταία οι γηπεδούχοι. 
Το πρόγραμμα:
Σήμερα (16:00)
ΜΕΑΠ Πέρα Χωριού - Εληά Λυθροδόντα
Ορόκλινη/ Τρούλλοι F.C. - Πέγεια
Ολυμπιάς Λυμπιών - Π.Ο. Ορμήδειας
ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς - Αμαθούς Αγίου Τύχω-
να
ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς - Ελπίδα Αστρομερίτη
Κορμακίτης - Χαλκάνορας Ιδαλίου
Κυριακή 18 Απριλίου (16:00)
Ομόνοια 29ης Μαΐου - ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας
Δευτέρα 19 Απριλίου (18:00)
Εθνικός Άσσιας - Ηρακλής Γερολάκκου

Φουντώνει το ενδιαφέρον στη Β’ Κατηγορία

Μπάσκετ: ΑΕΚ - Κεραυνός πράξη τέταρτη

Στην τελική ευθεία μπαίνει η κούρσα του 
πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας με τις αναμετρή-
σεις της 30ής αγωνιστικής, που θα διεξαχθούν 
το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Ομο-
σπονδίας, το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί μέσα 
Μαΐου και με την ολοκλήρωση 29 αγωνιστικών 
υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες τόσο στην 
πάνω όσο και στην κάτω ζώνη της βαθμολογίας.

ΠΑΕΕΚ, Άρης, Οθέλλος και Αγία Νάπα διεκ-
δικούν τις δύο θέσεις ανόδου, ενώ έντονος είναι 

ο ανταγωνισμός και για παραμονή, αφού θα 
υποβιβαστούν έξι ομάδες.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει 
δύσκολες αποστολές για τους πρωτοπόρους και 
σημαντικά παιχνίδια για τις ομάδες που κινδυ-
νεύουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για να συμπληρω-
θούν όλες οι εκκρεμότητες υπολείπεται ο αγώ-
νας Π.Ο. Ξυλοτύμπου - Αλκή, που θα διεξαχθεί 
την Τετάρτη 21 Απριλίου.
Το «μενού» της αγωνιστικής είναι:

Σήμερα (16:00)
Αγία Νάπα - Ονήσιλλος Σωτήρας
ΠΑΕΕΚ Κερύνειας - Αναγέννηση Δερύνειας
ΑΣΙΛ Λύσης - Ε.Ν.Υ. Διγενής Ύψωνα
Διγενής Μόρφου - Άρης
ΑΕΖ Ζακακίου - Π.Ο. Ξυλοτύμπου
Κούρρης Ερήμης - Οθέλλος Αθηένου
Ομόνοια Αραδίππου - Αχυρώνας Λιοπετρίου
Κυριακή 18 Απριλίου  (16:00)
Ομόνοια Ψευδά - Ακρίτας Χλώρακας
Αλκή/ Ορόκλινη - ΘΟΪ Λακατάμειας

Η σειρά των τελικών της ΟΠΑΠ Μπά-
σκετ Λιγκ συνεχίζεται με το τέταρτο παιχνίδι 
ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Κεραυνό, που θα 
διεξαχθεί το απόγευμα (18:00, Cytavision 
Sports7 HD) στην αίθουσα «Κίτιον». 

Οι «κιτρινοπράσινοι» προηγούνται με 
2-1 στις νίκες και θέλουν άλλη μία για να 
στεφθούν πρωταθλητές. Αγωνιζόμενοι στην 
έδρα τους θα επιδιώξουν να τελειώσουν 
την παρτίδα. Στον αντίποδα η ομάδα του 

Στροβόλου έμεινε ζωντανή με τη νίκη που 
σημείωσε την περασμένη Τετάρτη στο κλει-
στό «Κώστας Παπαέλληνας», όμως παίζει 
εκ νέου με την πλάτη στον... τοίχο και θέλει 
άλλο ένα «ροζ φύλλο αγώνα», προκειμένου 
να μεταθέσει τη διεκδίκηση του τίτλου σε 
πέμπτο αγώνα στην έδρα της. Σε περίπτωση 
που ο Κεραυνός φύγει με νίκη από τη Λάρ-
νακα, οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες 
την Τετάρτη 21 Απριλίου (19:00).

Cablenetsports1 HD
16:00 Πρωτάθλημα Cyta: Match Day/ εκπομπή (Ζ)
17:00 Πρωτάθλημα Cyta (Β’ φάση): Ερμής Αραδίππου - ΑΠΟΕΛ (Ζ)
19:00 Πρωτάθλημα Cyta: Match Day/ εκπομπή (Ζ)
19:30 Πρωτάθλημα Cyta (Β’ φάση): Ανόρθωση - Ομόνοια (Ζ)
21:30 Πρωτάθλημα Cyta: Match Day/ εκπομπή (Ζ)
Cablenetsports2 HD
13:45 Γαλλικό πρωτάθλημα: Ανζέ - Ρεν (Ζ)
16:00 Γαλλία (Β’ Κατηγορία): Τρουά - Καέν (Ζ)
18:00 Γαλλικό πρωτάθλημα: Μαρσέιγ - Λοριάν (Ζ)
20:15 Χάντμπολ (Ευρωπαϊκό Κύπελλο - ημιτελική φάση): Ανόρθωση - Ίσταντς 

Σουηδίας (Ζ)
Cytavision Sports2 HD (κανάλια 202/ 502)
12:00 JUVENTUS TV
15:00 ROMA TV
18:00 JUVENTUS TV

21:00 ROMA TV
Cytavision Sports3 HD (κανάλια 203/ 503)
14:30 Πρέμιερ Λιγκ: Νιούκαστλ - Γουέστ Χαμ (Ζ)
16:30 Ρωσικό πρωτάθλημα: Λοκομοτίβ Μόσχας - Ροστόφ (Ζ)
19:00 Ρωσικό πρωτάθλημα: Κράσνονταρ - Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (Ζ)
21:45 Ιταλικό πρωτάθλημα: Κάλιαρι - Πάρμα (Ζ)
Cytavision Sports4 HD (κανάλια 204/ 504)
LIVERPOOL TV
16:00 Ιταλικό πρωτάθλημα: Σαμπντόρια - Βερόνα (Ζ)
Cytavision Sports5 HD (κανάλια 205/ 505)
14:30 Τένις (τουρνουά ATP 1000): Μόντε Κάρλο/ 1ος ημιτελικός (Ζ)
16:30 Τένις (τουρνουά ATP 1000): Μόντε Κάρλο/ 2ος ημιτελικός (Ζ)
18:30 MAN UTD TV
19:00 Μπάσκετ (ισπανικό πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα - Μανρέσα (Ζ)
21:00 MAN UTD TV
Cytavision Sports6 HD (κανάλια 206/ 506)

15:00 Φόρμουλα 1 (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα): Γκραν Πρι Ίμολα/ προκριματικά 
(Ζ)

19:30 Κύπελλο Αγγλίας (ημιτελική φάση): Τσέλσι - Μάντσεστερ Σίτι (Ζ)
Cytavision Sports7 HD (κανάλια 207/ 507)
BAYERN MUNCHEN TV
16:10 Αγώνας μοτοσικλέτας (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP): Γκραν Πρι 

Πορτογαλίας/ προκριματικά (Ζ)
18:00 ΟΠΑΠ Μπάσκετ Λιγκ (τελική φάση): ΑΕΚ Λάρνακας - Κεραυνός Στροβόλου 

(Ζ)
20:00 Πορτογαλικό πρωτάθλημα: Μπενφίκα - Ζιλ Βιθέντε (Ζ)
22:00 Ποδόσφαιρο (αμερικανικό πρωτάθλημα MLS): Ορλάντο Σίτι - Ατλάντα 

Γιουνάιτεντ (Ζ)
05:00 Μεικτές πολεμικές τέχνες (UFC Fight Night): Λας Βέγκας (Ζ)
PrimeTel1 HD
16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα: Ουνιόν Βερολίνου - Στουτγκάρδη (Ζ)
PrimeTel2 HD

16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα: Μπορούσια Γκλάντμπαχ - Άιντραχτ Φρανκφούρ-
της (Ζ)

22:30 Κύπελλο Ισπανίας (τελικός): Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα (Ζ)
PrimeTel3 HD
16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα: Βόλφσμπουργκ - Μπάγερν Μονάχου (Ζ)
19:30 Γερμανικό πρωτάθλημα: Μπάγερ Λεβερκούζεν - Κολωνία (Ζ)
Novasports1 HD
15:00 Σούπερ Λιγκ (πλέι άουτ): ΟΦΗ - Ατρόμητος (Ζ)
17:15 Σούπερ Λιγκ (πλέι άουτ): Παναιτωλικός - Απόλλων Σμύρνης (Ζ)
19:30 Σούπερ Λιγκ (πλέι άουτ): Βόλος - ΠΑΣ Γιάννινα (Ζ)
Novasports2 HD
22:00 Αγγλία (Τσάμπιονσιπ): Νόριτς - Μπόρνμουθ (Ζ)
Novasports3 HD
21:15 Μπάσκετ (ιταλικό πρωτάθλημα): Αρμάνι Μιλάνο - Βίρτους Μπολόνια (Ζ)
Novasports5 HD
14:30 Αγγλία (Τσάμπιονσιπ): Στόουκ Σίτι - Πρέστον (Ζ)

tv agenda

Παίζει με την Ίνσταντς στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Χάντμπολ
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ΕΞ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

σαν σήμερα

καλημέρα σας

Του
Γιώργου Χατζηαντώνη

Μήπως κάνει χατίρια η ΚΟΠ;
Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η ΚΟΠ και η 

Επιτροπή Διαιτησίας στο θέμα της χρησιμοποίη-
σης ξένων διαιτητών είναι επιεικώς προκλητικός. 
Εκεί, δηλαδή, που ο φίλτατος Μάζιτς δυσκολευό-
ταν, τάχατες, να βρει ξένους διαιτητές για τα παι-
χνίδια της τελευταίας αγωνιστικής του πρωτα-
θλήματος, τα κατάφερε στο... τσακ μπαμ για τους 
ημιτελικούς του κυπέλλου.

Εάν, δε, λάβουμε υπόψιν τοποθέτηση αξιωμα-
τούχου ομάδας, ο επικεφαλής της Επιτροπής Δι-
αιτησίας μερίμνησε και για την αγωνιστική που 
είναι σε εξέλιξη. Διότι προαναγγέλθηκε κάθοδος 

ξένων σε συγκεκριμένα παιχνίδια, παρακαλώ, από 
το μεσημέρι της Δευτέρας και επιβεβαιώθηκε από 
τις εξελίξεις.

Έτσι για να καταλάβω εγώ, ο άσχετος και από 
χωριό, η Ομοσπονδία κάνει... εσωτερική πληρο-
φόρηση επί του θέματος σε συγκεκριμένες ομά-
δες; Συγγνώμη, αλλά αυτό καταλαβαίνω... Και εάν 
ισχύει κάτι τέτοιο με το στενό μου το μυαλό σκέ-
φτομαι πως η ΚΟΠ κάνει χατίρια σε ομάδες για 
τους ξένους διαιτητές.

Κατά τ’ άλλα έχουμε τους αξιωματούχους της 
Ομοσπονδίας να κοκορεύονται ότι θέλουν να προ-

στατεύσουν την αξιοπιστία του πρωταθλήματος, το 
κύρος της διαιτησίας, να μειώσουν την προκατά-
ληψη και την καχυποψία.

Με το συμπάθιο, κύριοι, αλλά με κάτι τέτοια 
πετυχαίνετε ακριβώς το αντίθετο. Ενισχύετε την 
προκατάληψη και την καχυποψία και καταρρακώ-
νετε το δήθεν κύρος των διοργανώσεών σας. Αυτό 
προϋποθέτει διαφάνεια, καλοί μου κυριούληδες. 
Με την οποία προφανώς είστε τσακωμένοι...

Τελικό συμπέρασμα: Δέσμιο των δικών σας 
ενεργειών είναι το κυπριακό ποδόσφαιρο, κύριοι. 
Τελεία!

Πριμ...
Με τις υποχρεώσεις σε πρωτάθλημα και 

Κύπελλο να… τρέχουν, οι διοικήσεις των 
ομάδων προσπαθούν να δώσουν επιπλέον 
κίνητρο στους ποδοσφαιριστές για να δώ-

σουν τον καλύτερό τους 
εαυτό και να υλοποιηθεί 
ο στόχος. Ομόνοια, ΑΕΛ 
και Απόλλων θέλουν 
το πρωτάθλημα, ενώ η 
τετράδα του Κυπέλλου 
αποτελείται από την 
Ανόρθωση, το ΑΠΟΕΛ, 
τον Ολυμπιακό και την 

ΑΕΛ. Αυτοί που θα κατακτήσουν τα τρό-
παια θα απολαύσουν και τα πριμ που θα 
τους δώσει η διοίκηση. Είναι ακόμα ένας 
λόγος για τους ποδοσφαιριστές ώστε να 
δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Σήμερα 
και αύριο υπάρχουν οι καθοριστικοί αγώ-
νες Ανόρθωση-Ομόνοια και ΑΕΛ-Απόλ-
λων, που μπορεί να κρίνουν πολλά στο 
πρωτάθλημα. Επίσης, την ερχόμενη Τετάρ-
τη θα μάθουμε και τις δύο ομάδες που θα 
βρεθούν στον τελικό Κυπέλλου.

Μήνυμα προς όλους
Το ΑΠΟΕΛ, με βάση την περσινή συμ-

φωνία μεταξύ των πρώτων έξι ομάδων του 
πρωταθλήματος, κατέβαλε στην ΑΕΛ το 
ποσό των 50.000 ευρώ. Μάλιστα οι πληρο-
φορίες λένε ότι εντός των επόμενων ημε-
ρών θα καταβληθούν άλλες 50.000 ευρώ 
και στην ΑΕΚ, με βάση την ίδια συμφωνία.

Σε μία δύσκολη χρονικά οικονομική 
περίοδο, οι «γαλαζοκίτρινοι» εκπλήρωσαν 
την υπόσχεσή τους.

Η καταβολή του συγκεκριμένου ποσού 
είναι και μία απάντηση προς όλους όσοι 
διέδιδαν ψιθύρους ότι υπάρχει σοβαρό οι-
κονομικό πρόβλημα στην ομάδα της πρω-
τεύουσας.

Η συγκεκριμένη κίνηση πάντως έρχε-
ται και σε μία χρονική στιγμή όπου υπάρ-
χει και το θέμα της επόμενης ημέρας στο 
ΑΠΟΕΛ σε επίπεδο διοίκησης. Σε μία κρί-
σιμη εποχή για την ομάδα της πρωτεύου-
σας. Και ο νοών νοείτω.

Φανατικός

n Αρκετοί ποδοσφαιριστές των μικρομεσαίων 
ομάδων κλέβουν την παράσταση κατά την 
τρέχουσα σεζόν και μπήκαν ήδη στο... ρα-
ντάρ των μεγάλων.

n Η ενίσχυση του κυπριακού στοιχείου είναι 
σημαντική παράμετρος για όλες τις ομάδες 
και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρό-
πους.

n Είτε με την ανάδειξη ποδοσφαιριστών από 
τα τμήματα υποδομής μιας ομάδας είτε με 
μεταγραφές.

n Και οι δύο δρόμοι είναι δύσκολοι για διαφο-
ρετικούς λόγους και εξηγούμαι πάραυτα.

n Για να βγάλει παίκτες από τα «σπλάχνα» 
της μία ομάδα θα πρέπει να βρεθεί ο προ-

πονητής εκείνος που σε πρώτο χρόνο θα 
εντοπίσει ταλαντούχους νεαρούς ποδο-
σφαιριστές.

n Σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να έχει τα κό-
τσια να τους εμπιστευτεί, να τους δώσει 
ευκαιρίες και να τους «δουλέψει» σωστά, 
προκειμένου να εξελιχθούν για να μπο-
ρούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις.

n Η άλλη οδός είναι οι μεταγραφές, που απαι-
τούν χρήμα, κάτι που δεν διαθέτουν όλοι...

n Για την ακρίβεια το ταμείο των περισσότε-
ρων ομάδων έχει πιάσει... αράχνες, αφού τα 
έξοδα τρέχουν και τα έσοδα είναι ελάχιστα.

n Άλλωστε, οι περισσότερες από τις μικρές 
ομάδες προώθησαν νεαρούς έστω και εξ 

ανάγκης, αφού το οικονομικό πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν και λόγω κορονοϊού 
είναι σοβαρό.

n Μπορεί τα σενάρια που περιστρέφονται 
γύρω από τα φιντάνια του ποδοσφαίρου 
μας να είναι πολλά, όμως η αλήθεια είναι 
ότι όλα θα εξαρτηθούν από το ρευστό που 
θα διαθέσουν οι επίδοξοι μνηστήρες.

n Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης θα 
κυριαρχήσει στο «παζάρι» του καλοκαιριού 
και προβλέπω να γίνεται πλειστηριασμός.

n«Άλα ούνα, άλα ντούε, άλα τρε», λοιπόν, με 
μόνο σίγουρο ότι οι μικρές ομάδες θα κο-
νομήσουν!

Κουτσομπόλης

«Πράσινη» κυριαρχία στο βόλεϊ!
Η Ομόνοια ολοκλήρωσε ιδανικά τη σεζόν στο άθλημα, καθώς νίκησε στον τελικό του κυπέλλου την Ε.Ν. Παραλιμνίου με 3-0. 
Έτσι, έκανε το νταμπλ αήττητη, σε μια... τρελή πορεία με 29 νίκες σε ισάριθμους αγώνες!

«Κλειδί» η 7η αγωνιστική
Η 7η αγωνιστική της Β’ φάσης του πρωταθλήματος αποτε-

λεί «κλειδί» για το εάν θα μείνουν τρεις ή δύο οι διεκδικήτρι-
ες του φετινού τίτλου… Η πρωτοπόρος Ομόνοια φιλοξενείται 
ήμερα το απόγευμα από την Ανόρθωση και με νίκη θα αυξήσει 
τη διαφορά από ΑΕΛ και Απόλλωνα σε τέσσερις και έξι αντί-
στοιχα έστω και προσωρινά. Παράλληλα, οι «πράσινοι» θα κα-
θίσουν άνετοι και ωραίοι στον καναπέ και θα απολαύσουν το 
ντέρμπι της Λεμεσού μία μέρα αργότερα χωρίς άγχος…

ΑΕΛ και Απόλλωνας από την πλευρά τους θέλουν οπωσ-
δήποτε τη νίκη, ειδικά εάν η Ομόνοια κερδίσει την Ανόρθωση 
σήμερα… Η χαμένη του ντέρμπι της Λεμεσού -εάν υπάρξει- 
τότε θα αρχίσει να βλέπει το όνειρο του τίτλου να ξεθωριάζει. 
Τα περιθώρια έχουν στενέψει και πλέον η κάθε απώλεια μπο-
ρεί να στοιχίσει.

Κέρβερος

2013: 
Πέντε διαιτητές
Στον ημιτελικό αγώνα του Κυπέλλου 
ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα 
Τρίπολης χρησιμοποιήθηκαν για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα 5 διαιτητές 
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

2002: 
Τελευταίος τελικός
Η SLUC Nancy ηττήθηκε από τη 
Lokomotiv Rostov με 95-74 στη 
Ρωσία, όμως κατέκτησε το Κύπελλο 
Korac, αφού στον πρώτο αγώνα 
νίκησε με 98-72. Ήταν ο τελευταίος 
τελικός της διοργάνωσης, καθώς 
μετά από ένα μήνα η FIBA ανακοί-
νωσε την ενοποίηση του Κυπέλλου 
Korac με το Κυπέλλο Saporta σε μία 
διοργάνωση.

2001: 
Έκλεισε πεντάδα
Το Μαρούσι κατέκτησε το Κύπελλο 
Σαπόρτα νικώντας στον τελικό της 
Βαρσοβίας τη γαλλική Chalon με 
74-72. Έτσι, έγινε η πέμπτη ελληνική 
ομάδα που πήρε το συγκεκριμένο 
τρόπαιο τρόπαιο. Επίσης, ο Βαγγέ-
λης Βουρτζούμης έγινε ο πρώτος 
Έλληνας παίκτης που κατέκτησε 3 
ευρωπαϊκά τρόπαια με 3 διαφορε-
τικές ομάδες, αφού προηγήθηκε το 
Κυπελλούχων με τον Άρη το 1993 
και το Πρωταθλητριών με τον Πανα-
θηναϊκό το 1996.

2000: 
Μεγαλείο ψυχής
Η 28χρονη Danalyn Adams Scharf 
έγινε η πρώτη γυναίκα που τερμάτισε 
σε Μαραθώνιο (5:53.00, Βοστόνη) 
έχοντας υποβληθεί σε μεταμόσχευση 
καρδιάς.

1993: 
Άνοιξε το δρόμο
Ο Neil Thomas έγινε ο πρώτος 
Βρετανός που κέρδισε μετάλλιο σε 
παγκόσμιο πρωτάθλημα γυμναστικής 
με το αργυρό στις ασκήσεις εδάφους 
στο Birmingham.

1972: 
Πρώτη νικήτρια
Η Nina Kuscsik έγινε η πρώτη γυναί-
κα που κέρδισε τον Μαραθώνιο της 
Βοστόνης.

1937: 
Ρεκόρ προσέλευσης
Στο παιχνίδι Σκοτία-Αγγλία (1-3), στο 
«Χάμπντεν Παρκ» της Γλασκόβης, ση-
μειώθηκε ρεκόρ προσέλευσης, αφού 
το παρακολούθησαν 149.547 θεατές.

1920: 
Ιδρύθηκε η NFL
Δημιουργήθηκε η American 
Professional Football Association 
(μετέπειτα NFL).

1860: 
Γυμνές γροθιές
Διεξάχθηκε ο πρώτος διεθνής αγώνας 
μποξ με γυμνά χέρια μεταξύ του Βρε-
τανού Tom Sayers και του Aμερικανού 
John C. Heenan στο Faranborough του 
Hampshire. Ο αγώνας έληξε ισόπαλος 
μετά από 37 γύρους.
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Η ναζιστική εισβολή στην Ελλάδα
Στις 5.20 το πρωί της 6ης Απριλίου 1941, 

Γερμανοί πεζικάριοι και αλπινιστές πλησίασαν 
στα σύνορα.

«Συνιστώ εις τον Αθηναϊκόν λαόν ζωηρώς 
πειθαρχίαν εις τας διαταγάς των Αρχών, ιδιαι-
τέρως δε επιμένω όπως κατανοηθή καλώς υπό 
πάντων ότι μέχρι της 6ης απογευματινής της 
σήμερον πρέπει να παραδοθούν εις τα οικεία 
αστυνομικά τμήματα τα υπό των ιδιωτών κατε-
χόμενα όπλα (κυνηγετικά, στρατιωτικά πιστό-
λια και μαχαίρια) πλην των παλαιών οικογε-
νειακών κειμηλίων.

Όπου υψούται ελληνική σημαία πρέπει δε-
ξιά της να υψούται και η Γερμανική».

Αμβρ. Πλυτάς1
(δήμαρχος Αθηναίων)

Το πρωί της 6ης Απριλίου του 1941, ώρα 
5.30’, ο Γερμανός πρεσβευτής στην Αθήνα Έρ-
μπαχτ βρίσκεται στο σπίτι του διαδόχου του 
Μεταξά, Τετραυγουστιανού Πρωθυπουργού 
Αλ. Κοριζή. Αφού τον ξυπνά, του διαβιβάζει 
τη διακοίνωση, με την οποία η κυβέρνηση του 
Χίτλερ «εξηγούσε» τους λόγους που την έκα-
ναν να εισβάλει στο ελληνικό έδαφος. Την ίδια 
ώρα, τη διακοίνωση παραλάμβανε και Έλλη-
νας πρεσβευτής στο Βερολίνο από εκπρόσωπο 
του γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών2.

Η αιτία της εισβολής
Ως κύρια αιτία για την εισβολή των στρα-

τευμάτων της η ναζιστική Γερμανία προέβαλλε 
την πρόσδεση της Ελλάδας στη Μ. Βρετανία, 
γεγονός που αν μη τι άλλο επιβεβαιώνει πε-
ρίτρανα ότι ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος υπήρξε 
προϊόν της όξυνσης των αντιθέσεων μεταξύ 
των ισχυρών ιμπεριαλιστικών χωρών του κό-
σμου γενικά και ειδικότερα της Ευρώπης.

Έλεγε ο Χίτλερ στο διάγγελμά του προς τον 
γερμανικό λαό:

«Από της ενάρξεως του πολέμου -έλεγε ο 
αρχηγός της φασιστικής Γερμανίας3 - η Αγ-
γλία κατέβαλλεν αδιαλείπτους προσπαθείας 
διά να δυνηθή και κερδίση τα Βαλκάνια ως 
θέατρον πολέμου. Πράγματι, η αγγλική δι-
πλωματία, στηριχθείσα εις το πρότυπον του 
παγκοσμίου πολέμου, επέτυχε κατ’ αρχάς μεν 
να προσεταιρισθή την Ελλάδα διά μιας εις αυ-
τήν προσφερθείσης εγγυήσεως και κατόπιν 
να την εκμεταλλευθή τελειωτικώς χάριν των 
ιδίων αυτής σκοπών...

Ο γερμανικός λαός ουδενός είδους διαφο-
ράς έχει με τον ελληνικόν λαόν, αλλ’ ουδέποτε 
θα ανεχθώμεν όπως καθώς συνέβη κατά τον 
παγκόσμιον πόλεμον, άλλη δύναμις εγκατα-
σταθή επί ελληνικού εδάφους με τον σκοπόν, 
όπως εις δεδομένην στιγμήν προελάση εκεί-
θεν, εκ της νοτιοανατολικής Ευρώπης εις τον 
γερμανικόν ζωτικόν χώρον».

Στη δική της επίσημη δήλωση για την ει-
σβολή, η κυβέρνηση του Ράιχ τόνιζε ανάμεσα 
σε άλλα4: «Η δυσχερής θέσις εις την οποίαν 
ευρίσκεται η Αγγλία και τα ολονέν σαφέστε-
ρον εκδηλούμενα συμπτώματα της παρακμής 
επί των ιδίων της νήσων, υποκινούν αυτήν 
επί του παρόντος εις διαρκώς και περισσότε-
ρον απεγνωσμένας αποπείρας, όπως άπαξ έτι 
δημιουργήση εν Ευρώπη μέτωπον εναντίον 
της Γερμανίας. Ο αντικειμενικός σκοπός της 
τελευταίας ταύτης αγγλικής αποπείρας είναι 
τα Βαλκάνια, όπου ήδη η Ελλάς υπήρξε το 
θύμα της εγκληματικής ταύτης βρετανικής 
πολιτικής επεκτάσεως του πολέμου».

