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στον αυταρχισμό που
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στην Αστυνομία

ΣΕΛ. 36

ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 10

Ο δρόμος προς τη Γενεύη επιβάλλει
ορθή εκτίμηση των δεδομένων
Χωρίς υπεροψία και υποτίμηση προς την άλλη πλευρά
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Ο Κυριάκος Κούσιος τονίζει ότι ο Πρόεδρος μεταβαίνει στη Γενεύη με πλήρη
πολιτική βούληση, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες επανέναρξης
των συνομιλιών για την επίτευξη μιας συνολικής λύσης του Κυπριακού

Ο Γιώργος Λουκαΐδης επισημαίνει ότι η εμπειρία του Κραν Μοντανά
και όχι μόνο, δεν επιτρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι η Τουρκία
θα πάει με φόρα να χτυπήσει το κεφάλι της στον τοίχο

Απαίτηση λαού
η κατάργηση
του πέναλτι
του 12% στις
συντάξεις

ΥΓΕΙΑ
Το εμβολιαστικό πρόγραμμα κατά
της COVID-19 δεν κινείται με τους
ρυθμούς που θα θέλαμε, για να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν ΣΕΛ. 35

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων
ατόμων πραγματοποιήθηκε
χθες εκδήλωση διαμαρτυρίας
κατά την οποία απαίτησαν την
κατάργηση της μείωσης του
12% στις συντάξεις όσων
επιλέγουν συνταξιοδότηση στο
63ο έτος της ηλικίας τους και
πληρούν τις προϋποθέσεις του
νόμου. Σε ομιλία του έξω από το
Προεδρικό ο ΓΓ της ΠΕΟ, Πάμπης
Κυρίτσης, τόνισε ότι το αίτημα
της κατάργησης γίνεται πολύ
πιο έντονο με το ξέσπασμα της
πανδημίας, καθώς προκύπτει μία
νέα οικονομική κρίση, η οποία
επιχειρείται να μεταφερθεί ξανά
στις πλάτες των εργαζομένων.
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Νιαζί Κιζιλγιουρέκ
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επαρκή ασφάλεια για τον αριθμό των
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της σύνταξης
Του
Νεόφυτου Νεοφύτου

Αυταπόδεικτες οι πολιτικές ευθύνες και ο Πρόεδρος στη θέση του!
Πέραν του 51% των «χρυσών» διαβατηρίων
δόθηκαν παράνομα, σύμφωνα με το ενδιάμεσο πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής. Και
μόνο αυτό αφήνει πλήρως εκτεθειμένη την
κυβέρνηση Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ, η οποία έχει
μετατρέψει την πολιτική πολιτογραφήσεων σε
στημένη βιομηχανία μαζικής παραχώρησης
«χρυσών» διαβατηρίων και μέχρι πρότινος μας
έλεγε ότι «όλα έγιναν νομότυπα»!
Πέραν των ποινικών και διοικητικών ευθυνών, υπάρχουν και σοβαρές πολιτικές ευθύνες
που η κυβέρνηση Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ όχι
μόνο δεν αναλαμβάνει, αλλά τις διαγράφει...
Η πολιτική παραχώρησης πολιτογραφήσεων ξεκίνησε επί διακυβέρνησης Τάσου Πα-

στο παρά πέντε

παδόπουλου, συνεχίστηκε επί κυβέρνησης Δ.
Χριστόφια, αλλά μέχρι τότε το πρόγραμμα λειτουργούσε με φειδώ. Όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ το 2013 ξεχαρβάλωσε
τα κριτήρια, δίνοντας μαζικά πλέον «χρυσά»
διαβατήρια ακόμη και σε απατεώνες και φοροφυγάδες. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ
παραχώρησε 6.324 «χρυσά» διαβατήρια, ενώ
ακόμη και μετά που η Βουλή ψήφισε το νομικό πλαίσιο και υιοθέτησε Κανονισμούς τον Αύγουστο του 2018, παραχωρήθηκαν άλλα 221
«χρυσά» διαβατήρια, ενώ εκκρεμούν άλλες
1.099 αιτήσεις. Επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ στήθηκε μεγάλο «φαγοπότι» από το
οποίο επωφελήθηκαν συγγενικά πρόσωπα του

ρων του Προέδρου. Καταγράφεται και ο ρόλος
των υπουργών και του Υπουργικού Συμβουλίου που ενέκρινε τις αιτήσεις, οπότε εκτός από
τον Πρόεδρο εγείρονται θέματα τάξης και για
τον ίδιο τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Βοηθό
Γενικό Εισαγγελέα, οι οποίοι αποτέλεσαν μέλη
του Υπουργικού Συμβουλίου. Μήπως οι κ.κ.
Σαββίδης και Αγγελίδης θα αξιολογήσουν και
την εμπλοκή του εαυτού τους ως πρώην μέλη
του Υπ. Συμβουλίου; Από όποια πτυχή εξετάσουμε την υπόθεση με τα «χρυσά» διαβατήρια
οι πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ είναι τεράστιες. Σε άλλη χώρα ο
Πρόεδρος θα παραιτείτο. Κι όμως, ζητούν και
τα ρέστα... Ντροπή, ντροπή, ντροπή.

Το Υπουργείο Παιδείας θέτει τέλη εξετάσεων σε τρίτεκνες οικογένειες
Το ΑΚΕΛ καλεί
το Υπουργείο να
αναθεωρήσει
και να στηρίξει
τις οικογένειες
με οικονομικά
προβλήματα

ΟΣΙΚΑ
Ζητά άμεσο εμβολιασμό των υπαλλήλων
στην εστίαση
Την άμεση ένταξη των υπαλλήλων εστίασης
σε προγράμματα εμβολιασμού ζητά ο πρόεδρος
της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΟΣΙΚΑ), Νεόφυτος Θρασυβούλου. Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο
κ. Θρασυβούλου είπε πως πρέπει οι υπάλληλοι
που εργάζονται στους χώρους εστίασης να εμβολιαστούν άμεσα, ούτως ώστε να αποκλειστεί
και το τελευταίο ενδεχόμενο ότι οι χώροι εστίασης και το προσωπικό που εργάζεται σ’ αυτούς
τους χώρους μεταφέρουν τον ιό στους θαμώνες
και στους επισκέπτες.

Προέδρου, κουμπάροι και φίλοι, νυν και πρώην υπουργοί, ντιβέλοπερς, ελεγκτές, νομικοί
κ.λπ. Το ενδιάμεσο πόρισμα επιβεβαιώνει την
παρανομία παραχώρησης «χρυσών» διαβατηρίων και ζητά την αποστέρηση δεκάδων διαβατηρίων, κάτι για το οποίο ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σφυρίζει αδιάφορα. Η σκανδαλώδης
πτυχή των «χρυσών» διαβατηρίων επεκτείνεται μέχρι και την εμπλοκή του προσωπικού
περιβάλλοντος του Προέδρου Αναστασιάδη
-οικογενειακά ταξίδια του Προέδρου στις Σεϊχέλλες και διαβατήρια στον Σαουδάραβα φίλο
του και σε όλο του το σόι, καθώς και έγκριση
αιτήσεων πολιτογραφήσεων που υποβλήθηκαν από το δικηγορικό γραφείο των θυγατέ-

Το Υπουργείο Παιδείας αγνόησε για ακόμη μια φορά τα παιδιά που προέρχονται
από τρίτεκνες οικογένειες και τα παιδιά
των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν
σοβαρά οικονομικά προβλήματα, παρά τις
κατά καιρούς διαφορετικές υποσχέσεις της
κυβέρνησης προς τις κατηγορίες αυτές,
αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Χρίστος
Χριστοφίδης, επικεφαλής του Γραφείου
Παιδείας του ΑΚΕΛ, για τα τέλη στις Παγκύπριες Εξετάσεις.
Συγκεκριμένα, ο Χρ. Χριστοφίδης τονίζει ότι το
Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε, σωστά, ότι από τα τέλη
για τις Παγκύπριες – Εισαγωγικές Εξετάσεις εξαιρούνται

τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών.
Προσθέτει ότι το Υπουργείο αγνόησε για
ακόμη μια φορά τα παιδιά που προέρχονται
από τρίτεκνες οικογένειες και τα παιδιά
των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν
σοβαρά οικονομικά προβλήματα, παρά τις
υποσχέσεις της κυβέρνησης.
Υπογραμμίζει πως μέσα σε πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες, για κάποιες οικογένειες το ποσό αυτό είναι δυσβάστακτο.
Το ΑΚΕΛ καλεί το Υπουργείο να αναθεωρήσει την
αρχική απόφασή του και να στηρίξει τα παιδιά των τρίτεκνων οικογενειών και τα παιδιά των οποίων οι οικογένειες έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Ανταλλαγή πυρών Κυριάκου Κούσιου και Νικόλα Παπαδόπουλου
Στο επίκεντρο
οι πολιτογραφήσεις

Σε γραπτή απάντηση προς τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κυριάκος Κούσιος, ισχυρίστηκε
χθες ότι ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος
και το δικηγορικό του γραφείο, οι οποίοι είχαν ενεργό ανάμειξη σε αιτήσεις για
παροχή υπηκοότητας στο πλαίσιο του
Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ), διαφημίζοντας μάλιστα μέχρι
τουλάχιστον το 2015 ότι στέλεχος του δικηγορικού
γραφείου ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, εξαπολύουν σήμερα μύδρους
κατά της κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Από την πλευρά του ο Νικόλας Παπαδόπουλος, σε δηλώσεις που παραχώρησε
νωρίτερα τόνισε ότι αντί να απολογηθεί
η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ στον κυπριακό
λαό για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην
ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, για
ένα σκάνδαλο που έχει κάνει τη χώρα
μας ρεζίλι διεθνώς, ζητά και τα ρέστα.
Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ΔΗΣΥ είχε
στα χέρια της γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας από το 2015 που τους προειδοποιούσε πως οι
πολιτογραφήσεις διευθυντών που δεν πληρούσαν
τα κριτήρια και συγγενών επενδυτών, ήταν παράνομες.

Η ΕΚΥΣΥ ζητά άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας
Μιανμάρ
Η στρατιωτική χούντα αφήνει
ελεύθερους φυλακισμένους

Οι συνταξιούχοι
αγοράζουν
φάρμακα στην
κανονική τιμή

Οι Αρχές στη Μιανμάρ απελευθέρωσαν χθες
23.184 κρατουμένους από φυλακές σε όλη τη
χώρα, απονέμοντάς τους αμνηστία με αφορμή το
Νέο Έτος, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του αρμόδιου υπουργείου για το σωφρονιστικό σύστημα, αν
και μεταξύ τους είναι ελάχιστοι από τους ακτιβιστές υπέρ της δημοκρατίας που συνελήφθησαν
μετά το πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου. Σημειώνεται ότι το Σάββατο ήταν η πρώτη ημέρα
του παραδοσιακού Νέου Έτους στη Μιανμάρ που
εορτάζεται στους βουδιστικούς ναούς.
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Αρνητική ήταν η απάντηση του Υπουργού Υγείας στο αίτημα της ΕΚΥΣΥ να έχει
συνάντηση μαζί του για να συζητήσουν τα
πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι στον τομέα της
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, παρ’ όλο
ότι η εκτίμηση της ΕΚΥΣΥ και των συνταξιούχων είναι θετική σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ΓεΣΥ.
Σε νέα επιστολή που απέστειλε η ΕΚΥΣΥ στον υπουργό
(15/04), επαναλαμβάνει την εισήγησή της για καθορισμό
συνάντησης το συντομότερο δυνατόν και υπενθυμίζει ότι
είχε καθοριστεί συνάντηση στις 19/10/2020 η οποία αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας.
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Όπως τονίζει η ΕΚΥΣΥ, αρκετά φάρμακα
που έπαιρναν οι συνταξιούχοι από τα κρατικά φαρμακεία, τώρα βρίσκονται εκτός ΓεΣΥ
και υποχρεώνονται να τα αγοράζουν από ιδιωτικά φαρμακεία στην κανονική τους τιμή.
Τα αιτήματα της ΕΚΥΣΥ είναι: Τα φάρμακα που έπαιρναν από τα κρατικά νοσηλευτήρια-φαρμακεία οι συνταξιούχοι να τα
παίρνουν από τα φαρμακεία καταβάλλοντας
τη συμπληρωμή (€1). Διαφοροποίηση της εισφοράς των
συνταξιούχων (2,65%) ώστε να μην επηρεάζεται το βιοτικό τους επίπεδο, ιδιαίτερα των χαμηλοσυνταξιούχων.
Κατάργηση ανώτερου ορίου επισκέψεων στους προσωπικούς γιατρούς.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στους δρόμους
κατεβαίνουν
οι Τουρκοκύπριοι
δικηγόροι
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Ταλάτ: Πρώτη φορά γίνεται τόσο ανοικτά επίθεση στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης
Εντείνονται οι αντιδράσεις στα κατεχόμενα,
ενώ συνεχίζονται οι επικριτικές δηλώσεις από
Τούρκους αξιωματούχους για την απόφαση του
«συνταγματικού/ανώτατου δικαστηρίου» για τα
μαθήματα κορανίου.
Ανακοίνωση του τ/κ δικηγορικού συλλόγου
και των «επαρχιακών» συλλόγων αναφέρει ότι
«αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε εκδήλωση και να υψώσουμε τη φωνή ακόμη πιο
πολύ απέναντι στις δηλώσεις από Τούρκους
αξιωματούχους, που παραβιάζουν ανοικτά τις
αρχές της ανεξαρτησίας, της δικαιοσύνης και
του κράτους δικαίου». Οι δικηγόροι θα κατέλθουν σε συμβολική διαμαρτυρία μπροστά από
το «συνταγματικό δικαστήριο» στην κατεχόμενη Λευκωσία στις 9:30 το πρωί της Δευτέρας,
υπερασπιζόμενοι την ανεξαρτησία της δικαιο-

σύνης.
Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι πολιτικές αντιδράσεις. Μετά τον Μουσταφά Ακιντζί και ο επίσης πρώην ηγέτης των Τ/κ, Μεχμέτ Αλί Ταλάτ,
με ανάρτησή του ανέφερε ότι «πρώτη φορά γίνεται τόσο ανοικτά επίθεση στην ανεξαρτησία
της δικαιοσύνης». Και μάλιστα, όπως είπε, σε
μια περίοδο που η «“τδβκ” υπερασπίζεται την
κυριαρχική ισότητα με τους Ε/κ». «Άρα, μια
τέτοια χρονική συγκυρία έχει αρκετό νόημα»,
πρόσθεσε συνδέοντάς τη με ψεύτικα επιχειρήματα εναντίον της ε/κ πλευράς πριν από τη
Γενεύη. Χρησιμοποίησε τη λέξη «νόημα», που
είχε πει ο Τούρκος Πρόεδρος την Παρασκευή
για να αφήσει υπονοούμενα εναντίον του «συνταγματικού δικαστηρίου» και της «προέδρου»
του. Συμβαίνουν πρωτοφανή και απρόβλεπτα

πράγματα, σημείωσε ο κ. Ταλάτ στην ανάρτησή
του, προσθέτοντας ότι και η νυν «εξουσία» στα
κατεχόμενα δεν λέει «η δικαιοσύνη μας είναι
ανεξάρτητη, δεν ανακατευόμαστε εμείς, ούτε
εσείς». «Τι κρίμα, πολύ κρίμα συνεχίζονται οι
επικριτικές δηλώσεις από Τούρκους αξιωματούχους για την απόφαση του “συνταγματικού/
ανώτατου δικαστηρίου” για τα μαθήματα κορανίου».
Ο κ. Ταλάτ έγραψε επίσης ότι οι Τ/κ θα υπερασπιστούν τους «θεσμούς» τους και δεν θα
επιτρέψουν να αμφισβητείται η ανεξαρτησία
της δικαιοσύνης και θα δημιουργήσουν τις
συνθήκες για να ζήσουν με ειρήνη ως μέρος
της διεθνούς κοινότητας. «Και αυτό μπορεί να
γίνει με μια ομοσπονδιακή λύση που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο των παραμέτρων του ΟΗΕ».

Απαίτηση η κατάργηση του πέναλτι του 12% στις συντάξεις
Η νέα οικονομική κρίση επιχειρείται να μεταφερθεί ξανά στις πλάτες των εργαζομένων
Με τη συμμετοχή εκατοντάδων ατόμων
πραγματοποιήθηκε χθες εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά την οποία απαίτησαν την
κατάργηση της μείωσης του 12% στις συντάξεις όσων επιλέγουν συνταξιοδότηση
στο 63ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν
τις προϋποθέσεις του νόμου.
Η κινητοποίηση της Ομάδας Πρωτοβουλίας για κατάργηση του πέναλτι 12%,
στην οποία περιλαμβάνονται οργανώσεις,
κινήματα, άλλοι φορείς και εθελοντικές οργανώσεις, άρχισε στις 10:30 π.μ., με συγκέντρωση στο χώρο έξω από το οίκημα της
ΠΑΣΥΔΥ και ακολούθησε πορεία η οποία
κατέληξε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου
παραδόθηκε υπόμνημα με τις θέσεις των
οργανώσεων που αποτελούν την Ομάδα
Πρωτοβουλίας για να δοθεί στον ΠτΔ.
Στο υπόμνημα οι οργανώσεις ζητούν
από την κυβέρνηση, το συντομότερο να
προωθήσει στη Βουλή νομοσχέδιο με στόχο την κατάργηση της μείωσης μέχρι και
12% στις συντάξεις, όσων πληρούν τις
προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία και συνταξιοδοτήθηκαν ή θα συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος.
Στο υπόμνημά τους οι οργανώσεις αναφέρουν επίσης ότι το αίτημα αυτό έχει
υποβληθεί και συζητηθεί επανειλημμένα
και στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής,
χωρίς ωστόσο να ικανοποιηθεί από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο
παραπέμπει συνεχώς σε νέες μελέτες.
Αναφέρουν επίσης ότι οι συνθήκες που
έχει δημιουργήσει η πανδημία, η αύξηση
της ανεργίας και η αδυναμία επανένταξης
στην εργασία πολλών εργαζομένων, η κα-

Ανοιχτός ο δρόμος για
συμμετοχή όλων των
κρατών της περιοχής για
περιφερειακή συνεργασία

Κώστας Βήχας: Υπάρχουν
συνάνθρωποί μας που πεινούν

θυστέρηση ένταξης των νέων στην εργασία
και οι συνεχείς διακοπές στον εργασιακό
βίο, το κλείσιμο πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τα προβλήματα που έχουν
συσσωρευτεί για πολλούς αυτοεργοδοτούμενους επαγγελματίες είναι παράγοντες
που επαναφέρουν με ακόμα μεγαλύτερη
ένταση την απαίτηση της κοινωνίας για
κατάργηση του ισοπεδωτικού και άδικου
πέναλτι του 12% στις συντάξεις του ΤΚΑ.
Στην Πλατφόρμα συμμετέχουν: ΠΕΟ,
ΕΚΥΣΥ, ΠΟΒΕΚ, Κίνηση για άμεση κατάργηση του 12% των αποκοπών για σύνταξη
στα 63 για όλους, Κίνηση Οικολόγων Συνταξιούχων, Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας, ΕΚΑ, ΠΟΓΟ, ΕΔΟΝ, Νεολαία Οικολόγων, Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών,
Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Σύνδεσμος Υπαλλήλων Λαϊκής Τράπεζας.

Τα γνωστά επιχειρήματα που ακούγονται
όταν ο λαός απαιτεί τα δίκαιά του
Σε ομιλία του έξω από το Προεδρικό ο ΓΓ της
ΠΕΟ, Πάμπης Κυρίτσης, τόνισε ότι το αίτημα
της κατάργησης γίνεται πολύ πιο έντονο με το
ξέσπασμα της πανδημίας, καθώς προκύπτει μία νέα
οικονομική κρίση, η οποία επιχειρείται να μεταφερθεί
ξανά στις πλάτες των εργαζομένων. «Κάποιοι
προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο ότι
αν γίνουν οι αλλαγές, κινδυνεύουν οι Κοινωνικές
Ασφαλίσεις. Οι αναλογιστικές μελέτες φανερώνουν
ότι η βιωσιμότητα είναι διασφαλισμένη μέχρι το
2080», ανέφερε. Διερωτήθηκε από πότε αυτοί που
τρομοκρατούν το λαό αναγορεύθηκαν σε φρουρούς
του συστήματος των Κοινωνικών Ασφαλίσεων;
«Εμείς είμαστε οι φρουροί του συστήματος των
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και όποτε προέκυπτε
πρόβλημα είναι οι εργαζόμενοι που έβαζαν την πλάτη
τους για να στηριχθεί», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Το βραβείο που μου απονέμεται δείχνει ότι
υπάρχει πρόβλημα στην Κύπρο, ότι υπάρχουν
συνάνθρωποί μας που πεινούν και αυτό το
πρόβλημα γίνεται αποδεχτό. Ας ενώσουμε τα
χέρια να γίνουμε πιο δυνατοί για να προσφέρουμε». Με αυτά τα λόγια ο ηθοποιός Κώστας
Βήχας παρέλαβε το βραβείο του Ευρωπαίου
Πολίτη για το 2020, σε σεμνή τελετή που
πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού. Φανερά συγκινημένος, ο Κώστας Βήχας ευχαρίστησε όλους όσοι
στήριξαν την υποψηφιότητά του. Ευχαρίστησε θερμά πολίτες που ενισχύουν οικονομικά
και βοηθούν στην εκτέλεση του έργου του.
Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον πρόεδρο της ΑΕΛ,
Ανδρέα Σοφοκλέους, για την προσφορά του
και την πρόθεσή του να φροντίσει ώστε «μεγάλο μέρος των χρημάτων του ποδοσφαίρου
να δοθούν φέτος το Πάσχα στα παιδιά άπορων οικογενειών που τα έχουν ανάγκη».
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου
στην Κύπρο, Ανδρέας Κεττής, εξέφρασε τη
χαρά του για το γεγονός ότι η τελετή πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, την πόλη «όπου
ανέπτυξε την ανθρωπιστική του δράση ο κ.
Βήχας, στηρίζοντας μεγάλο αριθμό συμπολιτών του».
Επεσήμανε δε ότι ακόμα ένα ομότιτλο μετάλλιο σε μια άλλη συμπατριώτισσά μας, στην
καθηγήτρια Πανεπιστημίου κυρία Στέφανη
Σιάηλου, απονεμήθηκε χθες.

ΥΠΕΞ: Έχουν σημειωθεί θετικές πολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο
Την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα
της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών
Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή και το Σάββατο στην Πάφο, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ.
Υπογράμμισε πως «η φιλοξενία της πρώτης
τέτοιας συνάντησης στην Πάφο δείχνει το ρόλο
που διαδραματίζει η Κύπρος στην προσπάθεια
για διεύρυνση και ενίσχυση της συνεργασίας
και του διαλόγου, ως μέσου εδραίωσης της
σταθερότητας, της ειρήνης και της ασφάλειας
στην περιοχή, έχοντας άριστες σχέσεις με όλα
τα γειτονικά κράτη και τυγχάνει αναγνώρισης».

Επισημαίνοντας ότι στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης Μέσης
Ανατολής έχουν σημειωθεί σημαντικές θετικές
πολιτικές εξελίξεις το τελευταίο διάστημα, στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται, ανάμεσα σε άλλα,
οι συμφωνίες εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ των ΗΑΕ και άλλων αραβικών χωρών με το
Ισραήλ, καθώς επίσης η σύσταση του Ενεργειακού Φόρουμ στο Κάιρο, οι οποίες ενισχύουν την
προοπτική περαιτέρω διευρυμένης περιφερειακής συνεργασίας στη βάση μιας θετικής προσέγγισης και χωρίς αποκλεισμό, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι σκοπός της συνάντησης
ήταν να ενισχύσει περαιτέρω την περιφερειακή
συνεργασία, αξιοποιώντας τις προοπτικές που

διανοίγονται από τις εξελίξεις.
«Θέλω να είμαι απολύτως σαφής, ο δρόμος
είναι ανοιχτός για να συμμετάσχουν όλες οι
χώρες της περιοχής», επεσήμανε ο Υπουργός
Εξωτερικών.
Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως «η χρονική στιγμή πραγματοποίησης της συνάντησης
είναι σημαντική, γιατί παρείχε μιας πρώτης
τάξης ευκαιρία για διαμόρφωση κοινών μηνυμάτων από χώρες της περιοχής, λαμβάνοντας
υπόψιν ότι στις ΗΠΑ υπάρχει νέα Διοίκηση».
«Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τις επαφές
μας σε αυτό το πλαίσιο, διευρύνοντας ενδεχομένως περαιτέρω τις συμμετέχουσες χώρες»,
κατέληξε ο Υπουργός Εξωτερικών.
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Ναι, σε πιστεύω γλυκιά μου, μη χτυπιέσαι*
Του Παναγιώτη Πενταλιώτη

ΠΑΜΠΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΓΓ ΤΗΣ ΠΕΟ:
«Κάποιοι προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο ότι αν γίνουν οι αλλαγές
που να επιτρέπουν την υλοποίηση της
κατάργησης, κινδυνεύουν οι Κοινωνικές
Ασφαλίσεις».
Είναι αυτοί που επί μία οκταετία ρουφούν το
αίμα του λαού και σεργιανίζουν στις Σεϊχέλλες!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΚΕΛ:

«Μακάρι να έρχονταν και άλλες επενδύσεις στη
χώρα μας και ας δίναμε κι άλλα διαβατήρια»,
είπε ο Γενικός Εισαγγελέας μιλώντας ενώπιον
της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής για το θέμα
της παραχώρησης διαβατηρίων σε πρόσωπα
τα οποία συνδέονται με τη μαρίνα Αγίας
Νάπας (που διευθυντής είναι ο γαμπρός του
Προέδρου, που τις πολιτογραφήσεις χειρίστηκε
το δικηγορικό γραφείο που φέρει το όνομα του
Προέδρου, που πλέον το διαχειρίζονται οι κόρες
του Πρόεδρου -αυτή και αν είναι αλυσίδα...
μετάδοσης)! Καμιά αναφορά όμως για το
γεγονός ότι οι συγκεκριμένες πολιτογραφήσεις
δεν πληρούσαν τα κριτήρια.
Ξέχασε ο κ. Σαββίδης ότι σήμερα είναι Γενικός
Εισαγγελέας του κράτους και όχι δικηγόρος
της κυβέρνησης Αναστασιάδη, πόσω μάλλον
υπουργός, ακόμα, της κυβέρνησης.
Ένα εικοσιτετράωρο μετά, δόθηκε στη
δημοσιότητα η ενδιάμεση έκθεση της
Ερευνητικής Επιτροπής που έλεγε αυτό που
ήδη ξέραμε: πάνω από τα μισά διαβατήρια
του προγράμματος πολιτογραφήσεων που
ξεχείλωσε η κυβέρνηση Αναστασιάδη για να
βολέψει την οικογενειακή του επιχείρηση, ήταν
παράνομα. Δηλαδή, ένα στα δύο διαβατήρια δεν
έπρεπε να δοθούν!

Μεταξύ του 2013 και του 2019
κυπροποιήθηκαν 3.000 αλλοδαποί «επενδυτές»
από τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Κίνα και
την Καμπότζη. Από τους 3.000 τουλάχιστον οι
μισοί ξεγέλασαν την Κυπριακή Δημοκρατία, με
βοήθεια εκ των έσω.
Όλα αυτά συνέβησαν την ίδια εβδομάδα όπου
η κομπάρσα του ΔΗΣΥ σε προεκλογικό τους
ποστ, ανήσυχη μάς λέει ότι για εκείνην μετρά
να νιώθει ασφαλής στη χώρα της. Στη χώρα
όπου συμβαίνουν τα πιο πάνω με την κάλυψη
της κυβέρνησης την οποία πρώην στενός
συνεργάτης του Προέδρου ονόμασε «συμμορία».
Όλα αυτά συνέβησαν την ίδια εβδομάδα
που πριν δύο χρόνια, λόγω πολυομβρίας,
ξεβράστηκε πτώμα αλλοδαπής, ένα από τα 7
θύματα του διαδικτυακού «Ορέστη». Σε μια
χώρα που νόμιζαν ότι ήταν ασφαλείς, η Mary
Rose με την κόρη της Sierra, η Livia με την
κόρη της Elena Natalia, η Maricar, η Arian
Palanas και η Asmita.
Ο ΔΗΣΥ «νιώθει κίνδυνο» από φτωχούς
πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά καλύπτει
πάμπλουτες ξεπλύστρες βρόμικου χρήματος,
απατεώνες, καθεστωτικούς, για να μεγαλώσει η
οικογενειακή επιχείρηση του Προέδρου και των
φίλων του.
Βέβαια νιώθει άλλου είδους κίνδυνο. Ξυπνά

στους Συναγερμικούς τα ένστικτά τους. Τους
θυμίζει ποιο είναι το οriginal εθνικόφρονο
κόμμα, για να αποφευχθεί η διαρροή ψήφων
προς το κόμμα που τους «βόλευε» εδώ και μια
δεκαετία. Το μόρφωμα που τον περασμένο
Δεκέμβρη λειτούργησε ως το «ακροδεξιό»
τους χέρι για να περάσει ο προϋπολογισμός, το
ΕΛΑΜ.
Όλα αυτά συνέβησαν την εβδομάδα που μας
θύμισε ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει και
πολύ σχέση με τη δημοκρατία. Σέρνει έναν
ζωγράφο σε πειθαρχικές διώξεις γιατί δεν τους
άρεσαν οι πίνακές του. Διώκουν αστυνομικό
γιατί συμπεριφέρθηκε ανθρώπινα σε
μετανάστες στο κέντρο κράτησης της Μενόγειας
-διέπραξε το «έγκλημα» να δώσει μπάλα και
τοστιέρα και ρεύμα σε μετανάστες και τους
άφησε να χρησιμοποιήσουν το πλυντήριο.
Απορώ πώς στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να
πιστεύει ο κόσμος ότι ο ΔΗΣΥ είναι ένα κόμμα
«ευρωπαϊκό». Αυτό, το θυμάται μόνο όταν
είναι να ανάψει φωτισμούς JeSuisCharlie
στην Πινδάρου και να ψελλίσει κοινοτοπίες
ο Πρόεδρος κάποια Παγκόσμια Ημέρα, για
να τον κάνουν retweet όλοι οι ψεύτικοι
λογαριασμοί στα γραφεία του τρίτου ορόφου
στον Συναγερμό.
*Ντόλτσε Βίτα, 1996

«Σ’ αυτή τη σημαντική καμπή, κρίσιμο
ρόλο θα διαδραματίσουν και οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Όσο πιο δυνατό
εξέλθει στις εκλογές το ΑΚΕΛ, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η εγγύηση για την
αναγέννηση της προοπτικής για την επανένωση της πατρίδας μας».
Πάμε Δυνατά για Λύση και Επανένωση!

Ο ΔΗΣΥ δίνει μαθήματα
λαϊκισμού
Στην Κύπρο που 8 χρόνια την εξουσία την
κατέχει ο ΔΗΣΥ και ο Αναστασιάδης, τα πράγματα δεν προχωρούν γιατί λέει -τώρα προεκλογικά το ανακάλυψαν όλως τυχαίως- φταίει η
αντιπολίτευση. Τα χάλια που δημιούργησαν οι
ίδιοι τα παραδέχονται δηλαδή, αλλά φορτώνουν
αλλού τις ευθύνες. Ο υποψήφιος βουλευτής του
ΔΗΣΥ, Δημήτρης Λαμπριανίδης, παραδέχτηκε
εμμέσως πλην σαφώς ότι αυτή η κυβέρνηση
δεν έπραξε τίποτα ούτε για τη δικαιοσύνη ούτε
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ναι, όμως ποιος
φταίει που δεν προχώρησαν τα πράγματα; Η
αντιπολίτευση απαντά ο υποψήφιος. Δεν φταίει ο Χριστόφιας αυτή τη φορά ή το φυλάτε το
ανέκδοτο για αργότερα;

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΣΥ:
«Ο βασιλιάς Φαρούκ το 1949, στη δεύτερή του επίσκεψη στην Κύπρο, παρήγγειλε 14 οκάδες χαλλούμια από τον Άγιο
Νικόλα, παφίτικα να μην το ξεχνάμε, για
να πάρει μαζί του στην Αίγυπτο».
Μήπως, κ. Νεοφύτου, είναι το ίδιο προϊόν
που με την ανευθυνότητα της κυβέρνησης
λίγο έλειψε να μην αποτελεί κυπριακό;

ΣΕΒΗΡΟΣ ΚΟΥΛΑΣ
ΓΓ ΤΗΣ ΕΔΟΝ:
«Οι νέοι και οι νέες της Κύπρου έχουμε μόνο μια επιλογή, να απομονώσουμε
όσους προσπαθούν να ξανασπείρουν τον
εθνικισμό και τη διχόνοια».
Έχουμε μπόλικη δουλειά μπροστά μας, είναι
πολλοί οι άτιμοι!

Πιστοποιητικά
κοινωνικών φρονημάτων

Θα σηκώσουν
όλο το μελίσσι

Ζούμε στιγμές που μυρίζουν ναφθαλίνη,
ακροδεξιά και συντηρητισμό, καθώς η κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ με τις πολιτικές που εφαρμόζει μεταφέρει φριχτές αναμνήσεις από τους ελέγχους στρατιωτικών
δικτατοριών και δη της ελληνικής Χούντας
που έψαχναν από το ποια βιβλία διαβάζεις, τι
μουσική ακούς μέχρι γιατί τα παιδιά σου δεν
ήταν μέλη του Σώματος Ελλήνων Αλκίμων.
Η κυβέρνηση μάς έχει βάλει σε μία χρονομηχανή και εφαρμόζει ήδη πιστοποιητικά
κοινωνικών φρονημάτων και έλεγχο στα
πρότυπα της Ιεράς Εξέτασης εις το όνομα
του έθνους.
Αυτό μας θύμισε δυστυχώς η παραπομπή
του εκπαιδευτικού και ζωγράφου Γιώργου
Γαβριήλ από το Υπουργείο Παιδείας για να
«δώσει εξηγήσεις» για τις πράξεις του και για
την εθνικοφροσύνη του.

Τα «χρυσά» διαβατήρια και όλη η περιρρέουσα ατμόσφαιρα που δημιούργησε
το ζήτημα ανέδειξαν αρκετά προβλήματα
ως προς τα ελλείμματα του συστήματος
που η ίδια η κυβέρνηση δημιούργησε.
Πως η διαφθορά εκκολάπτεται από την
ανεπάρκεια του συστήματος που κάποια
γεράκια εξ επί τούτου το άφησαν ανεπαρκές, για να μπορούν να στροβιλίζονται
και διά της αρπαγής, ήτοι να βουττούν τα
δάκτυλά τους στο μέλι. Το θέμα είναι ότι
αυτοί οι αθεόφοβοι δεν αρκέστηκαν στο
δάκτυλο, αλλά πήραν ολόκληρο το βάζο
με το μέλι.
Εάν δεν οδηγηθούν οι ένοχοι στις δικαστικές αίθουσες και εάν δεν υπάρξει διαφάνεια, αυτοί είναι ικανοί να σηκώσουν
ολόκληρο το μελίσσι όχι μόνο τα παράγωγά του.

Ενώ σύσσωμο το κυβερνητικό σχήμα εμβολιαζόταν εν χορδαίς και οργάνοις, κάμερες και
φλας, η πύλη για τον «παράδεισο» του εμβολίου για τον απλό θνητό έπεφτε.
Η πύλη για πολλοστή φορά όταν ανοίγει για
το λαουτζίκο δεν αντέχει και πέφτει και όταν
ανοίξει εξαφανίζονται και οι επιλογές εμβολίων και παραμένει μόνο μία επιλογή από εμβόλιο. Παράξενα πράγματα συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Τώρα θα μου πείτε οι υπουργοί του
ηγέτη και ο λαός θα γίνουν το ένα και το αυτό;
Μέχρι και στο μείζον ανθρωπιστικό θέμα της
υγείας μας, απόδειξαν ότι θέλουν να έχουν την
υπεροχή και να βολεύουν τους «δικούς» τους.

Ροβεσπιέρος

Κόκκινη Σφήνα

Κόκκινη Σφήνα

Κομισάριος

Βολεύουν τους «δικούς»
τους

μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ
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σκέψεις

Το 45%
περιγράφει
το Ισραήλ ως
«απαρτχάιντ»
Το B’Tselem, ένας μη
κερδοσκοπικός οργανισμός
με έδρα την Ιερουσαλήμ, μέσα
από έρευνα που διεξήγαγε
διαπίστωσε ότι το 45%
του συνολικού πληθυσμού
που ζουν υπό τον έλεγχο
του Ισραήλ -Ισραηλινοί και
Παλαιστίνιοι πολίτες στη
Δυτική Όχθη, την Ανατολική
Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα
της Γάζας- λένε ότι ο ορισμός
«απαρτχάιντ» είναι κατάλληλος
ή πολύ κατάλληλος ως
περιγραφή του ισραηλινού
καθεστώτος.

Πολλά «μπράβο»!
Οι δημόσιες τοποθετήσεις των Υπουργών Εξωτερικών της Τουρκίας και της
Ελλάδας, μετά την επίσκεψη Δένδια στην
Άγκυρα, έγιναν σε «πολεμικό» αντί διπλωματικό κλίμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να
ακουστούν πολλά «μπράβο στον Δένδια
για τις απαντήσεις στον Τσαβούσογλου»,
όπως και πολλά «μπράβο στον Τσαβούσογλου για τις απαντήσεις στον Δένδια». Τι
γίνεται μετά τα «μπράβο»; Πώς επιλύονται
οι ελληνοτουρκικές διαφορές, το Κυπριακό και τα θέματα στην Ανατολική Μεσόγειο; Σίγουρα τα «μπράβο» ανυψώνουν τη
ρητορική του εθνικού λόγου και στις δύο
πλευρές, αλλά τα προβλήματα επιλύονται
μόνο στο τραπέζι του διαλόγου με σωφροσύνη και υπευθυνότητα. Επιλύονται με
διάλογο που θα βάζει κάτω τις απαιτήσεις
και εκεί θα διαφανεί η διπλωματική μαεστρία της κάθε πλευράς για τι μπορούμε
να διεκδικήσουμε και να πάρουμε. Συνεπώς, μένουμε προσηλωμένοι στην άτυπη
πενταμερή διάσκεψη, όπου κάτω από τα
βλέμματα της διεθνούς κοινότητας θα
τεθεί το κυπριακό πρόβλημα και εκεί θα
μετρήσουν έμπρακτα οι θέσεις όλων και
του Δένδια και του Τσαβούσογλου και των
ηγετών των δύο κοινοτήτων...

«Δεν γίνεται ο κόσμος
να μην ψηφίσει
την Αριστερά»

Επικίνδυνη ταύτιση
κράτους - κόμματος

Σήμερα ως νεότερες γενιές απολαμβάνουμε πολλά πράγματα, τα οποία θεωρούμε ως
δεδομένα που ποτέ δεν ήταν -σημάδια οπισθοδρόμησης και δείγματα αφαίρεσης κεκτημένων μάς δίνει η κυβέρνηση Αναστασιάδη
- ΔΗΣΥ. Μόχθησαν και έδωσαν και τη ζωή
τους πολλοί για να έχουμε σήμερα καλύτερες
συνθήκες εργασίας, μόρφωσης, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.λπ. Τα λόγια λοιπόν του
βετεράνου ηλικίας 100 χρονών -να ζήσει και
να τα χιλιοχρονίσει- Πέτρου Ιωαννίδη από το
Κοιλάνι Λεμεσού ότι «το ΑΚΕΛ δεν θα χάσει
τη δύναμή του… δεν γίνεται ο κόσμος να μην
ψηφίσει την Αριστερά… εκτός κι αν δεν μπορούν να δουν ότι κατάντησε η Κύπρος απού
κλέψει κι απού φάει…» είναι λόγια σοφά που
πηγάζουν μέσα από την πολύχρονη δράση
και προσφορά του 100χρονου Πέτρου. Είναι
λόγια από έναν άνθρωπο που βρίσκεται στις
τάξεις του ΑΚΕΛ από τα νεανικά του χρόνια,
προσφέροντας με ανιδιοτέλεια. Τα λόγια του
παππού Πέτρου πρέπει να ηχούν στον καθένα
μας όταν πάει σε λίγες εβδομάδες στις κάλπες,
έχοντας έγνοια να βγει το ΑΚΕΛ ενισχυμένο
για το καλό του τόπου και του λαού μας...

Σε μεγάλη σύγχυση και πανικό βρίσκονται οι
κυβερνώντες. Είναι άκρως επικίνδυνη η πλήρης ταύτιση της κυβέρνησης με το ΔΗΣΥ. Στην
προσπάθειά τους να συγκρατήσουν μια χούφτα
ψηφοφόρους έχουν ταυτίσει το κράτος με το
κόμμα. Μιλάμε για την κυβέρνηση Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ που ενοχλείται από την όποια κριτική
της αντιπολίτευσης και συμπεριφέρεται αλαζονικά και αυταρχικά. Μιλάμε για μονοκομματική
κυβέρνηση που έχει αναγάγει το ρουσφέτι και
την ημετεροκρατία σε «επιστήμη». Τα συστήματα κράτους - υπουργείων έχουν διασυνδεθεί με
την Πινδάρου προάγοντας τις πελατειακές κομματικές σχέσεις. Ο ΔΗΣΥ έχει ξεπεράσει κατά
πολύ εκείνες τις εποχές της διακυβέρνησης του
ΔΗΚΟ επί Σπ. Κυπριανού, όπου απαιτείτο κομματική ταυτότητα για να προσληφθεί κάποιος
στο Δημόσιο. Τα λάφυρα της εξουσίας για την
κυβέρνηση Αναστασιάδη είναι τόσο μεγάλα,
που χρησιμοποιούν κάθε μέσο για να παραμείνουν γαντζωμένοι στην προεδρική καρέκλα. Αν
θέλουμε να ανακόψουμε την επικίνδυνη αυτή
πορεία για τη δημοκρατία, δεν υπάρχει άλλος
δρόμος από το να ενισχυθεί το ΑΚΕΛ, για να
γίνει η αλλαγή και απαλλαγή από την κακοδαιμονία αυτών που μας κυβερνούν...

Κοκονής

Κοκονής

Κοκονής

Η CIA σχεδίαζε τη
δολοφονία του Ραούλ
Κάστρο το 1960
Η παλαιότερη γνωστή απόπειρα της CIA να
δολοφονήσει τον έναν από τους ηγέτες της επανάστασης στην Κούβα ανάγεται στο 1960, όταν
πράκτοράς της προσέφερε 10.000 δολάρια σε
πιλότο αεροσκάφους της Cubana που θα μετέφερε τον Ραούλ Κάστρο από την Πράγα στην
Αβάνα προκειμένου να «κανονίσει ένα δυστύχημα», αποκαλύπτουν αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που μεταφορτώθηκαν την Παρασκευή
στον ιστότοπο National Security Archive. Ο
πιλότος Χοσέ Ραούλ Μαρτίνες Νούνιες ζήτησε
σε αντάλλαγμα, αν σκοτωνόταν και ο ίδιος, οι
ΗΠΑ να φροντίσουν οι δύο γιοι του να σπουδάσουν σε αμερικανικά πανεπιστήμια. Το αίτημα
έγινε δεκτό, επισημαίνει το National Security
Archive που έφερε στη δημοσιότητα τα ντοκουμέντα. Ενώ ο πιλότος βρισκόταν ήδη εν πτήσει
για την Πράγα, το γραφείο της CIA στην Αβάνα έλαβε διαταγή να ακυρώσει την επιχείρηση,
χωρίς να μπορέσει να έρθει σε επαφή μαζί του.
Όταν επέστρεψε, ο πιλότος ανέφερε πως «δεν
του παρουσιάστηκε η ευκαιρία να κανονίσει
ένα δυστύχημα όπως είχε συζητηθεί».

Της
Ελένης Μαύρου

Στο περίμενε
για εμβολιασμό
Πριν ενάμιση μήνα ο διευθυντής του Γραφείου
Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας μάς έλεγε ότι
η Κύπρος βρίσκεται «ανάμεσα στις πέντε καλύτερες
χώρες στον κόσμο για τη διαχείριση της πανδημίας
του κορονοϊού». Δεν έλεγε όμως την αλήθεια. Αναφερόταν απλώς στη διενέργεια των τεστ για τον κορονοϊό. Αυτά για τα οποία ήδη έγιναν πολλές καταγγελίες για φουσκωμένα τιμολόγια, διπλές χρεώσεις
και κατακύρωση προσφορών εκατομμυρίων με τη
διαδικασία του «κατ’ επείγοντος». Άστε που οι ειδικοί λένε ότι η επίκληση τέτοιων στοιχείων μπορεί να
προκαλέσει εφησυχασμό επιτείνοντας τον κίνδυνο
για τη δημόσια υγεία.
Πριν μια βδομάδα, ο εκπρόσωπος Τύπου του
ΔΗΣΥ μάς έλεγε ότι «είμαστε η χώρα με τους περισσότερους εμβολιασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε
αναλογία πληθυσμού». Ούτε αυτό τεκμηριώνεται.
Η Κύπρος έχει μια μέτρια έως κακή επίδοση στους
εμβολιασμούς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του
ECDC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου
Ασθενειών). Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά,
από τις 27 Δεκεμβρίου 2020 που ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί:
- Στην Κύπρο έχει εμβολιαστεί μόλις το 18,7% του
πληθυσμού με την πρώτη δόση εμβολίου. Δεκαεπτά
από τις τριάντα χώρες της ΕΕ/ΕΕΧ έχουν πιο υψηλό
ποσοστό εμβολιασμών. Προηγείται η Ουγγαρία με το
εντυπωσιακό 35,9% και ακολουθούν οι Μάλτα, Φινλανδία και Εσθονία.
- Στην Κύπρο έχει εμβολιαστεί πλήρως μόλις το
7,4% του πληθυσμού. Δεκατέσσερις από τις τριάντα
χώρες της ΕΕ/ΕΕΧ έχουν πιο υψηλό ποσοστό. Προηγείται η Μάλτα με 15,5% και ακολουθούν οι Ουγγαρία, Δανία και Ρουμανία. Ακόμα και η Τουρκία είναι
πιο μπροστά με ποσοστό 9,4%, ενώ το Ισραήλ έφτασε
στο 54,8%.
Και γι’ αυτό τους φταίει… ο κόσμος. Βγαίνουν
και μας κάνουν μαθήματα ότι «ο εμβολιασμός σώζει
ζωές» αντί να δουν π.χ. πώς θα φτιάξουν την Πύλη
Εμβολιασμού που… πέφτει και ξαναπέφτει. Ακόμα
και την ώρα του πολυδιαφημιζόμενου εμβολιασμού
του Υπουργικού Συμβουλίου η (αναβαθμισμένη)
πύλη έπεσε πριν προλάβει καλά-καλά να ανοίξει. Και
μετά φταίνε οι πολίτες που ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις της κυβέρνησης και προσπάθησαν να κλείσουν ραντεβού.
Οι μικρές ποσότητες διαθέσιμων εμβολίων λόγω
των κακών χειρισμών σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό
επίπεδο, σε συνάρτηση με την ανησυχία που δυστυχώς προκλήθηκε με τα εμβόλια της AstraZeneca που
αποτελούν το 50% των εμβολίων που προαγοράσαμε ως Κύπρος, συνιστούν από μόνα τους υπεραρκετά
προβλήματα και δεν χρειάζεται η κυβέρνηση να προσθέτει και άλλα.
Μας είπαν ότι σύντομα θα φτάσουμε «στην πολυπόθητη εμβολιαστική κάλυψη, ούτως ώστε να πάρουμε τη ζωή μας πίσω στα χέρια μας», αλλά το χρονοδιάγραμμα για το στόχο αυτό παίρνει παράταση με
κάθε δήλωση του Υπουργού Υγείας.
Αν λάβουμε υπόψιν ότι ο στόχος είναι να εμβολιαστεί το 60% - 70% και σε τέσσερις μήνες εμβολιάσαμε πλήρως μόνο το 7,4%, τότε γίνεται αντιληπτό πως
έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε.
Οι εμβολιασμοί είναι ο μόνος τρόπος για να νικήσουμε οριστικά την πανδημία, για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και να τερματιστούν τα περιοριστικά
μέτρα που εξουθενώνουν την κοινωνία. Η Κύπρος
με τον πληθυσμό της θα μπορούσε και θα έπρεπε να
είχε προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα. Η κυβέρνηση
οφείλει να δώσει απαντήσεις γι’ αυτή την κατάσταση.
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Θα έχουμε πρόοδο εάν καταφέρουμε να
πετύχουμε συγκλίσεις στις έξι παραμέτρους
Ο Πρόεδρος μεταβαίνει στη Γενεύη με πλήρη
πολιτική βούληση, ώστε να δημιουργηθούν οι
συνθήκες επανέναρξης των συνομιλιών
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μεταβαίνει στη Γενεύη απολύτως προετοιμασμένος, με πολιτική βούληση για μια
δημιουργική παραγωγική παρουσία, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κυριάκος Κούσιος, σε συνέντευξή του
στην «Κυριακάτικη Χαραυγή». Προσθέτει μάλιστα με βεβαιότητα και σιγουριά πως εάν δεν υπάρξει πρόοδος, αυτό
δεν θα οφείλεται στη δική μας πλευρά. Επειδή, όπως εξηγεί, «οι θέσεις της ε/κ πλευράς εντάσσονται απολύτως
στο πλαίσιο του ΟΗΕ και είναι απολύτως συμβατές με τα ψηφίσματα των ΗΕ και το πλαίσιο των έξι σημείων που
κατέθεσε στο Κραν Μοντανά ο κ. Γκουτέρες».