Ας επιστρέψουμε όμως στην εισβολή.

Η συνθηκολόγηση του Τσολάκογλου
15 λεπτά πριν από τη στιγμή που επιδόθη-

κε η σχετική διακοίνωση στον Έλληνα Πρω-
θυπουργό, τα γερμανικά στρατεύματα προσέ-
βαλαν τις ελληνικές θέσεις στη Μακεδονία, 
κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών και ελ-
ληνογιουγκοσλαβικών συνόρων5 . Ταυτόχρο-
να με την Ελλάδα η χιτλερική Γερμανία επι-

τέθηκε και στη Γιουγκοσλαβία, η δε επίθεσή 
της και στις δύο χώρες πραγματοποιήθηκε με 
τρομακτική σφοδρότητα. Η γιουγκοσλαβική 
αντίσταση κατέρρευσε ταχύτατα και μεγάλα 
τμήματα του στρατού της γειτονικής χώρας 
υποχωρούσαν στο ελληνικό έδαφος. Αντίθε-
τα, ο ελληνικός στρατός στα οχυρά παρουσί-
αζε μια ανέλπιστη αντίσταση απέναντι σ’ έναν 
εχθρό απείρως ισχυρότερο. 

Στις 9 Απριλίου τα γερμανικά στρατεύματα 
καταλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη, ενώ θα συν-
θηκολογήσει το Τμήμα Στρατιάς Ανατολικής 
Μακεδονίας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η 
κατάληψη της Βέροιας και λίγο αργότερα της 
Κατερίνης, της Κοζάνης και της Καστοριάς, 
με αποτέλεσμα και η υποχώρηση του κυρίου 
όγκου των ελληνικών δυνάμεων που βρίσκο-
νται στην Αλβανία να παίρνει τα χαρακτηρι-
στικά της φυγής.

Στις 20 Απριλίου ο διοικητής του Γ’ Σώμα-
τος Στρατού, Γ. Τσολάκογλου, σε συνεννόηση 
με άλλους δύο σωματάρχες, τον Δεμέστιχα και 
τον Μπάκο, καταργεί τον διοικητή Στρατιάς 
Ηπείρου, Ι. Πιτσίκα, αναλαμβάνει ο ίδιος διοι-
κητής της στρατιάς και υπογράφει πρωτόκολ-
λο ανακωχής με τους Γερμανούς. Τρεις μέρες 
αργότερα, ο Τσολάκογλου θα υπογράψει στη 
Θεσσαλονίκη το οριστικό πρωτόκολλο συνθη-
κολόγησης του ελληνικού στρατού όχι μόνο 
με τους Γερμανούς αλλά και με τους Ιταλούς, 
τους οποίους βεβαίως είχε νικήσει στο αλβανι-
κό μέτωπο. Ο ίδιος θέτει ως εξής το θέμα στα 
απομνημονεύματά του(7): «Ευρέθην αντιμέ-
τωπος ιστορικού διλήμματος: Ή ν’ αφήσω να 

συνεχισθή ο αγών και να γίνη ολοκαύτωμα ή 
υπείκων εις τας παρακλήσεις όλων των ηγη-
τόρων του στρατού ν’ αναλάβω την προτω-
βουλίαν της συνθηκολογήσεως... “τολμήσας” 
δεν υπελόγισα ευθύνας... Μέχρι σήμερον δεν 
μετενόησα διά το τόλμημά μου. Τουναντίον 
αισθάνομαι υπερηφάνειαν...»

Οι Γερμανοί εκτίμησαν ιδιαίτερα αυτή την... 
τόλμη του στρατηγού Τσολάκογλου, γι’ αυτό 
και τον έκαμαν τον πρώτο Πρωθυπουργό της 
κατεχόμενης Ελλάδας.

Φεύγει ο βασιλιάς και η κυβέρνηση
Τη μέρα που ο Τσολάκογλου υπέγραφε την 

οριστική συνθηκολόγηση του στρατού, ο Βα-
σιλιάς Γεώργιος με τον Πρωθυπουργό Εμμ. 
Τσουδερό (o Κοριζής είχε αυτοκτονήσει λίγες 
μέρες νωρίτερα), τον πρίγκιπα Πέτρο και τον 
Άγγλο πρεσβευτή σερ Μάικλ Πάλαιρετ, εγκα-
τέλειπαν την Ελλάδα μ’ ένα υδροπλάνο. 

Δύο μέρες πριν, στις 21 Απριλίου, έφυγε 
το ζεύγος των διαδόχων Παύλος και Φρει-
δερίκη, ενώ τη νύχτα 22 με 23 Απριλίου με 
τα αντιτορπιλικά «Β. Ολγα», «Πάνθηρ» και 
«Ιέραξ» αναχώρησαν, όπως χαρακτηριστικά 
γράφει ο ναύαρχος Σακελλαρίου6, «άπαντες 
οι υπουργοί, ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής 
της Τραπέζης της Ελλάδος και μερικοί κρα-
τικοί επίσημοι και μη λειτουργοί, οι πλείστοι 
με τας οικογενείας των -γυναίκες, τέκνα, πεν-
θερές, κουβερνάντες- και τας αποσκευάς των 
-μπαούλα, βαλίτσες και τουαλέτες, τσάντες με 
ρουχισμό, μερικοί με παιχνίδια των παιδιών 
των και κάποιοι με τα χρυσαφικά των. Ο Βα-

σιλεύς και ο κ. Τσουδερός ανεχώρησαν αερο-
πορικώς περί τα ξημερώματα της 23ης Απρι-
λίου, αφού αφήκαν και από μίαν προκήρυξιν 
προς τον Λαόν διά να του εξηγήσουν την προς 
την Κρήτην απομάκρυσίν των. Φαίνεται όμως 
ότι η θέα τοσούτον ασυνηθίστου διά πολεμι-
κά πλοία φορτίου, και δη εν καιρώ πολέμου, 
εξηρέθισε τα πληρώματα εις τοιούτον βαθμόν, 
ώστε εις την Σούδαν εξεδηλώθη μικρά στάσις 
επί του “Βασίλισσα Όλγα”, του προσωπικού 
απαιτήσαντος να μην επιβή κανείς πλέον».

Η προπαγάνδα της υποταγής
Οι Γερμανοί μπήκαν στην Αθήνα στις 27 

Απριλίου του 1941. Τους προϋπάντησαν και 
τους παρέδωσαν κάθε εξουσία ο ανώτερος 
στρατιωτικός διοικητής Αττικοβοιωτίας στρα-
τηγός Καβράκος, ο νομάρχης Αττικοβοιωτίας 
Πεζόπουλος, ο δήμαρχος Αθηναίων Αμβρόσι-
ος Πλυτάς, ο δήμαρχος Πειραιά Μιχ. Μανού-
σκος και ο συνταγματάρχης Κανελλόπουλος 
ως διερμηνέας. Από το σημείο αυτό και μετά 
η χώρα βρισκόταν υπό ξενική κατοχή, αν κι 
έμενε ακόμη να δοθεί η μάχη της Κρήτης.

Η κατοχή δημιούργησε αρνητική ψυχολο-
γία στο λαό, αλλά δεν του πτόησε το φρόνημα 
κι αυτό φάνηκε λίγο αργότερα με τη διοργά-
νωση της Αντίστασης.

Εντούτοις δεν έλειψαν οι φωνές, που από 
την πρώτη στιγμή συνιστούσαν υποταγή. Κι 
ήταν η άρχουσα τάξη που συνιστούσε στο λαό 
να καθίσει ήσυχος. Ήταν ο Τύπος της που πό-
τιζε τις ψυχές με το δηλητήριο της συνθηκο-
λόγησης.

Δύο μέρες μετά την κατάληψη της Αθήνας, 
η εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ» έγραφε στο 
κύριο θέμα της7: «Εντός εικοσιτετραώρων η 
κατάληψις της χώρας μας θα έχει συμπλη-
ρωθή. Έτσι η Ελλάς βγαίνει από τον πόλεμο 
και βγαίνει οριστικώς από τον πόλεμον, καθ’ 
ον τρόπον εβγήκαν όλαι σχεδόν αι χώραι 
της ηπειρωτικής Ευρώπης. Δεν είναι μόνη η 
Ελλάς που ευρίσκεται εις αυτήν τη θέσιν. (…) 
Αυτό δεν το λέγομεν προς παρηγορίαν μας. Τα 
λέγομεν διά να τονίσωμεν τη βασικήν κατά τη 
γνώμην μας αλήθειαν που δεν πρέπει ποτέ να 
φεύγη από τα μάτια μας, ότι δηλαδή τα ελλη-
νικά προβλήματα που εδημιουργήθησαν από 
της 27ης Απριλίου δεν ημπορούν να αντιμε-
τωπισθούν παρά εις το πλαίσιο της Νέας Ευ-
ρωπαϊκής πραγματικότητος».

Στο ίδιο μήκος κύματος η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 
συμπλήρωνε8: «Ο αθηναϊκός λαός αντιμετω-
πίζει τα γεγονότα με σταθεράν πεποίθησιν 
ότι όλα βαίνουν προς το καλύτερον, ότι λή-
ξαντος του πολέμου, διά την Ελλάδα τουλά-
χιστον, ανοίγεται η περίοδος της ειρήνης και 
της εντός των πλαισίων της ειρήνης αυτής 
παραγωγικής δραστηριότητος... Αι γερμανι-
καί αρχαί εμφορούμεναι από τας φιλικωτέρας 
των διαθέσεων απέναντι του ελληνικού πλη-
θυσμού, τας αρετάς και τα προτερήματα του 
οποίου δεν ήργησαν να γνωρίσουν, θα τον 
συντρέξουν -περί τούτου δεν υπάρχει αμφιβο-
λία- εις πάσαν θετικήν και οικοδομητικήν του 
προσπάθειαν».

Κύρια πηγή: https://ethniki-antistasi-dse.gr

1 Διάγγελμα προς το λαό της πρωτεύουσας την πρώτη 
μέρα της Γερμανικής κατοχής. Εφημερίδες 28/4/1941.

  2 Σπ. Λιναρδάτου: «Ο πόλεμος του 1940- 41 και η μάχη 
της Κρήτης», εκδόσεις «διάλογος», τόμος Β’ σελ. 296.

 3 «Επίσημα Εγγραφα επί της ρήξεως με τη 
Γιουγκοσλαβίαν και την Ελλάδα», γερμανική κατοχική 

έκδοση στα ελληνικά, Βερολίνον 1941, σελ. 2.
4 Στο ίδιο, σελ. 5.

 5 Heinz Richter: «Η Ιταλο - γερμανική επίθεση εναντίον 
της Ελλάδος», εκδόσεις «κοβόστη» σελ. 436 κ. ε.
6 Αλ. Σακελλαρίου: «Η θέσις της Ελλάδος εις τον 

δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον», εκδόσεις «osmos Greek- 
American Printing Company» Νέα Υόρκη 1944, σελ. 222- 

223.
7 «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ», 29/4/1941.

8«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 29/4/1941.

Η εφημερίδα «Ασύρματος» αναγγέλλει την εισβολή της Γερμανίας στην Ελλάδα.

Γερμανοί αξιωματικοί στην Ακρόπολη των Αθηνών.



ΑΠΟΨΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Της
Έλενας Δημοσθένους*

Της
Μαρίας Αχιλλέως*

Οι προκλήσεις 
της πανδημίας
Της 
Μαριλένας Στυλιανού 

Πολύς λόγος γίνεται και θα γίνει για την 
πανδημία. Ήταν μία λυδία λίθος για αξίες και 
κοινωνικοπολιτικά καθεστώτα. Μέσα από την 
κρίση θα φανούν διάφορες μορφές αναστοχα-
σμού και η άμβλυνσή της μας βρίσκει σε έναν 
κόσμο πληγμένο, χωρίς τη γλώσσα ακόμα για 
να αρθρώσει το εύρος της συλλογικής εμπει-
ρίας.

Το περιβάλλον της πανδημίας είναι κατ’ εξο-
χήν συγκρουσιακό και φτάνει βαθιά στο κοινω-
νικό ασυνείδητο.

Από τη μία γίνεται λόγος για το σύστημα 
υγείας και τις ανεπάρκειές του, για την ανάγκη 
προστατευτικών μέτρων, για τρόπους αντιμε-
τώπισης της κρίσης ως μίας κρίσης που έφε-
ρε το ιατρικό επάγγελμα και τις αξίες του στην 
πρώτη γραμμή.

Από την άλλη, τα προστατευτικά μέτρα ως 
κοινωνικοπολιτικό μόρφωμα έθεσαν υπό αμ-
φισβήτηση δημοκρατικές αξίες και θεσμούς 
προκαλώντας αντιδράσεις και αντιλογίες. Κά-
ποιες κινητοποιήσεις έθεσαν το ερώτημα τού 
ποια είναι η νομική εγκυρότητα των μέτρων 
της πανδημίας. Αυτό καλείται να συμβιώσει με 
την ηθική επίταξη μίας κρίσης που έχει να κά-
νει με την υγεία.

Το κοινωνικό περιβάλλον διαποτίστηκε με 
την προβληματική του καθαρού και του ακά-
θαρτου: μάσκες, αποστειρωτικά gel, κοινωνική 
αποστασιοποίηση. Αυτή η προβληματική είναι 
συχνά μέρος του λόγου που αρθρώνεται στην 
υγεία. Το πώς αναδιαμορφώθηκε αυτή η προ-
βληματική στα πλαίσια της πανδημίας είναι 
κάτι που άγγιξε έντονα τη δημόσια ζωή.

Παράλληλα, αναπτύχθηκε μία αμφισβήτηση 
για τα όρια του κράτους να επέμβει σε βασικές 
κοινωνικές και πολιτικές ελευθερίες στο όνομα 
της πανδημίας. Η πανδημία είχε ένα αίτημα: 
την προστασία ευάλωτων ομάδων, την ανθρώ-
πινη ζωή και την καταπολέμηση του ιού. Αυτό 
το εύλογο αίτημα στα χέρια του κράτους έγινε 
αφορμή για μορφές βιοεξουσίας και εγκλει-
σμού.

Δεν είναι καινούργιες οι αντιφάσεις ούτε 
καινούργια η προβληματική. Η πανδημία όμως 
όξυνε το ιδεολογικό τοπίο και έφερε στην επι-
φάνεια αυτές τις αντιφάσεις με πιο διακριτή 
μορφή. Είναι χαρακτηριστικό κάθε κατάστασης 
κρίσης να επιχρωματίζει την ασυμφωνία στις 
ρίζες της Πολιτείας. Κανένας δεν ξέρει πού θα 
μας πάρει η νέα αυτή κρίση και οι οριοθετήσεις 
της. Ήταν μία αλλαγή πλεύσης διασυνοριακή 
που άγγιξε όλο τον πλανήτη. Οι επιπτώσεις 
ήταν κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και το 
τοπίο μας έδωσε ένα όραμα του κόσμου αβέ-
βαιο και ασταθές. Τα εμβόλια έρχονται με μία 
υπόσχεση εξόδου από την υγειονομική κρίση, 
αλλά οι συνέπειές της αναμένεται να μας απα-
σχολήσουν για πολύ ακόμα καιρό. Μαζί με την 
πανδημία ήρθαν νέες μορφές εμπειρίας και 
ένα πλήγμα ακόμα νωπό και αδιατύπωτο.

Η διαχείριση υδροφορέων που εμπλουτίζο-
νται (Management of Aquifer Recharge=MAR) 
γίνεται μια ελκυστική επιλογή διαχείρισης νε-
ρού προσφέροντας ευελιξία και δυνατότητα 
εφαρμογής της σε διαφορετικές κλίμακες και 
σκοπούς. Περισσότερες από 230 τοποθεσίες 
λειτουργούν στην Ευρώπη και αυτή τη στιγμή 
δύο συστήματα MAR λειτουργούν σε δύο δι-
αφορετικές τοποθεσίες στην Κύπρο. Το πρώτο 
σύστημα βρίσκεται στην περιοχή της Πάφου 
και εμπλουτίζει τον υδροφορέα της Έζουσας 
από τον Φεβρουάριο του 2004 με νερό τριτο-
βάθμιας επεξεργασίας, ενώ το δεύτερο βρίσκε-
ται στην περιοχή της Λεμεσού και εμπλουτίζει 
τον υδροφορέα Ακρωτηρίου με νερό τριτοβάθ-
μιας επεξεργασίας από τον Φεβρουάριο του 
2016.

Λόγω των κλιματικών αλλαγών και της 
υπεράντλησης, παρουσιάζεται σοβαρό έλ-
λειμμα στο υδατικό ισοζύγιο του υδροφορέα 
Ακρωτηρίου, με επακόλουθο την πτώση της 
στάθμης του υπόγειου νερού κάτω από τη 
στάθμη της θάλασσας, τη διείσδυση του θα-
λάσσιου νερού και την υφαλμύριση μεγάλων 
περιοχών του υδροφορέα, έχοντας ως αποτέ-
λεσμα τη συνεχή ποσοτική και ποιοτική υπο-
βάθμιση του υδροφορέα. Σοβαρό πρόβλημα 
παρουσιάζεται και με τα λιπάσματα και κυρίως 
τα νιτρικά, λόγω της εντατικής γεωργίας στην 

περιοχή.
Η περιοχή του υδροφορέα Ακρωτηρίου, η 

οποία εμπλουτίζεται, είναι η δυτική περιοχή 
του υδροφορέα, η οποία περιλαμβάνει και το 
Δέλτα του Κούρη. Η συγκεκριμένη περιοχή 
ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο του 2016 να 
εμπλουτίζεται κατά τη χειμερινή περίοδο (Νο-
έμβρη μέχρι Μάρτη), με τριτοβάθμιο επεξεργα-
σμένο νερό από το Συμβούλιο Αποχετεύσεως 
Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ). Η λιθολογία 
του υδροφορέα στο Δέλτα επιτρέπει ικανοποι-
ητικούς ρυθμούς κατείσδυσης και ροής νερού 
στον υδροφορέα. Επίσης, μπορούν να αποθη-
κευτούν μεγάλες ποσότητες υπόγειου νερού.

Στο συγκεκριμένο έργο στην παρούσα 
φάση χρησιμοποιούνται μόνο οι 10 από τις 17 
εμπλουτιστικές δεξαμενές, για να αποθηκεύ-
εται το ανακυκλωμένο νερό το οποίο έρχεται 
με αγωγό από το ΣΑΛΑ. Οι 17 δεξαμενές (με 
συνολική έκταση 56.000 m2) βρίσκονται μέσα 
στη λεκάνη απορροής του ποταμού Κούρη. Οι 
10 από αυτές βρίσκονται ανάντι, κατά μήκος 
της κοίτης του ποταμού, νότια του δρόμου Μ1, 
και έχουν εμβαδόν περίπου 35.000 m2, ενώ 
οι άλλες 7 δεξαμενές εμπλουτισμού βρίσκονται 
κατάντη και έχουν συνολικό εμβαδόν περίπου 
21.000 m2. Οι 7 κατάντη δεξαμενές έχουν 
κατασκευαστεί σε απόσταση περίπου 1 km 
από τη θάλασσα και έχουν ως στόχο όχι μόνο 

τον εμπλουτισμό του υδροφορέα αλλά και την 
αναχαίτιση της διείσδυσης της θάλασσας.

Οι ποσότητες ανακυκλωμένου νερού που 
εμπλούτισαν τον υδροφορέα Ακρωτηρίου 
ήταν 847.340 m3 το 2016, 6.410.260 m3 το 
2017, 949.620 m3 το 2018 και 3.555.990 m3 
το 2019. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περι-
όδου άρδευσης, τα υπόγεια ύδατα αντλούνται 
για αρδευτικούς σκοπούς από γεωτρήσεις που 
βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Τα αποτε-
λέσματα της παρακολούθησης των δεδομέ-
νων για τη στάθμη των υδάτων, από το 2014 
έως τον Φεβρουάριο του 2018, έδειξαν ότι ο 
εμπλουτισμός ανέστειλε τη θαλάσσια διείσ-
δυση και μείωσε την περιεκτικότητα σε προ-
σμείξεις (π.χ. χλωρίδια και άλλες ουσίες) των 
υπόγειων υδάτων σε ορισμένα σημεία του 
υδροφoρέα. Η περιεκτικότητα σε νιτρικά άλατα 
αυξήθηκε ελαφρώς σε ορισμένες γεωτρήσεις, 
κυρίως λόγω των συνεργιστικών επιπτώσεων 
της εντατικής γεωργίας στην περιοχή. Παρα-
τηρείται ελαφρά βελτίωση της ποιότητας και 
της ποσότητας των υπόγειων υδάτων, αλλά 
στο μέλλον αναμένεται να επιτύχει ακόμη κα-
λύτερα αποτελέσματα.

* Χημικός στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και μέλος του 
Κυπριακού Υδατικού Συνδέσμου και της επιτροπής των 

International Water Association Cyprus Young Water 
Professionals

Φέτος γιορτάσαμε για δεύτερη κατά σειρά 
χρονιά, κάτω από συνθήκες πανδημίας, την 
7η Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα Υγείας. Η 
σκέψη όλων σε αυτούς που έφυγαν πρόωρα, 
στους επαγγελματίες υγείας που συνεχίζουν 
να μάχονται στην πρώτη γραμμή, αλλά και σε 
όλους αυτούς που τα κατάφεραν, με την ελπίδα 
η κανονικότητα να επανέλθει το συντομότερο 
δυνατόν.

Τόσο ο Ευρωπαϊκός όσο και ο Διεθνής Ορ-
γανισμός Τυποποίησης (CEN και ISO αντίστοι-
χα) αγκαλιάζουν το μήνυμα του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας, και προχώρησαν από την 
πρώτη στιγμή σε σωρεία δράσεων για να συμ-
βάλουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας και 
τη μείωση του ρυθμού εξάπλωσης του ιού. Για 
ένα ολόκληρο χρόνο διέθεταν σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους, χωρίς χρέωση, σημαντικό 
αριθμό προτύπων που αφορούν προστατευτι-
κό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ μετά 
από επείγον αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, η CEN ανέπτυξε καθοδηγητικό έγγραφο 
που καθορίζει τις απαιτήσεις αναφορικά με μά-
σκες φραγμού, μίας ή πολλαπλών χρήσεων, με 
στόχο την προστασία της κοινότητας και την 
πρόληψη της εξάπλωσης του ιού.

Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Τυπο-
ποίησης (ISO) προχώρησε στην έκδοση της 
νέας προδιαγραφής ISO/PAS 45005:2020 με 
τίτλο «Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στην 
Εργασία - Γενικές Οδηγίες για την Ασφαλή 
Εργασία κατά τη Διάρκεια της Πανδημίας 
COVID-19», που περιέχει γενικές οδηγίες σχε-
τικά με τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων 

που προκύπτουν από το COVID-19 για την 
προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της 
ευημερίας που σχετίζεται με την εργασία και 
μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους οργανι-
σμούς ανεξαρτήτως μεγέθους, πολυπλοκότη-
τας και τομέα δραστηριότητας. […]

Παρ’ όλ’ αυτά η διάρκεια της πανδημίας, 
καθώς και οι επιπτώσεις της σε πολλούς το-
μείς της οικονομίας, έφεραν στην επιφάνεια 
επιπλέον ανάγκες. Ενδεικτικά:
- Η Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή CEN 

TC 136 «Sports, playground and other 
recreational facilities and equipment» ερ-
γάζεται πυρετωδώς από τον Δεκέμβριο του 
2020, με στόχο την ετοιμασία ευρωπαϊκής 
προδιαγραφής αναφορικά με την ασφαλή 
λειτουργία των γυμναστηρίων κατά τη δι-
άρκεια πανδημίας.

- Η Διεθνής Τεχνική Επιτροπή ISO TC 228 
«Tourism Services» εργάζεται εντατικά από 
τον Σεπτέμβριο του 2020 για τη δημιουργία 
διεθνούς προδιαγραφής με κατευθυντή-
ριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές για 
την ασφάλεια και την υγιεινή βοηθώντας 
έτσι ολόκληρη την τουριστική βιομηχανία. 
Μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίη-
σης (CΕΝ) αποφάσισε να υιοθετήσει το πιο 
πάνω έγγραφο, μόλις αυτό εκδοθεί, ενώ 
παράλληλα έχει δημιουργήσει ομάδα εργα-
σίας για δημιουργία δευτέρου συμπληρω-
ματικού εγγράφου που να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

- Η Διεθνής Τεχνική Επιτροπή ISO TC 304 
«Healthcare Organisation Management» 
βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης σημα-
ντικού αριθμού προτύπων ή/και άλλων 
παραδοτέων αναφορικά με πολύ κρίσιμα 
θέματα, όπως π.χ. ανταπόκριση κέντρων 
παροχής φροντίδας σε συνθήκες πανδημί-
ας, παρακολούθηση και απόδοση υγιεινής 
των χεριών κ.α. Επιπλέον, η ομάδα εργασί-
ας WG5 της ISO TC 304 άρχισε πρόσφατα 
τις εργασίες της με σκοπό την εκπόνηση 
ενός διεθνούς, πιστοποιήσιμου προτύπου 
συστήματος διαχείρισης, εξειδικευμένου για 
τις υπηρεσίες υγείας.
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης 

(CYS) από την πρώτη στιγμή συμβάλλει ενερ-
γά στην υλοποίηση όλων των πιο πάνω ενερ-
γειών και στην προώθηση των παραδοτέων 
τους στην Κύπρο. Επιπλέον, με τη βοήθεια του 
CYS, εμπειρογνώμονες από δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς μπορούν να συμμετέχουν 
και να συνεισφέρουν ενεργά στην τυποποί-
ηση και στο έργο των Τεχνικών Επιτροπών 
Τυποποίησης, να προωθούν τα εθνικά συμ-
φέροντα και να ενημερώνονται συνεχώς για 
τις εξελίξεις στα θέματα που τους αφορούν. Οι 
προκλήσεις δε φαίνεται να λιγοστεύουν. Συ-
νεχίζει όμως και η τυποποίηση, σε ευρωπα-
ϊκό, διεθνές και εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να 
συνεχίσει να συμβάλλει με τον δικό της τρόπο 
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της παν-
δημίας.