Συνέντευξη
στη Νίκη Κουλέρμου
Με δεδομένες τις θέσεις της
κάθε πλευράς που συμμετέχουν
στην πενταμερή διάσκεψη,
αυτή την ώρα, εκτιμάτε ότι θα
καταφέρει ο ΓΓ του ΟΗΕ στις
3 ημέρες προσπάθειας στη Γενεύη να βρει το κοινό έδαφος
που απαιτείται για επανέναρξη
των διαπραγματεύσεων; Αν όχι,
ποιοι είναι οι κίνδυνοι;
Δεν θα ξεκινούσα από το αρνητικό σενάριο τής μη ύπαρξης προόδου. Και αυτό γιατί γνωρίζω πολύ
καλά ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μεταβαίνει στη Γενεύη απολύτως προετοιμασμένος, με πολιτική
βούληση για μια δημιουργική παραγωγική παρουσία.
Οι θέσεις της δικής μας πλευράς
είναι πλήρως εναρμονισμένες με
τις θέσεις και τις απαιτήσεις των
Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε με σαφήνεια
και ακρίβεια σε κάθε ερώτημα που
τα ΗΕ δυνατόν να θέσουν. Εάν κάποιος ευρίσκεται εκτός πλαισίου
ΗΕ, αυτή τη στιγμή είναι η τουρκική και η τουρκοκυπριακή πλευρά,
που θέλουν να βάλουν στο τραπέζι
ζητήματα εκτός των ψηφισμάτων
και αποφάσεων των ΗΕ. Ως εκ
τούτου, εάν δεν υπάρξει πρόοδος,
αυτό δεν θα οφείλεται στη δική μας
πλευρά.
Πού βασίζετε τη βεβαιότητα ότι
δεν θα υπάρξει αδιέξοδο με ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας;
Είναι απλό: Γνωρίζουμε με ποιες
θέσεις μεταβαίνουμε στη Γενεύη.
Πρόκειται για θέσεις που εντάσσονται απολύτως στο πλαίσιο του ΟΗΕ
και είναι απολύτως συμβατές με τα
ψηφίσματα των ΗΕ και το πλαίσιο
των έξι σημείων που κατέθεσε στο
Κραν Μοντανά ο κ. Γκουτέρες.
Συμφωνείτε ή όχι με την εκτίμηση του Μ. Ακιντζί (και όχι
μόνον) πως αν η ε/κ πλευρά
αποδεχθεί την πολιτική ισότητα (να μοιραστεί την εξουσία με
τους Τ/κ) και η Τουρκία και η
τ/κ πλευρά επιστρέψουν στις

“

«Σας υπενθυμίζω πως στην έκθεσή
του ο ΓΓ έχει επισημάνει πως στο
θέμα της πολιτικής ισότητας υπήρξε
σοβαρή πρόοδος»

«Ο Πρόεδρος δεν
διαπραγματεύεται μόνος του και
με όρους που θέτει και καθορίζει
μόνο η δική μας πλευρά. Η
διαπραγμάτευση είναι μία δυναμική
διαδικασία»

«Αναμφίβολα μπορεί να είναι
καταλυτικός ο ρόλος του ΑΚΕΛ
στην επίλυση του Κυπριακού. Είναι
το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα της
Κύπρου»

”

παραμέτρους του ΟΗΕ για ΔΔΟ,
θα σπάσει το αδιέξοδο;
Συμφωνώ με την προσέγγιση
του Προέδρου της Δημοκρατίας και
του κ. Γκουτέρες, η οποία αναφέρει
πως θα έχουμε πρόοδο εάν καταφέρουμε να πετύχουμε συγκλίσεις
στις έξι παραμέτρους που ο ίδιος
ο ΓΓ του ΟΗΕ κατέθεσε στο Κραν
Μοντανά. Σας υπενθυμίζω πως
στην έκθεσή του ο ΓΓ έχει επισημάνει πως στο θέμα της πολιτικής
ισότητας υπήρξε σοβαρή πρόοδος.
Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης -όπως
και σε άλλα ζητήματα- κατέθεσε
γραπτώς απόψεις, τις οποίες χαιρέτισε μάλιστα και ο ΓΓ του ΑΚΕΛ καταθέτοντας την ίδια ώρα την ευχή
να ανταποκριθεί με ανάλογα θετικό
τρόπο και η τουρκική πλευρά.
Ο Πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει
κατά απόλυτο βαθμό τι θέλει
και τι επιδιώκει να πετύχει αν
επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις;
Πέραν πάσης αμφιβολίας, αλλά
δεν πρέπει να αγνοούμε τις πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες θα
διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις.
Ο Πρόεδρος δεν διαπραγματεύεται μόνος του και με όρους που
θέτει και καθορίζει μόνο η δική
μας πλευρά. Η διαπραγμάτευση
είναι μία δυναμική διαδικασία. Αν
όμως με ρωτάτε για τους στόχους

της πλευράς μας, η απάντηση είναι
απλή και έχει δοθεί πολλάκις τόσο
δημοσίως όσο και κατά τις συναντήσεις του Προέδρου με ξένους
παράγοντες. Το Εθνικό Συμβούλιο,
η διαπραγματευτική ομάδα, γνωρίζουν πολύ καλά όχι μόνο ποιοι
είναι οι στόχοι, αλλά και πώς θα
επιδιώξουμε να επιτευχθούν.
Ο Πρόεδρος μεταβαίνει στη
Γενεύη με πλήρη πολιτική βούληση, ώστε να δημιουργηθούν οι
συνθήκες επανέναρξης των συνομιλιών για την επίτευξη μιας
συνολικής, λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος προς όφελος και των
δύο κοινοτήτων.
Μιας λύσης, η οποία θα βασίζεται στις Συμφωνίες Κορυφής, στα
ψηφίσματα και στις αποφάσεις του
Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ,
στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα οδηγήσει
σε μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε μια λειτουργική
και βιώσιμη δικοινοτική, διζωνική
ομοσπονδία εντός των παραμέτρων που επαναβεβαιώθηκαν στην
κοινή συνάντηση της 25ης Νοεμβρίου, στο Βερολίνο και αποτυπώθηκαν στη δήλωση του ΓΓ των ΗΕ
που ακολούθησε.
Από τη μια η κυβέρνηση συμφωνεί ότι ο ρόλος του ΑΚΕΛ
ήταν πάντοτε καταλυτικός στην

επίλυση του Κυπριακού και
από την άλλη το κατηγορεί για
«εθνικά επιζήμια» κριτική. Τι
θεωρείτε εθνικά επιζήμιο τελικά: Τις ενέργειες ή την κριτική
στις ενέργειες που οδηγούν την
Κύπρο ένα βήμα πριν τη διχοτόμηση;
Να ξεχωρίσουμε τα δύο ζητήματα που εγείρετε. Αναμφίβολα μπορεί να είναι καταλυτικός ο ρόλος
του ΑΚΕΛ στην επίλυση του Κυπριακού. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο
κόμμα της Κύπρου. Αυτό διαφάνηκε πέραν κάθε λογικής αμφιβολίας
το 2004, όταν το ΑΚΕΛ στράφηκε
την τελευταία στιγμή προς την
απόρριψη του σχεδίου Ανάν και
δημιούργησε ισχυρή δυναμική για
το «όχι».
Την ίδια ώρα, εθνικά επιζήμια
θεωρούμε την εκ των προτέρων
επίρριψη ευθυνών στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας και την ελληνοκυπριακή πλευρά, όταν μάλιστα
αυτό συμβαίνει δύο εβδομάδες πριν
την άτυπη σύνοδο στη Γενεύη.
Ακόμη και η ερώτησή σας αποκαλύπτει αυτό που επισημαίνω.
Ότι δηλαδή είναι οι ενέργειες του
Προέδρου που οδηγούν στη διχοτόμηση και όχι οι τουρκικές θέσεις. Και ερωτώ: Εάν παρ’ ελπίδα
καταλήξουμε σε αδιέξοδο επειδή
η τουρκική πλευρά επιμένει στα
δύο κράτη, θα ευθύνεται γι’ αυτό
ο Πρόεδρος;

Εκθέτει την Τουρκία η αντίθεσή της στη συμμετοχή της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις
Πώς είναι δυνατόν η παρουσία της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις να εξαρτάται από το
αν συμφωνεί ή όχι η Τουρκία;
Η συμμετοχή της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις είναι μία θέση
που πετύχαμε να υιοθετηθεί
ομόφωνα από τα 27 κράτη-μέλη
της Ένωσης. Θεωρούμε καθοριστική την παρουσία της ΕΕ στις
διαπραγματεύσεις καθότι η χώρα
μας και μετά τη λύση θα παραμείνει μέλος της ΕΕ. Ως εκ τούτου,
είναι προς όφελος όχι μόνο των

Κυπρίων, Ε/κ και Τ/κ, η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
διαπραγματεύσεις αλλά και της
ίδιας της Ένωσης η οποία θα επιθυμούσε ένα κράτος που θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και
να συμμετέχει στα όργανα της
ΕΕ, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία των εν λόγω
σωμάτων.
Υπάρχει ένα πρόσφατο χειροπιαστό αποτέλεσμα από τα οφέλη που και οι δύο κοινότητες θα
έχουν από τη συμμετοχή τους

στην ΕΕ και δεν είναι άλλο από
το χαλλούμι και την πιστοποίησή
του ως Προϊόν Προστατευόμενης
Ονομασίας Προέλευσης. Πρόκειται για μία επιτυχία που εκτιμήθηκε τόσο στην ελεύθερη όσο και
στην κατεχόμενη Κύπρο.
Το γεγονός ότι η Τουρκία αντιτίθεται σε αυτή τη συμμετοχή είναι κάτι που εκθέτει την ίδια η
οποία και θα πρέπει να το εξηγήσει στις Βρυξέλλες, ιδιαίτερα την
ώρα που διεκδικεί να συζητά για
τη λεγόμενη θετική ατζέντα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 |

7

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ

Η Τουρκία δεν θα κτυπήσει με φόρα το κεφάλι της στον τοίχο
Η Τουρκία κατάφερε και έφυγε από το Κραν Μοντανά πλήρως απενοχοποιημένη, αλλά και εγκωμιασμένη από τη διεθνή κοινότητα
Συνέντευξη στη
Νίκη Κουλέρμου
Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί η
κυβέρνηση όποτε υποβάλλεται
στη βάσανο της κριτικής από το
ΑΚΕΛ, για το Κυπριακό, απαντά με τη βαριά κατηγορία ότι
προκαλεί «εθνική ζημιά» ή ότι
εξυπηρετεί τις τουρκικές επιδιώξεις;
Πέρα από αυτές τις αντιδράσεις
της κυβέρνησης απέναντι στην
τεκμηριωμένη κριτική του ΑΚΕΛ,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έφτασε στο σημείο, δυστυχώς, να μας
κατηγορήσει ότι εκφράζουμε τις
θέσεις της Τουρκίας και του ψευδοκράτους και ότι θα πρέπει να
ξεκινήσουμε να εκφράζουμε και
τα συμφέροντα των Ελληνοκυπρίων. Πρόκειται για απαράδεκτους,
υβριστικούς αφορισμούς, οι οποίοι
μονάχα μια εξήγηση έχουν: αντανακλούν την αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει και να πείσει
με επιχειρήματα στην κριτική που
δικαίως της ασκεί το ΑΚΕΛ.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, το
ΑΚΕΛ ποτέ δεν έμεινε στην κριτική, αλλά αντίθετα πάντοτε κατέθετε
εποικοδομητικές προτάσεις για τη
διαχείριση του Κυπριακού. Πρόσθετα, το ΑΚΕΛ απέδειξε έμπρακτα
ότι δεν ενεργεί με το βλέμμα στις
επόμενες εκλογές, όπως έπραττε
και πράττει η ηγεσία του Συναγερμού και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης,
αλλά με το βλέμμα στις επόμενες
γενιές.
Κατά καιρούς οι θέσεις του
ΑΚΕΛ για την πολιτική ισότητα χαρακτηρίστηκαν από τους
κυβερνώντες ως «υποχωρήσεις», ενώ εσχάτως ο Πρόεδρος
φάνηκε ενοχλημένος για το
ίδιο θέμα λέγοντας ότι «έχουμε
αποδεχθεί την πολιτική ισότητα
από το 1991…» Σας έχει ξεκαθαρίσει τι θα πράξει ο Πρόεδρος
στη Γενεύη;

”

Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν
χρειάζεται να δώσουμε τίποτα
στην πτυχή της πολιτικής
ισότητας και ότι αυτό που
απαιτείται είναι να πείσουμε
ότι παραμένουμε σταθεροί και
συνεπείς στα συμφωνηθέντα

«Η εμπειρία του Κραν Μοντανά και όχι μόνο, δεν επιτρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι η Τουρκία
θα πάει με φόρα να χτυπήσει το κεφάλι της στον τοίχο. Η Τουρκία κατάφερε και έφυγε από το
Κραν Μοντανά πλήρως απενοχοποιημένη, αλλά και εγκωμιασμένη από τη διεθνή κοινότητα,
τη Γραμματεία του ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στάση που τήρησε», υπενθυμίζει σε
συνέντευξή του στην «Κυριακάτικη Χαραυγή» ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ.
Κληθείς να ερμηνεύσει τη σιγουριά της κυβέρνησης ότι δεν θα υπάρξει αδιέξοδο με ευθύνη
του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Γενεύη ο Γιώργος Λουκαΐδης σημειώνει πως θα ισχύσει
κάτι τέτοιο αν συμβούν ταυτόχρονα δύο πράγματα: Αν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υιοθετήσει τις
εισηγήσεις του ΑΚΕΛ και δεύτερον αν η Τουρκία ενεργήσει με εντελώς άτεγκτο τρόπο στη Γενεύη,
προτάσσοντας τις δημόσια διακηρυγμένες θέσεις της για δύο κράτη.
Η αναφορά, έστω και πολύ αργοπορημένα, στα όσα έχουμε αποδεχτεί από το 1991 κινείται στη
σωστή κατεύθυνση, αλλά σίγουρα
δεν αποτελεί επαρκή δέσμευση
απέναντι σε όλα όσα συμφωνήθηκαν στη συνέχεια σε ό,τι αφορά την
πολιτική ισότητα.
Θέλω να υπενθυμίσω και ταυτόχρονα να υπογραμμίσω ότι ο
Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έχει
καταγράψει στην έκθεση του Σεπτεμβρίου του 2017 ότι η πτυχή
της πολιτικής ισότητας και της
αποτελεσματικής συμμετοχής των
Τουρκοκυπρίων έχει ουσιαστικά
συμφωνηθεί. Δυστυχώς, και σε
αυτό το ζήτημα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης παρουσιάστηκε με τις
γνωστές παλινωδίες και αντιφάσεις, αμφισβητώντας τις συγκλίσεις
που έχουν επιτευχθεί. Μέχρι δε και
αυτή την ώρα δεν έχει ξεκαθαρίσει
τη στάση που θα τηρήσει επί του
ζητήματος στην επικείμενη διάσκεψη στη Γενεύη. Δεν το έπραξε,
ούτε και μετά που ο πρόεδρος του
Συναγερμού μίλησε για την ανάγκη
να δώσουμε ως ελληνοκυπριακή
πλευρά την πολιτική ισότητα για
να πάρουμε τις εγγυήσεις και την
ασφάλεια. Από τη δική μας πλευρά ξεκαθαρίζουμε ότι δεν χρειάζεται να δώσουμε τίποτα στην πτυχή
αυτή και ότι αυτό που απαιτείται
είναι να πείσουμε ότι παραμένουμε
σταθεροί και συνεπείς στα συμφωνηθέντα.
Αν πολιτική ισότητα και φυσικό αέριο είναι αυτά τα στοιχεία
που ξεκλειδώνουν την επανέναρξη των συνομιλιών, τότε
γιατί ο Πρόεδρος δεν έχει αποδεχθεί -ούτε καν συζήτησε- την
πρόταση του ΑΚΕΛ;

Ορθώς επισημαίνετε ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εδώ και τέσσερις μήνες δεν προχώρησε σε
συζήτηση μαζί μας για το έγγραφο-εισήγηση που του καταθέσαμε
σε σχέση με τις επικείμενες συνομιλίες. Αυτό ασφαλώς δημιουργεί
ανησυχίες ως προς το τι τελικά θα
πράξει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
στην επικείμενη διάσκεψη. Συνακόλουθα, επίσης ορθά επισημαίνετε ότι αν ο Πρόεδρος λάβει σοβαρά
υπόψιν του τα όσα με εποικοδομητικό τρόπο έχουμε εισηγηθεί για
αυτά τα δύο ζητήματα, στα οποία
επικεντρώνεται η Τουρκία και η
τουρκοκυπριακή πλευρά, τότε είτε
θα μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε

”

Εκτός από σωστούς
χειρισμούς και καλή
προετοιμασία χρειάζεται ορθή
εκτίμηση των δεδομένων
και των πιθανών σεναρίων
με τα οποία θα βρεθούμε
αντιμέτωποι και σίγουρα
καθόλου, μα καθόλου,
αλαζονεία και υποτίμηση της
άλλης πλευράς
τη διαδικασία επανέναρξης των
διαπραγματεύσεων ή στο αρνητικό
σενάριο θα μείνει σοβαρά εκτεθειμένη η Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να
αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά
την τουρκική προπαγάνδα, η οποία
όμως βρίσκει ευήκοα ώτα στη διεθνή κοινότητα εξαιτίας των καταστροφικών χειρισμών Αναστασιάδη
στο Κυπριακό τα τελευταία χρόνια.
Πώς ερμηνεύετε τη σιγουριά με

την οποία η κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει αδιέξοδο
με ευθύνη του Προέδρου της
Δημοκρατίας;
Μια τέτοια βεβαιότητα μπορεί να υπάρξει μόνο αν ισχύσουν
ταυτόχρονα δύο συνθήκες: πρώτον, αν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
υιοθετήσει τις εισηγήσεις που του
έχουμε καταθέσει και δεύτερον αν
η Τουρκία ενεργήσει με εντελώς
άτεγκτο και αδιάλλακτο τρόπο στη
Γενεύη, προτάσσοντας τις δημόσια
διακηρυγμένες θέσεις της για δύο
κράτη. Για τη μεν πρώτη προϋπόθεση όπως έχω ήδη αναφέρει δεν
έχουμε ακόμη πειστεί ότι έτσι θα
ενεργήσει ο κ. Αναστασιάδης. Σε
ό,τι αφορά τη δεύτερη προϋπόθεση,
η εμπειρία του Κραν Μοντανά και
όχι μόνο, δεν επιτρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι η Τουρκία θα πάει
με φόρα να χτυπήσει το κεφάλι της
στον τοίχο. Αντίθετα, η Τουρκία κατάφερε και έφυγε από το Κραν Μοντανά πλήρως απενοχοποιημένη,
αλλά και εγκωμιασμένη από τη διεθνή κοινότητα, τη Γραμματεία του
ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για
τη στάση που τήρησε. Την ίδια ώρα,
φορτώθηκαν ευθύνες στην ελληνοκυπριακή πλευρά, ανεξαρτήτως
του αφηγήματος Αναστασιάδη.
Κατά συνέπεια, εκτός από τους
σωστούς χειρισμούς που πρέπει
να γίνουν από τη δική μας πλευρά, χρειάζεται καλή προετοιμασία,
ορθή εκτίμηση των δεδομένων και
των πιθανών σεναρίων με τα οποία
θα βρεθούμε αντιμέτωποι και σίγουρα καθόλου, μα καθόλου, αλαζονεία και υποτίμηση της άλλης
πλευράς.
Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι
συναντήθηκαν πρόσφατα με

Η εικόνα απογοήτευσης ανάμεσα στο λαό για το Κυπριακό μπορεί να ανατραπεί...
Για διαφόρους λόγους, σύμφωνα με τον Γ. Λουκαΐδη, το Κυπριακό
ιεραρχείται στην 4η θέση ανάμεσα
στα σοβαρά προβλήματα από τους
ψηφοφόρους.
Τα 47 χρόνια που έχουν διέλθει από την εισβολή χωρίς να έχει
επιτευχθεί η λύση του Κυπριακού
έχουν επιφέρει κόπωση. Δεν πρέπει,
επίσης, να ξεχνούμε ότι η πλειοψηφία πλέον των συμπατριωτών μας
βιώνει την κατοχή ως την καθημερινή του «κανονικότητα», αφού δεν
έχει ζήσει καθόλου στο πλαίσιο μιας

ενωμένης Κύπρου. Σε αυτή τη διαπίστωση θα πρέπει να προσθέσουμε
ακόμα μία. Εδώ και τέσσερα χρόνια
βιώνουμε το βαθύτερο ίσως αδιέξοδο που υπήρξε ποτέ στο Κυπριακό,
γεγονός που δημιουργεί συναισθήματα απογοήτευσης και απαισιοδοξίας, οδηγώντας έτσι σε μειωμένο
ενδιαφέρον των πολιτών.
Την ίδια ώρα, θα πρέπει να προσθέσουμε ακόμη μια παράμετρο που
συνδέεται με τα σοβαρά προβλήματα που βιώνουν πολλοί συμπατριώτες μας εξαιτίας και της πανδημίας

και των οικονομικών επιπτώσεων
που αυτή έχει επιφέρει. Ο κόσμος
δίνει μια μάχη επιβίωσης σε δύσκολες συνθήκες, γεγονός που του
απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της
προσοχής του.
Σε κάθε περίπτωση, αυτή η εικόνα της στιγμής που παρουσιάζουν
δημοσκοπήσεις, όπως η εμπειρία
αποδεικνύει, μπορεί να ανατραπεί
αν δημιουργηθούν εκ νέου προοπτικές και αισιοδοξία ανάμεσα στο
λαό μας σε ό,τι αφορά την επίλυση
του Κυπριακού.

”

Οι απαράδεκτοι, υβριστικοί
αφορισμοί σε βάρος του
ΑΚΕΛ μονάχα μια εξήγηση
έχουν: αντανακλούν την
αδυναμία της κυβέρνησης
να απαντήσει και να πείσει
με επιχειρήματα στην
κριτική που δικαίως της
ασκεί το ΑΚΕΛ
τον Τούρκο Πρόεδρο, αλλά δεν
κατάφεραν να τον πείσουν γιατί η ΕΕ πρέπει να έχει ενεργό
ρόλο στις διαπραγματεύσεις για
το Κυπριακό. Μήπως στη ζυγαριά της ΕΕ μετρά περισσότερο η
Τουρκία παρά το μικρό κράτοςμέλος της ΕΕ, η Κύπρος;
Καταρχήν να επαναλάβω ότι ως
ΑΚΕΛ επιδιώκουμε και επιζητούμε
τον ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στη διαδικασία, χωρίς να
παραγνωρίζεται ότι αυτή διεξάγεται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.
Δεύτερο, θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάθε λόγο να επιζητεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο,
έχοντας υπόψιν ότι το περιεχόμενο
της λύσης αφορά ένα κράτος-μέλος
της και τα όποια πιθανά προβλήματα δημιουργηθούν θα επηρεάζουν
και την ίδια την Ένωση.
Τρίτον, όπως αποδείχτηκε στην
πράξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να έχει σημαντικά συμφέροντα με την Τουρκία, που επηρεάζουν κατά τρόπο καταλυτικό τη
στάση που τηρεί απέναντι της επί
διαφόρων ζητημάτων που άπτονται των ευρωτουρκικών σχέσεων,
καθώς και επί της απαράδεκτης
στάσης που η Τουρκία επιδεικνύει
σε κράτη-μέλη της Ένωσης όπως η
Κύπρος και η Ελλάδα.
Το γεγονός ότι χωρίς να εκτιμήσουμε σωστά τα δεδομένα, μετατρέψαμε σε αυτοσκοπό την επιβολή
κυρώσεων και εν τέλει οδηγηθήκαμε σε πλήρη απομόνωση εντός της
Ένωσης, καθώς και το γεγονός ότι
η προοπτική λύσης του Κυπριακού
εξυπηρετεί και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβάλλει να προσανατολιστούμε περισσότερο στη διασύνδεση της στάσης της Τουρκίας
στην επικείμενη διαδικασία που
αρχίζει στη Γενεύη και γενικότερα
με τις διαπραγματεύσεις για λύση,
με τη θετική ατζέντα της Ε.Ε. με την
Τουρκία.
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Συνέντευξη στον
Ειρηναίο Πίττα
Καθοριστικές για την Αριστερά και τον τόπο
χαρακτηρίζει τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές ο
υποψήφιος του ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις
για την επαρχία Λευκωσίας Χρίστος Χριστοφίδης,
σε συνέντευξή του στην «Κυριακάτικη Χαραυγή».
Ο Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ ΛευκωσίαςΚερύνειας και επικεφαλής του Γραφείου Παιδείας του
κόμματος τονίζει πως ο τόπος βρίσκεται σε τρομερά
αδιέξοδα εξαιτίας των πολιτικών της κυβέρνησης
και του κυβερνώντος κόμματος. Καλεί τους νέους
να συμπορευθούν με το ΑΚΕΛ και την Αριστερά
απέναντι στον αυταρχισμό, τον θεσμικό ρατσισμό και
το φασισμό που σηκώνει ξανά κεφάλι, στέλνοντας το
μήνυμα πως κάθε ψήφος στο ΑΚΕΛ είναι ένα βήμα για
την αλλαγή.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ

Πορευόμαστε απέναντι στον αυταρχισμό που σηκώνει ξανά κεφάλι
Ο ρόλος του ΑΚΕΛ είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την αλλαγή και να υπερασπιστεί το λαό
Ποιο είναι το βασικό διακύβευμα για το
ΑΚΕΛ και την Αριστερά στις επικείμενες
βουλευτικές; Θα τις χαρακτηρίζατε ως καθοριστικές;
Οι επικείμενες βουλευτικές εκλογές είναι
καθοριστικές και για την Αριστερά και για την
Κύπρο. Ο τόπος βρίσκεται σε τρομερά αδιέξοδα. Μας σέρνουν στην οριστική διχοτόμηση.
Η διαφθορά αλωνίζει και εκπορεύεται από
την ηγεσία του κράτους, τον Αναστασιάδη, το
Υπουργικό του Συμβούλιο και το κυβερνών
κόμμα. Η δημόσια παιδεία και υγεία βρίσκονται σε υποχώρηση. Οι λίγοι πλούσιοι γίνονται
πλουσιότεροι και οι πολλοί γινόμαστε φτωχότεροι. Ο τόπος χρειάζεται αλλαγή. Ο λαός
χρειάζεται ασπίδα προστασίας. Αυτός είναι ο
ιστορικός ρόλος του ΑΚΕΛ: να δημιουργήσει
τις προϋποθέσεις για την αλλαγή και να υπερασπιστεί το λαό. Κάθε ψήφος στο ΑΚΕΛ είναι
ένα βήμα για την αλλαγή.
Ως Επαρχιακός Γραμματέας Λευκωσίας
πώς κρίνετε την αντιμετώπιση της επαρχίας Λευκωσίας από την κυβέρνηση Αναστασιάδη;
Η κυβέρνηση Αναστασιάδη είναι πρωταθλήτρια στις εξαγγελίες, αλλά από πράξεις και
έργα πάει διαβάθμιση. Εδώ και οκτώ χρόνια
δεν έχει προωθήσει έργα νευραλγικής σημασίας όπως ο δρόμος Αστρομερίτη - Τροόδους. Η
ύπαιθρος έχει ξεχαστεί, ενώ ο τρόπος που χειρίζεται το ζήτημα των εργοστασίων ασφάλτου
θέτει σε κίνδυνο ολόκληρες περιοχές όπως η
κοινότητα Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δάλι,
το Γέρι και το Τσέρι. Σήμερα προσπαθεί να
στοχοποιήσει τις κοινότητες περιφέρειας Μιτσερού. Σημαντικοί δήμοι δεν έχουν στηριχτεί
και ιδιαίτερα δήμοι των οποίων οι δήμαρχοι
πρόσκεινται στην Αριστερά, όπως η Λακατάμεια, το Τσέρι και το Γέρι. Μπορεί η οδύσσεια
της πλατείας Ελευθερίας να φτάνει σε ένα
τέλος (αφήνοντας βέβαια μεγάλες συνέπειες
σε καταστηματάρχες και κατοίκους της περιοχής), αλλά η καθημερινότητα των πολιτών
σε Καϊμακλί, Παλλουριώτισσα, Στρόβολο, Άγιο
Δομέτιο, Αγλαντζιά δεν έχει βελτιωθεί. Δεν
έχει βελτιωθεί γιατί η κυβέρνηση δεν στηρίζει επαρκώς τους δήμους και δεν προχωρεί σε
έργα που θα βελτίωναν αυτή την καθημερινότητα.
Πώς επιχειρείτε να πείσετε τον κόσμο
και ειδικά τους νέους να κατέλθουν στις
κάλπες δεδομένου ότι η απαξίωση των

θεσμών βρίσκεται σε έξαρση;
Όταν η οικονομία ως βάση σείεται από κρίσεις, ό,τι είναι κτισμένο πάνω επίσης κλυδωνίζεται. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό
είναι ότι το ΑΚΕΛ και η Αριστερά ήμασταν
πάντοτε απέναντι από το σαθρό σύστημα, απέναντι από το κατεστημένο και απέναντι από
τους λίγους που κηδεμονεύουν την οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου. Οι νέοι πρέπει

Το ΑΚΕΛ και η Αριστερά ήμασταν
πάντοτε απέναντι από το σαθρό
σύστημα, απέναντι από το
κατεστημένο και απέναντι από
τους λίγους που κηδεμονεύουν την
οικονομική και πολιτική ζωή του
τόπου
να συμπορευθούν με το ΑΚΕΛ και την Αριστερά απέναντι στον αυταρχισμό, τον θεσμικό
ρατσισμό, το φασισμό που σηκώνει και πάλι
κεφάλι, κόντρα σε όλα που κουρέλια κάνουν
τα όνειρά τους. Να συμπορευθούν με αυτούς
που υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους στην
εργασία, στην παιδεία και στον πολιτισμό, αυτούς που μπορούν να δημιουργήσουν μια πιο
δίκαιη κοινωνία. Ο καναπές και η μουρμούρα
από μόνα τους δεν έλυσαν ποτέ κανένα πρόβλημα. Και αυτός που δεν ψηφίζει, ψηφίζει με
τον τρόπο του. Δίνει την ευκαιρία στις δυνάμεις του Συναγερμού, του ΕΛΑΜ και άλλους
να συνεχίσουν να αλωνίζουν.
Τι απαντάτε σε αυτούς που βάζουν όλους
τους πολιτικούς χώρους στο ίδιο «καλάθι»;
Δεν υπάρχει κατηγορία «οι πολιτικοί». Τα
στελέχη του ΑΚΕΛ υπηρετούν το λαό και αγωνίζονται για τα δίκαιά του. Δεν αποδέχομαι
ότι ανήκω σε κάποια κοινή κατηγορία με τον
Συναγερμό και το ΕΛΑΜ. Η βασική αντίθεση
της κοινωνίας είναι: οι πλούσιοι απέναντι από
τα χαμηλά και μεσαία στρώματα, οι λίγοι απέναντι στους πολλούς, το κεφάλαιο απέναντι
στην εργασία. Η προσπάθεια να παρουσιαστεί
ως κύρια αντίθεση μια υποτιθέμενη «κατηγορία πολιτικών» απέναντι στους πολίτες είναι
εφεύρημα του συστήματος για να αποκρύψει
τις πραγματικές αντιθέσεις.
Οι εκλογές γίνονται σε περίοδο με σημαντικές εξελίξεις στο Κυπριακό. Παρ’ όλα
αυτά φαίνεται ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα για πολύ κόσμο. Πού νομίζετε ότι
οφείλεται η απαξίωση του εθνικού ζητή-

ματος;
Η άποψή μου είναι ότι η πλειοψηφία του
λαού κατανοεί ότι το Κυπριακό είναι ζήτημα
επιβίωσης για την πατρίδα και το λαό μας. Οι
εξελίξεις με την προκλητικότητα της Τουρκίας
και τους απαράδεκτους χειρισμούς Αναστασιάδη είναι λογικό να προβληματίζουν. Μιλήσατε για απαξίωση. Φτάσαμε στο κατάντημα
ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας να
προτείνει τα δύο κράτη. Ακούγαμε τον Υπουργό Εξωτερικό να μας λέει ότι η ΑΟΖ είναι θωρακισμένη και λίγο μετά βλέπαμε την Τουρκία
να εκτελεί επτά γεωτρήσεις. Ακούγαμε τον
ΥΠΕΞ να μας λέει ότι τα περί ανοίγματος της
Αμμοχώστου είναι επικοινωνιακά παιχνίδια
και λίγο μετά η κατοχική Τουρκία άνοιξε την
πόλη. Ο θυμός και η απογοήτευση που νιώθουν οι πολίτες για τους χειρισμούς Αναστασιάδη πρέπει να μετατραπούν σε αγώνα, μαζί
με το ΑΚΕΛ και την Αριστερά, για δίκαιη λύση
που θα λυτρώσει την πατρίδα και το λαό.
Ποιες είναι οι προσδοκίες από την Πενταμερή δεδομένου ότι οι δύο κοινότητες
φαίνεται να έχουν διαφορετική αφετηρία;
Οι οιωνοί δεν είναι καλοί. Τουρκία και Τατάρ επιμένουν στα δύο κράτη. Οι χειρισμοί
Αναστασιάδη - Χριστοδουλίδη - Αβέρωφ έδειξαν μέχρι σήμερα ότι όχι μόνο ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις μεθοδεύσεις της
Τουρκίας, αλλά την ενθαρρύνουν στις επιδιώξεις της. Η Τουρκία αλωνίζει απενοχοποιημένη και δημιουργεί νέα τετελεσμένα χωρίς ουσιαστική αντίδραση είτε από την ΕΕ είτε από
τον ΟΗΕ. Στην Πενταμερή μόνο ένας δρόμος
υπάρχει: να επιμείνουμε στη θέση, η οποία
μέχρι πρόσφατα ήταν και θέση της διεθνούς
κοινότητας, για συνέχιση των συνομιλιών
από κει που έμειναν, επαναβεβαιώνοντας τις
συγκλίσεις και στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες. Συζητήσεις για μεγαλεπήβολα μέτρα
οικοδόμησης εμπιστοσύνης, διαπραγμάτευση
από την αρχή, αλλαγή βάσης λύσης ή αδιέξοδο με την Τουρκία απενοχοποιημένη, οδηγούν
με μαθηματική ακρίβεια στην οριστικοποίηση
της διχοτόμησης.
Στο γενικότερο πλαίσιο των φαινομένων
διαφθοράς γίνεται λόγος από υποστηρικτές του κόμματος για αναθεώρηση των
Νέων Δυνάμεων. Ποια η άποψή σας;
Δεν νομίζω ότι υπάρχει διασύνδεση μεταξύ
Νέων Δυνάμεων και διαφθοράς. Ο θεσμός εί-

ναι χρήσιμος όταν λειτουργά στη σωστή βάση.
Είναι αλήθεια ότι υπήρξαν πολλές περιπτώσεις
που μας πλήγωσαν τα τελευταία χρόνια. Όμως
δεν είναι ο θεσμός που ευθύνεται. Το ΑΚΕΛ
- Αριστερά - Νέες Δυνάμεις απευθύνεται σήμερα σε μια ευρύτερη μερίδα του λαού που
μπορεί και πρέπει να συστρατευθεί μαζί μας
για τον μεγάλο στόχο της αλλαγής. Ο κόσμος
του σοσιαλισμού που νιώθει αποξενωμένος
από την ηγεσία της ΕΔΕΚ, πρώην ψηφοφόροι μας που στο παρελθόν ψήφισαν Συμμαχία
Πολιτών, μετριοπαθείς άνθρωποι του κέντρου,
κυρίως οι σαράντα δύο χιλιάδες ψηφοφόροι
μας που δεν ψήφισαν το 2016 μπορούν και
πρέπει να στηρίξουν σήμερα τον εκλογικό μας
συνδυασμό. Αυτοί μπορούν να αλλάξουν την
ιστορία της Κύπρου. Τους χρειαζόμαστε. Όπως
το έγραψε και ο Βάρναλης, «αν ξυπνήσεις μονομιάς θα ‘ρθει ανάποδα ο ντουνιάς».

Η προσπάθεια να παρουσιαστεί ως
κύρια αντίθεση μια υποτιθέμενη
«κατηγορία πολιτικών» απέναντι
στους πολίτες είναι εφεύρημα του
συστήματος για να αποκρύψει τις
πραγματικές αντιθέσεις
Ποιες πρέπει να είναι οι βασικές προτεραιότητες άμεσα, αλλά και μετα-COVID
προκειμένου να μην οξυνθούν οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας στην εκπαίδευση;
Η κυβέρνηση Αναστασιάδη - Συναγερμού
πήρε την Παιδεία του τόπου πολύ πίσω. Πολεμούν το Δημόσιο Σχολείο. Τα όσα αποφασίζουν κατά την περίοδο της πανδημίας είναι
σαν να και αποτελούν έναν ακήρυκτο πόλεμο
κατά των παιδιών που προέρχονται από τα
λαϊκά στρώματα. Η προχειρότητα και οι λάθος αποφάσεις είναι το κύριο χαρακτηριστικό
του Υπουργού Παιδείας όλο αυτό το διάστημα. Εκείνο που πρέπει να καταλάβει ο λαός
είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι ο Κενεβέζος,
ο Καδής, ο Χαμπιαούρης ή ο Προδρόμου. Το
πρόβλημα είναι οι πολιτικές που εφαρμόζουν,
οι πολιτικές του Συναγερμού. Αυτό που άμεσα πρέπει να γίνει είναι ένας στρατηγικός
σχεδιασμός για το πώς καλύπτεται το χαμένο
έδαφος. Ως ΑΚΕΛ έχουμε καταθέσει σωρεία
τεκμηριωμένων θέσεων και προτάσεων οι
οποίες δυστυχώς αγνοήθηκαν από τους κυβερνώντες.
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Συνέντευξη στον
Γιάννη Κακαρή
Ο αρχηγός της Αστυνομίας, Στέλιος Παπαθεοδώρου,
μιλά για πρώτη φορά στην «Κυριακάτικη Χαραυγή»
και τοποθετείται σε σειρά ζητημάτων που απασχολούν
το αστυνομικό Σώμα. Μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι
οι έρευνες για το χρηματοπιστωτικό σκάνδαλο και
τον Συνεργατισμό συνεχίζονται, αφού πρόκειται για
«τεράστιο όγκο συλλογής μαρτυρικού υλικού, που
απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς». Προσθέτει ότι
αναμένονται οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία για το
βαν και για τις ευθύνες από τις γυναικοκτονίες του
«Ορέστη». Απαντώντας κατά πόσον έχει επηρεαστεί
η Δύναμη από τον κορονοϊό, σημειώνει ότι δεν έχει
επηρεαστεί η δράση της κατά του οργανωμένου
εγκλήματος. Ωστόσο, απουσιάζουν περίπου 210 μέλη
την ημέρα, λόγω κρουσμάτων ή επαφών. Ακόμα
αναφέρει ότι ο λόγος που επενέβη ο «Αίαντας» στη
διαμαρτυρία της 13ης Φεβρουαρίου είναι επειδή
προκλήθηκε οχλαγωγία. Αναφέρεται επίσης στις
προτεραιότητες που έθεσε, ταξινομώντας τις σε σχέση
με την ευημερία των αστυνομικών και την κτιριακή
αναβάθμιση.

ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Δεν χωρούν κομματικές παρεμβάσεις στην Αστυνομία
Λόγω κορονοϊού απουσιάζουν καθημερινά περίπου 210 μέλη της Δύναμης
Πώς έχει επηρεάσει τα καθήκοντα της
Αστυνομίας η ενασχόλησή σας με την
επιτήρηση των μέτρων κατά της πανδημίας;
Εδώ και 13 μήνες η Αστυνομία έχει επιφορτιστεί με τον έλεγχο της τήρησης των μέτρων.
Δεν είμαστε και στην καλύτερη θέση, όμως
είναι κάτι που πρέπει να φέρουμε εις πέρας
ώστε να εφαρμοστούν τα διατάγματα για την
αναχαίτιση της εξάπλωσης της πανδημίας. Είναι γεγονός ότι η πανδημία έχει διαμορφώσει
τις προτεραιότητες και τα είδη των καθηκόντων μας. Για παράδειγμα σήμερα το έγκλημα
είναι μειωμένο λόγω και των περιοριστικών
μέτρων που υπάρχουν. Είναι μια πρωτόγνωρη
κατάσταση για την Αστυνομία η οποία πρέπει
με ευέλικτους χειρισμούς να χειριστεί ανάλογα
το δυναμικό της και να προσδώσει βάρος σε
άλλες δράσεις.
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως
σώμα, αφού δεν είμαστε ξεκομμένοι από την
κοινωνία, είναι η αποδυνάμωση λόγω κρουσμάτων COVID-19 και των επαφών τους.
Μέχρι σήμερα, πέραν των 450 αστυνομικών
έχουν νοσήσει με τον ιό. Επίσης, κατά μέσο
όρο, απουσιάζουν από την Αστυνομία και την
Πυροσβεστική περίπου 210 άτομα την ημέρα.
Είτε ως κρούσματα είτε ως επαφές.
Όμως σε καμία περίπτωση δεν έχει μειωθεί η δράση μας, είτε στην καταπολέμηση των
ναρκωτικών είτε στο οργανωμένο έγκλημα.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι πρόσφατα
έχουμε εξιχνιάσει την υπόθεση με ρίψη χειροβομβίδων. Επίσης, έχουμε κατάσχει 32 κιλά
ναρκωτικών.
Φαίνεται ότι η χαλάρωση των μέτρων δίνει
τροφή σε εγκληματικά στοιχεία να κινηθούν
ελεύθερα.
Ως νέος Αρχηγός της Δύναμης ποιες είναι οι προτεραιότητές σας;
Η Αστυνομία έχει στρατηγικούς στόχους οι
οποίοι δεν αλλάζουν όποιος και να είναι Αρχηγός ή Υπουργός. Πρώτιστό μας μέλημα είναι η αντιμετώπιση τρομοκρατικών απειλών,
η καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, η οδική ασφάλεια, το κοινό
έγκλημα και ο περιορισμός της παράνομης
μετανάστευσης.
Οι προτεραιότητες χωρίζονται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος είναι η αντιμετώπιση των
εσωτερικών ζητημάτων, όπως η ασφάλεια και
η υγεία των μελών της Δύναμης, η επίτευ-

ξη του στόχου της πρόσληψης και κάλυψης
όλων των θέσεων που έχουν ξεπαγώσει και η
παροχή κινήτρων προς τα μέλη μας.
Στις 5 Απριλίου έχουν προσληφθεί 195 νέα
μέλη, εκ των οποίων οι 26 θα υπηρετούν στην
Πυροσβεστική. Επίσης, δεν έγινε κατορθωτό
να συμπληρωθούν όλες οι θέσεις και στις 20
Μαρτίου είχαμε νέες εξετάσεις και ευτυχώς
είχαμε 1.044 υποψηφίους οι οποίοι παρέμει-

Υπάρχουν συγκεκριμένες εισηγήσεις
για ποινικές διώξεις σε ό,τι αφορά
την υπόθεση με το κατασκοπευτικό
βαν. Περιμένουμε οδηγίες από τη
Γενική Εισαγγελία
ναν μέχρι το τέλος της διαδικασίας και αναμένονται τα αποτελέσματα τέλη Μαΐου. Επίσης,
αναμένουμε και γραπτώς την επίσημη έγκριση για να προχωρήσουμε στην προκήρυξη
104 θέσεων ειδικών αστυνομικών. Θέλουμε
να δώσουμε μια δυναμική αλλαγής και ανανέωσης.
Ο δεύτερος στόχος είναι η ανάπτυξη των
υποδομών και η αναβάθμιση των κτιρίων,
ώστε τα μέλη μας να είναι σε θέση να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη. Μέχρι
στιγμής έχουν αναβαθμιστεί τα κτίρια πολλών
αστυνομικών διευθύνσεων και η μεταφορά
τους σε νέα κτίρια, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται
και οι εργασίες πολλών άλλων, με στόχο να
φέρουμε τους αστυνομικούς σταθμούς σε ένα
κόσμιο επίπεδο.
Επίκεινται προαγωγές στην Αστυνομία.
Αυτές γίνονται με βάση αξιοκρατικά κριτήρια ή υπάρχουν κομματικές παρεμβάσεις;
Θα αρχίσει σύντομα η Επιτροπή Αξιολόγησης την αξιολόγησή της σε όλες τις επαρχίες.
Μετά θα ακολουθήσει η Επιτροπή Ενστάσεων
και μετά το Συμβούλιο Κρίσεων. Χρονικά θα
είμαστε ευχαριστημένοι αν ως το τέλος του
χρόνου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για
συμπλήρωση των κενών θέσεων προαγωγής
που έχουν ξεπαγώσει. Οι διαδικασίες, όπως
έχουν σήμερα, δεν λέμε ότι δεν χρήζουν βελτίωσης, όμως κομματικές παρεμβάσεις δεν
χωρούν. Ούτε στις προσλήψεις, ούτε στις προαγωγές, ούτε και στις μεταθέσεις. Υπάρχουν
αντικειμενικά κριτήρια και δεν μπορεί κανένας να παρέμβει.
Γιατί η πρώτη προτεραιότητά σας ήταν η
ενίσχυση της Αστυνομίας με αντιοχλα-

γωγικό εξοπλισμό; Ποιοι είναι οι λόγοι
που έφεραν την αναγκαιότητα για αγορά
του «Αίαντα»;
Οι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν αφορούν την αντικατάσταση των αντιοχλαγωγικών στολών που αγοράστηκαν το 2004 και το
2010. Η απόφαση για ανανέωση του εξοπλισμού δεν πάρθηκε πρόσφατα, αλλά εδώ και
χρόνια. Κατόπιν σχεδιασμών που έγιναν μετά
από μελέτες. Αυτό γίνεται σε όλες τις χώρες.
Όσον αφορά τα οχήματα που θα αγοραστούν,
δεν είναι για να στρέφονται κατά διαδηλωτών,
αλλά για να προστατεύουν τα μέλη μας όταν
μεταβαίνουν σε χώρους όπου ενδέχεται να εκδηλωθεί χουλιγκανισμός ή οχλαγωγία. Η απόφαση για αγορά του «Αίαντα» και οι διαδικασίες απόκτησής του έγιναν πιο παλιά. Απλώς
παραλήφθηκε πέρσι και λειτουργεί στη βάση
πρωτοκόλλου. Δεν είναι σκοπός να χρησιμοποιείται σε ειρηνικές εκδηλώσεις.
Έγιναν εσωτερικές έρευνες για τα επεισόδια της 13ης Φεβρουαρίου; Εντοπίσατε
ότι έγινε κάπου λάθος;
Εμείς ως Αστυνομία δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε, αφού έχουν ήδη οριστεί 4 δικηγόροι από την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης
Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, οι οποίοι θα διερευνήσουν κατά πόσον υπήρξε οποιαδήποτε υπέρμετρη βία από
πλευράς Αστυνομίας. Επαναλαμβάνω ότι η
τακτική που ακολουθούμε ως Αστυνομία είναι
να επεμβαίνουμε μόνο όταν υπάρξει οχλαγωγία. Θεωρούμε ότι το ζήτημα των συναθροίσεων το χειριζόμαστε με πολλή ψυχραιμία.
Εννοείται ότι έγινε οχλαγωγία και χρειάστηκε να επέμβετε;
Ακριβώς. Αυτό θεωρούμε.
Βρίσκονται σε εξέλιξη σοβαρές υποθέσεις
υπό διερεύνηση. Έχει κλείσει για εσάς το
θέμα του χρηματοπιστωτικού σκανδάλου;
Είναι γεγονός ότι οι έρευνες για τον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι πολύπλευρες υποθέσεις. Με τεράστιο όγκο συλλογής μαρτυρικού
υλικού, οι οποίες απαιτούν προσεκτικό χειρισμό από τους ανακριτές. Για αυτό βρισκόμαστε
σε συνεχή συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία λαμβάνοντας οδηγίες όπου χρειάζεται.
Καλύτερα να μην αναφερθούμε σε ένα χρονικό ορίζοντα, ο οποίος ενδεχομένως να μην
είναι συνεπής, παρά στο ότι πρέπει να γίνει
καλή δουλειά, ώστε κάποιες από τις υποθέσεις
να φτάσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σε εξέλιξη είναι και οι έρευνες για τον Συνεργατισμό. Επικρίνεστε ότι υπάρχει κωλυσιεργία. Δεν θα έπρεπε μέχρι σήμερα
να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και να
οδηγηθούν οι υπαίτιοι στη Δικαιοσύνη;
Και εδώ η απάντηση είναι παρόμοια. Είναι
γεγονός ότι διαθέσαμε αρκετούς πόρους στη
διερεύνηση αυτών των υποθέσεων, οι οποίες
είναι χρονοβόρες στη διερεύνηση, πολύπλοκες και υπέχουν οικονομικής και λογιστικής
ανάλυσης. Θεωρούμε όμως ότι βρισκόμαστε
στον σωστό δρόμο.
Σε εκκρεμότητα είναι και η υπόθεση του
κατασκοπευτικού βαν. Τι σας εμποδίζει
από το να προχωρήσετε με καταχώριση
της υπόθεσης στο δικαστήριο;
Η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον του Γενικού
Εισαγγελέα και αναμένουμε τις οδηγίες του
για το εάν, εναντίον ποιων και τι αδικήματα
θα καταχωρηθούν ενώπιον των δικαστηρίων.
Αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες εισηγήσεις για
ποινικές διώξεις.

Οκτώ χρόνια ερευνών για το
χρηματοπιστωτικό σκάνδαλο
και 2 χρόνια μετά το πόρισμα
της Επιτροπής Αρέστη και οι
αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται...
Συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από την ανεύρεση του πρώτου θύματος του Νίκου Μεταξά. Δόθηκαν οδηγίες για ποινική δίωξη
μεγάλου αριθμού μελών της Αστυνομίας,
αλλά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι τελικά δεν θα διωχθούν. Τελικά τι γίνεται με
αυτή την υπόθεση;
Η υπόθεση βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία. Εμείς δεν έχουμε οποιαδήποτε ενημέρωση κατά πόσον τα μέλη της Αστυνομίας θα
διωχθούν, είτε για ποινικά, είτε για πειθαρχικά
αδικήματα, είτε και για τα δύο. Αναμένουμε
οδηγίες.
Πόσες καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση χειρίζεται σήμερα η Αστυνομία
και πού βρίσκονται;
Έχουν καταγγελθεί 27 υποθέσεις εκ των
οποίων οι 10 καταχωρήθηκαν ενώπιον δικαστηρίων. Προωθήθηκαν δύο για να ετοιμαστούν κατηγορητήρια και άλλες δύο βρίσκονται στη Νομική Υπηρεσία για σχετικές
οδηγίες. Δεκατρείς (13) υποθέσεις βρίσκονται
υπό διερεύνηση.
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Το συρματόπλεγμα που μας χωρίζει,
το κοινό μέλλον που μας ενώνει
Άνοιξε τις πόρτες της η έκθεση φωτογραφίας
Πραγματοποιήθηκε χθες στο
Δικοινοτικό Κέντρο «Γκαράζ» στη
Δερύνεια, το άνοιγμα της έκθεσης
φωτογραφίας του 2ου Δικοινοτικού Διαγωνισμού Φωτογραφίας του ΑΚΕΛ και της Ομάδας της
Αριστεράς – GUE/NGL με θέμα «Το
συρματόπλεγμα που μας χωρίζει,
το κοινό μέλλον που μας ενώνει».
Στην έκθεση παρουσιάζονται οι
καλύτερες συμμετοχές Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων και άλλων
φωτογράφων που συμμετείχαν στο
διαγωνισμό.
Σε ομιλία του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, τόνισε ότι η έκθεση
δίνει τη δυνατότητα να αντικρίσουμε το Κυπριακό μέσα από εικόνες
που απαθανάτισαν με το φακό τους
Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι και
άλλης καταγωγής φωτογράφοι.
«Εικόνες μέσα από διαφορετικές
εικαστικές προσεγγίσεις και από
διάφορα μέρη της Κύπρου. Εικόνες που δείχνουν τόσο την τραγική
όψη του απαράδεκτου διχοτομι-

κού στάτους κβο, αλλά και την ίδια
στιγμή μας στέλνουν μηνύματα ελπίδας για ένα ειρηνικό μέλλον απελευθέρωσης και επανένωσης της
Κύπρου και του λαού μας», δήλωσε
χαρακτηριστικά.
Αξίζει να κοιτάξουμε, πρόσθεσε
ο Γ. Λουκαΐδης, ιδιαίτερα προσεκτικά αυτές τις φωτογραφίες, καθώς
βλέποντάς τις από τη μια απεικονίζουν όσα βαραίνουν τις καρδιές
μας και μας υπενθυμίζουν ότι δεν
είναι αυτή την Κύπρο του σκοτεινού διχοτομικού στάτους κβο που
θέλουμε.
Υπογράμμισε ότι δεν μας αξίζει
η Κύπρος των συρματοπλεγμάτων,
των οδοφραγμάτων, της έντασης
και των κινδύνων και ό,τι άλλο
χαρακτηρίζει το συνεχιζόμενο στάτους κβο που βιώνουμε, Ε/κ και
Τ/κ, για 47 ολόκληρα χρόνια.
Ο Γ. Λουκαΐδης τόνισε ότι το
στάτους κβο δεν είναι ούτε βιώσιμο, αλλά ούτε και στατικό, αφού
η άγονη παρέλευση του χρόνου,
μέρα με τη μέρα, εδραιώνει περαι-

τέρω τα τετελεσμένα της κατοχής
και της διαίρεσης, τόσο επί του
εδάφους όσο και στις συνειδήσεις
πολλών συμπατριωτών μας.
Επεσήμανε ότι το ΑΚΕΛ δεν θα
κουραστεί να επαναλαμβάνει ότι
δεν θα συμβιβαστεί ποτέ με μία
Κύπρο όπου το διχοτομικό στάτους
κβο θα διαιωνίζεται πάνω στα ερείπια περιουσιών, στις οποίες δεν θα
έχουν δικαίωμα επιστροφής οι νόμιμοι ιδιοκτήτες τους.
Τόνισε ότι οι φωτογραφίες αυτής της έκθεσης μάς θυμίζουν και
φωτίζουν την άλλη Κύπρο, αυτήν
που προσδοκούμε, αυτήν που θα
βασίζεται σε ένα νέο όραμα και σε
νέες υγιείς βάσεις.
«Την Κύπρο που μας αξίζει και
κυρίως αξίζει και οφείλουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.
Μια επανενωμένη, ομοσπονδιακή
Κύπρο που θα είναι απαλλαγμένη
από τον έλεγχο και τις παρεμβάσεις
των όποιων τρίτων και θα αποκαθιστά όσα ανθρώπινα δικαιώματα
έχουν απολεσθεί όλα αυτά τα χρό-

νια. Που θα επουλώνει τις ανοικτές πληγές με τρόπο που δεν θα
αφήνει έδαφος για νέες τραγωδίες
αλλά αντίθετα, στη θέση της σημερινής ανωμαλίας και των θανάσιμων κινδύνων που ενυπάρχουν
για το λαό μας, θα μπορέσει να
αναπτυχθεί ένα μέλλον της συνεργασίας, της ευημερίας και της ειρήνης, για όλα τα παιδιά της μάνας
κυπριακής γης», ανέφερε.
Πρόσθεσε πως ο δρόμος για να
φτάσουμε σε αυτή την Κύπρο είναι
χαραγμένος και δεν χρειάζεται κάτι
περισσότερο από την απαραίτητη πολιτική βούληση από όλες τις
πλευρές για να επιτευχθεί.
Γνωστοποίησε ότι τη βάση λύσης την έχουμε αποφασίσει οι δύο
κοινότητες από το 1977 ενώπιον
της διεθνούς κοινότητας, προσθέτοντας πως μετά από χρόνια αποτυχημένων
διαπραγματεύσεων,
από το 2008 οι Χριστόφιας και

Ταλάτ ξεκίνησαν μια κυπριακής
ιδιοκτησίας διαδικασία διαπραγματεύσεων, πάνω στην οποία έκτισαν
οι Αναστασιάδης και Ακιντζί τη συνέχεια, για να φτάσουμε δυστυχώς
το 2017 στο Κραν Μοντανά, στο
μεγαλύτερο ναυάγιο στην ιστορία
του Κυπριακού για επίτευξη συμφωνημένης, αμοιβαία αποδεκτής
λύσης.
Σημειώνεται ότι η έκθεση στη
Δερύνεια θα συνεχιστεί μέχρι την
23η Απριλίου, με τις ώρες επίσκεψης να είναι: 18/4 (10:00 π.μ.
– 20:00) και 19-23/4 (10:00 π.μ.17:00). Από την 24η έως την 29η
Απριλίου, η έκθεση θα μεταφερθεί
στη Λευκωσία και συγκεκριμένα
στην «Παλαιά Αγορά Παλλουριώτισσας» με τις ώρες επίσκεψης να
είναι: Σάββατο 24/4 η ώρα 10 π.μ.13:00 / 15:00-17:00, Κυριακή 25/4
μεταξύ 15:00-19:00, Δευτέρα-Πέμπτη 26-29/4 15:00-19:00.
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Θεμέλιο της ομοσπονδίας το κοινό
οικοδόμημα μεταξύ των δύο κοινοτήτων
«Το Κυπριακό δεν είναι τελειωμένη υπόθεση,
καθώς ποτέ δεν διαγράφεται η θέληση του λαού»

Του Κωστή Πιτσιλλούδη
Η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία,
με πολιτική ισότητα, είναι η μόνη λύση
που μπορεί να θεμελιώσει την ειρήνη
στο νησί και να επιφέρει την κοινωνική,
οικονομική και πολιτιστική ευημερία
στις δύο κοινότητες. Οι πρόεδροι των
τουρκοκυπριακών και ελληνοκυπριακών

αριστερών οργανώσεων νεολαίας,
Ντογιουκάν Ακντενίζ, Γιουσούφ Οσμάν
και Σεβήρος Κούλας, μιλούν και αναλύουν
στη «Χαραυγή» τις προσδοκίες που
μπορούμε να έχουμε από την επικείμενη
Πενταμερή, αλλά και τη σημαίνουσα
σημασία της για την τροπή που θα λάβει

το κυπριακό ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι
οι δύο ηγέτες πρέπει να ξεκινήσουν τις
διαπραγματεύσεις από εκεί που έμειναν
στον Κραν Μοντανά, έχοντας ως κύριο
άξονα το πλαίσιο Γκουτέρες.
Παράλληλα, τονίζουν ότι οι αγώνες και το
έργο των τεσσάρων δολοφονηθέντων από

την ακροδεξιά και σοβινιστική Τουρκική
Οργάνωση Αντίστασης (ΤΜΤ), Ντερβίς
Αλί Καβάζογλου και Κώστα Μισιαούλη
(11/04/1965) και Αχμέτ Γκουρκάν και
Αϊχάν Χικμέτ (23-24/04/62), αποτελούν
πυξίδα για την ειρήνη και επανένωση της
πατρίδας μας.