* B.Sc. Χημεία, ΜΒΑ, Λειτουργός Τυποποίησης στον 
Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

«Τα αναγραφόμενα από τους αρθρογράφους δεν εκφράζουν τις απόψεις της ΧΑΡΑΥΓΗΣ ή της Εκδοτικής Εταιρείας ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ ή του υπεύθυνου της στήλης. 

Οι αρθρογράφοι/επιστολογράφοι φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη των όσων γράφουν, τα οποία είναι δυνατό να μην περιέχουν την αλήθεια, όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια».

Παρακαλούμε τους επιστολογράφους και αρθρογράφους να περιορίζουν 

τα κείμενά τους, για τις μεν επιστολές μέχρι 400 λέξεις, για τα δε άρθρα μέχρι 600 λέξεις. 

Η τυποποίηση για τις Υπηρεσίες Υγείας

Εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων με 
τριτοβάθμιο επεξεργασμένο νερό στην Κύπρο
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ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Η κατανάλωση μερικών φλιτζανιών 
καφέ τη μέρα σχετίζεται με μεγαλύτερο χρο-
νικό διάστημα επιβίωσης και με μικρότερο 
κίνδυνο επιδείνωσης της νόσου σε ασθενείς 
με μεταστατικό καρκίνο του εντέρου, σύμ-
φωνα με αμερικανική επιστημονική έρευνα.

Τα ευρήματα από τη μελέτη παρατήρη-
σης, η οποία είχε ενσωματωθεί σε μια κλινι-
κή δοκιμή φαρμάκων φάσης 3, έρχονται να 
επιβεβαιώσουν ανάλογα στοιχεία προηγού-
μενων ερευνών, που δείχνουν ότι η τακτική 
κατανάλωση καφέ βελτιώνει την έκβαση 
του μη μεταστατικού καρκίνου του εντέρου. 
Η νέα έρευνα δείχνει ότι κάτι ανάλογο συμ-

βαίνει ακόμη κι αν υπάρχουν μεταστάσεις.
Οι ερευνητές του Αντικαρκινικού Ινστι-

τούτου Dana-Farber και της Ιατρικής Σχο-
λής της Κλινικής Mayo, οι οποίοι έκαναν 
τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό 
περιοδικό ογκολογίας «JAMA Oncology», 
ανέλυσαν στοιχεία για 1.171 ασθενείς που 
έκαναν θεραπεία για μεταστατικό ορθοκολι-

κό καρκίνο. Όσοι έπιναν δύο έως τρία φλι-
τζάνια καφέ ημερησίως, ήταν πιθανότερο 
να ζήσουν περισσότερο και η νόσος τους 
αργούσε να επιδεινωθεί, σε σχέση με όσους 
δεν έπιναν καθόλου καφέ. Όσοι έπιναν πε-
ρισσότερα από τέσσερα φλιτζάνια καφέ, εί-
χαν ακόμη μεγαλύτερο όφελος.

Επειδή όμως η μελέτη αναδεικνύει 
απλώς μια συσχέτιση και δεν αποδεικνύ-
ει μια σχέση αιτίας - αποτελέσματος, οι 
ερευνητές ανέφεραν πως δεν είναι -ακόμη 
τουλάχιστον- σε θέση να συστήσουν στους 
καρκινοπαθείς να αρχίσουν να πίνουν πε-
ρισσότερο καφέ.

Η απώλεια, σε ένα βαθμό, της ακοής ή 
της όρασης αποτελεί συχνά «παρενέργεια» 
της ηλικίας από ένα σημείο και μετά, όμως 
τα ταυτόχρονα προβλήματα και στις δύο αι-
σθήσεις μπορεί να σηματοδοτούν αυξημένο 
κίνδυνο άνοιας, σύμφωνα με μία νέα νοτι-
οκορεατική επιστημονική μελέτη. Η έρευ-
να δεν βρήκε τέτοιο κίνδυνο εάν κάποιος 
χάσει μόνο μία από τις δύο αισθήσεις του.

Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του 
Εθνικού Πανεπιστημίου Kangwon, οι οποί-
οι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περι-
οδικό «Neurology» της Αμερικανικής Ακα-
δημίας Νευρολογίας, ανέλυσαν στοιχεία 
για 6.520 ανθρώπους 58 έως 101 ετών, οι 
οποίοι ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες ανά-

λογα με το πόσο καλά έβλεπαν και άκου-
γαν. Στην αρχή της έρευνας οι 932 είχαν 
κανονική όραση και ακοή, οι 2.957 είχαν 
μερική απώλεια όρασης ή ακοής, ενώ οι 
2.631 είχαν προβλήματα και στις δύο αυτές 
αισθήσεις. 

Διαπιστώθηκε ότι η άνοια ήταν εξ αρχής 
υπερδιπλάσια στους ανθρώπους με μει-
ωμένη τόσο την όραση όσο και την ακοή 
τους. Στην αρχή της μελέτης είχε άνοια το 

8% όσων είχαν διπλό πρόβλημα όρασης 
και ακοής, έναντι ποσοστού 2,4% περίπου 
μεταξύ όσων είχαν πρόβλημα μόνο σε μία 
αίσθηση ή σε καμία. 

Στη διάρκεια των επόμενων έξι ετών, πε-
ρισσότεροι άνθρωποι εμφάνισαν άνοια. Δι-
απιστώθηκε ότι και σε βάθος χρόνου οι άν-
θρωποι με ταυτόχρονα προβλήματα ακοής 
και όρασης είχαν διπλάσια πιθανότητα να 
εμφανίσουν άνοια σε σχέση με τους υπό-
λοιπους συμμετέχοντες στην έρευνα.

Οι Νοτιοκορεάτες επιστήμονες δήλωσαν 
ότι χρειάζεται να διερευνηθεί περαιτέρω 
γιατί κινδυνεύουν περισσότερο από άνοια 
και γνωστική εξασθένηση οι άνθρωποι με 
μειωμένη ακοή και όραση.

Θετική η επίδραση καφέ στην επιβίωση ασθενών με μεταστατικό καρκίνο εντέρου

Αυξημένος ο κίνδυνος άνοιας για τους ηλικιωμένους με προβλήματα ακοής και όρασης 

Oι ερευνητές δεν είναι σε θέση 
να συστήσουν σε καρκινοπαθείς 

περισσότερο καφέ

Η έρευνα δεν βρήκε κίνδυνο 
εάν κάποιος χάσει μόνο μία 

από τις δύο αισθήσεις 

Η παραδοξότητα της σωματικής 
δραστηριότητας

Το παράδοξο της σωματικής δραστη-
ριότητας αναδεικνύει μια μεγάλη δανική 
επιστημονική μελέτη, σύμφωνα με την 
οποία όταν αυτή η δραστηριότητα γίνεται 
στον ελεύθερο χρόνο, έχει οφέλη για την 
καρδιαγγειακή υγεία και τη μακροζωία 
ενός ανθρώπου, αλλά όταν γίνεται στο 
πλαίσιο της δουλειάς του, έχει αντίθετο 
αποτέλεσμα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον κα-
θηγητή Αντρέας Χόλτεμαν του Εθνικού 
Κέντρου Ερευνών για το Εργασιακό Πε-
ριβάλλον στην Κοπεγχάγη, που έκαναν 
τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό 
«European Heart Journal» της Ευρωπα-
ϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας, ανέλυσαν 
στοιχεία για περίπου 104.000 ανθρώπους 
20 έως 100 ετών σε βάθος δεκαετίας, στη 
διάρκεια της οποίας υπήρξαν σχεδόν 
10.000 θάνατοι (10%) από οποιαδήποτε 
αιτία και σχεδόν 8.000 καρδιαγγειακά 
περιστατικά (8%), όπως εμφράγματα και 
εγκεφαλικά.

Η μελέτη συσχέτισε τους θανάτους 
και τα καρδιαγγειακά περιστατικά με το 
βαθμό σωματικής δραστηριότητας των 
συμμετεχόντων, τόσο στη δουλειά τους 
όσο και στον ελεύθερο χρόνο τους. Δια-
πιστώθηκε ότι, σε σχέση με όσους είχαν 
ελάχιστη σωματική δραστηριότητα στον 
ελεύθερο χρόνο, όσοι είχαν μέτρια, υψη-
λή ή πολύ υψηλή δραστηριότητα, είχαν 
αντίστοιχα 26%, 41% και 40% μειωμένο 
κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

Αντίθετα, στην περίπτωση της σωματι-
κής δραστηριότητας στο πλαίσιο της ερ-
γασίας, σε σχέση με όσους είχαν ελάχιστη 
κινητικότητα, εκείνοι με υψηλή και πολύ 

υψηλή σωματική δραστηριότητα είχαν 
αντίστοιχα 13% και 27% μεγαλύτερο κίν-
δυνο θανάτου. Με άλλα λόγια, ενώ η σω-
ματική δραστηριότητα κάθε είδους στον 
ελεύθερο χρόνο (όχι μόνο η γυμναστική 
ή γενικότερα η άσκηση) ωφελεί, στη δου-
λειά μάλλον φέρνει αντίθετα αποτελέ-
σματα.

Κατά παρόμοιο τρόπο, όσον αφορά τα 
καρδιαγγειακά περιστατικά (θανατηφόρα 
και μη), η μέτρια, υψηλή και πολύ υψηλή 
δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο σχε-
τίζεται αντίστοιχα με μειωμένο κίνδυνο 
κατά 14%, 23% και 15%, ενώ στην πε-
ρίπτωση της εργασίας η υψηλή και πολύ 
υψηλή δραστηριότητα σχετίζεται με αυ-
ξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο κατά 15% 
και 35% αντίστοιχα.

«Πολλοί άνθρωποι με χειρωνακτικές 

εργασίες πιστεύουν ότι γίνονται πιο υγι-
είς μέσω της επαγγελματικής σωματικής 
δραστηριότητάς τους και ότι συνεπώς 
μπορούν να χαλαρώσουν στο σπίτι τους. 
Δυστυχώς τα ευρήματα μας δείχνουν ότι 
αυτό δεν συμβαίνει. Αυτοί οι εργαζόμε-
νοι θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τη 
σωματική δραστηριότητα στον ελεύθερο 
χρόνο τους, αν και συχνά είναι πολύ κου-
ρασμένοι από τη δουλειά τους για να κά-
νουν κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Χόλτεμαν. Οι 
λόγοι που συμβαίνει η πιο πάνω παραδο-
ξότητα δεν έχουν διαλευκανθεί μέσα από 
την εν λόγω μελέτη. Όπως είπε ο Χόλ-
τεμαν, πάντως, ακόμη και μια 30λεπτη 
βόλτα με γρήγορο βήμα μετά τη δουλειά 
μπορεί να ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό την 
υγεία και αυτών των ανθρώπων αλλά και 
όλων των υπολοίπων.

Κάνει καλό στην υγεία μόνο στον ελεύθερο χρόνο και όχι στη δουλειά

Της
Κριστίν Κιλικίτα

Τι είναι 
το serum 
προσώπου

Serum στον τομέα ομορφιάς είναι τα προϊ-
όντα - οροί με βάση το νερό, τα οποία συγκε-
ντρώνουν μεγαλύτερη ποσότητα από ενεργά 
συστατικά και δρουν εντονότερα, καθώς όταν 
χρησιμοποιούνται στο δέρμα διασπώνται ευ-
κολότερα, άρα απορροφώνται και σε βαθύτερες 
στοιβάδες της επιδερμίδας.  

Είναι το serum ένα ενυδατικό προϊόν;
Και ναι και όχι. Ο ορός μπορεί να είναι γε-

μάτος ενυδατικά συστατικά (υαλουρονικό οξύ, 
ceramides κ.λπ.) για να βοηθήσει το δέρμα να 
διατηρήσει την υγρασία, όμως αυτό δεν σημαί-
νει ότι είναι ενυδατικό προϊόν. Οι λοσιόν προ-
σώπου και οι κρέμες είναι πλουσιότερες σε συ-
στατικά και δημιουργούν ένα φράγμα στο πάνω 
μέρος του δέρματος για να διατηρήσουν όλα 
αυτά τα καλά υλικά.

Πόσο συχνά πρέπει να χρησιμοποιώ 
τον ορό μου;

Όλα αυτά εξαρτώνται από τον ορό. Διαβάστε 
την ετικέτα, αλλά μια φορά την ημέρα πιθανότα-
τα να καλύψει τις ανάγκες σας.

Ποια η διαφορά μεταξύ ορού και λαδιού 
προσώπου;

Οι παραδοσιακοί οροί βασίζονται στο νερό, 
αν και, καθώς αυξάνεται η νέα τάση στα έλαια 
προσώπου (και υπάρχουν όλο και περισσότε-
ρα στην αγορά), περισσότερα έλαια διατίθενται 
στην αγορά ως «οροί». Υπάρχουν οροί με βάση 
το νερό και οροί με βάση το λάδι. Οι οροί με 
βάση το νερό πηγαίνουν κάτω από την κρέμα 
και είναι πολύ σημαντικοί. Τρέφουν το εσω-
τερικό στρώμα του δέρματος επειδή το μόριο 
είναι πολύ μικρό, έτσι διεισδύει λόγω του P50 
φυσικά. Οι οροί με βάση το λάδι πηγαίνουν 
πάνω από την ενυδατική κρέμα επειδή έχουν 
μεγαλύτερο μόριο.  Ουσιαστικά διατηρούν την 
κρέμα και ό,τι αλλο βάζετε καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ημέρας. 

Πώς μπορώ να κάνω το serum να δρά-
σει ακόμα καλύτερα;

Είναι πολύ σημαντικό πριν βάλετε το serum 
να είστε βέβαιες 100% ότι το πρόσωπό σας είναι 
πολύ καθαρό. Το επόμενο βήμα είναι το serum 
και η κρέμα προσώπου να εφαρμοστούν με λίγο 
μασάζ. Και αυτό γιατί όταν κάνετε μασάζ στο 
πρόσωπό σας διεγείρετε τη μικροκυκλοφορία 
και με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε την επιδερμίδα 
σας, μέσω της θερμότητας που δημιουργείται, 
να απορρόφησει καλύτερα τα προϊόντα.  Αυτός 
είναι και ένας από τους λόγους που όταν πάμε 
στην αισθητικό μας, ακόμα και μια εξπρές θε-
ραπεία να κάνουμε το πρόσωπό μας να δείχνει 
πολύ ενυδατωμένο και φρέσκο. 

Πώς να κάνω μασάζ στο πρόσωπό μου;
Κατά κύριο λόγο πρέπει πάντα να χρησι-

μοποιείτε ανοδικές κινήσεις προσώπου και να 
επιμένετε λίγο παραπάνω στα σημεία όπου 
υπάρχουν ατέλειες. Οι κινήσεις σας θα πρέπει 
να είναι απαλές και αργές. Φυσικά μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε κάποιο εργαλείο ομορφιάς 
ώστε να σας κάνει τη ζωή πιο εύκολη. 

Ποια είναι η χρήση του serum;
Αναλόγως με την ανάγκη της επιδερμίδας 

σας. Ενώ οι οροί φημίζονται για την αντιγηρα-
ντική τους δράση, λόγω της βαθιάς εισχώρησης 
στην επιδερμίδα, μπορούν να καλύψουν κι άλ-
λες ανάγκες. Διαβάστε τις χρήσεις τους και τα 
συστατικά. 

Πώς και πότε εφαρμόζεται το serum;
Πρωί: Serum - κρέμα ημέρας - μακιγιάζ. 
Βράδυ: Ντεμακιγιάζ – serum - κρέμα νύχτας. 
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σταυρόλεξο

sudoku
ΛΥΣΗ

ζώδια
ΚΡΙΟΣ

Αν έχεις γεννηθεί το δεύτερο δεκαήμερο, 
θα έχεις να αντιμετωπίσεις ευαισθησίες, οι 
οποίες μπορεί να προέρχονται από την οικο-
γένεια ή από άτομα με τα οποία συνδέεσαι 
με έναν πολύ συναισθηματικό τρόπο.

ΤΑΥΡΟΣ
Πρόκειται να αποκτήσεις εμπειρίες που 

τις έχεις ανάγκη, επειδή σε εξελίσσουν, ενώ 
ταυτόχρονα σε υποχρεώνουν να δεις την 
πραγματικότητα με άλλα μάτια.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Μη δώσεις σημασία σε εντάσεις που θα 

προκύψουν από εγωιστικές αντιλήψεις και 
καταστάσεις, γιατί δεν σε αφήνουν να δεις 
την αλήθεια και χωρίς να το θέλεις παραποι-
είς ένα μέρος από αυτήν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Yπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα, όμως 

ο στόχος είναι να μην παρασυρθείς από τις 
απαιτήσεις των άλλων, αλλά να κάνεις δικά 
σου πράγματα, τα οποία θα σε ευχαριστή-
σουν.

ΛΕΩΝ
Θα πρέπει να κάνεις κάποιες εκκαθαρί-

σεις και θα ξεχωρίσεις μέσα σου το σωστό 
από το λάθος, πάντα σε σχέση με το άτομό 
σου και τη ζωή σου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα θα πρέπει να αλλάξεις ριζικά κα-

τευθύνσεις και να ακολουθήσεις μια πιο δυ-
ναμική στρατηγική, για να κατευθύνεις τις 
καταστάσεις εκεί που θέλεις εσύ.

ΖΥΓΟΣ
Κινήσου με σοβαρότητα και βάλε πρό-

γραμμα, για να μπορέσεις να πετύχεις τους 
στόχους σου. Μόνο να μην στεναχωριέσαι 
και να μην καταπιέζεσαι.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Μια νέα, περισσότερο υποκειμενική 

πραγματικότητα, μπορεί μεν να σου δώσει 
δημιουργικές ιδέες, αλλά από την άλλη θα 
σου κόψει τις ευκαιρίες, αν δεν έχεις τη δι-
αλλακτικότητα να διαπραγματευτείς οτιδή-
ποτε τύχει στο δρόμο σου.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Ανήκεις στα άτομα που καταφέρνουν πά-

ντα να ελίσσονται και να συμπεριφέρονται 
όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Αυτό πρέπει 
να κάνεις και τώρα. Με ηρεμία όλα θα σου 
πάνε όπως τα θέλεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η επικοινωνία που θα έχεις με τον περί-

γυρό σου είναι πολύ καλή. Φρόντισε απόψε 
να δεις φιλικά άτομα που έχεις να συναντή-
σεις καιρό για να αναθερμάνεις τις σχέσεις 
από τις οποίες έχεις απομακρυνθεί λιγάκι.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Θα προσπαθήσεις να ισορροπήσεις μετα-

ξύ των έντονων συναισθηματικών αναγκών 
σου κι εκείνες των άλλων ατόμων.

ΙΧΘΥΕΣ
Σήμερα η αγωνιστικότητά σου θα είναι σε 

υψηλά επίπεδα και με υπομονή και σωστό 
προγραμματισμό θα κάνεις πραγματικότητα 
αυτά που έχεις στο μυαλό σου.

Κριθαρότο με καλαμαράκια

Υλικά:
• 1 κρεμμύδι, μεγάλο • 1 σκ. σκόρδο • 1 κο-

λοκυθάκι, μέτριο • 2-3 κ.σ. ελαιόλαδο • 150 γρ. 
κριθαράκι, μέτριο • 100 γρ. κρασί λευκό • 200 γρ. 
ντομάτα κονκασέ • ξύσμα λεμονιού, από 1 λεμό-
νι • χυμό λεμονιού, από 1 λεμόνι • 400 γρ. νερό 
• 200 γρ. καλαμαράκια τηγανητά • 1 κ.σ. ταχίνι • 
1 κ.σ. άνηθο, ψιλοκομμένο • αλάτι, προαιρετικά • 
πιπέρι, προαιρετικά

Για το σερβίρισμα:
• άνηθο, ψιλοκομμένο

Εκτέλεση:
Κόβουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο σε χο-

ντρές φέτες. Κόβουμε το κολοκυθάκι στη μέση 
κατά μήκος και έπειτα σε χοντρές φέτες, για να 
μη λιώσει στο μαγείρεμα και χάσει τη γεύση του. 
Βάζουμε 2 κ.σ. ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα σε 
μέτρια φωτιά και ρίχνουμε μέσα τα λαχανικά. 
Ανακατεύουμε με μια ξύλινη κουτάλα και τα 
σοτάρουμε 5-7 λεπτά μέχρι να καραμελώσουν. 
Προσθέτουμε το κριθαράκι και σοτάρουμε για 
2-3 λεπτά ανακατεύοντας συνεχώς με την ξύ-

λινη κουτάλα, για να θωρακιστεί καλά και να 
μη σπάσει την ώρα που θα βράζει. Σβήνουμε με 
το κρασί και περιμένουμε μέχρι να εξατμιστεί. 
Προσθέτουμε την ντομάτα κονκασέ, το ξύσμα, το 
χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε. Προσθέτου-
με το νερό σε τρεις δόσεις. Ρίχνουμε το 1/3 του 
νερού, χαμηλώνουμε τη φωτιά στο μέτριο και 
ανακατεύουμε συνεχώς. Μόλις απορροφήσει το 
κριθαράκι την πρώτη δόση του νερού, ρίχνουμε 
το άλλο 1/3. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία 
μέχρι να τελειώσει όλο το νερό ανακατεύοντας 
συνεχώς. Το κριθαράκι είναι έτοιμο μόλις απορ-
ροφήσει όλο το νερό, μετά από περίπου 15 λεπτά. 
Κόβουμε τα τηγανητά καλαμαράκια σε κομμάτια 
και τα προσθέτουμε στην κατσαρόλα. Ανακατεύ-
ουμε μέχρι να ενσωματωθούν με όλα τα υπό-
λοιπα υλικά. Αφαιρούμε την κατσαρόλα από τη 
φωτιά και ελέγχουμε τα καρυκεύματα, καθώς το 
καλαμάρι είναι αρκετά αλμυρό. Προσθέτουμε το 
ταχίνι, τον ψιλοκομμένο άνηθο και προαιρετικά 
αλάτι και πιπέρι, αν θέλουμε να δώσουμε παρα-
πάνω ένταση στο φαγητό. Ανακατεύουμε καλά.

Σερβίρουμε με έξτρα ψιλοκομμένο άνηθο.

 Οι ορισμοί Α αφορούν 
τις λέξεις που γράφονται 
στις 13 οριζόντιες σειρές. 
Οι ορισμοί Β αφορούν τις 
λέξεις που γράφονται, με 
ωρολογιακή κατεύθυνση, 
στις 6 ομόκεντρες κορνί-
ζες, με πρώτη την εξωτερι-
κή. Όλες οι λέξεις γράφο-
νται η μια μετά την άλλη, 
χωρίς ενδιάμεσα μαύρο. 
Τα σημειωμένα γράμματα 
δείχνουν την αρχή της 
πρώτης λέξης κάθε κορ-
νίζας.

ΟΡΙΣΜΟΙ A
1 Ευχάριστη ζέστη - Πήλινο δο-
χείο όπου ψήνεται φαγητό. 2 Ήταν 
ο Θουκυδίδης και ο Ξενοφώντας 
(μια γραφή). 3 Κλάδος της ναυτι-
λίας. 4 Θεληματικός - Ότο ...: Αμε-
ρικανός φυσικός βραβευμένος με 
Νόμπελ (1943). 5 Μεταβιβάζω 
έντεχνα (μτφ.) - Αυτό που βγάζει 
μεγάλη βοή (μια γραφή). 6 Ίδιο με 
άλλο - Ένα αλλαντικό - Σύμφω-
να... σιωπής. 7 Εργαλείο για την 
κατεργασία μετάλλων - Σαφής 
δήλωση της έννοιας. 8 Ακολου-
θεί τη δύση του ήλιου - Φρέσκα 
- Μεταφορικά, η πολύ ωραία γυ-
ναίκα. 9 «Ματωμένα ...»: έργο 
του Σπύρου Μελά - Γυναικολογι-
κό τεστ (συντ.) - Βγαίνει από το 
ζαχαροκάλαμο. 10 Πάρα πολύ 
- Πρωτοφανής. 11 Παραγωγή 
χειροτεχνικών προϊόντων και ιδί-
ως υφασμάτων - Συνεχόμενα στο 
αλφάβητο. 12 Είμαι όρθιος, στέ-

κομαι - Μεγάλη αγελάδα. 13 Συ-
νοικία της Θεσσαλονίκης - Ανήκει 
στα δημητριακά (μια γραφή).

ΟΡΙΣΜΟΙ Β
1 Κείμενο μελοδράματος, οπερέ-
τας ή ορατόριου - Περιποιούμαι 
όσους έχουν ανάγκη φροντίδας 
(μτφ.) - Το όνομα ενός από τους 
προδρόμους του Νεοελληνικού 
Διαφωτισμού (18ος αιώνας) 
- Ρωμαίος αυτοκράτορας (98-
117) - Τα όρια των... ΗΠΑ - Ανα-
φέρονται και τέτοια πυρά - Είδος 
σουγιά που κλείνει (μια γραφή) 
- Πυρσός. 2 Σύνεργο του μπα-
κάλη - Περιοχή της Παλαιστίνης 
στα νοτιοανατολικά της Νεκράς 
Θάλασσας - Ατημέλητα ή ακα-
τάστατα - Το ποτό των θεών της 
ινδικής μυθολογίας - Είδος δέρ-
ματος - Βρεγμένα, υγρά - Ιταλός 
θεατράνθρωπος - Ζητιάνος της 
«Οδύσσειας». 3 Αρχαίο χορικό 

άσμα με συνοδεία αυλού (καθ.) - 
Το όργανο της ακοής (παλιά γρα-
φή) - Βιβλικό θαλάσσιο τέρας που 
συμβολίζει το κακό - Αραιό - Αρ-
χικά δήμων - Λουί Ντε ...: παλιός 
Γάλλος ηθοποιός. 4 Λίμνη της 
Κορινθίας - Η σωματική ή ηθική 
αντοχή - Ετήσιος. 5 Προβλέπω 
και έτσι - Το όνομα του Γκογκέν - 
Αντίς ...: η πρωτεύουσα της Αιθιο-
πίας. 6 Σύζυγος του Νεοπτόλεμου 
και μητέρα της Δανάης (μυθ.).