Ντογιουκάν Ακντενίζ: Να αυξηθούν οι επαφές και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης
«Η ΔΔΟ, με πολιτική ισότητα, είναι η μόνη
ρεαλιστική λύση που γίνεται αποδεκτή ως εργαλείο ενοποίησης του νησιού μας, η οποία γίνεται
επίσης αποδεκτή από την έκθεση του Γενικού
Γραμματέα του ΟΗΕ», αναφέρει στη «Χαραυγή»
ο πρόεδρος της Νεολαίας του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP), Ντογιουκάν
Ακντενίζ. Προσθέτει ότι οι διαπραγματεύσεις
πρέπει να ξεκινήσουν από εκεί που έμειναν στο
Κραν Μοντανά, με τους δύο ηγέτες να έχουν ως
κύριο στόχο τους τη συνεργασία μεταξύ των δύο
κοινοτήτων, διασφαλίζοντας το τέλος του αφόρητου status quo.
Τονίζει επίσης ότι οι οικονομικές, πολιτιστικές
και κοινωνικές σχέσεις των κοινοτήτων πρέπει

να υποστηριχθούν, όπως η αναθεώρηση του κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, προκειμένου
να αυξηθούν οι επαφές. Ο Ν. Ακντενίζ αναφέρει
ότι οτιδήποτε κοινό μεταξύ των δύο κοινοτήτων,
όπως νοσοκομεία, πανεπιστήμια, μπορεί να αυξήσουν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
«Με την υλοποίηση των άνωθεν, θα αποδειχτεί επίσης ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, επηρεάζοντας θετικά τις διαπραγματεύσεις.
Μπορεί να θεωρηθούν ως θεμέλιο της μελλοντικής ομοσπονδίας. Μπορεί να αυξήσουν επίσης
την εμπιστοσύνη προς στα κράτη-μέλη της ΕΕ
και στον ΟΗΕ», εξηγεί.
Καθώς το χαλλούμι ή και hellim έγινε αποδεκτό ως κυπριακό προϊόν και προστέθηκε στους

κανονισμούς της Πράσινης Γραμμής, προσθέτει,
θα ενισχυθούν τα ποσοστά απασχόλησης στον
τομέα της Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας, ανοίγοντας ένα νέο πεδίο. «Λαμβάνοντας υπόψιν
ότι τα ποσοστά ανεργίας αυξάνονται λόγω της
πανδημίας, το χαλλούμι μάς δίνει τη δυνατότητα για από κοινού συνεργασία και αύξηση της
απασχόλησης και προώθησης της οικονομικής
ανάπτυξης του νησιού», εξηγεί.
Όσον αφορά το ζήτημα της ιδιοκτησίας, ο
Ν. Ακντενίζ θεωρεί ότι πρέπει να επιλυθεί με
σεβασμό και στα δικαιώματα των χρηστών. Με
άλλα λόγια, ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν πρέπει να επιλυθεί δημιουργώντας ένα
άλλο ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κα-

νείς δεν πρέπει να μείνει άστεγος μετά τη λύση.
«Οι μη Κύπριοι στη βόρεια Κύπρο που ζουν για
πολλά χρόνια, οι οποίοι έχτισαν μία ζωή εδώ,
πρέπει να έχουν μία μορφή ασφάλειας μετά τη
λύση», τονίζει.
Προσθέτει ακόμη ότι οι υδρογονάνθρακες
δεν πρέπει να τύχουν εκμετάλλευσης πριν από
τη λύση και να θεωρηθούν ως ενθάρρυνση για
οικονομικό όφελος και για τις δύο κοινότητες.
Αναφερόμενος, τέλος, στους τέσσερις αριστερούς δολοφονηθέντες από την ΤΜΤ, υπογραμμίζει ότι καθώς η άκρα δεξιά βρίσκεται σε άνοδο
και στις δύο κοινότητες, «θα πρέπει να συνεχίσουμε τους αγώνες που έχουν δώσει προωθώντας την ειρήνη».

Γιουσούφ Οσμάν: Η νίκη του Τατάρ, αντανάκλαση της πολιτικής του Αναστασιάδη
«Δεν πιστεύουμε ότι ο διαχωρισμός σε δύο
κράτη ή και η συνομοσπονδία είναι ρεαλιστικός
στόχος, ούτε θα βοηθήσει θετικά κάποια από τις
δύο κοινότητες του νησιού μας», αναφέρει στη
«Χ» ο πρόεδρος της Νεολαίας του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας (TDP), Γιουσούφ Οσμάν.
Επισημαίνει ότι η μόνη ρεαλιστική προσέγγιση του Κυπριακού είναι η ομοσπονδιακή λύση,
όπως ορίζεται από τον ΟΗΕ και ακρογωνιαίος
λίθος για την επίτευξή της αποτελεί το πλαίσιο
Γκουτέρες. Αναφερόμενος στις «προεδρικές
εκλογές», υπογραμμίζει ότι ο Ερσίν Τατάρ κατά-

φερε να εκλεγεί γιατί ο κ. Αναστασιάδης ξέφυγε
από το στόχο της επίλυσης του Κυπριακού.
«Η νίκη του Τατάρ είναι, αν θέλετε, η αντανάκλαση της πολιτικής του Αναστασιάδη, που είτε
με τις δηλώσεις του είτε διά της απραξίας των
τελευταίων χρόνων μεγάλωσε την απόσταση
και το χάσμα. Τώρα ο Αναστασιάδης προσπαθεί
να αντιμετωπίσει το “οικοδόμημα” που έχτισε ο
ίδιος. Από την πλευρά του, ο Τατάρ δεν ακολουθεί μία ατζέντα των Τ/κ, καθώς μιλάει για δύο
κράτη ή για οτιδήποτε άλλο μακριά από τη ΔΔΟ
και δεν εκπροσωπεί την πλειονότητα των Τ/κ»,

εξηγεί. Ερωτηθείς εάν η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει θετικό ρόλο στην επίλυση του Κυπριακού, ο
Γ. Οσμάν απάντησε ότι τα ζητήματα μπορούν να
λυθούν μεταξύ Τ/κ και Ε/κ.
«Όλα είναι σχεδόν συμφωνημένα και συγκεκριμενοποιημένα. Βέβαια, αν η ΕΕ θέλει να
στηρίξει τη διαδικασία επίλυσης, μπορεί να το
κάνει, οι συνομιλητές όμως είναι οι Ε/κ και οι
Τ/κ», προσθέτει.
«Το παράδειγμα των Καβάζογλου, Μισιαούλη και των Γκουρκάν και Χικμέτ αποτελεί ένα
φωτεινό παράδειγμα της συμφιλίωσης και της

συνεργασίας των ανθρώπων των δύο κοινοτήτων. Οι φασίστες έπαιξαν έναν άσχημο ρόλο σε
αυτή την ιστορία και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το
ξεχνούμε», υπογραμμίζει.
Προσθέτει, τέλος, πως μπορεί να έχουμε διαφορετική γλώσσα ή θρησκεία, αλλά μοιραζόμαστε το ίδιο νησί και ναι μεν η λύση θα δοθεί
από τους πολιτικούς, η ειρήνη όμως κτίζεται από
τους απλούς ανθρώπους. «Πρέπει να δούμε μαζί
το μέλλον μας και να κτίσουμε την παιδεία της
ειρήνης, χωρίς μίσος και χωρίς αντιπαλότητες»,
καταλήγει.

Το έργο που άφησαν πίσω τους οι δολοφονηθέντες από την ακροδεξιά
και σοβινιστική ΤΜΤ, Ντερβίς Αλί Καβάζογλου και Κώστας Μισιαούλης
Σεβήρος Κούλας: Nα απομονώσουμε όσους προσπαθούν να ξανασπείρουν τον εθνικισμό
«Δυστυχώς οι προσδοκίες που έχουμε σαν
ΑΚΕΛ για την επικείμενη Πενταμερή είναι περιορισμένες», αναφέρει στη «X» ο Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ, Σεβήρος Κούλας και τονίζει
ότι ακόμα και τα ίδια τα ΗΕ κρατούν χαμηλούς
τόνους σε σχέση με τις ελπίδες που υπάρχουν
γι’ αυτή.
Εξηγεί ότι αυτό συμβαίνει για δύο βασικούς
λόγους. O πρώτος, αναφέρει, έγκειται στο γεγονός ότι η Τουρκία αλλά και η νέα ηγεσία της τ/κ
κοινότητας διακηρύσσουν και προτάσσουν θέσεις πέρα από το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης.
Όσον αφορά το δεύτερο λόγο, προσθέτει πως
είναι εξίσου ανησυχητικός. Ασχέτως αν υπάρχει
σαφώς διαφορά στη βαρύτητα και τη σημαντικότητα, είναι φανερό πως η δική μας πλευρά -και

εννοούμε τον ΠτΔ- αποτυγχάνει να πείσει για
την ετοιμότητα και την ειλικρίνεια των προθέσεών της για να προχωρήσει ουσιαστικά στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για επίλυση του Κυπριακού από εκεί που μείναμε στον Κραν Μοντανά.
«Είναι ξεκάθαρο σε κάθε Κύπριο πως το Κυπριακό βρίσκεται σε πολύ επικίνδυνο σημείο»,
συμπληρώνει και τονίζει ότι «βρισκόμαστε -και
ας ακούγετε τετριμμένο- στο και πέντε της οριστικής διχοτόμησης, παρ’ όλ’ αυτά η επικείμενη
Πενταμερής -και το Κυπριακό συνολικά- δεν
είναι “τελειωμένη υπόθεση”, καθώς ποτέ δεν
πρέπει και δεν μπορεί στην ιστορία να διαγράφεται ο λαϊκός παράγοντας και η ίδια η θέληση
του λαού».
Στη συνέχεια σημειώνει ότι δεν υπάρχει

εναλλακτική οδός για αποτροπή των τετελεσμένων της κατοχής από τις ίδιες τις συνομιλίες, σε
όσο αρνητικό περιβάλλον και αν αυτές γίνονται.
«Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος πως η
τουρκική διπλωματία δεν θα επιχειρήσει να εκπλήξει τους πάντες στην άτυπη Πενταμερή, άλλωστε το έχει κάνει και στο παρελθόν», παρατηρεί. «Γι’ αυτό, από τη δική μας πλευρά», εξηγεί ο
ΓΓ της ΕΔΟΝ, «επαναλαμβάνουμε φορτικά πως
ο ΠτΔ οφείλει να πάει κατάλληλα προετοιμασμένος και προσηλωμένος στη βάση της λύσης και
στο κεκτημένο των διαπραγματεύσεων, χωρίς
παλινδρομήσεις».
Αναφερόμενος στις τέσσερις δολοφονίες της
ΤΜΤ, υπογραμμίζει ότι, οι δολοφονημένοι ήρωες
του Λαϊκού Κινήματος και της ελληνοτουρκικής

φιλίας είναι ταυτόχρονα πυξίδα για τους αγώνες
τού σήμερα και παράσημα αίματος για τους ιστορικούς αγώνες του παρελθόντος. «Τα εγκλήματα
της ακροδεξιάς και της δεξιάς στον τόπο μας δεν
μετρούνται μόνο σε αριθμούς μελών του ΑΚΕΛ,
προοδευτικών και δημοκρατικών που δολοφόνησαν, αλλά και από τη συνειδητή στάση τους
έναντι στην ενότητα του λαού μας, που οδήγησε
στο σοβινισμό, τη μισαλλοδοξία και εν τέλει στο
βίαιο μοίρασμα της πατρίδας μας», αναφέρει.
«Οι νέοι και νέες της Κύπρου», επισημαίνει,
«έχουμε μόνο μια επιλογή, να απομονώσουμε
όσους προσπαθούν να ξανασπείρουν τον εθνικισμό και τη διχόνοια. Ο εχθρός και στις δύο κοινότητες ήταν και παραμένει το παιδί του ιμπεριαλισμού, ο εθνικισμός - σοβινισμός», καταλήγει.
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Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία:
Ένα πράσινο μέλλον για τις επόμενες γενεές
Σχεδιασμός, δράσεις και προοπτική για τα επόμενα χρόνια από την ΕΕ
Του
Κυριάκου Λοΐζου

κείμενο θα πρέπει να λάβει έγκριση από το ΕΚ.

Τον Νοέμβριο του 2019 το ΕΚ κήρυξε τον
κόσμο και την Ευρώπη σε κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης. Η σοβαρότητα της κατάστασης καταδεικνύεται και από τον όρο «κλιματική κρίση» που πλέον χρησιμοποιεί το ΕΚ.
Σε απάντηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
(ΕΠΣ) τον Δεκέμβριο του 2019 -ένα χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια κλιματική ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050.
Η Πράσινη Συμφωνία επιχειρεί να οργανώσει την ανάπτυξη της Ευρώπης με βάση ένα πιο
βιώσιμο μοντέλο που στηρίζεται στο τρίπτυχο
της ταυτόχρονης οικονομικής, κοινωνικής και
περιβαλλοντικής ανάπτυξης. Η βιωσιμότητα
αποτελεί σήμα κατατεθέν της Ευρώπης. Η Ευρώπη ξεκινά από ένα καλό επίπεδο βιώσιμων
πρακτικών και διατηρεί σε πολλούς τομείς
εξαιρετικές επιδόσεις, έχοντας υψηλό επίπεδο
οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής,
δημοκρατικές κοινωνίες και προσήλωση στη
βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο των Ευρωπαϊκών Συνθηκών.

Συμπεράσματα του Δεκεμβρίου
του 2020

Οι στόχοι της ΕΠΣ
Επιπλέον, η ΕΠΣ αποτελεί τον οδικό χάρτη
για την εκπλήρωση του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα μέχρι
το 2050 σε συνδυασμό με τη δέσμευση για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση και την ανάγκη υλοποίησης επενδύσεων ύψους 1 τρισ. ευρώ.
Για την επίτευξη του πιο πάνω μεγαλεπήβολου στόχου, απαιτούνται δράσεις σε όλο τα φάσμα της οικονομίας, όπως η στήριξη της βιομηχανίας με στόχο την καινοτομία (η ευρωπαϊκή
βιομηχανία χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα υλικά
σε ποσοστό μόλις 12%), η ανάπτυξη καθαρότερων, φθηνότερων και πιο υγιεινών μορφών
ιδιωτικών και δημοσίων μεταφορών (οι οποίες
ευθύνονται για το 25% των εκπομπών) και η
απανθρακοποίηση του ενεργειακού τομέα (η
παραγωγή και η χρήση ενέργειας ευθύνονται
για περισσότερο από το 75% των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ). Επιπρόσθετα,
η διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης των
κτιρίων θα συμβάλει σημαντικά στο στόχο, καθώς αυτή τη στιγμή το 40% της κατανάλωσης
ενέργειας οφείλεται στα κτίρια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1990 έως το
2018 οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 23%, ενώ η οικονομία μεγεθύνθηκε κατά 61%.
Με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η ΕΕ
προσβλέπει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των σημερινών και των μελλοντικών γενεών,
ενώ οι δράσεις στο άμεσο μέλλον θα έχουν πολλά οφέλη, όπως η διασφάλιση της δίκαιης και
χωρίς αποκλεισμούς μετάβασης, η προστασία
της ζωής των ανθρώπων και η αποκατάσταση
της βιοποικιλότητας. Σημαντικό στοιχείο επίσης
είναι πως η Συμφωνία βάζει τη βάση για να κινηθεί προς μία καθαρή και κυκλική οικονομία,
ενώ θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να έχουν την
πρωτιά στα καθαρά προϊόντα και τις καθαρές
τεχνολογίες. Όλα μαζί και το καθένα ξεχωριστά
θα αποτελέσουν παράδειγμα παγκόσμιας πρωτοπορίας.
Μετατρέποντας την πολιτική δέσμευση για
κλιματική ουδετερότητα σε νομική υποχρέωση
-όπως αναφέρθηκε πιο πάνω- στόχος του ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα είναι να κατοχυρωθεί στη νομοθεσία της ΕΕ ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Προβλέπεται
να ολοκληρωθεί εντός του 2021 και το τελικό

Τον Δεκέμβριο του 2020 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τάχθηκε υπέρ ενός νέου δεσμευτικού
ενωσιακού στόχου για καθαρή εσωτερική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Πρόκειται για αύξηση 15 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το
στόχο για το 2030, ο οποίος είχε συμφωνηθεί
το 2014. Οι ηγέτες της ΕΕ κάλεσαν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να αποτυπώσουν το νέο
στόχο στην πρόταση περί ευρωπαϊκού νόμου
για το κλίμα και να προχωρήσουν σύντομα στην
έκδοση του νόμου αυτού.
Οι ηγέτες της ΕΕ τόνισαν τη σημασία της κινητοποίησης δημοσίων πόρων και ιδιωτικών
κεφαλαίων και υπενθύμισαν το συνολικό στόχο
της διάθεσης τουλάχιστον του 30% του συνολικού ύψους των δαπανών από το ΠΔΠ και το
NGEU στη δράση για το κλίμα.
Προκειμένου να προαχθεί η ανάπτυξη κοινών, παγκόσμιων προτύπων για την πράσινη
χρηματοδότηση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική
πρόταση για ένα ευρωπαϊκό πρότυπο πράσινου
ομολόγου έως τον Ιούνιο του 2021 το αργότερο.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο
όλοι οι οικονομικοί τομείς μπορούν να συμβάλουν καλύτερα στην επίτευξη του στόχου για
το κλίμα με ορίζοντα το 2030 και να υποβάλει
τις απαραίτητες προτάσεις, συνοδευόμενες από
ενδελεχή εξέταση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων σε επίπεδο κράτους-μέλους. Η Επιτροπή καλείται να
εξετάσει ειδικότερα:
• τη διερεύνηση τρόπων για την ενίσχυση
του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ)
της ΕΕ,
• την υποβολή προτάσεων για μέτρα που θα
επιτρέπουν στις ενεργοβόρες βιομηχανίες να
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν καινοτόμες,
κλιματικά ουδέτερες τεχνολογίες, διατηρώντας
παράλληλα τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητά
τους,
• την υποβολή προτάσεων για μηχανισμό
συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, ώστε να
διασφαλίζεται η περιβαλλοντική ακεραιότητα
των πολιτικών της ΕΕ και να αποφεύγεται η διαρροή άνθρακα κατά τρόπο συμβατό προς τον
ΠΟΕ,
• την αντιμετώπιση ανησυχιών που αφορούν
τον επιμερισμό των προσπαθειών, τη δικαιοσύνη και την οικονομική αποδοτικότητα, τη δασοκομία και τη χρήση γης και την αύξηση των
εκπομπών και τη μείωση των καταβοθρών από
αυτούς τους τομείς, ως αποτέλεσμα των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, η οποία έχει
ως στόχο να θέσει τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης σε πορεία ανάκαμψης έως το 2030, πράγμα
που θα αποφέρει οφέλη για τους ανθρώπους,
το κλίμα και τον πλανήτη. Οι δράσεις που προτείνονται στο πλαίσιο της στρατηγικής περιλαμβάνουν την ενίσχυση των προστατευόμενων
περιοχών στην Ευρώπη και την αποκατάσταση
υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων με επέκταση
της βιολογικής γεωργίας, μείωση της χρήσης
φυτοφαρμάκων και δεντροφύτευση. Τα κράτημέλη αναγνώρισαν την ανάγκη να ενταθούν οι
προσπάθειες με την καταπολέμηση των άμεσων
και έμμεσων παραγόντων απώλειας της βιοποι-

κιλότητας και υποβάθμισης της φύσης. Επανέλαβαν την έκκληση για πλήρη ενσωμάτωση των
στόχων βιοποικιλότητας σε άλλους τομείς, όπως
η γεωργία, η αλιεία και η δασοκομία, καθώς και
για συνεπή εφαρμογή των μέτρων της ΕΕ στους
τομείς αυτούς.
Η εθνικά καθορισμένη συνεισφορά της ΕΕ, η
οποία προβλέπεται στη Συμφωνία του Παρισιού,
θα επικαιροποιηθεί σύμφωνα με το νέο δεσμευτικό στόχο και θα υποβληθεί στη Γραμματεία της
Σύμβασης - Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για
την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) έως το τέλος
του έτους. Ενόψει της 26ης συνόδου της Διάσκεψης των Μερών της UNFCCC, η οποία είναι
προγραμματισμένη να διεξαχθεί στο Ηνωμένο
Βασίλειο εντός του τρέχοντος έτους, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέλαβε ότι η διεθνής δέσμευση είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία στην
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και κάλεσε όλα τα άλλα μέρη, ιδίως τις μεγάλες οικονομίες, να προτείνουν τους δικούς τους φιλόδοξους
στόχους και πολιτικές. Υπογράμμισε τη σημασία
ισχυρής, συντονισμένης δράσης μέσω ενεργού
ευρωπαϊκής κλιματικής διπλωματίας.