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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Περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα γύρω από την Κριμαία επιβάλλει η Μόσχα
Η Ρωσία θα απαγορεύσει τη ναυσιπλοΐα για 

τα ξένα πολεμικά και κρατικά πλοία σε τρεις 
θαλάσσιες ζώνες της Κριμαίας, της ουκρανικής 
χερσονήσου που έχει προσαρτήσει η Μόσχα, 
ανακοίνωσε το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

Η ουκρανορωσική ένταση κλιμακώνεται 
τις τελευταίες εβδομάδες, με το Κίεβο να κατη-
γορεί τη Μόσχα ότι αναζητεί πρόσχημα για να 
εισβάλει στην Ουκρανία και τη Μόσχα να κα-
τηγορεί το Κίεβο ότι προετοιμάζει επίθεση κατά 
των φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική 
Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει αναπτύξει στρατιωτικές δυνά-
μεις στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας, στην 
Κριμαία και διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις στη 
Μαύρη Θάλασσα.

«Από τις 24 Απριλίου και ώρα 21:00 μέχρι τις 
31 Οκτωβρίου και ώρα 21:00, η διέλευση από τα 
χωρικά ύδατα της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα 

πολεμικά πλοία και άλλα κρατικά σκάφη θα δι-
ακοπεί», ανακοίνωσε η αρμόδια διεύθυνση του 
ρωσικού Υπουργείου Άμυνας στο Ria Novosti.

Η απαγόρευση αφορά τρεις θαλάσσιες ζώνες: 

το δυτικό άκρο της Κριμαίας, τη ζώνη νότια της 
Σεβαστούπολης στο Χουρζούφ και τέλος το «τρί-
γωνο» ανοιχτά της χερσονήσου του Κερτς κοντά 
στο θαλάσσιο πάρκο Οπούκσκι.

Η τελευταία αυτή ζώνη είναι η πλέον επίμα-
χη, διότι βρίσκεται κοντά στον Πορθμό του Κερτς 
που ενώνει τη Μαύρη Θάλασσα με την Αζοφική 
Θάλασσα και είναι κρίσιμης σημασίας για τις ου-
κρανικές εξαγωγές σιτηρών και χάλυβα.

Εντάσεις έχουν δημιουργηθεί κατά το πα-
ρελθόν στη ζώνη αυτή, όπως στο επεισόδιο του 
2018, όταν η Ρωσία συνέλαβε τρία ουκρανικά 
πολεμικά πλοία.

Τότε, το Κίεβο και οι Δυτικοί είχαν κατηγο-
ρήσει τη Ρωσία ότι θέτει σκοπίμως εμπόδια στη 
ναυσιπλοΐα των εμπορικών πλοίων μέσω του 
Πορθμού του Κερτς, τον έλεγχο του οποίου δι-
εκδικεί η Μόσχα μετά την προσάρτηση της Κρι-
μαίας.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν 
το πρωί της Παρασκευής σε νέο περιστατικό 
με μαζικούς πυροβολισμούς στις ΗΠΑ, σύμ-
φωνα με τις Αρχές, οι οποίες ανέφεραν ότι 
αυτοκτόνησε ο ένοπλος, ο οποίος δεν έχει 
ταυτοποιηθεί προς το παρόν.

Όλα τα θύματα βρέθηκαν στις εγκαταστά-
σεις του ομίλου ταχυμεταφορών FedEx, όπου 
άνοιξε πυρ ο δράστης. «Έχουμε πολλούς αν-
θρώπους με τραύματα από σφαίρες», δήλωσε 

η εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Τζίνα Κουκ, 
χωρίς να αναφέρει τον αριθμό τους.

Σύμφωνα με αμερικανικά Μέσα, τουλάχι-
στον τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο 
νοσοκομείο, εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται 
σε κρίσιμη κατάσταση. Άλλοι δύο πήραν τις 
πρώτες βοήθειες επί τόπου και δεν χρειάστη-
κε να νοσηλευτούν.

Αυτόπτης μάρτυρας, που εργάζεται στην 
εγκατάσταση, δήλωσε στο WISH-TV ότι είδε 

έναν άνδρα με αυτόματο τουφέκι, αφού 
άκουσε αρκετούς πυροβολισμούς. Ένας άλ-
λος μάρτυρας είπε στο WTTV ότι η ανιψιά 
του ήταν στο αυτοκίνητό της όταν ο ύποπτος 
άνοιξε πυρ και τραυματίστηκε στο χέρι.

Σύμφωνα με την Κουκ, η Αστυνομία προ-
σπαθεί να εξακριβώσει τα κίνητρα του δράση 
και ζήτησε από τους συγγενείς των εργαζομέ-
νων στη FedEx να μεταβούν στο ξενοδοχείο 
Holiday Inn, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο 

της πόλης.
Εκπρόσωπος της FedEx δήλωσε ότι η 

εταιρεία έχει ενημερωθεί για το περιστατικό. 
«Προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε περισσό-
τερες πληροφορίες και συνεργαζόμαστε με 
τις Αρχές», τόνισε.

Είναι η πολλοστή πολύνεκρη επίθεση στις 
Ηνωμένες Πολιτείες τον τελευταίο χρόνο, 
ενώ δεκάδες αθώοι πολίτες δολοφονήθηκαν 
σε δημόσιους και μη χώρους.

Πολύνεκρη επίθεση στην Ιντιανάπολη - Αυτοκτόνησε ο δράστης

Γαλλία: Ψηφίστηκε ο νόμος για την «Καθολική Ασφάλεια»
Το κοινοβούλιο της Γαλλίας ψήφισε αργά 

την Πέμπτη το νόμο για την «Καθολική 
Ασφάλεια», ο οποίος δίνει υπερεξουσίες στην 
Αστυνομία, παρά τις έντονες αντιδράσεις και 
την κριτική που δέχτηκε από ακτιβιστές πο-
λιτικών δικαιωμάτων, οι οποίοι φοβούνται 
ότι η νέα νομοθεσία απειλεί τις προσπάθειες 
να αποτραπούν οι καταχρήσεις των αστυνο-
μικών.

Ο νόμος εγκρίθηκε με 75 ψήφους «υπέρ» 
και 33 «κατά» στην Εθνοσυνέλευση, όπου 
το κόμμα του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ 
Μακρόν, που πρότεινε το μέτρο, έχει ισχυρή 
πλειοψηφία. Η Γερουσία έχει ήδη υιοθετήσει 
το νόμο.

Σε μια προσπάθεια να μετριάσουν την 
κριτική, οι βουλευτές τροποποίησαν τα πλέ-
ον αμφιλεγόμενα άρθρα του κειμένου. Λέει 
τώρα ότι η βοήθεια για τον εντοπισμό αστυ-
νομικών που είναι εν ενεργεία, «με την προ-
φανή πρόθεση να προκαλέσει βλάβη σε αυ-

τόν», θα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 
5 ετών και πρόστιμο 75.000 ευρώ (89.800 $).

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν 
στο Παρίσι τοΝ Νοέμβριο για να καταγγεί-
λουν την αρχική διάταξη που καθιστούσε 
παράνομη τη δημοσίευση εικόνων αστυνομι-
κών με πρόθεση να τους προκαλέσει βλάβη.

Οι πολέμιοι λένε ότι το νέο σχέδιο παρα-
μένει ασαφές και υπόκειται σε ερμηνεία από 
τους αστυνομικούς. Φοβούνται επίσης ότι θα 
τρομοκρατήσει τους ανθρώπους που προ-
σπαθούν να καταπολεμήσουν την αστυνομι-
κή κακοποίηση και τις διακρίσεις, τραβώντας 
και δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο. 
Σημειώνεται ότι τα αριστερά αντιπολιτευόμε-
να κόμματα ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους 
να προσφύγουν στο Συνταγματικό Δικαστή-
ριο, υποστηρίζοντας πως ο νέος νόμος αφή-
νει απροστάτευτους τους πολίτες, σε αντίθε-
ση με τις υπερεξουσίες της Αστυνομίας.

Η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν 

ισχυρίζεται ότι ο νόμος ήταν απαραίτητος για 
την καλύτερη προστασία της Αστυνομίας εν 
μέσω απειλών και επιθέσεων από ένα βίαιο 
«περιθώριο» και αυξανόμενης παρενόχλησης 
στα κοινωνικά μέσα.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Ζεράλτν Νταρ-
μανίν, επαίνεσε το «συμβιβασμό» στον οποίο 
προχώρησαν οι νομοθέτες στο κείμενο. Το 
νομοσχέδιο δίνει επίσης περισσότερη αυτο-
νομία στην τοπική αστυνομία και επεκτείνει 
τη χρήση drone επιτήρησης, εν μέσω άλλων 
μέτρων.

Το γαλλικό παράρτημα της Διεθνούς 
Αμνηστίας προειδοποίησε στο Twitter για 
τους «κινδύνους» του νομοσχεδίου για τις 
πολιτικές ελευθερίες και κατήγγειλε τις «γε-
νικευμένες πρακτικές παρακολούθησης». Το 
κείμενο περιέχει «ασαφείς διατάξεις που θα 
μπορούσαν να επιτρέψουν καταχρηστικές 
και άδικες νομικές διαδικασίες», ανέφερε η 
ομάδα δικαιωμάτων.

Το 2018 η Ρωσία συνέλαβε 
τρία ουκρανικά πολεμικά 
πλοία στην ίδια περιοχή

Ενάντια στις 
πολιτικές 
ελευθερίες
Το γαλλικό παράρτημα 
της Διεθνούς Αμνηστίας 
προειδοποίησε στο Twitter 
για τους «κινδύνους» του 
νομοσχεδίου για τις πολιτικές 
ελευθερίες και κατήγγειλε 
τις «γενικευμένες πρακτικές 
παρακολούθησης».

Υπερεξουσίες στην Αστυνομία - Αντιδράσεις από κόμματα και ακτιβιστές πολιτικών δικαιωμάτων

Συνομιλίες στη Βιέννη, 
εμπλουτισμός ουρανίου  
στη Νατάνζ

Ενώ στην Αυστρία διεξάγονται από την 
Πέμπτη εντατικές διαπραγματεύσεις για 
τη διάσωση της συμφωνίας του 2015, το 
Ιράν, διά του επικεφαλής του πυρηνικού 
προγράμματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, 
ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι άρχισε να 
εμπλουτίζει ισότοπο ουρανίου 235 σε ποσο-
στό 60%, σύμφωνα με την προαναγγελθεί-
σα την Τρίτη απόφασή του.

«Ο εμπλουτισμός ουρανίου στο 60% εί-
ναι σε εξέλιξη στις πυρηνικές εγκαταστάσεις 
[του συμπλέγματος] του Μάρτυρα Αχμάντι-
Ροσάν» της Νατάνζ, στο κεντρικό Ιράν, με-
ταδίδει το πρακτορείο Tasnim, επικαλούμε-
νο τον διευθυντή του ιρανικού οργανισμού 
ατομικής ενέργειας, Αλί Ακμπάρ Σαλεχί, 
χωρίς να παρέχει άλλες λεπτομέρειες.

Μετά την έκρηξη που σημειώθηκε την 
Κυριακή στο εργοστάσιο εμπλουτισμού 
ουρανίου της Νατάνζ, την ευθύνη για την 
οποία απέδωσε η Τεχεράνη στο Ισραήλ, η 
Ισλαμική Δημοκρατία ανακοίνωσε την Τρί-
τη ότι επρόκειτο να εμπλουτίσει το μετάλ-
λευμα αυτό στο 60%, πολύ πιο πάνω από το 
20% στο οποίο το εμπλουτίζει από τον Ια-
νουάριο και από το ανώτατο όριο του 3,67% 
που επιτρέπεται βάσει της διεθνούς συμφω-
νίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν 
που επιτεύχθηκε στη Βιέννη το 2015.

Η δήλωση του Σαλεχί γίνεται ενώ από 
την Πέμπτη διεξάγονται συνομιλίες στη Βι-
έννη με σκοπό τη διάσωση της συμφωνίας 
αυτής που κινδυνεύει να καταρρεύσει μετά 
την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να 
αποσυρθούν μονομερώς το 2018, υπό την 
προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνάντηση άφησε «σε γενικές γραμ-
μές θετική εντύπωση», δήλωσε ο Ρώσος 
πρεσβευτής στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής 
Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στη Βιέννη, Μιχαήλ Ου-
λιάνοφ, σύμφωνα με τον οποίο «η εργασία» 
αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες 
μέρες.

Την Τετάρτη, η Γερμανία, η Γαλλία και η 
Βρετανία, οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες που 
είναι μέρη (μαζί τη Ρωσία, την Κίνα και το 
Ιράν) της συμφωνίας, «σημείωσαν με μεγά-
λη ανησυχία» την ιρανική ανακοίνωση για 
εμπλουτισμό στο 60%.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός Πρόεδρος, 
Χασάν Ροχανί, χαρακτήρισε αβάσιμες τις 
«ανησυχίες» που εξέφρασαν το Βερολίνο, 
το Λονδίνο και το Παρίσι, λέγοντας πως η 
χώρα του δεν επιδιώκει να αποκτήσει ατο-
μική βόμβα.

ΔΙΕΘΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

29ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 |



Τον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας και αρχη-
γό της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU), 
Μάρκους Ζέντερ, θεωρεί καταλληλότερο για το 
χρίσμα της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) το 
44% των Γερμανών, ενώ ο αρχηγός του Χριστια-
νοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), Άρμιν Λάσετ, 
συγκεντρώνει την προτίμηση μόλις του 17%.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του νέου 
Deutschlandtrend, που παρουσιάστηκε νωρίς 
την Παρασκευή από το πρώτο κανάλι της γερ-
μανικής τηλεόρασης ARD, το 72% των ψηφο-
φόρων της Χριστιανικής Ένωσης προτιμά ως 
υποψήφιο καγκελάριο τον Ζέντερ, έναντι του 
15% που επιλέγει τον Λάσετ. Σε ό,τι αφορά τον 
γενικό πληθυσμό, το 33% των ερωτηθέντων 
θεωρεί ακατάλληλους και τους δύο υποψηφί-

ους.
Η απόφαση σχετικά με την επιλογή του 

υποψήφιου καγκελάριου, που θα οδηγήσει τη 
Χριστιανική Ένωση στις εκλογές της 26ης Σε-
πτεμβρίου, αναμένεται να ληφθεί εντός των 
επόμενων ημερών. Σύμφωνα με το περιοδικό 

«Der Spiegel», η Κοινοβουλευτική Ομάδα της 
Ένωσης μαζεύει υπογραφές προκειμένου το 
θέμα να τεθεί στους βουλευτές των δύο κομμά-
των την ερχόμενη Τρίτη, εάν έως τότε δεν έχει 
υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο αρχηγών. 
«Η Κοινοβουλευτική Ομάδα είναι το μοναδικό 
όργανο στο οποίο συμμετέχουν και τα δύο κόμ-
ματα», επεσήμανε ο πρόεδρος της Επιτροπής 
Εξωτερικών και βουλευτής του CDU, Γκούντερ 
Κριχμπάουμ, ο οποίος έχει αναλάβει τη συγκέ-
ντρωση των υπογραφών.

Σημειώνεται ότι σε προηγούμενη δημοσκό-
πηση για τις εκλογές, το ποσοστό των αναπο-
φάσιστων ανέρχεται στο 21%, ποσοστό το οποίο 
είναι όμως μικρότερο από τους μη ψηφίσαντες 
στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2017 (23,8%).

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ 
Ζελένσκι, απαίτησε την Πέμπτη την ένταξη 
της χώρας του στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, προτρέποντας τους Ευρωπαίους, και 
κυρίως τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ 
Μακρόν, να περάσουν «από τα λόγια στην 
πράξη».

«Δεν μπορούμε να μείνουμε επ’ αόριστον 
στην αίθουσα αναμονής της Ε.Ε. και του 
ΝΑΤΟ», ανέφερε ο Ζελένσκι σε μια συνέντευ-
ξη που παραχώρησε στη «Le Figaro» και η 
οποία αναρτήθηκε απόψε στον ιστότοπο της 
γαλλικής εφημερίδας.

«Έχει έρθει η ώρα να αυξήσουμε ταχύτη-
τα, να μας προσκαλέσουν να ενταχθούμε στην 
Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ», συνέχισε, καταγγέλλοντας 

ταυτόχρονα την «επιθετικότητα» της Ρωσίας 
απέναντι στη χώρα του.

Εδώ και πολλές εβδομάδες, εντείνονται οι 
συγκρούσεις μεταξύ των ουκρανικών δυνά-
μεων και των φιλορώσων αυτονομιστών του 
Ντονμπάς (ανατολική Ουκρανία), ενώ δεκά-

δες χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες συγκεντρώ-
νονται από την απέναντι πλευρά των συνό-
ρων. Το Κίεβο φοβάται ότι η Μόσχα αναζητά 
μια αφορμή για να δικαιολογήσει μια ένοπλη 
επιχείρηση, ωστόσο το Κρεμλίνο διαβεβαιώνει 
ότι «δεν απειλεί κανέναν» και, με τη σειρά του, 
καταγγέλλει τις ουκρανικές «προκλήσεις» και 
τις «απειλητικές» δραστηριότητες του ΝΑΤΟ.

Ο Ζελένσκι απευθύνθηκε κυρίως στον Γάλ-
λο ομόλογό του: «Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση 
και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν 
μάς θεωρούν πραγματικά μέλος της ευρωπα-
ϊκής οικογένειας, θα πρέπει να ενεργήσουν 
αναλόγως. Επιπλέον, είναι καιρός να σταμα-
τήσουν τα λόγια και να παρθούν αποφάσεις», 
επέμεινε.

Επιδεινώνεται  
η ανθρωπιστική κρίση  

στην Αιθιοπία
«Η ανθρωπιστική κρίση επιδεινώθηκε» στην 

επαρχία Τιγκράι της Αιθιοπίας, καθώς έρχο-
νται οι πρώτες αναφορές για ανθρώπους που 
πεθαίνουν από την πείνα, δήλωσε την Πέμπτη 
ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ο 
αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Υπηρε-
σίας Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), Μαρκ 
Λόουκοκ.

Επί του πεδίου «δεν υπάρχει καμία απόδειξη» 
ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ερυθραίας, που 
κατηγορούνται για ωμότητες, έχουν αποσυρθεί 
από την περιοχή, όπως είχε δηλώσει στα τέλη 
Μαρτίου ο Αιθίοπας Πρωθυπουργός Άμπιι Άχ-
μεντ, πρόσθεσε ο Λόουκοκ στη διάρκεια κεκλει-
σμένων των θυρών συνεδρίασης του Συμβου-
λίου Ασφαλείας. Αυτή η συνεδρίαση, η πρώτη 
έπειτα από περισσότερο από ένα μήνα, πραγμα-
τοποιήθηκε έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ.

«Δυστυχώς πρέπει να πω ότι ούτε ο ΟΗΕ ούτε 
καμία από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις με τις 
οποίες συνεργαζόμαστε έχουν δει αποδείξεις 
απόσυρσης της Ερυθραίας», διευκρίνισε.

Σε ανακοίνωσή της η Αμερικανίδα πρεσβευ-
τής στον ΟΗΕ, Λίντα Τόμας- Γκρίνφιλντ, ανέφε-
ρε ότι η «κυβέρνηση της Ερυθραίας πρέπει να 
αποσύρει αμέσως τις δυνάμεις της από την Αι-
θιοπία».

«Είμαστε σοκαρισμένοι από τις πληροφορίες 
που κάνουν λόγο για βιασμούς και άλλες πρά-
ξεις σεξουαλικής βίας ανείπωτης βαρβαρότητας 

που εξακολουθούν να έρχονται στην επιφάνεια», 
πρόσθεσε, ζητώντας επίσης την απομάκρυνση 
από το Τιγκράι των δυνάμεων της φυλής Αμ-
χάρα, οι οποίες επίσης έχουν κατηγορηθεί για 
ωμότητες.

«Η σύγκρουση δεν έχει τερματιστεί και τα 
πράγματα δεν βελτιώνονται. Χωρίς εκεχειρία 
αυτή η ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση θα συ-
νεχίσει να επιδεινώνεται», προειδοποίησε ο Λό-
ουκοκ. «Επαναλαμβάνω την ανάγκη οι δυνάμεις 
της Ερυθραίας να σταματήσουν τις φρικαλεότη-
τες και να αποσυρθούν. Η ανακοίνωση δεν είναι 
το ίδιο με την πράξη», υπογράμμισε.

«Και ανεξαρτήτως της στολής και των δι-
ακριτικών, οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές 
υπηρεσίες εξακολουθούν να αναφέρουν νέες 
ωμότητες οι οποίες, σύμφωνα με αυτούς, δι-
απράττονται από τις δυνάμεις ασφαλείας της 

Ερυθραίας», εξήγησε.
«Όμως οι στρατιώτες της Ερυθραίας δεν είναι 

οι μοναδικοί δράστες. Σύμφωνα με κάποιες πλη-
ροφορίες, άμαχοι δέχθηκαν επίθεση και εκδιώ-
χθηκαν από τα σπίτια τους στο δυτικό Τιγκράι 
από πολιτοφυλακές της φυλής Αμχάρα», υπο-

γράμμισε ο Λόουκοκ.
Εξάλλου, σύμφωνα με τον ίδιο, η σεξουαλική 

βία έχει αυξηθεί ραγδαία στο Τιγκράι. «Η πλειο-
νότητα των βιασμών διαπράττονται από ένστο-

λους», σημείωσε.
Ο δρ Φασίκα Αμντεσελασί, αρμόδιος των 

υγειονομικών Αρχών του Τιγκράι της μεταβα-
τικής κυβέρνησης της επαρχίας που διορίστηκε 
από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, δήλωσε στο 
Reuters ότι τουλάχιστον 829 περιπτώσεις σε-

ξουαλικών επιθέσεων έχουν αναφερθεί σε πέντε 
νοσοκομεία από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση 
στην περιοχή τον Νοέμβριο.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σεξουαλική 
βία χρησιμοποιείται σε αυτή τη σύγκρουση ως 
όπλο πολέμου, ως ένα μέσο να ταπεινώνουν, να 
τρομοκρατούν και να προκαλέσουν τραύματα σε 
έναν ολόκληρο πληθυσμό», τόνισε ο Λόουκοκ, 
ενώ πρόσθεσε ότι η πλειονότητα των βιασμών 
διαπράττονται από ένστολους.

«Σχεδόν το ένα τέταρτο των καταγγελιών που 
έχει λάβει μια υπηρεσία αφορά ομαδικούς βια-
σμούς. Σε κάποιες περιπτώσεις γυναίκες έπεσαν 
θύματα βιασμού επανειλημμένα στη διάρκεια 
πολλών ημερών. Κορίτσια έως και 8 ετών έχουν 
γίνει στόχος», κατήγγειλε ο Λόουκοκ.

Μαρκ Λόουκοκ: «Η σεξουαλική βία έχει αυξηθεί ραγδαία στο Τιγκράι - 
Χωρίς εκεχειρία η ανθρωπιστική κρίση θα συνεχίσει να επιδεινώνεται»

ξένος τύπος Ο Ζελένσκι ζητά την ένταξη της Ουκρανίας σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ

Γερμανία: Προβάδισμα Ζέντερ έναντι του Λάσετ
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«Σύγκρουση»  
σε απευθείας μετάδοση

Η Εφημερίδα των Συντακτών, Ελλάδα

Αναβαθμισμένο παζάρι υπό την 
εποπτεία ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ

Ριζοσπάστης, Ελλάδα

«Λυμένο» 
Βασίλειο

The Economist, Μ. Βρετανία



ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

31ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 |

Σε έρευνα που πραγµατοποιήθη-
κε το 2017, τα 2/3 των πολιτών των 
κρατών-µελών της ΕΕ δήλωσαν ότι 
οι εν λόγω τεχνολογίες έχουν θετικό 
αντίκτυπο στην ίδια τους τη ζωή, στην 
κοινωνία και στην οικονοµία. Την ίδια 
ώρα η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 
ανάφερε ότι οι Αρχές πρέπει να λά-
βουν µέτρα για αντιµετώπιση των 
επιπτώσεων των τεχνολογιών αυτών.

Σε έρευνες της Ευρωπαϊκής Οργά-
νωσης Καταναλωτών (BEUC) σε 11 
κράτη-µέλη, σχεδόν οι µισοί ερωτη-
θέντες απάντησαν πως αισθάνονται 
ανεπαρκείς σχετικά µε την τεχνητή 
νοηµοσύνη (ΤΝ) ή έχουν άγνοια. 
Εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για 
αθέµιτες διακρίσεις, παραβίαση των 
προσωπικών τους δεδοµένων και χει-
ραγώγηση των αποφάσεών τους από 
τους τεχνολογικούς γίγαντες αλλά 
και τις κυβερνήσεις τους (ενδεικτικά, 
η πλειονότητα των καταναλωτών 
δεν πιστεύει ότι το απόρρητό τους 
προστατεύεται όταν χρησιµοποιούν 
εργαλεία ΤΝ όπως έξυπνα ρολόγια ή 
βοηθούς φωνής).

Το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ που 
αφορά την ψηφιακή µετάβαση έχει 
τρεις βασικούς πυλώνες.

Πρώτος πυλώνας: Προστασία 
από τις κυβερνοαπειλές και 
διασφάλιση της ελευθερίας 
έκφρασης

Ο πρώτος πυλώνας αναφέρεται 
στην ικανότητα των πολιτών να κα-
τανοούν και να αξιοποιούν την τε-
χνολογία αυτή. Πιο συγκεκριµένα, να 
µπορούν οι πολίτες να προστατεύο-
νται από τις κυβερνοαπειλές, όπως 
την παραβίαση δικτύου, την κλοπή 
ταυτότητας και στοιχείων κ.α. Επιπλέ-
ον, την ανάπτυξη υπερταχέων ευρυ-
ζωνικών συνδέσεων για κατοικίες, 

σχολεία και νοσοκοµεία σε όλη την 
ΕΕ. Σηµαντικό στοιχείο στον πυλώνα 
αυτό είναι και η ανάπτυξη της τεχνη-
τής νοηµοσύνης µε τρόπο που να µη 
θίγονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
αφενός και αφετέρου να ενισχύεται 
η εµπιστοσύνη από την πλευρά των 
ανθρώπων.

Η GUE/NGL υποστηρίζει ότι η 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρη-
σης πρέπει να προστατεύεται εξίσου 
µε την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
και των προσωπικών δεδοµένων. 
Σηµαντικό ζήτηµα είναι και η διασπο-
ρά ρητορικής µίσους και παραπλη-
ροφόρησης. Εποµένως, θα πρέπει οι 
ψηφιακές πλατφόρµες να έχουν δια-
φανείς πρακτικές που να ελέγχονται 
και να κρίνονται.

Σε έκθεση που παρουσιάστηκε στο 
Ευρωκοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 
2020, σηµαντική θέση είχε η αρχή 
«ό,τι είναι παράνοµο εκτός διαδικτύου 
είναι παράνοµο και στο διαδίκτυο», 
καθώς και το ότι η προστασία των κα-
ταναλωτών και η ασφάλεια των χρη-
στών, θα πρέπει να αποτελέσουν τις 
«κατευθυντήριες αρχές» του µελλο-
ντικού νόµου για τις ψηφιακές υπη-
ρεσίες. ∆υστυχώς, στην ίδια έκθεση 
παρέµεινε η επιµονή στη ρήτρα της 
εσωτερικής αγοράς, θεσπίζοντας τον 
έλεγχο της χώρας καταγωγής, ρύθµι-
ση η οποία δυσχεραίνει τον έλεγχο 
πάροχων υπηρεσιών (π.χ. airbnb). 
Παράλληλα, υπάρχει συµπερίληψη 
µιας «Αρχής του Καλού Σαµαρείτη» 
που ευνοεί τις πολυεθνικές. Για πα-
ράδειγµα, το Facebook, συνειδητο-
ποιώντας ότι η δηµόσια πίεση για 
να κάνει κάτι ενάντια στο παράνοµο 
περιεχόµενο στο διαδίκτυο έγινε πολύ 
µεγάλη, πρότεινε όπως αντιµετωπίσει 
το πρόβληµα εσωτερικά χωρίς λογο-
δοσία για τους τρόπους/εργαλεία που 

θα εφαρµόσει.

∆εύτερος πυλώνας: Αυστηρή 
ρύθµιση των διαδικτυακών 
αγορών και προστασία των 
καταναλωτών

∆εύτερος πυλώνας είναι αυτός της 
λεγόµενης δίκαιης και ανταγωνιστι-
κής ψηφιακής οικονοµίας. Αρχικά η 
ΕΕ προχώρησε σε αναθεώρηση της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εµπόριο 
και εφαρµόζει ένα εκ των προτέρων 
µέσο/εργαλείο για µεγάλες πλατ-
φόρµες.

Το εργαλείο αυτό αποτελείται από 
µια λίστα µε «αυτά που επιτρέπονται 
και απαγορεύονται» για µεγάλες 
πλατφόρµες.

Οι πιέσεις από το λόµπι των µεγά-
λων πολυεθνικών τεχνολογίας είναι 
βέβαια µεγάλες. Ενδεικτικά, σε έκθεση 
του Corporate Europe Observatory, 
αναφέρεται ότι η Google, η Amazon, 
η Microsoft, το Facebook και η Apple 
ξοδεύουν περίπου 21 εκατοµµύρια 
ευρώ ετησίως (δαπάνη που είναι δι-
πλάσια από εκείνη της αυτοκινητοβι-
οµηχανίας) για να ενισχύουν τις πιέ-
σεις αυτές.

Η GUE/NGL εναντιώθηκε στη 

δηµιουργία κανονισµών που στην 
προσπάθειά τους να εντάξουν όλες 
τις πλατφόρµες, εν τέλει τους δίνουν 
µεγάλη αυτονοµία. Επίσης υποστή-
ριξε την αυστηρότερη ρύθµιση των 
διαδικτυακών αγορών και ενίσχυση 
της ασφάλειας των καταναλωτών, 
την επιβεβληµένη εποπτεία, αυξηµέ-
νες απαιτήσεις διαφάνειας στις εµπο-
ρικές επικοινωνίες, µεγαλύτερη δια-
φάνεια στις εφαρµογές ΤΝ, ελάχιστα 
πρότυπα για δίκαιους, προσβάσιµους, 
χωρίς διακρίσεις και διαφανείς όρους 
συµβάσεων, την αντιµετώπιση του 
παράνοµου περιεχοµένου στο δια-
δίκτυο (διατηρήθηκε η απαγόρευση 
της «γενικής υποχρέωσης παρακο-
λούθησης» και ζητήθηκε ενηµερωµέ-
νος, διαφανής και ανθρωποκεντρικός 
µηχανισµός ειδοποίησης και δράσης) 
και την  απαίτηση για σαφή διάκριση 
µεταξύ παράνοµου και επιβλαβούς 
περιεχοµένου.

Τρίτος πυλώνας: Η ψηφιακή 
µετάβαση να µη µετατραπεί 
σε δούρειο ίππο προώθησης 
άλλων συµφερόντων

Ο τρίτος πυλώνας αφορά το στόχο 
να καταστεί η ΕΕ «παγκόσµια ηγέτι-
δα δύναµη στην ψηφιακή µετάβαση» 
µέσα από την ανάπτυξη ψηφιακών 
προτύπων, τα οποία θα προωθήσει 
σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον στόχος 
είναι η στήριξη των αναπτυσσόµενων 
οικονοµιών στην ψηφιακή µετάβαση.

Σηµαντικότερη έγνοια της οµά-
δας της Αριστεράς στη συγκεκριµένη 
πτυχή είναι να µην αξιοποιηθεί ως 
πρόφαση η ψηφιακή µετάβαση µε 
πραγµατικό σκοπό την επέµβαση στο 
εσωτερικό κρατών για την προώθηση 
των συµφερόντων της ΕΕ.

Το συγκεκριµένο ζήτηµα βρίσκε-
ται ακόµα σε εξέλιξη. Καθοριστικό 
προς αυτή την κατεύθυνση είναι το 
πρόγραµµα «Ψηφιακή Ευρώπη» που 
ουσιαστικά αφορά την περίοδο 2021-
2027 και το διάστηµα αυτό βρίσκεται 
υπό συζήτηση.

Ψηφιακή μετάβαση  
που θα εξυπηρετεί τους πολίτες 

και όχι τις πολυεθνικές

Επείγει η ανάγκη ρύθμισης 
της ψηφιακής μετάβασης

Η τεχνολογία µεταβάλλει γορ-
γά και σε µεγάλο βαθµό τον κόσµο 
όπως τον γνωρίζουµε. Η αλλαγή 
αυτή αφορά όλα τα επίπεδα που 
οι άνθρωποι διαδρούν µεταξύ 
τους. Σηµαντικό µέρος της κίνη-
σης αυτής, ίσως το πιο σηµαντικό, 
αφορά την ψηφιακή µετάβαση. 
Είναι εποµένως φυσικό να προ-
κύπτει ταυτόχρονα και η ανάγκη 
ρύθµισης διάφορων πτυχών της 
διαδικασίας αυτής µέσα από ένα 
πολιτικό πλαίσιο που θα ενσωµα-
τώνει, µεταξύ άλλων, την αναµόρ-
φωση της σχετικής νοµοθεσίας 
της ΕΕ. Οι σχετικές εκθέσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) 
ξεκίνησαν από την περίοδο 2014-
2019. Οι πιο βασικές αφορούν 
την ψηφιοποίηση της βιοµηχα-
νίας και των δηµοσίων υπηρεσι-
ών, τις επενδύσεις σε ψηφιακές 
υποδοµές και υπηρεσίες, τα ερευ-
νητικά προγράµµατα, την ασφά-
λεια στον κυβερνοχώρο, το ηλε-
κτρονικό εµπόριο, τα δικαιώµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας και τη 
νοµοθεσία για την προστασία των 
δεδοµένων.

Η οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτι-
κής Αριστεράς / Βόρειας Πράσινης 
Αριστεράς (GUE/NGL) υπογραµµί-
ζει ότι η µετάβαση αυτή θα πρέπει 
να είναι επωφελής για όλους, δίνο-
ντας προτεραιότητα στους ανθρώ-
πους κατά κύριο λόγο και µετέπει-
τα στην αύξηση των κερδών των 
επιχειρήσεων.

Ενδεικτικές είναι οι προτάσεις 
που συµπεριέλαβε στη γνωµοδό-
τησή του ο ευρωβουλευτής Κώστας 
Αρβανίτης εκ µέρους της GUE/
NGL. Ο Κ. Αρβανίτης τονίζει ότι 

«η Ευρώπη πρέπει να αποτρέψει 
ένα µέλλον στο οποίο η Τεχνητή 
Νοηµοσύνη θα ρυθµίζει τις ζωές 
των ανθρώπων και να χτίσει ένα 
διαφορετικό, όπου τα οφέλη της 
θα τεθούν στην υπηρεσία των ερ-
γαζόµενων, κάτι που όµως για να 
πετύχει δεν θα πρέπει να περιορί-
ζεται στα όρια της ΕΕ των 27, αλλά 
απαιτεί πραγµατικά διεθνή ρύθµι-
ση του θέµατος». Υπογραµµίζει δε 
ότι «η τεχνολογία δεν µπορεί να 
υπερβεί ούτε να παραµερίσει τους 
Κανόνες ∆ικαίου που έχουµε ήδη 

θεσπίσει», για να καταλήξει πως 
κοινός στόχος στη διαδικασία της 
επεξεργασίας των τροπολογιών εί-
ναι η αγωνία «να µην παραδώσου-
µε στην τεχνολογία το προνόµιο 
του “αλγοριθµικού ρυθµιστή”, το δι-
καίωµα της µεσολάβησης ανάµεσα 
στον εργοδότη και τον εργαζόµενο. 
∆εν θα παραµείνουµε θεατές όταν 
άνθρωποι θα παραγκωνίζονται, θα 
καταπιέζονται ή θα διευθύνονται 
από µια µηχανή, υπερεξελιγµένη 
και πρωτοποριακή µεν, αλλά παρ’ 
όλ’ αυτά µηχανή».

GUE/NGL: Προτεραιότητα στους ανθρώπους

Να μην παραδώσουμε 
στην τεχνολογία 
το προνόμιο του 
«αλγοριθμικού 

ρυθμιστή»



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ολοκλήρωση εράνου για την αναστήλωση του Ιερού 
Ναού Παναγίας Μνασή στην κατεχόμενη Μόρφου

Ο έρανος με Αρ. Ν.Π. 11/2020, ο οποίος διενεργήθηκε από το 
Δήμο Μόρφου και την Ιερά Μητρόπολη Μόρφου για την ανα-
στήλωση του Ιερού Ναού της Παναγίας Μνασή στην κατεχόμε-
νη Μόρφου έχει ολοκληρωθεί την 1η Μαρτίου 2021.

Ο έρανος απέφερε το συνολικό ποσό των €955 (εννιακοσίων 
πενήντα πέντε ευρώ) και είχε έξοδα €0,30.

ΔΗΜΟΣ ΜΟΡΦΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΟΡΦΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020/21

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.) ενημερώνει το κοινό ότι οι 
αιτήσεις για τις κρατικές υποτροφίες διδακτορικού επιπέδου για σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό θα εί-
ναι διαθέσιμες από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021, μόνο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτρο-
φιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy.
Ως ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων έχει ορισθεί η Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021. Αιτήσεις που θα 
παραδίδονται / αποστέλλονται εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Οι αιτήσεις θα μπορούν να παραδοθούν στα γραφεία του Ι.Κ.Υ.Κ. ή να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη δι-
εύθυνση info@ikyk.mof.gov.cy ή μέσω ταχυδρομείου, ή μέσω εταιρειών ταχείας μεταφοράς στη διεύθυνση 
Φλωρίνης 7, GREG TOWER, 3ος όροφος, 1065, Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687, Λευκωσία. 
Για λεπτομέρειες σχετικά με την εξασφάλιση των σχετικών αιτήσεων παρακαλώ όπως επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα www.cyscholarships.gov.cy και ενημερωθείτε με τις Ανακοινώσεις που βρίσκονται αναρτημέ-
νες στην «Τελευταία Ενημέρωση». 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@
ikyk.mof.gov.cy ή στο τηλέφωνο 22456433. 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
16 Απριλίου 2021

Υπόσχεση Γάμου
• Ο Γιώργος Χατζηβασιλείου 
από Κατωκοπιά και τέως Πε-
ριστερώνα και η Μαρία Νί-
κου από Λάρνακα έδωσαν 
αμοιβαία υπόσχεση γάμου. 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ)  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 12(1)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(1) των περί 
Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) 
Κανονισμών, με την παρούσα γνωστοποιεί-
ται ότι η JIMCHANG CYPRUS DEVELOPING 
CO LTD (ονόματα αιτητού) προτίθεται να 
υποβάλει αίτηση στον: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ για τη χορήγη-
ση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση 
των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ για την 
ακόλουθη ανάπτυξη: ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕ-
ΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΕ ΜΙΚΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗ
Η αίτηση αφορά τα τεμάχια με αρ. 391, 396 
& 407, Φ/Σχ. 0/2-285-372, ΤΜΗΜΑ 11, 
στην περιοχή του Δήμου ΣΩΤΗΡΑΣ. Το τε-
μάχιο βρίσκεται στη λεωφόρο ΑΓΙΑΣ ΘΕ-
ΚΛΑΣ αρ. 1
Η παρέκκλιση για την οποία υποβάλλεται η 
αίτηση αφορά: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ, ΑΥ-
ΞΗΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Περισσότερες πληροφορίες δυνατό να λη-
φθούν από τα Γραφεία της Πολεοδομικής 
Αρχής κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.
Έγγραφες παραστάσεις είναι δυνατό να υπο-
βληθούν στην Πολεοδομική Αρχή μέσα σε 
διάστημα ενός μηνός από τη δημοσίευση 
της παρούσας ειδοποίησης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Πωλείται οικιστικό   

τεμάχιο σε καταπληκτική   
περιοχή  

(Grammar School)  
και βιοτεχνικό  τεμάχιο 

στη Λακατάμια. 

Τηλ. 99599598, 
99609646
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Οι τεθλιμμένοι:
Μητέρα: Δέσποινα

Τα παιδιά: Άννα Μαρία Χάσικου, Ιωάννης Χάσικος, Φρίξος Χάσικος 
Οικογένεια Φρίξου Κουλέρμου 
Αδέλφια και λοιποί συγγενείς

ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗ 
από την Κοντέα Αμμοχώστου

 κατοίκων Ξυλοτύμβου
και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη τους όπως παραστούν 
και προσευχηθούν μαζί μας.

Παιδιά: Ανδρούλα και Κυριάκος Χαννή
  Βάσω και Μιχαλάκης Πέτρου

  Παναγιώτα και Σωτήρης Σύζινου
  Παντελής και Γιωργούλα Γιαννή
  Σαββούλα και Σάββας Χαλλούμα

Εγγόνια και δισέγγονα

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑ
από το Κοιλάνι

που απεβίωσε χθες Παρασκευή 16/4/2021 σε ηλικία  93 ετών, 
κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 17/04/2021 και ώρα 3:30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό του Μονογενούς στο Κοιλάνι και καλούμε 
όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα  

και λοιποί συγγενείς.

ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΓΙΩΡΓΑΡΟΣ)
από την Παλλουριώτισσα

που απεβίωσε στις 15/4/2021 σε ηλικία 89 ετών, κηδεύουμε 
σήμερα Σάββατο 17/4/2021 από τον Ιερό Ναό Παναγίας Ευ-
αγγελίστριας στην Παλλουριώτισσα η ώρα 12:00 το μεσημέρι.
Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια λόγω πανδημίας.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Μαρούλα Νικολάου 

Αδελφή: Μαρούλα Ζανέτου 
Ανίψια και λοιποί συγγενείς 

Θα γίνονται εισφορές στον Αντιλευχαιμικό Σύνδεσμο Ζωή.

ΠΑΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
από το Νέο Λειβάδι Μόρφου,  
κάτοικο Πόλης Χρυσοχούς

που απεβίωσε την Πέμπτη 15/04/2021 σε ηλικία 83 ετών, κη-
δεύουμε σήμερα Σάββατο 17/04/2021 και ώρα 1:00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αποστόλου Αντρέα στην Πόλη Χρυσοχους και 
καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά, εγγόνια και λοιποί συγγενείς.

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για το Πο-
λυδύναμο Κέντρο Τρίτης Ηλικίας «Η Ελεούσα του Κύκκου».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι παρέστησαν στην κηδεία, κατέθεσαν στεφάνια, έδωσαν εισφορές,  

απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος  
για τον πολυαγαπημένο μας

ΣΩΚΡΑΤΗ ΧΑΣΙΚΟ

MNHMOΣΥΝΟ
Τελούμε αύριο Κυριακή 18 Απριλίου 2021, στον Ιερό Ναό 
Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας στην Ξυλοτύμπου, το ετή-
σιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των πολυαγα-
πημένων και αξέχαστών μας γονέων

ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά 

ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, αδελφό και θείο

ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού 

ΦΟΙΒΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ 
από την Κυθρέα,  

τέως κάτοικου Κοφίνου
 

έκανε εισφορά €100  
στη «Χαραυγή» στη μνήμη του

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ
Η οικογένεια  

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ 
ΟΔΟ ΛΗΔΡΑΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ενοικιάζεται κατάστημα, κενό κατοχής, για εμπορική χρή-
ση, στην οδό Λήδρας 134 στη Λευκωσία. Συνολικό εμβα-
δό 73 τ.μ. 

Ενοίκιο €2000. Προτιμητέο μακροχρόνιο συμβόλαιο.

Για πληροφορίες, τηλέφωνα 99305619 / 99450100,                        
ώρες 9.00 - 18.00.
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Ζητείται πολιτικός μηχανικός  
για πρακτική άσκηση

Ζητείται απόφοιτος πολιτικός μηχανικός στο μελετητικό γρα-
φείο Domostatica στην Πάφο για 12μηνη πρακτική άσκηση 
μέσω του προγράμματος του ΕΤΕΚ για νέους μέχρι 29 ετών 
που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτι-
σης. Απαιτείται καλή γνώση AutoCAD και όρεξη για δουλειά. 
Ο απόφοιτος θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει σημαντικές 
εμπειρίες στη μελέτη και επίβλεψη κτιριακών έργων. Ο εν-
διαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το τηλ. 
99316116 (Ευθύμιος Περατικός).
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/05/2021

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται Toyota Corolla, 16cc, τετράπορτο, τριών χρονών, 
20.000 χλμ, κυπριακό, ένας ιδιοκτήτης, αυτόματο, εξαιρετική 
κατάσταση. Τιμή €13.600. Τηλ. 99741557

Ζητείται ψυχολόγος
Ο Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου, στα πλαίσια παροχής 
Υπηρεσιών Ψυχολογικής Στήριξης προς τα μέλη του, ζητά 
συνεργασία με Κλινικό Ψυχολόγο για τις επαρχίες Λεμε-
σού και Πάφου.

Α. Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στην Ψυχολογία
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην ειδικότητα της Κλινικής 
Ψυχολογίας που να περιλαμβάνει και πρακτική εξάσκηση
3. Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολό-
γων
4. Συμβεβλημένος με το ΓεΣΥ
5. Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
6. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική 
ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, εχεμύθεια και ευ-
θυκρισία
7. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της 
αγγλικής γλώσσας
8. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημο-
κρατίας ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης
 
Β. Αιτήσεις:
Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να φτάσει 
στον Σύνδεσμο Μυοπαθών μέχρι τις 12 Μαΐου 2021 στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου, Τ.Κ. 
23462, 1683 Λευκωσία ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: 
mda@cing.ac.cy . Για περισσότερες πληροφορίες, Μαρία 
Κυριάκου, τηλ. 22392610, e-mail: mda@cing.ac.cy
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/5/2021

Ζητούνται ασφαλιστικοί σύμβουλοι 
Ασφαλιστικό υποκατάστημα με έδρα τη Λευκωσία ζητά να προ-
σλάβει άτομα στη θέση του ασφαλιστικού συμβούλου (ασφαλι-
στής) για πλήρη απασχόληση.
Το υποκατάστημά μας εκπροσωπεί ασφαλιστική εταιρεία με ηγε-
τική θέση στην αγορά.
Βασικά καθήκοντα:
• Εξεύρεση υποψήφιων πελατών.
• Διεξαγωγή συνεντεύξεων με υποψήφιους πελάτες αποσκοπώ-
ντας στη συλλογή στοιχείων και στη συμφωνία των αναγκών 
τους.
• Προώθηση και πώληση ασφαλιστήριων συμβολαίων σε άτομα 
και επιχειρήσεις για παροχή καλύψεων και οικονομικών σχε-
διασμών.
• Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων.
Απαιτούμενα προσόντα:
• Κάτοχος απολυτηρίου λυκείου.
• Ηγετικές ικανότητες και φιλοδοξία για προσωπική ανάπτυξη.
• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.
• Δίπλωμα ή πτυχίο κολεγίου ή πανεπιστημίου θα θεωρηθεί επι-
πρόσθετο προσόν.
• Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων θα θεωρη-
θεί επιπρόσθετο προσόν.
Η εταιρεία μας προσφέρει:
• Βασικό πακέτο αμοιβών.
• Ειδικό πακέτο αμοιβών τα πρώτα 3 χρόνια για στήριξη νέων 
συνεργατών.
• Παροχή ταμείου συνταξιοδότησης.
• Παροχή σχεδίου υγείας για τον ίδιο και την οικογένειά του.
• Παροχή σχεδίου κάλυψης ζωής, μόνιμης ολικής ανικανότητας 
και ασφάλειας εισοδήματος.
• Ευέλικτο ωράριο.
• Αρχική, αλλά και συνεχόμενη εκπαίδευση.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως στείλουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
chkinsurance@gmail.com
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/05/2021

Ζητείται προσωπικό
Η εταιρεία μας ζητά άτομα για τις πιο κάτω θέσεις στην απο-
θήκη της στην περιοχή βιομηχανική Ιδαλίου για πλήρη απα-
σχόληση: Λειτουργό Υποδοχή, Πωλητή/Πωλήτρια και Βοηθό 
Αποθηκάριου.
Παρακαλώ όπως στέλνετε μόνο email το CV σας και οποίες 
απορίες έχετε.
Email επικοινωνίας: marios.c@markoubrothers.com
1) Λειτουργός Υποδοχής/Receptionist/Γραμματέας
Καθήκοντα:
• Καθήκοντα υποδοχής όπως καλωσόρισμα επισκεπτών και 
ενημέρωση του αρμόδιου προσώπου.
• Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου.
• Διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails).
• Γραμματειακή υποστήριξη, έκδοση τιμολογίων και αποδεί-
ξεων.
2) Πωλητής/Πωλήτρια
Καθήκοντα:
• Σύνταξη και παρακολούθηση προσφορών.
•  Οργάνωση χρόνου για σωστό καταμερισμό των εργασιών.
• Εξυπηρέτηση πελατών.
3) Βοηθός Αποθηκάριου
Καθήκοντα:
• Προετοιμασία παραγγελιών.
• Καταμέτρηση αποθεμάτων.
• Απαραίτητη γνώση forklift.
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/4/2021

Ζητείται γεωπόνος
Η εταιρεία Premier Shukuroglou Cyprus, πρωτοπόρα κυπρι-
ακή εταιρεία στον τομέα των φυτοπροστατευτικών προϊό-
ντων, λιπασμάτων, σπόρων και άλλων γεωργικών χρειωδών, 
ζητά γεωπόνο για την περιοχή Αμμοχώστου με τα ακόλου-
θα προσόντα:
• Πτυχίο ανώτατης σχολής στη Γεωπονία και κάτοχος Αδείας 
Σύμβουλου Φυτοπροστασίας.
• Πείρα τουλάχιστον 4 χρόνων στις πωλήσεις φυτοπροστα-
τευτικών προϊόντων.
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, προφορικής και 
γραπτής.
• Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Windows.
Καθήκοντα:
• Προώθηση των εργασιών στη βάση στόχων.
• Αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη στους πελάτες
Πακέτο απολαβών αναλόγως πείρας και προσόντων
Γραπτές αιτήσεις με πλήρες βιογραφικό στο contact@
premier.com.cy
Tηλ. επικοινωνίας: 22815353
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13/5/2021

Ζητούνται Executive Chef  
και μάγειρες

Το ξενοδοχείο Flamingo Paradise Beach Hotel, ένα νέο 4* κα-
τάλυμα στον Πρωταρά Κύπρου, αναζητεί συνεργάτες για να 
στελεχώσει την κουζίνα.
Απαραίτητα προσόντα:
Executive Chef
• Πτυχίο Μαγειρικής Σχολής.
• Προϋπηρεσία ως executive chef περισσότερα από 3 έτη.
• Προϋπηρεσία ως executive chef σε ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέ-
ρων δυναμικότητας άνω των 100 κλινών.
• Σύνθεση και κοστολόγηση μενού.
• Ικανότητα στελέχωσης και εκπαίδευσης προσωπικού σε δι-
εθνή πρότυπα.
• Ηγετική προσωπικότητα με θετικό πνεύμα.
• Γνώση προϋποθέσεων HACCP.
Μάγειρες
• Πτυχίο Μαγειρικής Σχολής.
• Προϋπηρεσία περισσότερα από 3 έτη.
• Βασικές γνώσεις διαδικασιών υγιεινής, ασφάλειας και δια-
χείρισης τροφίμων.
• Έμφαση στη λεπτομέρεια.
• Άριστη ικανότητα συνεργασίας, ομαδικό πνεύμα.
• Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.
• Ευχάριστη προσωπικότητα.
H εταιρεία προσφέρει:
• Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό περιβάλλον.
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
• Στέγαση και διατροφή.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να στείλετε βιογραφικό στο:
info@flamingoparadise.com.cy
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 23 Απριλίου 2021 

Ζητείται άτομο για ιστοσελίδα
Ζητείται άτομο με πείρα στο WordPress και στα Social Media 
Pages.
Καθήκοντα
• Φροντίζει για τον εμπλουτισμό και την ενημέρωση της ιστο-
σελίδας και των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης που ανα-
πτύσσει η εταιρεία στο διαδύκτιο.
• Καμπάνιες προώθησης των προϊόντων της εταιρείας
• Εξεύρεση νέων προϊόντων
• CRM
Προσόντα
• Γνώσεις σχετικές με τα καθήκοντα
• Ελληνική και αγγλική γλώσσα
• Εργασία σε περιβάλλον με απαιτήσεις
• Ομαδικό πνεύμα
• Ευγένεια και θετικότητα χαρακτήρα

Απολαβές:
Αναλόγως προσόντων
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους 
μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά στο E-mail: info@kyknos.
com

Ζητούνται παιδοκόμος, σχολικός 
βοηθός και μάγειρας

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκο-
μικού Σταθμού Μαραθάσας ανακοινώνει την προκήρυξη 
των πιο κάτω θέσεων:
1.Παιδοκόμου (Νηπιαγωγού ή/ και Βρεφοκόμου)
2.Σχολικού Βοηθού
3.Μάγειρα
Για πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα και τις ευθύνες, 
τα απαιτούμενα προσόντα, τη διάρκεια απασχόλησης και 
τις γενικές προϋποθέσεις διορισμού, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Αναπτυξια-
κής Εταιρείας Τροόδους (ΑΝΕΤ), http://www.anetroodos.
org/, μέσα από την οποία μπορούν να προμηθευτούν την 
έντυπη Αίτηση Εργοδότησης. Επιπλέον, μπορούν να απευ-
θύνονται στον Περιφερειακό Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό 
Μαραθάσας, στο τηλέφωνο 22 000901 από Δευτέρα έως 
Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 8:30-16:30, αλλά και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση nurseryschool.sec@gmail.com,
Υποβολή Αιτήσεων:
Όλες οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα θα πρέ-
πει να παραδοθούν στον Περιφερειακό Βρεφοπαιδοκομικό 
Σταθμό Μαραθάσας, μεταξύ των ωρών 8:30 – 16:30, στη 
διεύθυνση: Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 68, 2862 Καλοπα-
ναγιώτης, έναντι απόδειξης παραλαβής, ή να αποσταλούν 
μέσω του ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδει-
ξη: Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Βρε-
φοπαιδοκομικό Σταθμού Μαραθάσας, Λεωφόρος Μάρκου 
Δράκου 47, 2862 Καλοπαναγιώτης. Εναλλακτικά, οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και 
να επισυνάψουν τα απαραίτητα έγγραφα, μέσω της ηλε-
κτρονικής διεύθυνσης: nurseryschool.sec@gmail.com.
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Πα-
ρασκευή, 30 Απριλίου 2021 και ώρα 14:30 (θα ληφθεί 
υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας, όπου 
εφαρμόζεται).