Το «αγκάθι» για το 2030 και
η Σύνοδος Κορυφής για το Κλίμα
Καθώς πλησιάζει ο έκτος γύρος διοργανικών
διαπραγματεύσεων («τριλογία») σχετικά με

τον «Νόμο για το κλίμα», στις 20 Απριλίου,
οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνούν σε τουλάχιστον
ένα πράγμα: ο ορισμός του στόχου της ΕΕ
για το κλίμα το 2030 παραμένει το σημαντικότερο σημείο διαμάχης μεταξύ των συννομοθετών.
Προβλέποντας έναν «πολύ μακρύ» τριμερή διάλογο, ο Michael Bloss (Γερμανία), ο
διαπραγματευτής των Πρασίνων / EFA, επέκρινε την πορτογαλική προεδρία ότι αρνήθηκε να διαπραγματευτεί γι’ αυτό το θέμα
και για το στόχο του 2050 (το Κοινοβούλιο
επιθυμεί στόχο κλιματικής ουδετερότητας
που θα εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη,
όχι μόνο στην ΕΕ συνολικά).
«Το Συμβούλιο δεν θέλει να απομακρυνθεί μια ίντσα από τη θέση του», είπε την
Πέμπτη 15 Απριλίου σε δηλώσεις του στον
Τύπο, ενώ θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο είναι,
αντιθέτως, ανοιχτό σε διαπραγματεύσεις.
Αρκετές χώρες τόνισαν την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας στο τέλος του έκτου τριμερούς διαλόγου, ώστε η ΕΕ να μπορέσει
να παρουσιάσει ένα βελτιωμένο στόχο του
2030 στις 22 Απριλίου στη διεθνή Σύνοδο
Κορυφής για το Κλίμα που θα φιλοξενήσει
ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.
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Του
Νιαζί Κιζιλγιουρέκ*

Αυτή
η γεωγραφία
δεν βγάζει
μόνο
«γαϊδούρια»!
Η γεωγραφική καταχώριση του χαλλουμιού/χελλίμ, από οικονομική άποψη, θα
εξασφαλίσει βεβαίως μεγάλα μεσοπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα κέρδη στους Κυπρίους.
Αυτή η συζήτηση εμπεριέχει αναμφίβολα
μία αλήθεια.
Ωστόσο, αυτή η σημαντική ενέργεια έχει
και άλλες διαστάσεις. Η βασικότερη εξ αυτών είναι η αποδοχή της κυπριακής γεωγραφίας ως ολότητας.
Αν και τα τηλεοπτικά κανάλια του βορρά,
παρουσιάζοντας τα δελτία καιρού, λαμβάνουν υπόψη μόνο τη γεωγραφία του βορρά
της διαιρεμένης χώρας, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχεται τη γεωγραφία της Κύπρου
ως ολότητα και θεωρεί το χαλλούμι ως ιδιαίτερο προϊόν αυτής της γεωγραφίας.
Χάρη σ’ αυτό, το χαλλούμι που παράγουν
οι Τουρκοκύπριοι θα μπορεί να εισέρχεται
στις αγορές της Ευρώπης.
Οι Κύπριοι για χρόνια δυστυχώς δεν τίμησαν τη γεωγραφία τους.
Αν και έμαθαν τις φυσικές ομορφιές της
Ελλάδας και της Τουρκίας υπό την επιρροή
του ελληνικού και τουρκικού εθνικισμού,
δεν θέλησαν να καταλάβουν ότι η δική τους
γεωγραφία είναι ένα σημαντικό κομμάτι της
σύνθεσης της ταυτότητάς τους.
Εντούτοις, η γεωγραφία είναι ένας πολύ
σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση
της ταυτότητας μίας χώρας. Μάλιστα, σημαντικοί στοχαστές όπως ο Herder, θεωρούν
τη φύση και τις κλιματικές συνθήκες ως τον
πιο ουσιώδη καθοριστικό παράγοντα για
τις εθνικές ταυτότητες. Η αντίληψη ότι τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός λαού, οι παραδόσεις και τα έθιμα καθορίζονται από τις
γεωγραφικές συνθήκες, ήταν αρκετά διαδεδομένη μεταξύ των ρομαντιστών του 19ου
αιώνα που ασχολούνταν με ζητήματα εθνικής ταυτότητας.
Οι Κύπριοι παρέβλεψαν το γεγονός ότι η
γεωγραφία αποτελεί ένα ενοποιητικό στοιχείο εξαιτίας του ελληνικού και τουρκικού
εθνικισμού που αντιλαμβάνονταν την Κύπρο ως επέκταση της Ελλάδας ή της Τουρκίας.
Για να υποβαθμίσουν τις κοινές ευαισθησίες της γεωγραφίας της Κύπρου, οι οποίες
αναφέρονταν στις κοινότητες, επινόησαν
ανοησίες του τύπου «το μοναδικό πράγμα
που είναι κυπριακό στην Κύπρο είναι το
γαϊδούρι».
Η καταγραφή του χαλλουμιού/χελλίμ ως
κοινό προϊόν αυτής της γεωγραφίας τώρα,
έχει αποτελέσει ένα όμορφο παράδειγμα της
ύπαρξης των κοινών των Τουρκοκυπρίων
και των Ελληνοκυπρίων που πηγάζουν από
τη γεωγραφία της χώρας. Οι παραγωγικές
και καταναλωτικές συνήθειες που πηγάζουν από τη γεωγραφία και τις φυσικές
συνθήκες, όπως παντού έτσι και στην Κύπρο, αποτελούν κομμάτι των ταυτοτήτων
των κοινοτήτων.
Στη χώρα μας που ο εθνικισμός διαίρεσε,
πολιτικοποιώντας την εθνοτική διαφορά, η
γεωγραφία είναι ένα ενοποιητικό στοιχείο.
Και η γεωγραφική καταχώριση του
χαλλουμιού/χελλίμ είναι το πιο όμορφο
παράδειγμα σε αυτό!
*Ευρωβουλευτής ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις

Του
Χρίστου Νικολάου*

Οι Αμμοχωστιανοί θα καθορίσουν
το μήνυμα των εκλογών
Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών,
σε ό,τι έχει να κάνει με την περίκλειστη
πόλη της Αμμοχώστου, έχουν καταδείξει
με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τη γύμνια
της προσέγγισης της κυβέρνησης στο εν
λόγω ζήτημα. Πλέον έχουμε φτάσει στο
σημείο όπου το μεγαλύτερο διακύβευμα
σε σχέση με το Κυπριακό, στην παρούσα
φάση, έχει να κάνει με το ποιο θα είναι
το μέλλον της Αμμοχώστου. Αυτός είναι
και ο βασικός λόγος για τον οποίο η ψήφος των Αμμοχωστιανών στις επερχόμενες εκλογές είναι βαρύνουσας σημασίας,
καθώς εμείς ως οι νόμιμοι ιδιοκτήτεςκάτοικοι της κατεχόμενης πόλης μας καλούμαστε να δώσουμε σαφές στίγμα για
το τι απαιτούμε.
Σε κάθε προεκλογική περίοδο, πόσω
μάλλον σε αυτήν που διανύουμε, γινόμαστε μάρτυρες μιας προσπάθειας να μας
πείσουν σχεδόν όλοι πως είναι πατριώτες
και μάλιστα κάποιοι εξ αυτών κατέχουν
σε αποκλειστικότητα πατριδόμετρο με
το οποίο κατατάσσουν τους πολίτες αυτού του τόπου σε κατηγορίες. Όμως, όλοι
αυτοί με σημαία τον δήθεν πατριωτισμό,
βρίσκονται ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα έτσι ώστε να βάλουν ταφόπλακα στην
επανένωση της πατρίδας μας.
Δεν είναι λίγες σε βάθος χρόνου οι περιπτώσεις, όπου ενώ βρισκόμασταν κοντά στην εξεύρεση λύσης, μέσα από προσχήματα και λαϊκισμούς επιχειρούσαν να
αποπροσανατολίσουν την κοινωνία με το
μανδύα του πατριωτισμού. Αυτό που δεν
συνυπολόγισαν όμως στην προσπάθειά
τους αυτή είναι πως τέτοιες τακτικές δεν
πετυχαίνουν τίποτα περισσότερο από το
να υποβαθμίζουν κάθε σοβαρή πιθανότητα επίλυσης του Κυπριακού. Παράλληλα,
όμως, η ζημιά συντελείται και στο εσω-

τερικό, καθώς οι πολίτες αποστασιοποιούνται από την ιδέα της λύσης και της
επανένωσης ολοένα και περισσότερο.
Δεν είναι τυχαίο ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις για τις εκτιμήσεις του λαού
σε σχέση με το ποιο είναι το πιο σοβαρό
πρόβλημα που αντιμετωπίζει, το Κυπριακό κατέλαβε την 4η θέση. Η στάση αυτή
αποδυναμώνει ταυτόχρονα την ιδέα της
επανένωσης και της συμβίωσης Ε/κ και
Τ/κ.
Στις 30 Μαΐου ο λαός καλείται να αποφασίσει ποιοι θα τον εκπροσωπούν για τα
επόμενα 5 χρόνια στην κυπριακή Βουλή.
Ακόμη και αν η Βουλή δεν έχει ουσιώδη
αρμοδιότητα στη διαπραγμάτευση για τη
λύση του Κυπριακού, έχει μεγάλη σημασία πού θα πάει η κάθε ψήφος. Άλλωστε
ως γνωστόν τα κοινοβουλευτικά κόμματα
συμμετέχουν και στο Εθνικό Συμβούλιο.
Πολύ φοβάμαι πως αν δοθεί ψήφος εμπιστοσύνης στο κυβερνών κόμμα, σε εθνικιστικά κόμματα ή και σε άλλα μικρότερα
κόμματα που δεν έχουν σαφή στάση στο
Κυπριακό, τότε είναι ορατός ο κίνδυνος
να απομακρυνθούμε ακόμα περισσότερο
από την ιδέα της λύσης και να εδραιωθεί
ακόμα περισσότερο η λογική του παράλογου «εμείς ποδά τζιαι τζιείνοι ποτζεί».
Διαχρονικά η επαρχία μας, η Αμμόχωστος, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις
αποφάσεις που λαμβάνονται όσον αφορά
και τα εσωτερικά θέματα, ειδικότερα στα
ζητήματα που απασχολούν τον προσφυγικό κόσμο. Παράλληλα, έχουμε την «ιδιαίτερη ευθύνη» να αναδεικνύουμε με τη
δράση μας τη σημασία της επιστροφής
της πόλης μας στους νόμιμους κατοίκους
της.
Το ΑΚΕΛ, σταθερό μέσα στο χρόνο, μάχεται έμπρακτα για την επανένωση και

επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων
και για την επίλυση του Κυπριακού στη
βάση δίκαιων και αποδεκτών όρων από
τις δύο κοινότητες. Είναι το κόμμα που
όλα αυτά τα χρόνια προτάσσει ξεκάθαρες
θέσεις υπέρ ολόκληρου του κυπριακού
λαού, αναπτύσσει κοινές δράσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων και παραμένει
συνεπές σε θέσεις αρχών για τη συμφωνημένη βάση λύσης του Κυπριακού. Από
την πρώτη μέρα της προσφυγιάς βρίσκεται στο πλευρό του προσφυγικού κόσμου
δίνοντας μάχες εντός και εκτός Βουλής.
Έχει συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία και ανάπτυξη του προσφυγικού κινήματος και εργάζεται καθημερινά για την
ανακούφιση των προσφύγων και τη βελτίωση της προσφυγικής πολιτικής. Για
αυτόν το λόγο η ενδυνάμωση του ΑΚΕΛ,
ιδιαίτερα στην Αμμόχωστο, θα ενισχύσει
τη θέληση και το πείσμα για να ασκηθούν
εκείνες οι πιέσεις που να ωθήσουν τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας να κάνει ό,τι
είναι δυνατόν για επανέναρξη συνομιλιών και λύση του Κυπριακού, αυτή τη
φορά χωρίς τις γνωστές του παλινδρομήσεις και αναγκάζοντάς τον να βγάλει μια
και καλή από τη σκέψη του την ιδέα περί
λύσης «δύο κρατών». Παράλληλα, όμως,
θα ανακόψει τη φόρα που πήρε εκ νέου ο
εθνικισμός το τελευταίο διάστημα.
Ας προβληματιστούν λοιπόν όσοι επιθυμούν πραγματικά την επανένωση της
πατρίδας μας, ποια πολιτική δύναμη
μπορεί να παλέψει για να πετύχει όλα τα
πιο πάνω και ας την ενισχύσουμε με την
ψήφο μας. Να στείλουμε το μήνυμα ότι
δεν ξεχάσαμε και δεν συμβιβαστήκαμε με
την κατοχή.
*Μέλος Επαρχιακής Γραμματείας
ΑΚΕΛ Αμμοχώστου

Του
Γιώργου Λεωνίδα*

Ο λαός στενάζει, αλλά η κυβέρνηση κωφεύει
Έχει περάσει ήδη ένας χρόνος από
το ξέσπασμα της πανδημίας και η πλειοψηφία του λαού συνεχίζει να βιώνει
δύσκολες καταστάσεις. Την ίδια ώρα η
κυβέρνηση Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ συνεχίζει απτόητη να κωφεύει αγνοώντας όλες
τις μεγάλες και δίκαιες διεκδικήσεις της
κοινωνίας. Όντως στα δύσκολα μετρούν
οι πράξεις, όπως προπαγανδίζει το κυβερνών κόμμα. Δυστυχώς, όμως, κερδισμένη από αυτές τις πράξεις των κυβερνώντων όλα αυτά τα χρόνια είναι μόνο
μια μικρή μειοψηφία και όχι ο λαός στο
σύνολό του. Προφανώς, μοναδική τους
έγνοια είναι οι λίγοι εκλεκτοί, ενώ μέρα
με τη μέρα ο λαός διολισθαίνει προς τη
φτωχοποίηση. Η εικόνα που επικρατεί
στη χώρα μας αποτυπώνεται ξεκάθαρα
και στα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία
της Ε.Ε.: συνεχής αύξηση της ανεργίας
με ένα στους πέντε νέους χωρίς εργασία,
χιλιάδες συνταξιούχοι κάτω από το όριο
της φτώχειας και η χώρα μας πρωταθλήτρια στις μειώσεις μισθών.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι κάτι
περισσότερο από επιτακτική η ανάγκη

για πολιτικές οι οποίες θα συμβάλουν στη
βελτίωση της διαβίωσης των ευάλωτων
και πιο φτωχών ομάδων του πληθυσμού,
όπως είναι οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι. Είναι, λοιπόν, απαραίτητη η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού προγράμματος, ούτως ώστε να μπορούν οι πολίτες
να παίρνουν αξιοπρεπείς συντάξεις και
όχι συντάξεις πείνας. Η άμεση κατάργηση της μείωσης του 12% στις συντάξεις
όσων επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν
στα 63 έτη θα έχει θετικό αντίκτυπο προς
αυτή την κατεύθυνση. Αφενός θα συμβάλει στη βελτίωση των συντάξεων και του
βιοτικού επιπέδου των συνταξιούχων και
αφετέρου θα βοηθήσει σημαντικά στη
μείωση της ανεργίας. Είναι γεγονός ότι η
μείωση αυτή αποτελεί για πολλούς εργαζομένους αντικίνητρο για συνταξιοδότησή τους στο 63ο έτος, αναγκάζοντάς τους
ουσιαστικά να συνεχίσουν να εργάζονται
μέχρι τα 65 τους. Με τον τερματισμό της
θα δοθεί το κίνητρο της αφυπηρέτησης
με πλήρη σύνταξη στα 63 αντί στα 65
έτη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν
νέες θέσεις εργασίας. Παρ’ όλα αυτά οι

κυβερνώντες αρνούνται πεισματικά να
προχωρήσουν στη διευθέτηση του ζητήματος, προβάλλοντας ως επιχείρημα τη
βιωσιμότητα του Τ.Κ.Α., το οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, σύμφωνα με πρόσφατη
μελέτη είναι βιώσιμο τουλάχιστον μέχρι
το 2080.
Αναμφίβολα, το αίτημα της κατάργησης του ισοπεδωτικού πέναλτι του 12%
δεν αφορά μόνο τους συνταξιούχους ή
τους εργαζομένους οι οποίοι είναι κοντά στη συνταξιοδότηση, αλλά επηρεάζει
όλους τους εργαζομένους καθώς και τους
άνεργους. Η παλλαϊκή απαίτηση για αξιοπρεπείς συντάξεις πρέπει να εισακουστεί
από την κυβέρνηση. Οφείλει, επιτέλους,
η κυβέρνηση να αφουγκραστεί τα δίκαια
αιτήματα της κοινωνίας. Οφείλει με κάθε
τρόπο να προστατεύσει τους αδύναμους,
τους ευάλωτους, τους συνταξιούχους,
τους νέους και όλους όσοι πραγματικά
χρειάζονται στήριξη. Με πράξεις και όχι
με κούφια λόγια.
*Επαρχιακός Γραμματέας Παγκύπριας Συντεχνίας
Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικών (ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.)
ΠΕΟ Πάφου

θέα

Ένας Ξένος στο Νησί και στο The Island Club
σε ομαδικές εκθέσεις στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Passerelle (Βρέστη, 2020), στην
Peres Projects Gallery (Βερολίνο, 2020),
στο Giardino Segreto (Μιλάνο, 2019), στην
Delgosha Gallery (Τεχεράνη, 2019, 2018),
στη Shirin Gallery (Τεχεράνη, 2011) και στο
50 Visual Art Experimental Festival Youth
Art (Τεχεράνη, 2010).

«Ξυπνώ από ένα όνειρο που δεν θυμάμαι.
Άλλη μια φορά και για πάντα. Αλλά όσα όνειρα θυμάμαι μένουν ζωντανά, με όλες τις μικρές τους λεπτομέρειες, και τα κουβαλώ μαζί
μου παντού.
Με ακολουθούν στο εργαστήρι που ζωγραφίζω.
Θα μοιραστώ κάποια από αυτά τα όνειρα
μαζί σας, μαζί με τους πίνακές μου.

Στο πρώτο, το κρεβάτι μου βρίσκεται στη
μέση ενός κήπου, ενώ δίπλα μου βόσκει μια
ζέβρα. Είναι τόσο ζωντανό που το νιώθω
πραγματικό. Γίνεται όμως πικρό όταν βλέπω
πως απλώνομαι μόνος πάνω στο κρεβάτι και
δεν μπορώ να δω πουθενά τη γυναίκα μου.
Στο δεύτερο, είμαι παγιδευμένος μέσα σε
ένα παράξενο φυτό. Δεν μπορώ να κινηθώ.
Η μυρωδιά του είναι πολύ δυνατή και δυσκολεύομαι να αναπνεύσω. Υπάρχει όμως κάτι
ευχάριστο στη φρεσκάδα του και την εισπνέω
αυτοκαταστροφικά. Το όνειρο μου προκαλεί αποστροφή και έλξη συνάμα, αλλά χάνω
έξαφνα και τις δύο αυτές αισθήσεις.

Αλίμονο, αυτό το τρίτο όνειρο επαναλαμβάνεται συνεχώς. Βλέπω τον Ρομπέρτο Μπάτζιο
να χάνει το μοιραίο πέναλτι στον τελικό του
Παγκοσμίου Κυπέλου το 1994 τόσες φορές
όσα είναι και τα χορτάρια στο γήπεδο. Το όνειρο επανέρχεται. Και εγώ επιστρέφω στην ίδια
σκηνή, με τον Ρομπέρτο, πολλές φορές.
[…] Θέλω να πω και την παρακάτω ιστορία,
που δεν έχει να κάνει με όνειρα. Όταν ήμουν
παιδί, μια φορά κρυολόγησα και με πήγαν στο
γιατρό. Στο δρόμο της επιστροφής, κρατούσα
σφιχτά τη συνταγή που μου έγραψε. Με το
που ανάρρωσα, βάλθηκα να αντιγράφω τη
συνταγή σε ένα κομμάτι χαρτί. Η οικογένειά
μου ενθουσιάστηκε πως θα γινόμουν γιατρός.
Μα φαίνεται πως έτσι έμαθα να ζωγραφίζω,
αντιγράφοντας τον γραφικό χαρακτήρα του
γιατρού».
Μοσταφά Σαραμπί, Ιανουάριος 2021

Έχει παρουσιάσει ατομικές εκθέσεις
στην Balice Hertling (Παρίσι, 2020), στην
Delgosha Gallery (Τεχεράνη, 2020, 2018,
2017) και στην Atashzad Gallery (Τεχεράνη, 2009). Έργα του έχουν συμπεριληφθεί

The Island Club, Αγορά Ανεξαρτησίας
#18, 3036, Λεμεσός
Από 17 Απριλίου μέχρι 22 Μαΐου
2021
Πέμπτη με Σάββατο, 12:00–18:00, με
ραντεβού (25252010)

Έκθεση του Μοσταφά Σαραμπί, που ζει και
εργάζεται στην Τεχεράνη και παρουσιάζει το
The Island Club στη Λεμεσό.

Χωρίς τίτλο, 2018.

Χωρίς τίτλο, 2018.

Χωρίς τίτλο, 2020.

γραμμές
Μιχάλης Παπαδόπουλος
Πρώτα λόγια
Εκδόσεις Αραχτή Άρκτος 2021

Νταχάου, Άουσβιτς, Μπιργκενάου
Κανείς, κανείς. Όμως, όλα
Ο Απών, ο Παρών, ο Ερχόμενος
Σκιές, σαν άυλες ικεσίες
ομοιώματα τού Πάντοτε
Στην παγερή άνοιξη του Άδειου
το φως τρομάζει
Μα, ξαφνικά, παιδιά
που παίζουν στο ποτάμι
εκεί κάτω
Παλεύουν με το άπλαστο

Γράφω, για να κάνω
ορατό το σημείο
που με κτύπησε η αθλιότητα
και
όπως ο μαρκήσιος Nτε Σαντ
ώσπου να γίνει ασέλγεια
η μοναξιά μου
Mα, κοιτώντας σε
κάθε φορά πριν τελειώσω
συναισθάνομαι τις φράσεις
ωσάν τριαντάφυλλα
που επεκτείνονται
σε κήπο

…
…
Η μέρα πίνει το νερό
Ο ήλιος βασιλεύει γάργαρος
Ένα σχήμα θεού σφαδάζει
στον βράχο
Κι εύκολα ενώνω
τη γλυκιά αφροσύνη του αφρού
με την άκρατη αφροσύνη
του μυαλού μου
Ένας π’ αγναντεύει τη θάλασσα
και μπερδεύει τα κύματα
με την άχαρη επαναληπτικότητα
του εαυτού του
Μα, σκέφτομαι, ολάκερα
σε τούτο το πλάνεμα
βουτηγμένος
Ναι!
Η ζωή υπάρχει
γιατί είσαι εκείνο μέσα της
που
πριν καν υπάρξει ως βεβαιότητα
μπορείς
να την ονειρευτείς

Σκέφτομαι χίλιους τρόπους
να ξαναϋπάρξω
αν υπάρχει ένα είδος ελέους
για τους περιάγοντες
μια πίστωση ανακλητική
για τους αναχωρούντες
Μέσα στη μικρή «ακατέργαστη
αγκαλιά σας»
μακριά από την ακόρεστα
επηρμένη ανθρωπότητα
μόνος κι ευτυχής ανάμεσα
στα περιττώματα του χρόνου
κι ας συνεχίζω να είμαι
το αστείο των νευρικά
επιμελημένων φερσιμάτων μου
η κωμωδία των πραγμάτων της καλλιέπειας
στο απέραντο τοπίο
ενός βουλιαγμένου
εαυτού

Αν γεράσω και προλάβω
να σας δω να αντρειώνεστε
με τις λιγοστές αισθήσεις μου
στραμμένες μόλις
στην όχθη της ζωής
θα χαίρομαι που τα μάτια μας
θα συναντιούνται
στις σιωπηλές ομιλίες των ίσκιων
οι σιωπές μας θα ανταμώνουν
μέσα και γύρω
από σπασμένες λέξεις
Όπως τα χέρια και τα χείλη μας
-καθώς απομακρύνομαισ’ έναν ευχετήριο σπασμό
από ικεσίες
Κι η σιγή της φωνής μας
θα αντηχεί παρακλητικά
ως της Πηγής τον χαρμόσυνο
θόρυβο
μονιασμένη με τα σφάγια του θρήνου
Αν προλάβω και γεράσω
με καλή καρδιά να με θυμάστε
Καρδιά γερασμένη από ανέμελη
Επιταχυνόμενη
νεότητα
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κάθετα

πυξίδα

Υφυπουργείο Πολιτισμού:
Αθέτηση δεσμεύσεων, παλινδρομήσεις,
απουσία ουσιαστικού διαλόγου, προχειρότητα
Η ίδρυση του Υφυπουργείου Πολιτισμού συμπεριλαμβανόταν και στα δύο
προεκλογικά προγράμματα του Νίκου
Αναστασιάδη, το 2013 και το 2018, ενώ οι
εκάστοτε Υπουργοί Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοίνωναν
κατά καιρούς ότι «επίκειται η ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού». Έτσι, πέρασαν
επτά χρόνια για να φτάσουμε στον Φεβρουάριο του 2020 και να ακούσουμε όλοι
εμβρόντητοι από τον Νίκο Αναστασιάδη,
αμέσως μετά το πέρας της συνάντησης για
την πάταξη της διαφθοράς στο ποδόσφαιρο, να εξαγγέλλει την ίδρυση Υφυπουργείου Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού!
Υπενθυμίζεται ότι στα προεκλογικά προγράμματα του νυν Προέδρου αναφερόταν
ότι «είναι επιτακτική ανάγκη η δημιουργία
Υφυπουργείου Πολιτισμού, της αυτόνομης
διοικητικής δομής που θα αφιερωθεί εξ
ολοκλήρου στον Πολιτισμό».
Όπως ήταν φυσιολογικό, η απόφαση
αυτή ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων αναγκάζοντας τον Πρόδρομο Προδρόμου -λίγο
αργότερα- να κάνει λόγο για «λάθος της
στιγμής» του αρχηγού της κυβέρνησής
του! Η αναίτια υπαναχώρηση όχι μόνο έγινε στο πλαίσιο κάποιας σοβαρής μελέτης
και σχεδιασμού, αλλά εντάχτηκε στη σκοπιμότητα της στιγμής που επέβαλαν οι επικοινωνιακοί χειρισμοί για τις ευθύνες των
κυβερνώντων για την κατάντια στο χώρο
του ποδοσφαίρου.
Έξι μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του
2020, ανακοινώνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο -αυτή τη φορά οριστικά- η
ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού, το περιεχόμενο του οποίου θα καθοριζόταν σε διαβούλευση με τα κόμματα και τους φορείς
Πολιτισμού. Σε σχετική ανακοίνωσή του,
στις 8 Ιουλίου του 2020, το ΑΚΕΛ σημείωνε, μεταξύ άλλων, και τα εξής: «Η πολιτική
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για
ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού, έστω
και αν ήρθε αργά και μετά από παλινδρομήσεις, κρίνεται θετικά από το ΑΚΕΛ.
Η εξαγγελία, όμως, δεν επαρκεί. Αυτό
που επιβάλλεται να γίνει είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, με
όραμα, καινοτομίες και αποτελεσματικές
δομές απαλλαγμένες από παθογένειες του
παρελθόντος. Προπαντός, οι κυβερνώντες
επιβάλλεται να εγκαταλείψουν τη μέχρι
τώρα πολιτική της απαξίωσης και της υποτίμησης των καλλιτεχνών-δημιουργών, τοποθετώντας την πολιτιστική δραστηριότητα στις προτεραιότητες της κυβερνητικής
πολιτικής τους. Το ΑΚΕΛ, για να μπορέσει
να τοποθετηθεί ολοκληρωμένα, αναμένει
την επεξεργασία και την κατάθεση της κυβερνητικής πρότασης με όλα τα στοιχεία
που θα συνθέτουν το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Είναι δεδομένη η διάθεση του ΑΚΕΛ
για συμμετοχή σε ένα δομημένο διάλογο,
όπως άλλωστε είναι η διαχρονική μας πρακτική». Η τοποθέτηση αυτή εκφράστηκε με
τον πιο επίσημο τρόπο στη συνάντηση που
είχε αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ με επικεφαλής τον Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ και τον
αρμόδιο υπουργό.
Τι έγινε στην πραγματικότητα με
τη δημόσια διαβούλευση; Ο υπουργός
σε καμιά περίπτωση θέλησε να διαπραγματευτεί με τους αρμόδιους φορείς και τα
κόμματα. Αυτό που στην ουσία έκανε ήταν
να επισκέπτεται τα κόμματα και εμπλεκόμενους οργανισμούς χωρίς να κάνει ουσιαστική συζήτηση, αλλά τους ανακοίνωνε
την απόφαση για ίδρυση του Υφυπουργεί-

ου Πολιτισμού, το οποίο θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερο, δεν θα υπάρξει δηλαδή καμία αύξηση των κονδυλίων για τις
όποιες νέες ανάγκες δημιουργηθούν. Ούτε
καν ζήτησε τις γραπτές θέσεις των εμπλεκομένων, (φορείς Πολιτισμού, επηρεαζόμενοι οργανισμοί, κόμματα), κάτι που καταγράφεται και στην αιτιολογική έκθεση που
συνόδευε το νομοσχέδιο που κατατέθηκε
πρόσφατα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, η κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου έφερε τις
έντονες αντιδράσεις των άμεσα εμπλεκομένων, τόσο για τη διαδικασία που ακολούθησε το αρμόδιο υπουργείο όσο και για το
περιεχόμενο του νομοσχεδίου.
Επί της ουσίας, με πρώτη ανάγνωση,
το νομοσχέδιο δεν ικανοποιεί τις ανάγκες
για ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων πολιτιστικών υπηρεσιών. Δεν υπάρχει
δομή του υφυπουργείου. Υπάρχουν σοβαρά πολιτικά και τεχνικά προβλήματα από
την ένταξη του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο
υπό ίδρυση υφυπουργείο, δεν εντάσσονται
βασικοί πολιτιστικοί φορείς, όπως είναι το
Ίδρυμα Συμφωνικής Ορχήστρας. Δεν καλύπτει όλες τις μορφές τέχνης και η όποια
αναφορά στους στόχους και τις επιδιώξεις
του υφυπουργείου είναι ανεπαρκής και νεφελώδης. Παράλληλα, απουσιάζει ο στρατηγικός σχεδιασμός αναφορικά με βασικές
υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται τα
αμέσως επόμενα χρόνια, ενώ δεν αποφεύγονται σκοπιμότητες και ιδεοληψίες, όπως
για παράδειγμα η απουσία οποιασδήποτε
αναφοράς στους αιώνες που προηγήθηκαν
της ελληνιστικής περιόδου, δηλαδή από
τον 2ον αιώνα π.Χ. και πριν. Προπαντός,
απουσιάζει το όραμα για την πολιτιστική
και πνευματική ανάπτυξη του λαού μας.
Ως κατακλείδα, υπολείπονται να καταγραφούν πάρα πολλά και ουσιαστικά για
να μιλούμε για ένα υφυπουργείο αντάξιο
των προσδοκιών των καλλιτεχνών και της
κοινωνίας ευρύτερα. Ο χρόνος που απομένει μέχρι τη διάλυση της Βουλής είναι
πολύ λίγος για να μπορέσει να γίνει ουσιαστική διαβούλευση. Παρ’ όλ’ αυτά, η
θεσμική κατοχύρωση της συμμετοχής φορέων και κομμάτων στη διαβούλευση είναι
επιβαλλόμενη, όπως ήταν και η δέσμευση
που έδωσε ο Νίκος Αναστασιάδης για ουσιαστική διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς.
Η κυβέρνηση φέρει την κύρια ευθύνη
για την καθυστέρηση και τις παλινδρομήσεις. Όμως η ανάγκη για δημιουργία υφυπουργείου που να ανταποκρίνεται στους
οραματισμούς της κοινωνίας δεν αλλοιώνεται, ούτε εξαφανίζεται.
Κώστας Κώστα
Επικεφαλής του Πολιτιστικού Γραφείου
της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ

Επί της ουσίας, με πρώτη ανάγνωση,
το νομοσχέδιο δεν ικανοποιεί τις
ανάγκες για ουσιαστική αναβάθμιση
των παρεχόμενων πολιτιστικών
υπηρεσιών. Δεν υπάρχει δομή του
υφυπουργείου. Υπάρχουν σοβαρά
πολιτικά και τεχνικά προβλήματα
από την ένταξη του Τμήματος
Αρχαιοτήτων στο υπό ίδρυση
υφυπουργείο, δεν εντάσσονται
βασικοί πολιτιστικοί φορείς, όπως
είναι το Ίδρυμα Συμφωνικής
Ορχήστρας. Δεν καλύπτει όλες τις
μορφές τέχνης και η όποια αναφορά
στους στόχους και τις επιδιώξεις του
υφυπουργείου είναι ανεπαρκής και
νεφελώδης

Τα Απροβίβαστα Μαθηματικά της Μετανάστευσης
Η τακτική διαστρέβλωσης στοιχείων που
αφορούν σε μετανάστες και αιτητές ασύλου
από πολιτικούς, για να εγείρουν ακολούθως
απάνθρωπα εμπόδια στην είσοδο και ένταξή
τους, δεν αποτελεί κυπριακή αποκλειστικότητα, σύμφωνα και με το πρόσφατο πολυβραβευμένο βιβλίο της Sonia Shah, The Next Great
Migration (Bloomsbury, 2020). Η Κυπριακή
Δημοκρατία, όμως, αποτελεί ένα ιδιαίτερα
εντυπωσιακό αλλά και παράδοξο παράδειγμα,
δεδομένου ότι ένα κράτος, του οποίου η όλη
πολιτική στηρίζεται στην άρση του συρματοπλέγματος, αποφασίζει το ίδιο να τοποθετήσει
συρματοπλέγματα, συνοδευόμενα από αναληθείς δηλώσεις περί αριθμών αιτητών ασύλου.
Μπορεί η πράξη τοποθέτησης συρματοπλεγμάτων λίγων μόνο χιλιομέτρων να μη φαίνεται εκ πρώτης όψεως τόσο εντυπωσιακή όσο
τα εκατοντάδες χιλιόμετρα του τείχους του
Τραμπ, αλλά δεδομένων των μεγεθών, της πολιτικής και συμβολικής πτυχής, στην Κύπρο
αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις.
«Οι αιτητές πολιτικού ασύλου φθάνουν
σήμερα το 4% του πληθυσμού της Κύπρου»,
δήλωσε στις 22-3-2021 ο Πρόεδρος της ΚΔ
αιτιολογώντας την τοποθέτηση του συρματοπλέγματος και επαναλαμβάνοντας τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών. Είναι άξιον
απορίας πώς προκύπτει αυτό. Αν ο πληθυσμός
της ΚΔ είναι περίπου 900.000, το 4% αντιστοιχεί σε 36.000, ενώ τα τελευταία στοιχεία της
Υπηρεσίας Ασύλου αναφέρονται σε συνολικά
19.000 αιτητές. Επιπλέον, δεν γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι ενώ οι αφίξεις το 2020
ήταν μισές από το 2019 (από 13 χιλιάδες σε 7
χιλιάδες), αυξήθηκαν οι εκκρεμούσες υποθέσεις αντί να μειωθούν. Αυτό, παρά τα εμφανώς
αποτυχημένα μέτρα που παρθήκαν για μείωση τέτοιων υποθέσεων, όπως η αύξηση των
εξεταστών και οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις
που αποσκοπούν σε πιο συνοπτικές διαδικασίες. Οι δίκαιες και συνοπτικές διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων θα απέτρεπαν τη χρήση του
συστήματος ασύλου από άτομα που δεν έχουν
ανάγκες προστασίας. Εξακολουθούν, όμως, να
είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες.
Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί επίσης
τρανό παράδειγμα του επιχειρήματος της
Sonia Shah, ότι τα εμπόδια αυτά αποδεικνύονται αναποτελεσματικά. Χρειάστηκε μόλις 5
λεπτά για ένα δημοσιογράφο να τοποθετήσει
ένα ξύλο και να περάσει ανενόχλητος στην
άλλη πλευρά. Ένας άλλος αριθμός, στον οποίο
ουδέποτε γίνεται αναφορά, είναι ο αριθμός
ατόμων που λαμβάνουν καθεστώς προστασίας, που κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, στα

1.200-1.400 άτομα ετησίως. Τα άτομα αυτά
θα έχουν μια μακροχρόνια, συχνά μόνιμη παρουσία στη χώρα, ενώ οι αριθμοί επιτρέπουν
πραγματική και αποτελεσματική ένταξη, νοουμένου ότι θα υπάρξει σωστός σχεδιασμός.
Γι’ αυτό, το ζητούμενο θα πρέπει να είναι
ορθές πολιτικές ένταξης που να αποτρέπουν
την περιθωριοποίηση των προσφύγων και να
προωθούν την κοινωνική συνοχή. Ταυτόχρονα, στους αιτητές ασύλου η ΚΔ οφείλει μια
ανθρωπιστική μεταχείριση, όπως προβλέπεται
από τις διεθνείς συνθήκες.
Έχει, εν μέρει, δίκιο ο Πρόεδρος της ΚΔ
όταν στην ίδια δήλωση ζητά από την ΕΕ αρωγή βασισμένη «στις ιδιαιτερότητες της Κύπρου» και άλλων μεσογειακών χωρών. Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019
και 2020, για παράδειγμα, καταδεικνύουν ότι
μικρές χώρες «πρώτης γραμμής», όπως η Κύπρος και η Μάλτα, είχαν τους μεγαλύτερους
αριθμούς νέων αιτήσεων ασύλου σε αναλογία
με τον πληθυσμό τους στην ΕΕ. Η δημόσια παράθεση, όμως, στρεβλών στοιχείων εκ μέρους
του Προέδρου, όπως και του αρμόδιου υπουργού, υποθάλπει την αξιοπιστία μας έναντι των
εταίρων μας, ώστε να καταστούν αρωγοί μας
στην ορθότερη διαχείριση αυτού του θέματος και δεν επιτρέπουν στην ΚΔ να αρθρώσει
αξιόπιστο λόγο στις συζητήσεις διαμόρφωσης
μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ. Το ίδιο
ισχύει και για τις απάνθρωπες και αντίθετες
προς διεθνείς συμβάσεις «επαναπροωθήσεις»
προσφύγων, για τις οποίες πρόσφατα (10-32021) η Επίτροπος για Ανθρώπινα Δικαιώματα (σημ.: που τόσο επικαλείται η ΚΔ) του Συμβουλίου της Ευρώπης ζήτησε με επιστολή της
εξηγήσεις από την ΚΔ.
Επιστρέφοντας και πάλι στη Sonia Shah,
όσο απάνθρωπα κι αν συμπεριφερθεί ένα
κράτος, προσπαθώντας να δημιουργήσει άθλιες συνθήκες υποδοχής, είτε με συρματοπλέγματα, είτε με επαναπροωθήσεις στο μέσο της
θάλασσας, είτε με εγκλεισμούς σε απαράδεκτα
«κέντρα φιλοξενίας», οι αφίξεις προσφύγων
θα συνεχίζονται. Γιατί απλά αυτοί οι άνθρωποι, προερχόμενοι κυρίως από εμπόλεμες ζώνες, περιοχές ακραίας φτώχειας, ή όπου υπάρχει καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
δεν έχουν άλλη επιλογή.
Racism Watch - Πρωτοβουλία Κατά
του Ρατσισμού στην Κύπρο
Το Racism Watch δραστηριοποιείται για την
ενδυνάμωση των προσπαθειών αντιμετώπισης
του ρατσισμού. Για πληροφορίες https://www.
facebook.com/Racism-Watch-Πρωτοβουλία-Κατάτου-Ρατσισμού-στην-Κύπρο-102876444850062/

κόσμος των ΣΠΟΡ

Πλήρης αθλητική ενημέρωση
από την Κύπρο και τον κόσμο
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ο Ερμής Αραδίππου ΣΕΛ. 19

Α΄ΟΜΙΛΟΣ
1 ΟΜΟΝΟΙΑ

33

72

2 ΑΕΛ

32

68

3 ΑΠΟΛΛΩΝ

32

66

4 ΑΝΟΡΘΩΣΗ

33

54

5 ΑΕΚ

32

47

6 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 32

37

1 ΑΠΟΕΛ

33

46

2 ΠΑΦΟΣ F.C.

31

42

3 ΕΘΝΙΚΟΣ

32

37

4 ΔΟΞΑ

32

36

5 Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ 32

33

6 ΕΡΜΗΣ

33

32

7 Ε.Ν.Π.

32

28

8 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 31

22

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
τίτλου η Ομόνοια

Το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ επικράτησε της Ανόρθωσης εκτός έδρας με 2-0. Το αποτέλεσμα ήρθε έπειτα
από καλή εμφάνιση, ενώ η Ανόρθωση ολοκλήρωσε το παιχνίδι χωρίς μεγάλη ευκαιρία. ΣΕΛ. 21

Β΄ΟΜΙΛΟΣ

Ε.Ν. Παραλιμνίου - Δόξα ..................0-0
Ερμής - ΑΠΟΕΛ ....................................2-0
Ανόρθωση - Ομόνοια .........................0-2
Σήμερα, 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)

Αλλαγή προσώπων
Με διαφοροποιημένη την
ενδεκάδα σε σχέση με το ματς
απέναντι στον Ολυμπιακό, θα
παρατάξει την ΑΕΛ ο Ντούσαν
Κέρκεζ. Μονόδρομος η νίκη
στο λεμεσιανό ντέρμπι. ΣΕΛ. 20

Ίδιος ο στόχος
Τα απρόοπτα προβλήματα
που παρουσιάστηκαν στον
Απόλλωνα με τα κρούσματα
κορονοϊού δεν διαφοροποιούν
το στόχο της ομάδας για νίκη
στο λεμεσιανό ντέρμπι. ΣΕΛ. 20
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ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Αμφίρροπο το σημερινό πρόγραμμα
Ο ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΑΝΕΤ αρέσκεται στην απόσταση
και διεκδικεί διάκριση. Αουτσάιντερ ο ΤΑΡΑΣ
ΣΤΑΡ που παρά τη μεγάλη αποχή έχει διάκριση
σε καλύτερους ομίλους.
Προτείνουμε: ΣΕΡ ΜΑΪΚ - ΔΟΜΝΑ ΜΠΙΟΥΤΥ - ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΑΝΕΤ - ΤΑΡΑΣ ΣΤΑΡ

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σημερινό
πρόγραμμα της 24ης ιπποδρομιακής συνάντησης με συναρπαστικές ιπποδρομίες κυρίως στις
μικρές αποστάσεις, με τα φαβορί να μην έχουν
σημαντικό προβάδισμα. Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις στο σπριντ
στην αρχή και στο τέλος, καθώς επίσης και οι
μάχες των 3ετών και 4ετών μέδεν.

8η κούρσα
Η ΕΡΕΣΟΣ ικανοποίησε στις μέχρι τώρα εμφανίσεις της και είναι κοντά να πάρει την πρώτη της νίκη. Η ΜΑΡΙ ΝΙΚΟΛ επανήλθε μετά από
μικρή αποχή και δείχνει να βρίσκεται σε καλή
αγωνιστική κατάσταση και είναι υπολογίσιμη. Ο
ΤΤΟΜΑΣ ΜΕΜΟΡΥ ΣΑΝ βρίσκεται σε φόρμα και
θα είναι με αξιώσεις στην άφιξη. Αουτσάιντερ η
ΕΠΟΧΗ που διαθέτει καλή αρχική ταχύτητα και
θα προσπαθήσει διά της φυγής να διασωθεί.
Προτείνουμε: ΕΡΕΣΟΣ - ΜΑΡΙ ΝΙΚΟΛ - ΤΤΟΜΑΣ ΜΕΜΟΡΥ ΣΑΝ - ΕΠΟΧΗ

1η κούρσα
Στη μάχη του σπριντ της 3ης κλάσης η ΑΠΡΕ
ΜΟΥΑ με πιο δυναμική ανάβαση θα επιδιώξει
να πάρει την πρωτοπορία και να αντέξει μέχρι
το τέρμα. Ο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ δείχνει να ξαναβρίσκει τον καλό του εαυτό και στην αγαπημένη
του απόσταση είναι υπολογίσιμος. Ο ΑΓΑ ΧΑΝ
προειδοποίησε για τη βελτίωσή του και θα είναι
με αξιώσεις στην άφιξη. Αουτσάιντερ η ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΛΕΪΤΥ που έχει ενδεικτικούς καλούς
χρόνους στην απόσταση.
Προτείνουμε: ΑΠΡΕ ΜΟΥΑ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΑΓΑ ΧΑΝ - ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΛΕΪΤΥ

της.
Προτείνουμε: ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ - ΜΗΛΙΩΤΗ
ΒΑΛΕΡΙΑ - ΒΙΤΤΗΣ ΜΠΛΑΚΥΣ - ΦΑΝΤΑΣΙΑ

2η κούρσα

4η κούρσα

Ο ΓΚΡΕΫΠΑΛ είναι βελτιωμένος και σε προσιτό όμιλο αυτή τη φορά θα έχει πλεονέκτημα
νίκης έναντι των αντιπάλων του. Η ΦΛΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ είναι υπολογίσιμη με αυτούς τους αντιπάλους. Ο ΣΟΥΜΕΛΑ διατηρείται σε καλή κατάσταση και θα βρεθεί με αξιώσεις στην άφιξη.
Αουτσάιντερ ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ που διαγωνίζεται σε
όμιλο των δυνατοτήτων του αυτή τη φορά.
Προτείνουμε: ΓΚΡΕΫΠΑΛ - ΦΛΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΣΟΥΜΕΛΑ - ΠΛΑΤΩΝΑΣ

Ο ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ είναι αποδοτικός στην απόσταση και με καλή προετοιμασία δείχνει να είναι
κοντά να επιστρέψει στις νίκες. Η ΒΟΣΤΑΝΙΑ
τρέχει συνεχώς σταθερά και παρά τις επιβαρύνσεις στα κιλά είναι υπολογίσιμη αντίπαλος. Η
ΝΤΙΛΑΗΛΑ τρέχει σε προσιτό όμιλο και θα είναι
με αξιώσεις στην άφιξη. Αουτσάιντερ η ΣΟΥΗΤ
ΡΟΟΥΖ που έδειξε σημαντική βελτίωση στην τελευταία της συμμετοχή.
Προτείνουμε: ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ - ΒΟΣΤΑΝΙΑ ΝΤΙΛΑΗΛΑ - ΣΟΥΗΤ ΡΟΟΥΖ

3η κούρσα
Ο πρωτοεμφανιζόμενος ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ
προέρχεται από καλή προετοιμασία και δείχνει
έτοιμος να πάρει τη νίκη από το ντεμπούτο του.
Η ΜΗΛΙΩΤΗ ΒΑΛΕΡΙΑ αναμένεται να κατέλθει
με φίνις και θα είναι απειλητική στην τελική ευθεία. Ο ΒΙΤΤΗΣ ΜΠΛΑΚΥΣ έδειξε καλά στοιχεία
στην προετοιμασία του και είναι υπολογίσιμος
στο ντεμπούτο του και αυτός. Αουτσάιντερ η
ΦΑΝΤΑΣΙΑ που έβαλε κούρσες στο ενεργητικό

5η κούρσα
Η ΦΛΑΗ ΣΟΥΗΤ διαθέτει καλή αρχική ταχύτητα και διά της φυγής έχει τις δυνάμεις να
αντέξει μέχρι το τέλος και να πάρει τη νίκη. Η
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΛΙΖΑ τρέχει σε απόλυτα ευνοϊκή
απόσταση και είναι ικανή να είναι πρωταγωνίστρια.
Η ΜΙΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ επανήλθε στις καλές
εμφανίσεις και είναι υπολογίσιμη. Αουτσάιντερ

1η Ιπποδρομία

Δηλώσεις
διαγραφών
και αναβάσεων
ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Δηλώσεις Διαγραφών και Αναβάσεων για
την 24η Ιπποδρομιακή Συνάντηση της Περιόδου 2021 που θα διεξαχθεί σήμερα Κυριακή
18/04/2021
Σημ: Το Πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές.
Κ. Κωνσταντίνου Ιπποδρομιάρχης
* Καθυστερεί στην Αφετηρία
** Καθυστερεί και παραμένει στην Αφετηρία
[+] Το άλογο θα τρέξει με Παρωπίδες
[#] Το άλογο θα τρέξει με Γούνινα Παραγνάθια.
[&] Το άλογο θα τρέξει με Προσωπίδα
[@] Το άλογο θα τρέξει με Καλύπτρα Κεφαλής.
[%] Το άλογο θα τρέξει με Καλύπτρα Οφθαλμών [§] Το άλογο θα τρέξει με Προστατευτικό Ματιού.
Στοιχήματα γίνονται δεκτά μόνο με το
Επίσημο Πρόγραμμα της Λέσχης.
Στοίχημα Τέτρακαστ λειτουργεί σε ιπποδρομίες με έξι ή περισσότερα άλογα.

Ωρα: 03:00 μ.μ. 1000 μέτρα

1 ΑΠΡΕ ΜΟΥΑ ..........................( 3)
2 ΦΛΑΗ ΒΑΛΑΝΤΑ .....................( 7)
3 ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΛΕΙΤΥ.................. ( 4)
4 ΑΓΑ ΧΑΝ ..............................( 2)
5 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ..........................( 1)
6 ΑΧΕΛΩΟΣ .............................( 6)
7 ΔΟΝΙΑ .................................( 5)
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 2.5 κιλά.

4η Ιπποδρομία

Ωρα: 04:30 μ.μ. 1500 μέτρα

1 ΒΟΣΤΑΝΙΑ .............................( 7)
2 ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ ........................( 1)
3 ΝΤΙΛΑΗΛΑ ............................( 3)
4 ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ .........................( 6)
5 ΣΙΜΟΣ................................. ( 4)
6 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ............................( 2)
7 ΣΟΥΗΤ ΡΟΟΥΖ....................... ( 5)

7η Ιπποδρομία

Π. Δημητσάνης .............[+] 59.0
Π. Καράμανος ..............[+] 59.0
Β. Α. Αδάμου ...............[+] 57.0
Ηρ. Ηρακλέους ..................56.5
Ολ. Γεωργίου ...............[+] 56.0
Γ. Σταυρινίδης ..............[+] 51.5
Σ. Κωνσταντίνου ...........[+] 51.5

Ν. Κ. Τσιακκούρας .........[+] 62.5
Ηρ. Ηρακλέους .............[+] 56.5
Κ. Καποδίστριας ............[+] 54.5
Π. Δημητσάνης ............[&] 53.5
Γ. Σταυρινίδης ..............[+] 52.0
Μ. Κωνσταντίνου ..........[+] 51.5
Κ. Α. Ιωάννου ..............[+] 49.0

Ωρα: 06:30 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΑΝΕΤ ....................( 4)
2 ΔΟΜΝΑ ΜΠΙΟΥΤΥ ...................( 7)
3 ΤΑΡΑΣ ΣΤΑΡ ..........................( 9)
4 ΡΗΓΙΝΟΣ ΤΣΙΗΦ .....................( 3)
5 ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ ........................ (10)
6 ΣΕΡ ΜΑΙΚ .............................( 5)
7 ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ ........................( 8)
8 ΠΑΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ...................( 6)

Ο. Τ. Γκανκαλί ..............[+] 59.0
Γ. Σταυρινίδης ..............[+] 56.5
Α.Α. Αθανασίου ............[+] 56.0
Κ. Καποδίστριας ............[+] 54.0
Β. Α. Αδάμου ......... [+][%] 52.0
Μ. Κωνσταντίνου ..........[+] 51.5
Αδ. Γεωργίου (μ) ................50.5
Π. Δημητσάνης ............[#] 50.5

η ΜΙΣ ΦΟΡΤΣΙΟΥΝ που έχει αρκετές εμπειρίες
στον όμιλο που διαγωνίζεται.
Προτείνουμε: ΦΛΑΗ ΣΟΥΗΤ - ΜΗΛΙΩΤΗΣ
ΛΙΖΑ - ΜΙΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ - ΜΙΣ ΦΟΡΤΣΙΟΥΝ

6η κούρσα
Ο πρωτοεμφανιζόμενος ΕΡΓΟΚΛΗΣ εξέπληξε με την προετοιμασία που έκανε και έχει τα
φόντα να πάρει τη νίκη από το ντεμπούτο του. Ο
ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ απέδωσε δυναμικά στην επανεμφάνισή του και αν συγκρατήσει
τη φόρμα του θα είναι στο δίδυμο. Η ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ εμφανίζεται σε προσιτό όμιλο και έχει τις
δυνάμεις για διάκριση. Αουτσάιντερ ο ΚΡΙΣ ΙΝ
ΧΑΒΑΗ που διαγωνίζεται σε όμιλο των δυνατοτήτων του.
Προτείνουμε: ΕΡΓΟΚΛΗΣ - ΜΠΑΡΜΠΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΚΡΙΣ ΙΝ ΧΑΒΑΗ

7η κούρσα
Ο ΣΕΡ ΜΑΪΚ επανέρχεται σε προσιτό όμιλο
και με καλή προετοιμασία είναι ικανός να επιστρέψει στις νίκες. Ο ΔΟΜΝΑ ΜΠΙΟΥΤΥ έβαλε
κούρσα στο ενεργητικό της και με καλή εκκίνηση είναι ικανή να διεκδικήσει αμειβόμενη θέση.

2η Ιπποδρομία

Ωρα: 03:30 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΓΚΡΕΥΠΑΛ ............................( 8)
2 ΔΙΚΑΙΟΣ ...............................( 4)
3 ΣΟΥΜΕΛΑ .............................( 5)
4 ΡΟΔΙΑΝΟΣ ........................... (10)
5 ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ ....................( 9)
6 ΠΛΑΤΩΝΑΣ ............................( 7)
7 ΦΛΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ......................( 6)
8 ΦΡΟΣΑΡΑ .............................( 3)

5η Ιπποδρομία

Ωρα: 05:00 μ.μ. 1000 μέτρα

1 ΜΙΣ ΦΟΡΤΣΙΟΥΝ .................... (12)
2 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΛΙΖΑ .....................( 4)
3 ΦΛΑΗ ΣΟΥΗΤ ........................( 5)
4 ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ............... ( 1)
5 ΓΙΑΝΣΜΟΛΕΝ .........................( 6)
6 ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ..............( 3)
7 ΜΟΡΑΓΚ .............................. (10)
8 ΠΡΙΝΣΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ...............( 2)
9 ΜΙΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ .................... (11)
10 ΘΗΣΑΥΡΟΣ.......................... ( 9)
11 ΜΙΝΙ ΤΑΡΑ.......................... ( 7)
12 ΧΑΛΕΝΑ .............................( 8)
Τα βάρη υποβιβάστηκαν κατά 0.5 κιλά.
8η Ιπποδρομία

Δ. Κεφάλας .................[#] 59.0
Π. Δημητσάνης .............[+] 56.5
Χ. Λ. Ανδρέου ........ [+][%] 55.5
Κ. Α. Ιωάννου ..............[+] 55.0
Β. Α. Αδάμου ...............[+] 55.0
Κ. Καποδίστριας ............[+] 54.0
Γ. Ευτυχίου ..................[+] 53.0
Μ. Κωνσταντίνου .........[#] 51.5

Γ. Σταυρινίδης ...................59.0
Χ. Λ. Ανδρέου ..............[+] 58.0
Δ. Κεφάλας ..................[+] 57.0
Μ. Κωνσταντίνου.... [+][%] 55.0
Π. Καράμανος ..............[+] 54.5
Γ. Μεσιήτης .................[+] 54.0
Π. Δημητσάνης .............[+] 54.0
Μ. Κ. Πέππος ...............[+] 54.0
Ο. Τ. Γκανκαλί ...................53.5
Κ. Α. Ιωάννου ..............[+] 53.0
Π. Λάος ...........................51.0
Β. Α. Αδάμου ...............[+] 49.5

Ωρα: 06:30 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΕΡΕΣΟΣ ............................... (12)
2 ΤΤΟΜΑΣ ΜΕΜΟΡΥ ΣΑΝ .............( 4)
3 ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΣΑ .......................( 5)
4 ΜΑΡΙ ΝΙΚΟΛ ..........................( 2)
5 ΕΠΟΧΗ ................................( 7)
6 ΑΛΟΔΙΟ ...............................( 3)
7 ΙΟΡΔΑΝΙΤΗΣ ......................... (10)
8 ΜΑΝΤΗΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ .................( 9)
9 ΝΤΟΚΤΟΡ ΠΑΝΤΕΛΗΣ .............. (11)
10 ΙΖΑΟΥΡΑ ............................( 6)
11 ΑΚΥΛΑΣ .............................( 8)
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 6.0 κιλά.