ΒΕΡΑ ΜΥΛΩΝΑ
από Ανάγυια

που απεβίωσε χθες Παρασκευή 16/4/2021, σε ηλικία 55 ετών, 
κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 17/4/2021 από τον Ιερό Ναό Νό-
μωνος και Βηχιανού (παλιά εκκλησία) η ώρα 2:00 μ.μ. και κα-
λούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.
Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Λεόντιος Μυλωνάς
Θυγατέρες: Νότα και Θάλεια

Γονείς, αδελφή και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές  
για άπορες οικογένειες.

ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα,  

θυγατέρα και αδελφή



ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

 «Πρασινίζοντας το Γκρίζο -  
Η Πράσινη Πόλη που ονειρευόμαστε»

Τον 2ο Διαδικτυακό Διαγωνισμό Παιδι-
κής Ζωγραφικής προκήρυξε η Επαρχιακή 
Επιτροπή του ΑΚΕΛ Λάρνακας στα πλαίσια 
της Εβδομάδας Περιβάλλοντος 2021. Το 
θέμα του διαγωνισμού είναι «Πρασινίζοντας 
το Γκρίζο – Η Πράσινη Πόλη που ονειρευό-
μαστε» και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 
έως και 15 ετών (παιδιά προσχολικής ηλι-
κίας και όλων των τάξεων του δημοτικού 
και γυμνασίου). Ο διαγωνισμός ξεκίνησε την 
Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021 και ολοκληρώνε-
ται την Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021. Οι μικροί 
καλλιτέχνες καλούνται να αποτυπώσουν στο 
χαρτί πώς ονειρεύονται την πόλη τους, την 
κοινότητά τους ή τη γειτονιά τους σε θέματα 
που αφορούν στο περιβάλλον και να τροφο-
δοτήσουν με ιδέες για το τι σημαίνει για αυ-
τούς μια πράσινη πόλη και κοινότητα, μια βι-

ώσιμη ύπαιθρος με τρόπους με τους οποίους 
φαντάζονται να «πρασινίζουν» οι «γκρίζες» 
πλευρές τους. 

Τα παιδιά θα διαγωνισθούν σε τέσσερις 
ηλικιακές κατηγορίες: 1η Κατηγορία: Μαθη-
τές Νηπιαγωγείου, 2η Κατηγορία: Μαθητές 
Α’- Γ’ Δημοτικού, 3η Κατηγορία: Μαθητές Δ’- 
ΣΤ’ Δημοτικού, 4η Κατηγορία: Μαθητές Α’- 
Γ’ Γυμνασίου. Κριτική επιτροπή αποτελούμε-
νη από εικαστικούς καλλιτέχνες θα αναδείξει 
ένα νικητή ανά κατηγορία. Τα έργα που θα 
διακριθούν θα δημοσιευθούν στην εφημερί-
δα «Χαραυγή» στις 5 Ιουνίου 2021 στα πλαί-
σια της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. 
Τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν με ψη-
φιακή εικόνα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
e.e.akel@akellarnacas.org.cy ή με προσωπι-
κό μήνυμα στο @AKEL.Larnaca. 
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Για διασφάλιση της δεοντολογίας και 
της χρηστής διοίκησης σε όλες τις επαρ-
χίες, «από τούδε και στο εξής κατά τη δια-
δικασία εξέτασης αιτημάτων για παραχώ-
ρηση τ/κ περιουσιών δεν θα επιτρέπεται 
η συμμετοχή οποιουδήποτε εκπροσώπου 
Τοπικής Αρχής ή οποιουδήποτε νομικού 
ή φυσικού προσώπου, όταν είναι ενδιαφε-
ρόμενοι για τις υπό εξέταση/παραχώρηση 
τ/κ περιουσίες, ώστε να τηρούνται οι αρχές 
της φυσικής δικαιοσύνης και ιδιαίτερα η 
αρχή της αμεροληψίας», αναφέρει, σε ανα-
κοίνωσή του, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, 
το Υπουργείο Εσωτερικών.

Αναφορικά με τις δηλώσεις που ακο-
λούθησαν τη συνεδρία της Κοινοβουλευτι-
κής Επιτροπής Προσφύγων, σε σχέση με τη 
διαχείριση τουρκοκυπριακών περιουσιών 
από το Δήμο Πάφου, το Υπουργείο Εσω-
τερικών διευκρινίζει ότι παρά το γεγονός 
ότι αναγνωρίζει το έργο που επιτελεί ο Δή-
μος Πάφου, στην προσπάθεια βελτίωσης 

της εικόνας της πόλης, την αναβάθμιση 
υποβαθμισμένων περιοχών, τη βελτίωση 
της δημόσιας ασφάλειας και την υλοποί-
ηση έργων κοινής ωφελείας με αξιόλογα 
και σημαντικά αποτελέσματα, μετά από 
καταγγελίες ο Υπουργός Εσωτερικών, στα 
πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ζήτησε τη 
διεξαγωγή διοικητικής έρευνας.

«Ως αποτέλεσμα της έρευνας προέκυ-
ψαν διαπιστώσεις και συμπεράσματα για 
καταστρατήγηση της εφαρμογής της νο-
μοθεσίας, που διέπει την παραχώρηση 
και διαχείριση των τ/κ περιουσιών σε μια 
συγκεκριμένη περίπτωση και έχει σταλεί 
σχετική επιστολή στον δήμαρχο Πάφου», 
προσθέτει.

Το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι 
με την επιστολή ο δήμαρχος Πάφου καλεί-
ται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις για 
αποκατάσταση περιουσίας που αυθαίρετα 
έχει κατεδαφιστεί από τα συνεργεία του 
δήμου.

Δεοντολογία και αμεροληψία 
στην παραχώρηση τ/κ περιουσιών

ΠΕΟ: Μένουμε δυνατοί! Υπερασπιζόμαστε - Διεκδικούμε!  
Με σύνθημα «Μένουμε δυνατοί! Υπε-

ρασπιζόμαστε - Διεκδικούμε!» ξεκίνησε η 
εκστρατεία της ΠΕΟ για την εργατική Πρω-
τομαγιά. «Παρά τις δύσκολες συνθήκες και 
τους περιορισμούς από την πανδημία, θα 
τιμήσουμε και φέτος την Παγκόσμια Ημέρα 
Αγώνα και Αλληλεγγύης των εργαζομένων, 
την Κόκκινη Εργατική Πρωτομαγιά, με κι-
νητοποιήσεις σε όλες τις επαρχίες της ελεύ-
θερης Κύπρου», όπως αναφέρει σε σχετική 
ανακοίνωσή της. Φέτος, αναφέρει η ΠΕΟ, 
«στέλνουμε το ηχηρό μήνυμα ότι οι αγώνες 
της εργατικής τάξης δεν μπαίνουν σε καρα-
ντίνα ούτε αναστέλλονται! Υπερασπιζόμαστε 
και διεκδικούμε, ειδικότερα σήμερα που 
εντείνεται η επίθεση στις κατακτήσεις των 
εργαζομένων με αφορμή την πανδημία».

Παρά τις δυσκολίες, στην κεντρική εκ-
δήλωση της Λευκωσίας η ΠΕΟ μαζί με τα 
τουρκοκυπριακά συνδικάτα θα συναντη-
θούν στα τείχη της Πράσινης Γραμμής.
Πρόγραμμα κεντρικής εκδήλωσης ΠΕΟ 

Σάββατο, 1η Μαΐου 2021:
-10:30 π.μ. Συγκέντρωση στην Πλατεία 

Ελευθερίας. Ομιλία Γ.Γ. ΠΕΟ, Πάμπη Κυ-
ρίτση. Χαιρετισμός από τον Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, 
Άντρο Κυπριανού.

-Πορεία από την Πλατεία Ελευθερίας 
προς τον κυκλικό κόμβο CYTA (μετά την 
Πύλη Πάφου). 

-Συνάντηση στο τείχος της Πράσινης 
Γραμμής με τα τουρκοκυπριακά συνδικάτα 
και κοινός εορτασμός της Πρωτομαγιάς.
ΠΕΟ Πάφου, Παρασκευή 23 Απριλίου:

- 7:30 μ.μ. Συγκέντρωση στο προαύλιο 
της ΠΕΟ Πάφου. Ομιλία από τον επαρχιακό 
γραμματέα Νεόφυτο Άσσο.

- Πορεία στους κεντρικούς δρόμους της 
πόλης. 

- Καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο προαύλιο 
της ΠΕΟ. 

- Εθελοντική εργασία θα γίνει και την 1η 
Μαΐου στις 10.30 το πρωί στην κοινότητα 
Χλώρακας και στη συνέχεια θα κατατεθούν 
στεφάνια στον χώρο της ΠΕΟ.
ΠΕΟ Λεμεσού, Σάββατο 1η Μαΐου:

-10:00 π.μ. Συγκέντρωση έξω από το οί-
κημα της ΠΕΟ Λεμεσού. 

-10:30 π.μ. Πορεία προς την Πλατεία 
Εναερίου. 

-11:00 π.μ. Ομιλία Επαρχιακού Γραμμα-
τέα Δημήτρη Χριστοδούλου. 

- Καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

ΠΕΟ Λάρνακας, Σάββατο 1η Μαΐου:
-11:00 π.μ. Συγκέντρωση στο οίκημα της 

ΠΕΟ στη Λάρνακα. 
-11:30π.μ. Πορεία προς την Πλατεία Φοινι-

κούδων (εξέδρα). 
-12μ. Ομιλία επαρχιακού γραμματέα Γιώρ-

γου Ιουλιανού. 
- Σύντομο επετειακό καλλιτεχνικό πρό-

γραμμα.
ΠΕΟ Αμμοχώστου, Σάββατο 1η Μαΐου:

Η ΠΕΟ Αμμοχώστου θα τιμήσει την ημέ-
ρα των εργαζομένων προσφέροντας το γεύ-
μα της 1ης Μαΐου στο ΚΕΠΑ Αμμοχώστου 
διοργανώνοντας μια σεμνή τελετή προς 
τιμή των εθελοντών, ενοίκων και εργαζο-
μένων στο ίδρυμα. Η εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 11 π.μ. στο προαύλιο του 
ιδρύματος με ομιλία από τον επ. γραμματέα 
Πανίκο Ιεράρχη.

Δημοσκόπηση του ΑΝΤ1  
δίνει στο ΕΛΑΜ 8,5%!

Πρώτο κόμμα τον ΔΗΣΥ αναδεικνύει η πρώ-
τη δημοσκόπηση του ΑΝΤ1 ενόψει βουλευτι-
κών εκλογών και προδιαθέτει για μία πολυκομ-
ματική Βουλή, αλλά με αλλαγές στην κατανομή 
εδρών. Το ακροδεξιό ΕΛΑΜ παρουσιάζεται να 
παίρνει ποσοστό 8,5%! Σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση, την έρευνα διενήργησε για λογα-
ριασμό του ΑΝΤ1 η εταιρεία CYMAR, μεταξύ 29 
Μαρτίου και 9 Απριλίου 2021. 

Στην πρόθεση ψήφου προηγείται ο ΔΗΣΥ 
με 19,4%, με δεύτερο το ΑΚΕΛ με 17%. Ακο-
λουθούν το ΔΗΚΟ με 8,3% και το ΕΛΑΜ με 
5,9%, στην πέμπτη θέση το Κίνημα Οικολό-
γων με 4,5% και έπονται Κίνημα Ανεξάρτη-
τοι 3,7% και ΕΔΕΚ 3,3%. Στην όγδοη θέση η 
ΔΗΠΑ με 1,8% και ακολουθούν Αμμόχωστος 
για την Κύπρο με 0,8%, Κόμμα για τα Ζώα με 
0,7%, Κίνημα Αλληλεγγύη με 0,5%, Αφύπνι-
ση 2020 με 0,4% και Πνοή Λαού με 0,3%. Οι 
αναποφάσιστοι αγγίζουν το 19,4% και πο-
σοστό 9,7% δηλώνει πως δεν θα ψηφίσει. 
Με διευκρινισμένη ψήφο προηγείται ο ΔΗΣΥ 
με 28,1% και ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 24,7%. Οι 
υπόλοιποι εξασφαλίζουν: ΔΗΚΟ 12%, ΕΛΑΜ 
8,5%, Οικολόγοι 6,6%, Ανεξάρτητοι 5,4%, ΕΔΕΚ 
4,8% και ΔΗΠΑ 2,6%. 

Οι αγώνες της εργατικής τάξης δεν μπαίνουν σε καραντίνα 
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Διοικητική έρευνα: Αυθαιρεσίες 
Φαίδωνα σε τ/κ περιουσίες – 
Καταγγελία στην Αστυνομία

Ακόμα και διοικητική 
έρευνα του ίδιου του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών καταδει-
κνύει τις αυθαιρεσίες του 
δημάρχου Πάφου σε τουρ-
κοκυπριακές περιουσίες, 
ενώ για μία εξ αυτών έγινε 
καταγγελία στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με την πρόε-
δρο της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής, Σκεύη Κουκουμά, το 
πόρισμα αναφέρει ρητά και ξεκάθαρα ότι ο δήμαρχος προχωρούσε 
σε έργα πριν ακόμη του παραχωρηθούν τα τεμάχια από τον κηδε-
μόνα διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών. Για όλα αυτά, είπε 
η κα Κουκουμά, ο Υπουργός Εσωτερικών τού απέστειλε επιστολή 
με αυστηρές συστάσεις, ενώ σε μία περίπτωση στην οποία προέβη 
σε κατεδάφιση περίφραξης οικίας, το Υπουργείο Εσωτερικών θα 
προχωρήσει σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Η κα Κουκουμά σημείωσε, ωστόσο, ότι άδικα το Υπουργείο Εσω-
τερικών προχωρεί σε εξίσωση ευθυνών μεταξύ προσφύγων που 
μπορεί να έχτισαν παράνομα ένα γκαράζ στην περιουσία που τους 
παραχωρήθηκε με τις αυθαιρεσίες και τις παρανομίες του δημάρ-
χου Πάφου. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Τα 5 θέματα που διαβάστηκαν περισσότερο στο «dialogos.com.cy» τις τελευταίες 7 μέρες

Διαβάστε ολόκληρο το περιεχόμενο των πιο πάνω θεμάτων στο dialogos.com.cy/topnews

Με διαδικασίες εξπρές 
πολιτογραφήθηκαν οι πέντε  
της μαρίνας Αγίας Νάπας -  
«Με υπερβάλλουσα ταχύτητα»

Τα πέντε πρόσωπα που σχετίζονται με την επένδυση στη 
μαρίνα της Αγίας Νάπας ουδέποτε πληρούσαν τα κριτήρια για 

πολιτογράφηση, σύμ-
φωνα με την ανακοίνω-
ση της Ελεγκτικής Υπη-
ρεσίας, που απαντά στις 
δηλώσεις του κυβερνη-
τικού εκπροσώπου.

Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση, οι πολιτο-

γραφήσεις στην περίπτωση αυτή έγιναν με υπερβάλλουσα 
ταχύτητα, 2,5 μήνες μετά, αγνοώντας όμως το εν ισχύι νομικό 
πλαίσιο, με αποτέλεσμα την απώλεια συνολικού ποσού €1 εκ. 
από τα δημόσια ταμεία.

Αποκαλυπτικό: Ποιοι κρύβονται 
πίσω από τις εξαγορές δανείων

Η Κεντρική Τράπεζα διαβάθμισε ως «απόρρητα» 
όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν τις εταιρεί-
ες εξαγοράς πιστώσεων, περιλαμβανομένων των 
ονομάτων των μετόχων τους, ενώ αρνήθηκε να τα 
δώσει για έλεγχο ακόμη και στην Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς, η οποία με βάση τη νομοθεσία έχει 
την ευθύνη για εποπτεία της αγοράς επενδυτικών 
υπηρεσιών σε κινητές αξίες, των συναλλαγών σε 
κινητές αξίες που πραγματοποιούνται στην Κυ-
πριακή Δημοκρατία, του τομέα των συλλογικών 
επενδύσεων και των διοικητικών υπηρεσιών που 
δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΣΕΛΚ και 
του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Χαραυγής», η Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε γραπτώς στοιχεία 
σε σχέση με τους μετόχους των εταιρειών εξαγο-
ράς πιστώσεων, τις εργασίες τους και τις οικονο-
μικές τους καταστάσεις. Παρά ταύτα, η Κεντρική 
Τράπεζα απάντησε ότι όλα τα στοιχεία τα οποία 
αφορούν τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, περι-
λαμβανομένου των ονομάτων των μετόχων τους, 
είναι «απόρρητα» και μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν μόνο από την Κεντρική Τράπεζα.

Συγκλονιστική μαρτυρία από γιατρό 
του Νοσοκομείου Λευκωσίας - 
«Ασθενής ήρθε υγιής και κατέληξε 
μετά από λίγες ώρες»

Γιατρός του Νοσοκομείου Λευκωσίας, με ένα συγκλονιστικό κεί-
μενο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, περιγράφει 
μία από τις θλιβερές ιστορίες στις οποίες έγινε μάρτυρας και ζητά 
την προσοχή του κοινού μέχρι να καταφέρουμε να βγούμε από τις 
συνθήκες πανδημίας.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πνευμο-
νολόγος Δρ Αλέξης Παπαδόπουλος στέλνει το μήνυμα τους προς 
όλους τους αρνητές του ιού και καλεί τους πολίτες να εμβολιαστούν.

Ο πρώην μητροπολίτης Κιτίου 
κατηγορούμενος για βιασμό

Ίσως η πιο ηχηρή στα δικαστικά χρονικά περίπτωση ιε-
ρωμένου που καταλήγει στη δικαιοσύνη αφορά τον πρώην 

μητροπολίτη Κιτίου 
Χρυσόστομο, ο οποίος 
είναι κατηγορούμενος 
όχι σε μία, αλλά σε δύο 
υποθέσεις που αφορούν 
σε αποδιδόμενα σεξου-
αλικά εγκλήματα κατά 
γυναικών.

Ο πρώην ιεράρχης, ηλικίας 83 ετών, παραπέμφθηκε σε 
δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας με 
την κατηγορία του βιασμού γυναίκας που φέρεται να διαπρά-
χθηκε τον Απρίλιο του 2011, δηλαδή όταν ο κατηγορούμενος 
ήταν στην ηλικία των 73 ετών. Η ακροαματική διαδικασία ορί-
στηκε να ξεκινήσει στις 26 Απριλίου 2021 που είναι φέτος η 
Μεγάλη Δευτέρα. Η δεύτερη υπόθεση αφορά σε άσεμνη επί-
θεση κατά γυναίκας και μάλιστα ανήλικης, η οποία φέρεται να 
διαπράχθηκε τον Νοέμβριο του 1981.

Επιστήμονες ανά τον κόσμο πίστευαν εδώ 
και καιρό πως το 70% του σύμπαντος αποτε-
λείται από σκοτεινή ενέργεια, η οποία του δίνει 
τη δυνατότητα να διαστέλλεται με ολοένα και 
πιο αυξανόμενο ρυθμό. Ωστόσο, στο πλαίσιο 
νέας μελέτης, ερευνητές του Πανεπιστημίου 
της Κοπεγχάγης (UCPH) δοκίμασαν ένα μοντέ-
λο, το οποίο υποδεικνύει πως η διαστολή του 
σύμπαντος οφείλεται σε μια σκοτεινή ουσία με 
κάποιου είδους μαγνητική δύναμη.

Εάν το μοντέλο αυτό ισχύει, τότε θα σημαί-
νει πως η σκοτεινή ενέργεια απλά δεν υπάρχει, 
σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου 
της Κοπεγχάγης που ήταν πίσω από την έρευ-
να.

Ο μηχανισμός διαστολής του σύμπαντος συ-
σχετιζόταν εδώ και χρόνια με την αποκαλούμε-
νη κοσμολογική σταθερά, που είχε αναπτύξει ο 
Αϊνστάιν το 1917, η οποία αναφέρεται σε μια 
άγνωστη απωθητική κοσμική δύναμη.

Εφόσον η κοσμολογική σταθερά, γνωστή και 
ως σκοτεινή ενέργεια, δεν μπορεί να μετρηθεί 
απευθείας, πολλοί ερευνητές, μεταξύ των οποί-
ων και ο ίδιος ο Αϊνστάιν, εξέφραζαν αμφιβολίες 
για την ύπαρξή της, χωρίς να μπορούν να προ-
τείνουν μια βιώσιμη εναλλακτική -τουλάχιστον 
μέχρι τώρα.

Στο πλαίσιο της νέας έρευνας, επιστήμονες 
στο UCPH δοκίμασαν ένα μοντέλο που αντικα-
θιστά τη σκοτεινή ενέργεια με μια σκοτεινή ύλη, 
υπό τη μορφή μαγνητικών δυνάμεων.

«Αν αυτό που ανακαλύψαμε είναι ακριβές, 

θα ανέτρεπε την πεποίθησή μας ότι υπάρχει 
αυτό που πιστεύαμε πως αποτελεί το 70% του 
σύμπαντος. Θα έχουμε βγάλει τη σκοτεινή ενέρ-
γεια από την εξίσωση και θα έχουμε προσθέσει 
μερικές επιπλέον ιδιότητες για τη σκοτεινή ύλη. 
Αυτό φαίνεται να έχει την ίδια επίδραση στη 
διαστολή του σύμπαντος με τη σκοτεινή ενέρ-
γεια», εξηγεί ο Στέεν Χάρλε Χάνσεν, αναπληρω-
τής καθηγητής στο DARK Cosmology Centre 
του Ινστιτούτου Niels Bohr.

H συνήθης προσέγγιση ως προς την κατα-
νομή της ενέργειας του σύμπαντος είναι πως 
αποτελείται από 5% κανονική ενέργεια, 25% 
σκοτεινή ύλη και 70% σκοτεινή ενέργεια.

Στο νέο μοντέλο των ερευνητών του UCPH, 

το μερίδιο 25% της σκοτεινής ύλης αποκτά ει-
δικές ιδιότητες που καθιστούν περιττό το 70% 
που αντιστοιχεί στη σκοτεινή ενέργεια.

«Δεν ξέρουμε πολλά για τη σκοτεινή ύλη, 
πέρα από το ότι είναι ένα βαρύ και αργό σωματί-
διο. Μα μετά αναρωτηθήκαμε: Τι θα γινόταν αν 
η σκοτεινή ύλη είχε κάποια ιδιότητα που ήταν 
ανάλογη με τον μαγνητισμό; Ξέρουμε πως κα-
θώς κινούνται τα φυσιολογικά σωματίδια, δημι-
ουργούν μαγνητισμό και οι μαγνήτες απωθούν 
ή έλκουν άλλους μαγνήτες. Οπότε, τι γίνεται εάν 
αυτό συμβαίνει στο σύμπαν; Αν αυτή η συνεχής 
διαστολή της σκοτεινής ύλης λαμβάνει χώρα 
χάρη σε κάποιου είδους μαγνητική δύναμη;» 
διερωτάται ο Στέεν Χάνσεν.

Το ερώτημα αυτό ήταν η βάση για το νέο 
υπολογιστικό μοντέλο που περιλάμβανε όλα 
όσα οι επιστήμονες θεωρούν πως ξέρουν για 
το σύμπαν. «Αναπτύξαμε ένα μοντέλο που λει-
τουργούσε με την υπόθεση πως τα σωματίδια 
σκοτεινής ύλης έχουν ένα ίδιο μαγνητικής δύ-
ναμης και διερευνήσαμε τι επίδραση θα είχε στο 
σύμπαν αυτή η δύναμη. Αποδεικνύεται ότι θα 
είχε ακριβώς την ίδια επίδραση στην ταχύτητα 
της διαστολής του σύμπαντος, όπως ξέρουμε 
από τη σκοτεινή ενέργεια», λέει ο Στέεν Χάνσεν.

Παρ’ όλ’ αυτά, τα ερωτηματικά γύρω από το 
μηχανισμό αυτό παραμένουν πολλά και πρέπει 
να ελεγχθούν με βάση καλύτερα μοντέλα και 
περισσότερους παράγοντες.

Η φύση της σκοτεινής ενέργειας
Η σκοτεινή ενέργεια θεωρείται ότι είναι 

πολύ ομογενής, όχι πολύ πυκνή και ότι δεν 
αλληλοεπιδρά μέσω οποιασδήποτε από τις 
θεμελιώδεις δυνάμεις εκτός από τη βαρύτητα. 
Εφόσον είναι αρκετά αραιή -χονδρικά 10−29 
g/cm3- είναι απίθανο να ανιχνευθεί σε εργα-
στηριακά πειράματα. Η σκοτεινή ενέργεια μπο-
ρεί να έχει τόσο βαθιά επίδραση στο σύμπαν, 
δημιουργώντας 68% της πυκνότητας του σύ-
μπαντος, μόνο επειδή γεμίζει ομοιόμορφα τον 
κενό χώρο. Τα δύο κυρίαρχα μοντέλα είναι η 
κοσμολογική σταθερά και η πεμπτουσία. Και 
τα δύο συμπεριλαμβάνουν το κοινό χαρακτη-
ριστικό ότι η σκοτεινή ενέργεια πρέπει να έχει 
αρνητική πίεση.

Αμφιβολίες των επιστημόνων για την ύπαρξη της σκοτεινής ενέργειας



ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Η Ιαπωνία ενέκρινε ένα σχέδιο για την απε-
λευθέρωση στη θάλασσα περισσότερου του 
ενός εκατομμυρίου τόνου μολυσμένου νερού 
από το κατεστραμμένο εργοστάσιο πυρηνικής 
ενέργειας στη Φουκουσίμα.

Το νερό θα υποβληθεί σε επεξεργασία και 
αραίωση, ώστε τα επίπεδα ακτινοβολίας να εί-
ναι χαμηλότερα από αυτά που έχουν καθορι-
στεί για το πόσιμο νερό.

Ωστόσο, αρκετοί ντόπιοι από τον κλάδο της 

αλιείας, καθώς και η Κίνα και η Νότια Κορέα, 
έχουν αντιταχθεί στο σχέδιο.

Πρόκειται για μία απόφαση η οποία αψηφά 
τις αντιδράσεις στο εξωτερικό και στο εσωτερι-
κό, ειδικά από πλευράς των εργαζομένων στην 
αλιεία στη Φουκουσίμα, που εναντιώνεται στην 
ιδέα εξαρχής.

Η απόφαση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουρ-
γός, Γιοσιχίντε Σούγκα, βάζει τέλος στο διάλογο 
που διεξαγόταν τα τελευταία επτά χρόνια για το 

πώς θα μεταχειρίζονταν οι Αρχές τα μολυσμένα 
ύδατα, τα οποία προέρχονταν από τη βροχή, τα 
υπόγεια ρεύματα και τις απαραίτητες εγχύσεις 
για να ψυχθούν οι πυρήνες των αντιδραστή-
ρων μετά το τσουνάμι της 11ης Μαρτίου 2011.

Η διαδικασία για την απόρριψη του νερού 
στη θάλασσα θα αρχίσει σε περίπου δύο χρόνια 
και αναμένεται να κρατήσει δεκαετίες, διευκρί-
νισε η ιαπωνική κυβέρνηση.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας επέ-

κρινε με εξαιρετικά έντονο τρόπο την απόφαση 
της κυβέρνησης της Ιαπωνίας χαρακτηρίζο-
ντάς την «εξαιρετικά ανεύθυνη».

Το μέτρο αυτό «είναι ανεύθυνο και θα βλά-
ψει κατάφωρα τη δημόσια υγεία και ασφάλεια 
σε διεθνές επίπεδο και ζωτικά συμφέροντα 
γειτονικών χωρών», τόνισε εκπρόσωπος της 
κινεζικής διπλωματίας σε δελτίο Τύπου που 
αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΥΠΕΞ της Κί-
νας. 

Η Ιαπωνία θα απορρίψει 1 εκ. τόνο μολυσμένου νερού στη θάλασσα

Στα σκαριά παγκόσμιος χάρτης ήχων των ωκεανών
Ωκεανογράφοι από όλο τον κόσμο θα με-

λετήσουν πώς επηρεάστηκαν τα οικοσυστή-
ματα των ωκεανών σε αυτόν τον ένα χρόνο 
που η ανθρώπινη δραστηριότητα περιορί-
στηκε στο ελάχιστο στη θάλασσα, λόγω της 
πανδημίας.

Οι επιστήμονες την ονόμασαν «η στιγμή 
της ησυχίας».

Έτσι περιγράφουν την κατάσταση που βι-
ώνουν οι ωκεανοί και οι κάτοικοί τους στη 
διάρκεια της πανδημίας και ειδικά στα χρονι-
κά διαστήματα του γενικευμένου lockdown 
σε όλο τον κόσμο, όπου η ναυσιπλοΐα όπως 
και οι υπόλοιποι κλάδοι διέκοψε τη λειτουρ-
γία της.

«Το lockdown σταμάτησε την παγκόσμια 
ναυσιπλοΐα σε επίπεδα που υπό κανονικές 
συνθήκες θα ήταν αδύνατο να συμβεί», λέει ο 
Πίτερ Τγιάκ, καθηγητής του Πανεπιστημίου 
του Αγίου Ανδρέα στη Σκοτία. Οι ερευνητές 
θα μελετήσουν τα δεδομένα που έχουν κα-
ταγράψει 200 περίπου υδρόφωνα που είναι 
εγκατεστημένα σε όλους τους ωκεανούς και 
καταγράφουν τους ήχους της θαλάσσιας 
ζωής.

Οι ερευνητές θα μελετήσουν τα δεδομένα 
από τα υδρόφωνα τόσο πριν την εμφάνιση 
της πανδημίας όσο φυσικά κατά τη διάρκειά 
της και ειδικά την εποχή του γενικευμένου 
lockdown όσο και μετά τη λήξη του.

«Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τα δε-
δομένα για να καταγράψουμε τις αλλαγές στο 
θόρυβο στους ωκεανούς και στο πώς επηρε-
άζουν τη θαλάσσια ζωή, όπως τα τραγούδια 
των φαλαινών και οι χορωδίες διαφόρων ει-
δών ψαριών», τόνισε ο Πίτερ Τγιάκ.

Όπως συνέβη και στις αστικές περιοχές, 
σύμφωνα με το site Naftemporiki.gr, που 
δημοσιεύει την έρευνα, το lockdown επέτρε-

ψε στην άγρια ζωή να κάνει πιο έντονη την 
εμφάνισή τους το ίδιο θα συνέβη και στους 
ωκεανούς.

Στόχος των ερευνητών δεν είναι να κατα-
γράψουν μόνο το τι συνέβη για το σύντομο 
χρονικό διάστημα του lockdown, αλλά και 
να βρουν στοιχεία που να αποκαλύπτουν το 
πώς ο συνεχώς αυξανόμενος θόρυβος στους 
ωκεανούς έχει επηρεάσει τη θαλάσσια ζωή 
σε όλα τα μήκη και τα βάθη τις τελευταίες 
δεκαετίες.

Για αυτόν το σκοπό θα μελετήσουν και 
δεδομένα από θαλάσσια είδη στα οποία έχει 
τοποθετηθεί ένας ειδικός πομπός που κατα-
γράφει διάφορα δεδομένα, ειδικά αυτά της 
κίνησής τους στις θάλασσες.

«Μπορούμε να μάθουμε παρά πολλά 
ακούγοντας τον ήχο του ωκεανού. Ένας από 
τους στόχους μου είναι να φτιάξω έναν πα-
γκόσμιο χάρτη ήχων των ωκεανών, όπου θα 

μπορεί κάποιος να ακούσει, για παράδειγμα, 
τους ήχους που ακούγονται στις περιοχές 
που κινούνται συχνά πλοία, να καταγραφούν 
τα μεταναστευτικά μοτίβα των φαλαινών 
από τα τραγούδια τους. Μπορούμε να βρούμε 
ακόμη και στοιχεία για τις κλιματικές αλλα-
γές από τους ήχους που κάνουν οι κινήσεις 
των παγόβουνων», αναφέρει η Τζένιφερ Μί-
ξις Ολντς, ειδικός στην ωκεάνια ακουστική 
στο Πανεπιστήμιο του New Hampshire στις 
ΗΠΑ.

Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η αύ-
ξηση του θορύβου στους ωκεανούς έχουν 
προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε διάφορα 
είδη που επικοινωνούν με ήχους σε διάφορα 
επίπεδα, αλλά και στο σύνολο της θαλάσσι-
ας χλωρίδας και πανίδας. Έχει επίσης απο-
δειχθεί ότι ο θόρυβος δημιουργεί σε κάποια 
είδη, όπως τις φάλαινες, έντονο στρες, το 
οποίο τα οδηγεί τελικά στο θάνατο.

Νέα Ζηλανδία: Νόμος για τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
από τις τράπεζες

Η Νέα Ζηλανδία έγινε η πρώτη χώρα στον 
κόσμο που εισήγαγε νόμο, ο οποίος απαιτεί από 
τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους 
διαχειριστές επενδύσεων να αναφέρουν τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις επι-
χειρηματικές δράσεις τους, δήλωσε την Τρίτη ο 
Υπουργός για την Κλιματική Αλλαγή Τζέιμς Σο.

Όλες οι τράπεζες με περιουσιακά στοιχεία 
άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων Νέας 
Ζηλανδίας, οι ασφαλιστικές εταιρείες που δι-
αχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία του ίδιου 
οικονομικού μεγέθους, αλλά και οι εισηγμένες 
εταιρείες που εκδίδουν μετοχές και ομόλογα θα 
πρέπει να προχωρήσουν σε σχετικές ανακοινώ-
σεις.

«Δεν μπορούμε να έχουμε μηδενικές εκπο-
μπές άνθρακα από το 2050, εκτός και αν ο χρη-
ματοοικονομικός τομέας γνωρίζει τις επιπτώ-
σεις που έχουν οι επενδύσεις του στο κλίμα», 
ανέφερε ο Σο σε ανακοίνωσή του.

«Ο νόμος αυτός φέρνει την αντοχή του κλί-
ματος και τους κινδύνους για το κλίμα στο κέ-
ντρο λήψης των χρηματοοικονομικών και των 
επιχειρηματικών αποφάσεων», τόνισε ο ίδιος.

Το νομοσχέδιο απαιτεί από τις επιχειρήσεις 
να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα δια-
χειριστούν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που 
σχετίζονται με το περιβάλλον.

Έρευνα για τη θαλάσσια ζωή κατά την πανδημία

Περιβαλλοντολόγοι καλούν τη Νορβηγία να σταματήσει τα σχέδια για εξόρυξη βαθέων υδάτων 
Έξι περιβαλλοντικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF) και της Greenpeace, ζήτησαν από τη Νορβηγία να σταματήσει τα σχέδια 
για εξόρυξη βαθέων υδάτων. Η κυβέρνηση τον Ιανουάριο ξεκίνησε μια διαδικασία για εξόρυξη σε περιοχές εντός της εκτεταμένης υφαλοκρηπίδας της για εξερεύνηση και 
παραγωγή ορυκτών από τον πυθμένα του ωκεανού, με σχέδια να εκδώσει τις πρώτες άδειες ήδη από το 2023.
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φαρμακεία

κληρώσεις

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
• Τσιτόγλου Σουλτάνα, Λεωφ. Αθαλάσσας 

105Ε, Δασούπολη, δίπλα από ζαχαροπλαστείο 
Savor, 22425078, 99044807 • Προεστός Κων-
σταντίνος, Αγίου Γεωργίου 121 και Ανθούσης 
10, δίπλα από φούρνο Ζορπά, δρόμος Ανθού-
πολης - Παλαιχωριού, Λακατάμεια, 22327100, 
96672201 • Σπανού -Χατζηχαραλάμπους Χρι-
στιάνα, Αθηνών 23 Β-Γ, μεταξύ δημαρχείου 
και Gloria Jeans Café, Στρόβολος, 22491351, 
22492558 • Φιλίππου Χλόη, Λεωφ. Λάρνακος 3, 
Αγλαντζιά, 22731020, 99857222 • Κολιού Άννα, 
Αγίας Παρασκευής 22Α, δίπλα από Απολλώνειο 
Νοσοκομείο, Έγκωμη, 22103884, 99383067

ΛΕΜΕΣΟΣ
• Αγαθοκλέους Όλγα, Αγίας Φυλάξεως 267, 

300μ. από το round about Αγ. Φύλας προς Αγία 
Φύλα, απέναντι από το γυμναστήριο Μαχαλ-
λεκίδη, 25386221, 25330209 • Δρουσιώτης 
Ονούφριος, Γλάδστωνος 131Β, έναντι παλαιού 
οικήματος ΑΕΛ, 25379777, 99447977 • Καλα-

ϊτζίδη Ίρμα, Γεωργίου Α’ 61, κατ. G, παραλιακός 
δρόμος, μεταξύ Δασούδι & Pizza Hut, Γερμα-
σόγεια, 25312012, 25342612 • Προδρόμου 
- Μιχαήλ Γεωργία, Μισιαούλη & Καβάζογλου 
76, κοντά στο ξενοδοχείο ΠΕΥΚΟΣ, 25568009, 
25811208

ΛΑΡΝΑΚΑ
• Ιακωβίδης Σταύρος, Λεωφ. Φανερωμένης 

αρ. 189-191, 24637499, 24657045 • Ελευθε-
ρίου Βασιλική, Παύλου Βαλδασερίδη 30, δρό-
μος CARREFOUR, έναντι φούρνου Ζορπας, 
24103501, 24103909

ΠΑΦΟΣ
• Γιαννιού Σταυρούλλα, Ελευθερίου Βενιζέ-

λου και Χανιών 68, 50μ. από εμπορικό κέντρο 
Θεοφάνη προς Κονιά, 26937857, 26271776

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
• Πιττάτζιης Ισαάκ, Αγίου Γεωργίου 7, Παρα-

λίμνι, 23822577, 23827058

06:00-06:55 ΣΤΟ ΠΙ ΚΑΙ ΦΙ. Μουσικές επι-
λογές με τον Πάμπο Φιλίππου

06:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
07:00 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ. Με τον Μιχάλη Μιχαήλ
07:05-09:55 ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ. Θέματα από την 

επικαιρότητα με τον Νεόφυτο Νεοφύτου
07:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
09:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:05-12:55 ΒΑΛΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΓΑΜΕ. 

Μουσικές επιλογές του Γιάννου Γιαννακού
10:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:05-13:55 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΟΚΤΕΙΛ. Αθλητι-

κή εκπομπή με τον Γλαύκο Μιχαηλίδη
14:05-16:55 Ο,ΤΙ ΑΓΑΠΑΜΕ ΜΕΝΕΙ ΕΔΩ. 

Μουσική εκπομπή με τον Σάββα Δημητρίου
14:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:05-19:00 ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑ-

ΜΕ. Μουσικές επιλογές του Άστρα 92 8
19:00-21:00 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΜΕ ΓΙΑΣΕΜΙ. 

Μια μουσικοποιητική εκπομπή με τον Γιώρ-
γο Καλογήρου

21:00-24:00 ΕΝΑ ΠΑΝΕΡΙ ΓΕΜΑΤΟ ΤΡΑ-
ΓΟΥΔΙΑ. Λαϊκά τραγούδια με τον Ανδρέα 
Χρυσάνθου

00:00-07:00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ

*ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑ: 7:00, 10:00, 17:00, 
19:00, 21:00, 23:00 (ενδεικτικά)

στη συχνότητα του Άστρα 92,8

tv ενημέρωση
ΡΙΚ1

07.45 Travel Diary 08.15 Βήματα στην 
Άμμο 08.45 Στην Άκρη του Παράδεισου Β’ 
Κύκλος - Επεισόδιο 27ο 09.30 Καμώματα 
τζι Αρώματα 11.00 Λούνα Παρκ A’ Κύκλος 
- Επεισόδια 57ο-58o (Επανάληψη με ελληνι-
κούς υπότιτλους) 12.00 Χρονογράφημα Γ’ Κύ-
κλος - Επεισόδιο 25ο (Επανάληψη με ελληνι-
κούς υπότιτλους) 12.30 Γυναίκα της Κύπρου 
13.30 Σπίτι στη Φύση 14.00 Ειδήσεις 14.15 
Προσωπογραφίες 15.00 Μαζί/Birlikte 16.00 
Κύπριοι του Κόσμου 17.00 ΑrtCafe 18.00 
Ειδήσεις και στη Νοηματική 18.20 Ο Δάσκα-
λος Παραγωγή - ΡΙΚ 2012-2013 (Επανάληψη) 
19.20 Λούνα Παρκ 19.55 Σαν Σήμερα Με το 
ΡΙΚ 20.00 Ειδήσεις 21.00 Αθλητικό Σάββατο 
21.30 Η ζωή μας ένα τραγούδι 22.40 Ειδή-
σεις 22.45 «Απαγωγή» (Kidnap) 00.15 Σαν 
Σήμερα Με το ΡΙΚ 00.20 Μαζί/Birlikte 01.00 
Βήματα στην Άμμο 01.30 Ειδήσεις 02.45 Σπί-
τι στη Φύση 03.15 Προσωπογραφίες 04.00 
Artcafe 05.00 Κύπριοι του Κόσμου 06.00 Ο 
Δάσκαλος 07.00 Λούνα Παρκ 

ΡΙΚ2
07.30 Το Κόκκινο Λεωφορείο Ταξιδεύει 

08.20 Μάγια η Μέλισσα 08.45 Το θαυμαστό 
ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον 09.10 Ο Μικρός 
Χνουδωτός 09.40 Μπόμπι και Μπιλ 10.05 
Γουίσπερ 10.30 Τα Τρενάκια Ρομπότ 11.00 
ΠΟΠ ΚΟΡΝ παίζω και μαθαίνω 11.30 Γκάρ-
φιλντ 12.10 Το Κόκκινο Λεωφορείο Ταξιδεύει 
13.00 Μάγια η Μέλισσα 13.25 Το θαυμαστό 
ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον 13.50 Ο Μικρός 
Χνουδωτός 14.15 Γουίσπερ 14.40 Τα Τρε-
νάκια Ρομπότ 15.05 Γκάρφιλντ 15.30 ΠΟΠ 
ΚΟΡΝ παίζω και μαθαίνω 16.00 Ιστορίες του 
Χωρκού 16.30 Μανώλης και Κατίνα  17.00 
Τα Γενόμενα παρά του Γάλακτος - Τo βούτυ-
ρο της αναρής και τα γαλακτοκομικά του Ρι-
ζοκαρπάσου - Ντοκιμαντέρ του Μουσείου Κυ-
πριακών Τροφίμων και Διατροφής, κατάλληλο 
για γενική παρακολούθηση (Ε) 17.30 Σε Προ-
σκυνώ Γλώσσα 18.30 Χρονογράφημα με Υπό-
τιτλους 19.00 MovieTime - Κατάλληλο για 
γενική παρακολούθηση 19.30 EU4U 19.40 
Ειδήσεις στην Αγγλική 19.50 Ειδήσεις στην 
Τουρκική 20.00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 
στη Νοηματική 20.10 EUROVISION FLASH 
BACK - Μία αναδρομή σε συμμετοχές του Δι-
αγωνισμού Τραγουδιού της Γιουροβίζιον και 
αναφορά σε αγαπημένα τραγούδια (Ε) 22.10 
Το Μυστικό της Πεταλούδας - Με υπότιτλους 
00.40 Ειδήσεις στην Αγγλική και Τουρκική 
01.00 Σε Προσκυνώ Γλώσσα (Ε) 02.00 Movie 
Time (Ε) 02.30 Το Μυστικό της Πεταλούδας 
(Ε) 05.10 Τα Γενόμενα παρά του Γάλακτος (Ε) 
05.30 Μανώλης και Κατίνα (Ε) 06.00 Ιστορί-
ες του Χωρκού (Ε)

PLUS
06.30 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 07.30 O ΔΟΥ-

ΡΕΙΟΣ ΣΚΥΛΟΣ 08.30 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 09.00 
ΑΝΑΔΕΙΞΕ ΤΟ (E) 09.35 COOK EAT (E) 
11.00 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 13.00 ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ 
16.30 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 18.30 ΤΑΞΙΔΙ ΓΕΥΣΕ-
ΩΝ, Season III (2020/2021) (Ε) 19.25 FATSA 
BOOK 20.25 Ο ΚΑΙΡΟΣ 20.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙ-
ΝΙΑ 22.10 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ (12) 00.15 ΞΕΝΗ 
ΤΑΙΝΙΑ (15) 01.50 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 02.40 
ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 03.30 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 
04.20 VIDEO CLIPS 04.25 TRAVEL GUIDE 
05.10 ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ 

OMEGA
05.30 ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ 09.45 ΕΛΑ 

ΧΑΜΟΓΕΛΑ 13.00 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 
(Ε) 14.00 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ (Ε) 15.00 
MASTER CHEF (Ε) 17.10 MY GREECE (Ε) 
18.00 OMEGA NEWS 18.10 ΕΠΙΠΛΟΓΚΟΥΡ-
ΜΕΔΙΕΣ 19.10 ΕΧΩ ΚΑΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ 20.10 
OMEGA NEWS 21.15 MASTER CHEF 23.30 
ΒΙΝΥΛΙΟ 00.30 ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ (Ε) 03.30 
ΕΙΚΟΝΕΣ (Ε) 04.30 THE BOOTH

ANT1
05.40 ΒΟΤΚΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (Ε) 06.30 

ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ (Ε) 08.00 ΔΕΙΞΕ 
ΜΟΥ ΤΟ ΦΙΛΟ ΣΟΥ (Ε) 09.30 ΤΑΞΙ (Ε) 10.20 
ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΓΟΝΑ (Ε) 12.00 ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ 
ΑΠ’ ΟΛΑ 12.50 ΕΣΥ, ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΟΥ (Ε) 
14.00 YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR – ALL 
STAR (Ε) 17.10 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ (Ε) 18.00 TA 
NEA ΣΕ 10’ 18.10 … ΣΥΝΕΧΕΙΑ (Ε) 19.15 
ΤΑΧΙ 20.15 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 21.00 CASA 
DE MIKEL II 22.30 Η ΦΑΡΜΑ 01.40 ΠΟΤΕ 
ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ (Ε) 02.30 ΚΑΝΕ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ 
ΔΕΙΣ ΚΑΛΟ (Ε) 03.20 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 (Ε) 
04.20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙ (Ε) 04.50 ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ 
(Ε)

SIGMA
05.30 Οι Αδιάφθοροι (Ε) 06.30 Τα Χρυ-

σόψαρα (E) 07.00 Love It (E) 08.30 Καλό 
Μεσημεράκι (Ε) 09.40 Ζωή Ποδήλατο (Ε) 
10.15 DOT 11.15 Άλλα Λόγια Θκειε Παπά 
(Ε) 12.00 Μυστικά Υγείας & Ομορφιάς 13.10 
Ώρα για Φαγητό (Ε) 13.40 Βουράτε Γειτόνοι 
(Ε) 14.30 Happy Traveller 15.30 Σου Κου 
FAMILY 17.30 Στο Παρά Πέντε (Ε) 18.00 Γε-
γονότα σε συντομία 18.10 Στο Παρά Πέντε (Ε) 
18.30 Η Πεθερά (Ε) 20.20 Τομές στα Γεγο-
νότα 21.15 Στην Υγειά μας ρε Παιδιά - Νέο 
Επεισόδιο 00.30 Γεγονότα σε συντομία 00.40 
Happy Traveller (Ε) 01.20 Ήρθε κι έδεσε (Ε) 
02.50 DOT (E) 03.40 Παντρεμένοι κι οι δυο 
(Ε) 04.40 Λάθος Κέρδισες (Ε)  

AΛΦΑ
06.00 DEAL (Ε) 06.30 ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ 

ΑΜΜΟ (Ε) 08.15 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ (Ε) 
09.30 ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΚΑ 10.00 ΣΑΒ-
ΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ 13.00 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Ε) 13.45 ΤΟ 
ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε) 15.00 ΚΑΜΠΙΝΓΚ (Ε) 16.45 
ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ Επ. 120 + 121 17.50 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 18.00 
ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ 18.20 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ 
ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (Ε) 19.10 ΤΗΕ CHASE 
CELEBRITY 20.20 ALPHA NEWS 21.20 24 
ΩΡΕΣ 22.30 ΤΟ ΔΟΛΩΜΑ 00.20 BATTLE OF 
THE COUPLES 02.30 10Η ΕΝΤΟΛΗ (Ε) 03.15 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ (Ε)

CAPITAL
07.30 Τηλεαγορά tvmall 08.00 Οικογε-

νειακή ταινία 09.40 Το μυστικό του βουνού 
- Family adventure 11.25 Τηλεαγορά tvmall 
12.00 Ένας βλάκας και μισός(1959) - Ελλη-
νική ταινία 13.35 Τηλεαγορά tvmall 14.15 
Ζούσα μονάχος χωρίς αγάπη - Ελληνική ταινία 
16.00 Τα SOS στη μουσική - με τον Τάσο Ριζό-
πουλο 17.15 Τηλεαγορά tvmall 19.15 Ξένη 
ταινία 21.00 Ξένη ταινία 23.00 Ξένη ταινία 
01.30 Ξένη ταινία 03.30 Αυτόπτης μάρτυ-
ρας - Thriller 05.00 Παγιδευμένη για φόνο - 
Mystery 06.40 Τάσος στη μουσική (Ε)

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες 
και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 
ως νοτιοανατολικοί και το απόγευμα στα δυτικά βορειοδυτι-
κοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα 
είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει 
γύρω στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα 
ανατολικά και τα νότια παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα 
υπόλοιπα παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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σαν σήμερα

εορτολόγιο

ο καιρός

ΚΕΡΥΝΕΙΑ 25

ΠΑΦΟΣ 27

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 32 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 25

ΛΑΡΝΑΚΑ 25

ΛΕΜΕΣΟΣ 27

Παγκόσμια Ημέρα Αγροτικής Πάλης

1790
Πεθαίνει ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, Αμερικανός πολιτι-
κός, διπλωμάτης και εφευρέτης.

1863
Γεννιέται ο Κωνσταντίνος Καβάφης, Αλεξανδρινός 
ποιητής.

1894
Γεννιέται ο ηγέτης της ΕΣΣΔ, Νικίτα Χρουστσόφ.

1935
Γεννιέται ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος, Έλληνας 
σκηνοθέτης.

1947
Ο ΓΓ του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης ανακοινώνει το 
στόχο για κατάληψη της Μακεδονίας και τη δημι-
ουργία ελεύθερης περιοχής.

1961
Αρχίζει η αμερικανικής εμπνεύσεως αποτυχημένη 
«Επιχείρηση του Κόλπου των Χοίρων», με σκοπό την 
ανατροπή της Eπανάστασης στην Κούβα.

1961
Ο Μάνος Χατζιδάκις βραβεύεται με Όσκαρ για «Τα 
Παιδιά του Πειραιά», της ταινίας «Ποτέ την Κυριακή».

1964
Οι πρώτοι Έλληνες στρατιώτες της μεραρχίας φτά-
νουν μυστικά στην Κύπρο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΣΗΜΕΡΑ
Αδιανού μ., Συμεών ιερομ., Μακαρίου Κορίνθ. Νοταρά
ΑΥΡΙΟ
Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρίας Αιγυπτίας), Σάββα εν Κα-
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ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 10312ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
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Κατάλογος εφημερευόντων 
για Σάββατο 17 και Κυριακή 

18 Απριλίου 2021

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Παθολόγος: Αριστομένης Δημήτριος 

Τουρβάς, 99097385, 22108553
Ουρολόγος: Αχιλλέας Κορέλλης, 

99562642

ΛΕΜΕΣΟΣ
Κατόπιν απόφασης του Ιατρικού Συλ-

λόγου Λεμεσού θα εφημερεύουν μόνο οι 
οδοντίατροι στη Λεμεσό. Επίσης και στη 
Λάρνακα και Πάφο θα εφημερεύουν 
μόνο οδοντίατροι.

Εφημερεύει μόνο Σάββατο
Οδοντίατρος: Στέφανη Τζιεπράν, 

96303145
Εφημερεύει μόνο Κυριακή
Οδοντίατρος: Μαρία Κοιλώνη, 

99917174

ΛΑΡΝΑΚΑ
Εφημερεύει μόνο Σάββατο
Οδοντίατρος: Χαράλαμπος Αργυρού, 

99564199
Εφημερεύει μόνο Κυριακή
Οδοντίατρος: Χριστίνα Τοφαρίδου, 

99100050

ΠΑΦΟΣ
Εφημερεύει μόνο Σάββατο
Οδοντίατρος: Άγγελος Βαρναβίδης, 

97629744
Εφημερεύει μόνο Κυριακή
Οδοντίατρος: Ελένη Αττίκ, 99683123



Διευθυντικά στελέχη στο Δημόσιο μπορεί να 
χρειαστεί να κριθούν ως προς την επιτέλεση των 
διευθυντικών καθηκόντων τους, στη βάση των 
Κανονισμών και αυτό δεν εξαρτάται από αποφά-
σεις της πολιτικής Αρχής, ανέφερε χθες σε γρα-
πτή δήλωσή του σχετικά με δηλώσεις του Γ.Γ. του 
ΑΚΕΛ ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας, Πρόδρομος Προδρόμου.

«Θέλω να αναφερθώ στις δηλώσεις του Γε-
νικού Γραμματέα της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, κ. Άντρου 
Κυπριανού, σχετικά με μια από τις διοικητικές 
έρευνες που διεξάγεται για διευθυντικά στελέχη 
της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Θα επαναλάβω 
αποκαθιστώντας τυχόν λανθασμένες εντυπώσεις, 
ότι σε τέτοιες έρευνες δεν κρίνεται η ελευθερία 
της έκφρασης, δηλαδή είτε οι απόψεις και ιδέ-
ες, είτε και η καλλιτεχνική δημιουργία κανενός», 

αναφέρει.
«Έχουμε αγωνιστεί για να το πετύχουμε αυτό. 

Εν προκειμένω, διευθυντικά στελέχη στο Δημό-
σιο μπορεί να χρειαστεί να κριθούν ως προς την 
επιτέλεση των διευθυντικών καθηκόντων τους, 
στη βάση των Κανονισμών και αυτό δεν εξαρτά-
ται από αποφάσεις της πολιτικής Αρχής», σημει-
ώνει.

Ανακοίνωση εξέδωσε και η ΕΔΟΝ σχετικά με 
την έρευνα του ΥΠΠΑΝ εναντίον του καθηγη-
τή Γιώργου Γαβριήλ, με την οποία επισημαίνει 
πως «παρά το γεγονός πως η κυβέρνηση ΔΗΣΥ 
– Αναστασιάδη χαρακτηρίζεται ως η κυβέρνηση 
που έχει ταυτίσει το όνομά της με τη διαφθορά, 
την αναξιοκρατία και τη σύγκρουση συμφέρο-
ντος, το τελευταίο διάστημα διεκδικεί επάξια 
και το χαρακτηρισμό της πιο αντιδημοκρατικής 

κυβέρνησης στην ιστορία της Κυπριακής Δημο-
κρατίας». 

Σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώνει, το 
Υπουργείο Παιδείας συνεχίζει να καταδιώκει τον 
καθηγητή Γιώργο Γαβριήλ, τον διευθυντή που με 
τα έργα τέχνης του, τα οποία κάνει στον ελεύθερό 
του χρόνο, ενόχλησε τη «δημοκρατία» τους και το 
«εθνικό τους φρόνημα». 

«Καλούμε την κοινωνία να προβληματιστεί 
ιδιαίτερα για την ευκολία με την οποία ο ΔΗΣΥ 
και η κυβέρνησή του αλλάζουν τα πολιτικά και 
διαδικτυακά τους προσωπεία ανάμεσα στην υπε-
ράσπιση της ελευθερίας έκφρασης όταν αυτή 
αφορά άλλους λαούς, αλλά χάνουν τη μιλιά τους 
μπροστά στις φασίζουσες πρακτικές όταν αυτές 
αφορούν τον εαυτό τους και τη χώρα μας», κατα-
λήγει η ανακοίνωση της ΕΔΟΝ.

ΕΔΟΝ: «Η 
κυβέρνηση ΔΗΣΥ 

- Αναστασιάδη 
διεκδικεί επάξια 
τον τίτλο της πιο 

αντιδημοκρατικής 
κυβέρνησης»

Υπόθεση Γαβριήλ: Αμήχανη απάντηση από ΥΠΠΑΝ στον ΓΓ του ΑΚΕΛ

Όψιμη ευαισθησία
Η ΕΔΟΝ καλεί την κοινωνία να προβληματιστεί για την ευκολία με 
την οποία ο ΔΗΣΥ και η κυβέρνησή του αλλάζουν τα πολιτικά και 
διαδικτυακά τους προσωπεία στην υπεράσπιση της ελευθερίας 
έκφρασης όταν αυτή αφορά άλλους λαούς.

Συναυλία στο Ραδιόφωνο: Μελοποιημένη 
ποίηση με τον Χρήστο Θηβαίο

Αφιέρωμα σε μία από τις πλέον πολύτιμες ιστορίες του ελλη-
νικού τραγουδιού, τη μελοποιημένη ποίηση. Σπουδαίοι συνθέτες 
μετρήθηκαν με ορισμένα από τα πιο σημαντικά κείμενα του σύγ-
χρονου ελληνικού λόγου. Ο Χρήστος Θηβαίος, ένας δημιουργός με 
βαθιές επιρροές -και αναφορές- στο έργο του από τους Έλληνες 
ποιητές, καλεί τη Βίκυ Καρατζόγλου και τους Μιχάλη και Παντελή 
Καλογεράκη σε μία συναυλία με τραγούδια γραμμένα από το 1963 
μέχρι τις μέρες μας. Ο λόγος του Ελύτη, του Σεφέρη, του Καρυωτά-
κη, του Λαπαθιώτη, του Καββαδία, συναντά τον Αναγνωστάκη, τον 
Γκανά, τον Χιόνη, την Παππά, τον Παράσχο, και τις μουσικές του 
Μίκη Θεοδωράκη, του Θάνου Μικρούτσικου, του Δημήτρη Παπα-

δημητρίου, του Νίκου Ξυδάκη, της Λένας Πλάτωνος, του Χάρη και 
του Πάνου Κατσιμίχα, του Μιχάλη και του Παντελή Καλογεράκη.

Η συναυλία θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του σταθμού 98,3 
και ταυτόχρονα θα μεταδίδεται με εικόνα στο κανάλι του Αθήνα 
9,84 στο YouTube αλλά και στο site του σταθμού, αύριο Κυριακή 
18/4 στις 21.00.

Επιστρέφει στην ΕΡΤ  
«Το Μικρό Σπίτι Στο Λιβάδι»

Η αξέχαστη οικογενειακή σειρά «Το Μικρό Σπίτι Στο Λιβάδι», η οποία 
αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους, επιστρέφει στη συχνότητα της 
ΕΡΤ1 από την Τρίτη 20 Απριλίου και καθημερινά, Δευτέρα με Παρα-
σκευή, στις 19:00. Kαι μάλιστα όπως δεν έχει ξαναπροβληθεί ποτέ, κα-
θώς η ΕΡΤ εξασφάλισε την Deluxe Remastered Edition της ιστορικής 
αυτής τηλεοπτικής παραγωγής, που κάνει come back σε πολλές χώρες 
της Ευρώπης και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Το «Little House on the 
Prairie», όπως είναι διεθνώς γνωστό, για πρώτη φορά θα προβληθεί σε 
ποιότητα High Definition, αλλά οι τεχνικοί της ΕΡΤ επεξεργάστηκαν τις 
νέες κόπιες, ώστε να μη μεταδοθούν με υπότιτλους, αλλά με το αυθε-
ντικό ντουμπλάζ και τις φωνές που έχουμε αγαπήσει και έχουν μείνει 
χαραγμένες στο μυαλό όλων μας. Του Χρήστου Τσάγκα, του Ντίνου Κα-

ρύδη, της Ματίνας Καρρά, της Έφης Πίκουλα, της Αλεξίας Ασκαρίδου 
και τόσων άλλων γνωστών ηθοποιών.

Η σειρά άρχισε να μεταδίδεται από το 1975 στην Ελλάδα και έγινε 
αμέσως τεράστια επιτυχία, από το σήμα αρχής με το κοριτσάκι με τις κο-
τσίδες να σκοντάφτει στο λιβάδι μέχρι το «Καληνύχτα» της οικογένειας, 
όταν κλείνουν τα φώτα.

Νέα ευρήματα στις Αιγές: Ιερό βασι-
λικής λατρείας και ποίημα σε αγγείο

Τα τελευταία τρία χρόνια, στο πλαίσιο έρευνας της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας για τη μελέτη συ-
ντήρησης του μεγάλου οικοδομικού συγκροτήματος 
των Αιγών που βρίσκεται κοντά στη βορειοδυτική 
πύλη του τείχους και την ταφική συστάδα των βασι-
λισσών, ήρθαν στο φως νέα εξαιρετικά ενδιαφέροντα 
ευρήματα που αποσα-
φηνίζουν την εικόνα 
του και βοηθούν να 
αναγνωριστεί η λει-
τουργία του.

«Οι επιγραφές των 
κεραμιδιών μάς βοη-
θούν να συσχετίσουμε 
το κτίριο που σκάβου-
με με τη λατρεία των 
μελών της βασιλικής 
οικογένειας. Πρόκειται 
για ένα κτίριο του 4ου αιώνα π.Χ. με μια μεγάλη επι-
διόρθωση στα χρόνια του Φιλίππου του 5ου, τέλος 
3ου αρχές 2ου αιώνα π.Χ.. Από αυτή τη φάση έχου-
με αυτά τα δάπεδα, τα κονιάματα, τη στέγη, ειδώλια, 
στοιχεία που μας παραπέμπουν σε ιερό», εξηγεί στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η προϊσταμένη της ΕΦΑ Ημαθίας, Αγγε-
λική Κοτταρίδη.

Κατά τις εργασίες βρέθηκε και ένα σπάνιο εύρημα. 
Ένα ποίημα, το οποίο πρόκειται μάλλον για άσκηση 
μαθητή, πάνω σε ένα αγγείο, «πολύ ενδιαφέρον και 
πολύ ιδιαίτερο», σημειώνει η κα Κοτταρίδη, η οποία 
θα παρουσιάσει τα «Νέα ευρήματα στο άστυ των Αι-
γών» στο 33ο Αρχαιολογικό Συνέδριο για τις ανασκα-
φές στη Μακεδονία και τη Θράκη (22-24/4), που θα 
πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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κόσμος των ΣΠΟΡ Απόλλων: Τρία θετικά 
κρούσματα κορονοϊού

Δύο ποδοσφαιριστές και ένα μέλος 
του τεχνικού επιτελείου του Απόλλω-
να βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό! 
Η ομάδα της Λεμεσού εξέδωσε ανα-
κοίνωση. «Η Εταιρεία Απόλλων Πο-

δόσφαιρο (Δημόσια) 
Λτδ ανακοινώνει τον 
εντοπισμό τριών θετι-
κών κρουσμάτων στο 
ποδοσφαιρικό τμήμα 
της ομάδας μας. Δύο 
από τα τρία αφορούν 
ποδοσφαιριστές της 
ομάδας μας και το 

τρίτο πρόκειται για μέλος του τεχνικού 
επιτελείου. Και τα τρία κρούσματα εί-
χαν νιώσει αδιαθεσία από το πρωί της 
Παρασκευής και ως εκ τούτου δεν πα-
ρουσιάστηκαν στην προπόνηση και πα-
ραπέμφθηκαν σε ιδιωτική κλινική για 
να υποβληθούν σε διαγνωστικό έλεγχο 
ανίχνευσης COVID-19. Τα αποτελέ-
σματα του υπόλοιπου ποδοσφαιρικού 
τμήματος είναι αρνητικά», αναφέρεται 
μεταξύ άλλων.

ΑΠΟΕΛ: Με εκπλήξεις  
και Βίκτορα Κλωναρίδη

Αρκετές εκπλήξεις περιλαμβάνει η 
αποστολή του ΑΠΟΕΛ για τον αγώνα 
με τον Ερμή Αραδίππου σήμερα στις 
17:00, στο πλαίσιο του Β’ Ομίλου της Β’ 
φάσης του Πρωταθλήματος 
CYTA. Συγκεκριμένα, 
στην αποστολή συ-
μπεριλήφθηκε ο 
Βίκτορας Κλωναρί-
δης που ξεπέρασε 
τον τραυματισμό 
του. Αντίθετα εκτός 
έμειναν οι Ενσούε, Βι-
νίσιους, Ντονγκαλά, Ανου-
άρ και Γκάρνερ για λόγους ξεκούρασης, 
καθώς δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρό-
βλημα τραυματισμού. Ο προπονητής του 
ΑΠΟΕΛ, Σάββας Πουρσαϊτίδης, θέλει να 
δώσει «ανάσες» στους πιο πάνω παίκτες 
μετά και τον αγώνα Κυπέλλου μεσοβδό-
μαδα. Για πρώτη φορά σε αποστολή της 
ομάδας συμπεριλήφθηκαν οι νεαροί Δη-
μητρίου, Γεωργίου. Βρόντης και Κούτσα-
κος βρίσκονται για μία ακόμη φορά στην 
αποστολή των «γαλαζοκιτρίνων».

Έφτασε τα τρία κρούσματα  
ο Παναθηναϊκός

Ο κορονοϊός μπήκε για τα καλά στις 
τάξεις του Παναθηναϊκού. Συγκεκριμέ-
να, ακόμα ένα κρούσμα κορονοϊού ανα-
κοίνωσε η «πράσινη» ΚΑΕ, έπειτα από 
τα δύο προχθεσινά. Πλέον, ο συνολικός 

αριθμός έφτασε τα τρία 
κρούσματα. Η ανακοί-
νωση της ΚΑΕ Πανα-
θηναϊκός αναφέρει χα-
ρακτηριστικά: «Η ΚΑΕ 
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 
ανακοινώνει πως 
μετά τους σημερινούς 
(σ.σ. χθεσινούς) ελέγ-

χους ένα ακόμη μέλος της ομάδας μας 
διαγνώστηκε θετικό στον COVID-19. Η 
κατάσταση των τριών συνολικά νοσού-
ντων παρακολουθείται συστηματικά από 
το ιατρικό μας επιτελείο. Από την ΚΑΕ 
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ακολουθούνται 
όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, σύμφωνα 
με τα υγειονομικά πρωτόκολλα διαχεί-
ρισης κρουσμάτων και υπάρχει συνεχής 
επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ», καταλήγει η 
ανακοίνωση των «πρασίνων».

Βόλεϊ: Νταμπλούχος η Ομόνοια!
Το 7ο Κύπελλο στην ιστορία της και 

το τρίτο νταμπλ κατέκτησε η Ομόνοια! Οι 
«πράσινοι» επικράτησαν με 3-0 
σετ (25-18, 25-21, 25-16) της 
ΕΝΠ στον τελικό του Κυπέλ-
λου Βόλεϊ ΟΠΑΠ Ανδρών 
Α’ Κατηγορίας Ανδρών 
στο «Θεμιστόκλειο». Να 
θυμίσουμε ότι η Ομόνοια 
κατέκτησε φέτος και το 
πρωτάθλημα στο βόλεϊ και 
έτσι με το Κύπελλο έκανε το 
νταμπλ.

Από κει και πέρα, όσον αφορά τον αγώ-
να οι «πράσινοι» ήταν καλύτεροι και αυτό 

φάνηκε και από το τελικό αποτέλε-
σμα.

Η ΕΝΠ πάλεψε, αλλά η 
ποιότητα της Ομόνοιας έκα-
νε τη διαφορά.

Η ομάδα της Λευκωσίας 
στο πρώτο σετ δυσκολεύ-
τηκε, καθώς η ΕΝΠ έβαλε 

γερή αντίσταση.
Παρ’ όλα αυτά οι «πράσι-

νοι» κατάφεραν να επικρατή-

σουν με 25-18 και να προηγηθούν με 1-0. 
Στο δεύτερο σετ η ΕΝΠ παρουσιάστηκε ιδι-
αίτερα ανταγωνιστική και έβαλε δύσκολα 
στην Ομόνοια, η οποία όμως πήρε τη νίκη 
με 25-21.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ οι «πρά-
σινοι» μπήκαν από την αρχή δυνατά και 
κατάφεραν να επιβληθούν της ΕΝΠ.

Οι «βυσσινί» έδωσαν τη μάχη τους, αλλά 
η Ομόνοια κατάφερε να πάρει σχετικά εύ-
κολα με 25-16 το σετ και να γράψει το 
τελικό 3-0 με το οποίο κατέκτησε και το 
Κύπελλο.

«Κόλλησαν» στο μηδέν
ΕΝΠ και Δόξα Κατωκοπιάς έμειναν στη λευ-

κή ισοπαλία στο «Τάσος Μάρκου», στο πλαίσιο 
της 7ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου της Β’ φάσης 
του Πρωταθλήματος CYTA. Μετά το αποτέλεσμα 
αυτό η ομάδα της Κατωκοπιάς έφτασε τους 36 
βαθμούς και διατηρήθηκε στη 10η θέση της βαθ-
μολογίας. Η ΕΝΠ από την άλλη πλευρά, έφτασε 
τους 28 βαθμούς και παρέμεινε στη 13η θέση 
της βαθμολογίας και πλέον η παραμονή έχει δυ-
σκολέψει ακόμη περισσότερο.

Όσον αφορά τον αγώνα, η Δόξα Κατωκοπιάς 
ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο και θα μπο-
ρούσε να σκοράρει. Στην επανάληψη η ΕΝΠ 
ήταν σαφώς πιο βελτιωμένη και έχασε και αυτή 
κάποιες καλές ευκαιρίες για να πάρει το τρίπο-
ντο. Το τελικό σφύριγμα όμως βρήκε τις δύο 
ομάδες στο ισόπαλο 0-0.

Το ντεμπούτο του στον πάγκο των «βυσσινί» 
αξίζει να σημειωθεί ότι έκανε ο Σωτήρης Αντω-
νίου.

ΕΝΠ: Γκατσέφσκι, Μπάρνι, Ιρέπ (61’ Νγκο), 
Λουσέρο, Ντένινγκ, Θεοδώρου, Μπαρμπόσα, Κυ-
ριάκου, Μπάλαζιτς, Φελίπε (71’ Ουντόζι), Μαρ-
κόφσκι

Δόξα: Σισκόφσκι, Εγγλέζου, Μπόλιεβιτς, 
Μουκτάρης, Σαντίκ, Οικονομίδης, Καρλίτος, 
Ασαμόα, Γκολομπάρτ, Άδωνη, Κίκας

Κίτρινη: Μπαρμπόσα, Κυριάκου-Σαντίκ
Κόκκινες: -
Διαιτητής: Δημητρίου Βασίλης (Δημητριά-

δης Μάριος, Σωκράτους Κυριάκος)
4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος
VAR: Χριστοδούλου Κυριάκος (AVAR: Καλο-

γήρου Μάριος)
Παρατηρητής: Γεωργίου Ανδρέας

Δηλώσεις προπονητών
Ο προπονητής της ΕΝΠ, Σωτήρης Αντωνί-

ου, ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα: «Θέλω να 
χαιρετίσω αρχικά τον κόσμο της ΕΝΠ. Είναι η τέ-
ταρτή μου μέρα στην ομάδα και η υποδοχή μου 
ήταν πραγματικά πάρα πολύ θερμή. Όσον αφορά 
το παιχνίδι νομίζω ότι σπαταλήσαμε ένα ημίχρο-
νο. Ήταν ένα παιχνίδι, του οποίου το αποτέλεσμα 
ήταν για μας πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω δεν 
δείξαμε το κατάλληλο πάθος σε αυτό το καινού-
ριο στιλ παιχνιδιού που επιλέξαμε να παίξουμε. 
Σίγουρα όταν έρχεται ένας καινούριος προπονη-
τής θέλει χρόνο. Νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο 
η ομάδα μου ήταν πάρα πολύ διαφορετική και 
έδειξε συνέπεια στο παιχνίδι της. Δημιουργήσα-
με ευκαιρίες και είχαμε 2-3 κλασικές με σημαντι-

κότερη αυτή του Ντένιγκ στο 85’. Μας αδικεί το 
αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιρι-
στές μου. Είμαι σίγουρος ότι αν συνεχίσουμε να 
παίζουμε όπως το δεύτερο μέρος ότι αυτή ιστο-
ρική ομάδα θα παραμείνει στην κατηγορία. Έχει 
ακόμα πολύ δρόμο. Έχουμε τρία ακόμα παιχνίδια 
στην έδρα μας. Σίγουρα μεσολαβεί ένα χρονικό 
διάστημα, έτσι ώστε να δουλέψουμε καλύτερα. 
Μας έλειψε μόνο το γκολ. Συνεχίζουμε». Από την 
άλλη πλευρά, ο προπονητής της Δόξας Κατω-
κοπιάς, Μαρίνος Σατσιάς, δεν είχε πολλά να πει 
μετά το τέλος του αγώνα: «Καλησπέρα. Δεν μας 
ικανοποιεί ο βαθμός. Προσπαθήσαμε πολύ, θέλα-
με τη νίκη. Δυστυχώς, δεν τα καταφέραμε. Συνε-
χίζουμε. Καλή συνέχεια στην ΕΝΠ», αρκέστηκε 
να πει ο τεχνικός της ομάδας της Κατωκοπιάς.

ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Αναβολή τριών αγώνων!
Αναβλήθηκαν τα επόμενα τρία παιχνίδια της Χέρτα Βερολίνου μετά τα 

κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν στις τάξεις της ομάδας. Αρχικά θετικοί 
στον κορονοϊό βρέθηκαν ο προπονητής Παλ Νταρντάι και ο επιθετικός Ντόντι 
Λουκεμπάκιο. Από κει και πέρα, θετικός βρέθηκε και ο αριστερός οπισθοφύ-
λακας Μάρβιν Πλάτενχαρντ, με απο-
τέλεσμα όλοι οι ποδοσφαιριστές και 
όλο το τεχνικό επιτελείο να τεθούν 
σε καραντίνα 14 ημερών. Έτσι μετά 
από αίτημα του συλλόγου του Βερο-
λίνου, οι προσεχείς αναμετρήσεις με 
Μάιντς, Φράιμπουργκ και Σάλκε για 
την Μπουντεσλίγκα αναβλήθηκαν. 
Από κει και πέρα, η διοργανώτρια 
αρχή της Μπουντεσλίγκα αναμένε-
ται να ανακοινώσει σύντομα νέες 
ημερομηνίες για τη διεξαγωγή των 
τριών αγώνων που αναβλήθηκαν.

ΑΕΚ ΑΘΗΝΩΝ

Συμφώνησε με Βλάνταν Μιλόγεβιτς!
Πολύ κοντά στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ΑΕΚ βρίσκεται ο 

Βλάνταν Μιλόγεβιτς, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν σερβικά ΜΜΕ. Σύμφω-
να με τις ιστοσελίδες «informer.rs» και «alo.rs», εκπρόσωποι της «Ένωσης» 
ήταν τις τελευταίες μέρες σε συνεχή επικοινωνία με τον πρώην προπο-
νητή της Ομόνοιας. Μάλιστα, το 
ρεπορτάζ του «alo.rs» προχωράει 
ένα βήμα παρακάτω, κάνοντας 
λόγο για δεδομένη συμφωνία που 
θα επισημοποιηθεί σύντομα για 
τα επόμενα δύο χρόνια. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι ο Σέρβος είναι χω-
ρίς ομάδα από τον Μάρτιο, όταν 
αποχώρησε από την Αλ-Αχλί. Στο 
παρελθόν ο Μιλόγεβιτς πέρασε 
μεταξύ άλλων και από τον πά-
γκο του Πανιωνίου, της Ομόνοιας 
Λευκωσίας, του Ερυθρού Αστέρα.

ΕΝΠ και Δόξα Κατωκοπιάς εξήλθαν ισόπαλες 0-0 στο «Τάσος Μάρκου»

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

{ Πλήρης αθλητική ενημέρωση από την Κύπρο και τον κόσμο }
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