Γ. Σταυρινίδης ..............[+] 59.0
Ν. Κ. Τσιακκούρας .........[+] 59.0
Δ. Κεφάλας .................[#] 57.5
Κ. Καποδίστριας ............[+] 57.5
Π. Δημητσάνης .............[+] 57.0
Π. Καράμανος ..............[+] 56.5
Π. Λάος ......................[+] 56.0
Α.Α. Αθανασίου ............[+] 56.0
Μ. Κωνσταντίνου ...............56.0
Χρ. Παύλου .................[+] 55.5
Χ. Λ. Ανδρέου ..............[+] 55.0

9η κούρσα
Η ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΣΚΛΙΓΚ επανέρχεται σε
προσιτό όμιλο και στο σπριντ έχει καλές ελπίδες
για να πάρει ακόμη και τη νίκη. Ο ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ
προέρχεται από εύκολη νίκη, είναι σε φόρμα και
θα είναι ο βασικότερος αντίπαλός της. Ο ΠΑΡΘΕΝΙΤΗΣ παρά τις επιβαρύνσεις στα κιλά, στην
απόσταση αυτή είναι υπολογίσιμος αντίπαλος.
Αουτσάιντερ η ΑΛΚΙΔΙΚΗ που βρίσκεται σε
ανοδική πορεία.
Προτείνουμε: ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΣΚΛΙΓΚ - ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ - ΠΑΡΘΕΝΙΤΗΣ - ΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΚΑΝΙΑΝ
2) 1
5) 3
7) 6

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΙΔΥΜΑ
1) 1 Χ 5
6) 4 Χ 2

ΑΟΥΤΣΑΪΝΤΕΡ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
4) 7
8) 5

3η Ιπποδρομία

Ωρα: 04:00 μ.μ. 1000 μέτρα

1 ΒΙΤΤΗΣ ΜΠΛΑΚΥΣ ...................( 1)
2 ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ .....................( 4)
3 ΜΑΜΑΝΤΟΥ ..........................( 5)
4 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΛΕΡΙΑ ................( 3)
5 ΦΑΝΤΑΣΙΑ ............................( 6)
6 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΤΖΙΚΛΑ ..................( 2)
7 ΜΙΣ ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΑ ..................( 7)

6η Ιπποδρομία

Ωρα: 05:30 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΠΟΙΖΟΝ ΑΗΒΥ .......................( 9)
2 ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ .........( 3)
3 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ...........................( 8)
4 ΕΡΓΟΚΛΗΣ ........................... (10)
5 ΙΣΚΙΟΣ .................................( 4)
6 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑ .................( 7)
7 ΑΛΜΠΑΤΡΑΟΖ ........................( 6)
8 ΚΡΙΣ ΙΝ ΧΑΒΑΗ ......................( 5)
9 ΣΑΒΑΝ ΜΑΡΙΑ ...................... (11)
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 2.5 κιλά.

9η Ιπποδρομία

Ο. Τ. Γκανκαλί .............[&] 59.0
Δ. Κεφάλας ..................[+] 59.0
Β. Α. Αδάμου ...............[+] 57.5
Γ. Σταυρινίδης ..............[+] 57.5
Π. Καράμανος ..............[+] 57.0
Χ. Λ. Ανδρέου ..............[+] 56.5
Μ. Κωνσταντίνου ..........[+] 56.5

Ηρ. Ηρακλέους ..................59.0
Π. Καράμανος ..............[+] 58.0
Κ. Καποδίστριας ............[+] 57.5
Γ. Σταυρινίδης ..............[+] 57.0
Π. Δημητσάνης .............[+] 55.5
Αδ. Γεωργίου (μ) ................55.5
Μ. Δημητρίου ...............[+] 55.0
Δ. Κεφάλας ..................[+] 54.0
Χ. Λ. Ανδρέου ..............[+] 51.5

Ωρα: 07:00 μ.μ. 1000 μέτρα

1 ΠΑΡΘΕΝΙΤΗΣ .........................( 1)
2 ΓΙΩΡΚΟΥΙ .............................( 5)
3 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ ...............( 9)
4 ΑΛΚΙΔΙΚΗ .............................( 6)
5 ΠΙΠΕΡΑΣ ..............................( 4)
6 ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ ..........................( 8)
7 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΣΚΛΙΓΚ ................( 3)
8 ΒΛΟΓΕΡΙΤΣΑ ..........................( 7)
9 ΑΡΤΕΞ .................................( 2)

Χ. Λ. Ανδρέου ..............[+] 66.0
Μ. Κ. Πέππος ...............[+] 65.5
Ν. Κ. Τσιακκούρας ..............65.0
Α. Π. Μιτσίδης ..............[+] 61.5
Ολ. Γεωργίου ...............[+] 61.5
Μ. Κωνσταντίνου ..........[+] 58.5
Π. Λάος ...........................57.5
Κ. Καποδίστριας ............[+] 54.0
Αδ. Γεωργίου (μ) ...........[+] 49.0
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11’

ΓΚΟΛ 1-0! Ο Δημητρίου έκανε τη
συρτή σέντρα από αριστερά, ο Ζόρζε
απομακρύνει λανθασμένα και ο Ερμής
άνοιξε το σκορ!

ΕΡΜΗΣ:

17’

Φιρινίδης,
Καραγκούνης,
Δημητρίου, Γαβριήλ,
Ρουσιάς (82’
Παπαθανασίου),
Ντίας, Φόλμπερχτ
(70’ Μέιρα),
Κοβάσεβιτς (70’
Παντελή), Γκάταριτς
(56’ Σάντο),
Κυριακίδης, Σιντιμπέ
Σκόρερ: 11’
Δημητρίου, 90’+2’
Καϊσερλίδης
Κίτρινες: Κάταριτς,
Σιντιμπέ
Κόκκινες: Διαιτητές: Σωτηρίου
Λούκας (Τζιωρτζής
Όμηρος, Γεωργίου
Χαράλαμπος) VAR:
Δημητρίου Βασίλης

Κλασική ευκαιρία το ΑΠΟΕΛ. Ο Γαβριήλ
από αριστερά σέντραρε στον Μπεν
Σαχάρ, ο οποίος από κοντά έκανε το
πλασέ, όμως η μπάλα έφυγε έξω.

26’

Μετά από λάθος στην άμυνα του ΑΠΟΕΛ,
ο Σιντιμπέ κέρδισε την κατοχή, είδε τον
Σίλβα εκτός περιοχής και σούταρε, όμως
έδιωξε σε κόρνερ ο Πορτογάλος.

37’

Λάθος του Σίλβα που πήγε να
απομακρύνει μπροστά από επιθετικό,
η μπάλα κατέληξε στον Ρουσιά που
πλάσαρε, με την μπάλα να περνάει
κόρνερ.

39’

ΕΡΜΗΣ - ΑΠΟΕΛ 2-0

Μεγάλη ευκαιρία το ΑΠΟΕΛ! Ο Βροντής
έκανε την κάθετη μπαλιά, ο Μπεν Σαχάρ
βρέθηκε απέναντι στον Φιρινίδη, ο
οποίος όμως πρόλαβε τον επιθετικό του
ΑΠΟΕΛ.

60’

ΑΠΟΕΛ:

Μεγάλη ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ, όπου
μετά από δυνατό σουτ του Μπεν Σαχάρ, η
μπάλα βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι.

Σίλβα, Αποστολάκης,
Ζόρζε, Σιέλης, Γουίλερ
(76’ Σαμπάλα), Ντίας
(45’ Λούντεμο),
Βρόντης (65’
Ζαχίντ), Ντε Βινσέντι,
Κατσαντώνης (45’
Κλωναρίδης), Γαβριήλ
(52’ Νούχιου), Σαχάρ
Σκόρερ: Κίτρινες: Ντίας,
Κατσαντώνη
Κόκκινες: -

70’

Ο Γουίλερ έκανε τη σέντρα από αριστερά,
ο Μπεν Σαχάρ έπιασε την κεφαλιά όμως
η μπάλα έφυγε έξω.

74’

Πολύ καλή στιγμή για το ΑΠΟΕΛ. Ο
Γουίλερ σέντραρε, ο Νούχιου έκανε την
κεφαλιά, με τον Φιρινίδη να διώχνει
δύσκολα σε κόρνερ.

ΣΠΟΥΔΑΙΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΡΙΠΟΝΤΟ

Κέρδισε και πήρε ανάσα ο Ερμής
O Ερμής Αραδίππου υποδέχτηκε το ΑΠΟΕΛ στο
γήπεδο «Αμμόχωστος-Επιστροφή» στο πλαίσιο του
μεταξύ τους αγώνα για τη β’ φάση του πρωταθλήματος.
Η ομάδα της Αραδίππου πήρε μια σπουδαία
νίκη με 2-0 χάρη στα γκολ των Δημητρίου και
Καϊσερλίδη, έφτασε τους 32 βαθμούς και μπορεί
να ελπίζει για μια καλύτερη συνέχεια. Το ΑΠΟΕΛ,
παρά την ήττα του, παρέμεινε πρώτο στον όμιλο με
46 βαθμούς. Στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα και
ειδικότερα στο πρώτο 10λεπτο, το ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε
καλύτερα και είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων,
αλλά στο 11ο λεπτό ο Ερμής ήταν αυτός που προηγήθηκε με 1-0 χάρη στο γκολ του Στέλιου Δημητρίου, ο οποίος επιχείρησε τη συρτή σέντρα από τα
αριστερά της περιοχής, ο αμυντικός του ΑΠΟΕΛ
Αρτούρ Ζόρζε δεν υπολόγισε σωστά στην απομάκρυνση της μπάλας, στέλνοντας ουσιαστικά την
μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Από εκείνο το
σημείο και έπειτα, το ΑΠΟΕΛ προσπάθησε να πετύχει το γκολ της ισοφάρισης, έχοντας και πάλι τον
έλεγχο του αγώνα καθώς και την πρωτοβουλία των
κινήσεων. Ενδεικτικό στατιστικό η κατοχή υπέρ της
ομάδας του Σάββα Πουρσαϊτίδη, η οποία στο πρώτο
μισάωρο έφτασε στο 60%.
Παρά την υπεροχή και τις αρκετές ευκαιρίες (ειδικά τις δύο κλασικές με τον Μπεν Σαχάρ στο 19’

και 37’) οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα, με τον Ερμή να κρατάει το
υπέρ του 1-0. Η γηπεδούχος ομάδα μάλιστα είχε και
αυτή τις ευκαιρίες της στο πρώτο ημίχρονο παρά
την υπεροχή των αντιπάλων της εκμεταλλευόμενη
κυρίως τα αμυντικά λάθη των φιλοξενουμένων. Ο
Σάββας Πουρσαϊτίδης έδωσε σε αρκετούς παίκτες
που θεωρούνται ως βασικοί, χρόνο συμμετοχής
(κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο). Με τον τρόπο αυτό
θέλησε να τους κρατήσει σε εγρήγορση ενόψει και
του αγώνα της Τετάρτης απέναντι στην Ανόρθωση
για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου. Στο δεύτερο
ημίχρονο του αγώνα το ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε και πάλι
πιο δυνατά και ήταν η ομάδα που κρατούσε τα ηνία

75’

του αγώνα, ψάχνοντας την ευκαιρία για να φέρει
το παιχνίδι στα ίσα. Στο 60’ μάλιστα είδε το σουτ του
Μπεν Σαχάρ από το ύψος της περιοχής να σταματά
στην οριζόντια δοκό του Φιρινίδη σε μια από τις
μεγαλύτερες ευκαιρίες της ομάδας του Πουρσαϊτίδη στον αγώνα. Το ΑΠΟΕΛ συνέχισε να πιέζει και
να ψάχνει το γκολ έχοντας και πάλι αρκετά καλές
ευκαιρίες ανά διαστήματα χωρίς όμως να είναι ουσιαστικό.
Αυτό που δεν κατάφερε λοιπόν το ΑΠΟΕΛ, το
πέτυχε και πάλι ο Ερμής, όταν στο 90’+1’ σκόραρε
και πάλι μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του
Καϊσερλίδη, το οποίο κέρδισε ο ίδιος.

ΣΑΒΒΑΣ ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΗΣ:
«Απογοητευτική εμφάνιση. Ελπίζω να μην
έχει κάτι το σοβαρό ο Σταύρος. Να επιστρέψει
υγιής». Για τη φάση του πέναλτι είπε: «Αυτό
που είδα από τον πάγκο, ένα σφύριγμα και
κάρτα στον Αρτούρ. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν
ο Αρτούρ, αλλά ο Σιέλης. Έγινε ένα μπέρδεμα».
Για τα πολλά λάθη: «Απογοητευτική εμφάνιση, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Δεν
μιλάω ατομικά, μιλάω ομαδικά».

Νέα ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ. Ο Ντε
Βινσέντι πέρασε κάθετα την μπάλα στον
Ζαχίντ, ο οποίος από αριστερά γύρισε
στον Κλωναρίδη που έκανε το πλασέ, με
την μπάλα όμως να φεύγει έξω.

80’

Ξανά ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ με την
κεφαλιά του Νούχιου να μπλοκάρεται
από τον τερματοφύλακα του Ερμή.

90’+1’

ΓΚΟΛ 2-0 ο Ερμής με το πέναλτι του
Καϊσερλίδη, το οποίο κέρδισε ο ίδιος.

Λοΐζος Μωυσέως

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ:
«Συγχαρητήρια στην ομάδα και στους παίκτες. Θέλαμε περισσότερο από το ΑΠΟΕΛ τη
νίκη. Έχουμε ένα γύρο ακόμα για να πάρουμε
όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται. Στόχος
να παρουσιαζόμαστε κάθε παιχνίδι καλύτεροι
και να σωθούμε. Ακολουθεί ένα δύσκολο παιχνίδι με τη Δόξα. Υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά μας για να καλύψουμε το έδαφος. Είναι μια
διπλή νίκη για εμάς».
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Έτοιμο το πλάνο του Κέρκεζ

Το πιεστικό πρόγραμμα
δεν ανησυχεί την ΑΕΛ

Νίκη στο ντέρμπι ο μόνος στόχος της ΑΕΛ
Το... μενού της 7ης αγωνιστικής των πλέι
οφ συνεχίζεται σήμερα με το λεμεσιανό ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΛ και Απόλλωνα. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:00 και η ΑΕΛ θέλει
να το κερδίσει για να παραμείνει δυνατά στη
μάχη για κατάκτηση του τίτλου. Ο Ντούσαν
Κέρκεζ θα επιδιώξει να παρατάξει την ομάδα
με τους ποδοσφαιριστές που είναι πιο έτοιμοι
για να παίξουν σε αυτό το παιχνίδι. Είναι δεδομένο ότι θα δούμε διαφοροποιήσεις στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι
στον Ολυμπιακό την περασμένη Τετάρτη.
Στο αγωνιστικό κομμάτι δεν υπολογίζονται
οι τραυματίες Μπουνόζα, Κέρκεζ και Έουλερ.
Ο Πάντιτς αναμένεται να βρεθεί στο αρχικό
σχήμα και με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η λύση
και στη μεσαία γραμμή όπου θα παίξει στη
φυσική του θέση ο Μεντόγεβιτς.

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ορισμός διαιτητών
Οι Ισπανοί διαιτητές που βρέθηκαν στο χθεσινό παιχνίδι της Ανόρθωσης με την Ομόνοια
θα είναι σήμερα στο Τσίρειο για το ντέρμπι
ΑΕΛ-Απόλλων. Μόνο που θα έχουν διαφορετικούς ρόλους. Ο πρώτος διαιτητής του χθεσινού
αγώνα θα πάει στο VAR και
αυτός που βρέθηκε χθες στο
VAR θα είναι ο διαιτητής της
αναμέτρησης. Στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ που θα γίνει στο
Μακάρειο, διαιτητής ο Κωνσταντίνος Φελλάς και VAR ι
ο Γιώργος Νικολάου. Αναλυτικά οι ορισμοί:
ΑΕΛ-Απόλλων: Εστράδα Φερνάντες (Μιχάλης Σωτηρίου, Παύλος Γεωργίου) VAR: Βαλεντίν Γκόμεθ
Ολυμπιακός-ΑΕΛ: Κωνσταντίνος Φελλάς
(Ιωάννης Λαζάρου, Χρίστος Ε. Χρίστου) VAR:
Γιώργος Νικολάου

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Βοζίνια,
με τον Σάντος να ξεκινά στο αριστερό άκρο
της άμυνας και τον Μηνά Αντωνίου στο δεξί.
Ο Τεϊσέιρα με τον Πάντιτς θα είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί και στον ανασταλτικό χώρο
της μεσαίας γραμμής αναμένεται να δούμε
τους Ζντραφκόφσκι και Μεντόγεβιτς. Ρόλο
επιτελικού θα έχει ο Ντανίλο και στα δύο
άκρα της επίθεσης τις θέσεις θα τις καλύψουν
οι Γεωργίου και Τόρες. Στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να δούμε τον Ράιαν Μαέ.
Αυτό είναι το πιθανότερο σχήμα το οποίο
θα παρατάξει ο Ντούσαν Κέρκεζ. Δεν αποκλείονται, ωστόσο, ορισμένες διαφοροποιήσεις,
αφού η ΑΕΛ είναι μια ομάδα που διαθέτει μεγάλο ρόστερ. Οι επιλογές υπάρχουν παρά τις
απουσίες που προκύπτουν. Για παράδειγμα,
ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι πιθανόν

να βρεθεί στο αρχικό σχήμα είναι ο Σίτο Ριέρα.
Θυμίζουμε επίσης ότι είναι διαθέσιμος και ο
Αβντιγιάι, ο οποίος επίσης συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές του Ντούσαν Κέρκεζ.
Όλα αυτά τα δεδομένα τα επεξεργάστηκε τις προηγούμενες
ημέρες η τεχνική ηγεσία και
σήμερα θα προσπαθήσει να
παρατάξει στο γήπεδο ό,τι καλύτερο έχει στη διάθεσή της.
Ο στόχος των τριών βαθμών
είναι ο μοναδικός που υπάρχει
στο μυαλό όλων. Σε περίπτωση
που γίνει κάτι τέτοιο, θα πάρει η
ομάδα και την κατάλληλη ψυχολογία,
ώστε να ανατρέψει την ερχόμενη Τετάρτη και
το αποτέλεσμα στο Κύπελλο.
Χρίστος Αποστολίδης

Παιχνίδι Κυπέλλου έδωσε την
περασμένη Τετάρτη η ΑΕΛ και σήμερα θα κληθεί να παίξει σε ακόμα
ένα ντέρμπι τίτλου. Την ερχόμενη
Τετάρτη είναι ορισμένος ο επαναληπτικός με τον Ολυμπιακό στο Τσίρειο και τη Δευτέρα 26/04 θα γίνει
ακόμα ένα ντέρμπι πρωταθλήματος. Αυτό με αντίπαλο την Ομόνοια στο ΓΣΠ.
Για το πόσο δύσκολο
είναι να αντεπεξέλθει
μια ομάδα στο πιεστικό πρόγραμμα, μίλησε πριν μια βδομάδα ο
Ντούσαν Κέρκεζ. Ο προπονητής της ΑΕΛ ξεκαθάρισε πως στόχος της ομάδας είναι
να διεκδικήσει και τους δύο τίτλους.
Άρα, ήταν κάτι το οποίο ήθελε να
έχει η ΑΕΛ. Μάλιστα, ο Βόσνιος
προπονητής αναφέρθηκε και στο
ρόστερ της ομάδας και ξεκαθάρισε
πως υπάρχουν αρκετοί παίκτες στην
ομάδα και θα την βοηθήσουν να συνεχίσει την πορεία της και στους
δύο θεσμούς. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η ΑΕΛ θα δώσει τη μεγάλη
μάχη της σήμερα για να πάρει το
τρίποντο απέναντι στον Απόλλωνα
και ακολούθως θα βάλει στο... μυαλό
τον επαναληπτικό της Τετάρτης με
αντίπαλο τον Ολυμπιακό.
Θετικός παράγοντας είναι το γεγονός πως θα γίνουν και τα δύο
παιχνίδια στο Τσίρειο. Αυτή είναι η
μεγάλη δύναμη της ΑΕΛ στο φετινό
πρωτάθλημα και στόχος των «γαλαζοκιτρίνων» είναι να πετύχουν δύο
νίκες που θα την βοηθήσουν να κάνει ακόμα ένα βήμα για την κατάκτηση του νταμπλ.
Ο κόσμος πιστεύει στην ομάδα
και το έχει δείξει με πολλούς τρόπους. Η ομάδα έχει αποδείξει ότι
μπορεί να φτάσει μακριά και στους
δύο θεσμούς και τώρα είναι η ώρα
που πρέπει να το... κάνει.

Δύο συν δύο απουσίες στον Απόλλωνα
Ντέρμπι τίτλου χαρακτηρίζεται το σημερινό λεμεσιανό ντέρμπι. Η ΑΕΛ θα είναι τυπικά
γηπεδούχος στον αγώνα που θα ξεκινήσει
στις 17:00. Για τον Απόλλωνα η νίκη αποτελεί μονόδρομο, ώστε να παραμείνει εντός
διεκδίκησης του τίτλου η ομάδα του Γιάννη
Πετράκη. Ο Ελλαδίτης προπονητής χρειάστηκε να διαφοροποιήσει τα δεδομένα για
το συγκεκριμένο παιχνίδι, αφού προέκυψαν απρόοπτα προβλήματα λόγω
κορονοϊού.
Οι μοναδικές απουσίες
που είχε να αντιμετωπίσει
ο Ελλαδίτης προπονητής
είναι αυτές των Βασιλείου και Δημητρίου. Την
περασμένη Παρασκευή
προστέθηκαν στο απουσιολόγιο ακόμα δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι βρέ-

θηκαν θετικοί στον ιό. Θετικός βρέθηκε και
άνθρωπος του τεχνικού επιτελείου. Χθες έγινε νέος έλεγχος σε ολόκληρο το ποδοσφαιρικό τμήμα και τα αποτελέσματα ήταν όλα
αρνητικά.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση
της ομάδας ανέφερε: «Η Εταιρεία Απόλλων
Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει ότι
μετά από διαγνωστικό έλεγχο ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19
που υποβλήθηκε όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας
μας το πρωί του Σαββάτου
(17/4), όλα τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Η
ομάδα μας θα συνεχίσει
να ακολουθεί όλα όσα
προνοεί το πρωτόκολλο
της ΚΟΠ για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νό-

σου».
Αν και τα ονόματα των ποδοσφαιριστών
που νοσούν δεν έχουν γίνει γνωστά, είναι δεδομένο πως υπάρχει πρόβλημα για την τεχνική ηγεσία. Το πλάνο διαφοροποιείται και θα
πρέπει να βρεθούν και εδώ οι λύσεις για να
φτάσει η ομάδα στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Το μόνο σίγουρο στον Απόλλωνα είναι
πως η ομάδα θα παρουσιαστεί αποφασισμένη
για τη νίκη. Όσοι ποδοσφαιριστές κληθούν να
αγωνιστούν, θα δώσουν τον καλύτερό τους
εαυτό ώστε να σπρώξουν στο τρίποντο την
ομάδα και να τη βοηθήσουν να κάνει άλλο
ένα βήμα για κατάκτηση του τίτλου.
Οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας βρέθηκαν στο προπονητικό κέντρο την περασμένη
Παρασκευή και έδειξαν με την παρουσία τους
ότι παραμένουν δίπλα στην ομάδα. Ο μεγάλος
στόχος για κατάκτηση του τίτλου είναι κάτι
που αφορά όλους...

ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
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09’

Ωραία σέντρα του Σέχου και γυριστό σουτ
του Μποτεάκ από καλή θέση, η μπάλα
χτύπησε στον Τσέποβιτς και χάθηκε η
ευκαιρία.

Ανόρθωση:

22’

Λόρια, Αρτυματάς
(70’ Μανιάς),
Νταουσβίλι,
Οκριασβίλι (46’
Χριστοφή), Πηλέας
(66’ Καλτσάς), Μίχα
(46’ Χουσμπάουερ),
Αμπαρτζουμιάν,
Βργκοτς, Ρισβάνης,
Μαργκάσα (61’
Κορέια), Κορρέα
Σκόρερ: Κίτρινες: Ρισβάνης,
Νταουσβίλι
Κόκκινες: Διαιτητές: Βαλεντίν
Γκόμεθ (Νίκος
Εγγλέζου, Μάριος
Καλογήρου) VAR:
Εστράδα Τσαβιέ

Επικίνδυνη σέντρα του Λέτσιακς, η μπάλα
πέρασε παράλληλα από την εστία.

26’

Σέντρα του Μποτεάκ και απομάκρυνση του
Κορρέα, ο Λέτσιακς έκανε το σουτ εκτός
περιοχής με την μπάλα να φεύγει εκτός.

32’

Ωραία πάσα του Λέτσιακς στον Μποτεάκ,
αυτός έκανε το σουτ στο στόχο αλλά ο
Λόρια απομάκρυνε σε κόρνερ.

35’

Διαγώνιο σουτ του Σέχου, η μπάλα
τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Λόρια.

39’

ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΟΜΟΝΟΙΑ 0-2

Από σέντρα που έγινε από αριστερά, η
Μποτεάκ έκανε την κεφαλιά αλλά δεν
βρήκε το στόχο.

43’

Πάσα του Αμπαρτζουμιάν στον Μίχα, αυτός
έκανε το σουτ αλλά ο Λούφτνερ έβαλε την
κόντρα και παραχώρησε κόρνερ.

Ομόνοια:

44’

Φαμπιάνο, Λούφτνερ,
Λανγκ, Σέχου,
Λέτσιακς, Κούσουλος
(77’ Γκόμες), Γκόμεθ,
Παπουλής (88’
Τζιωνής), Μποτεάκ,
Τσέποβιτς (88’
Κακουλλής), Τιάγκο
Σκόρερ: 44’ Τιάγκο,
78’ Τσέποβιτς
Κίτρινες: Τιάγκο,
Τσέποβιτς, Μποτεάκ
Κόκκινες: -

ΓΚΟΛ 0-1: Γύρισμα του Σέχου στον Τιάγκο
και αυτός με απευθείας σουτ νίκησε τον
Λόρια γράφοντας το 0-1.

60’

Σέντρα του Μποτεάκ και προβολή του
Τσέποβιτς, ο Λόρια έσωσε την Ανόρθωση με
σπουδαία επέμβαση.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΚΑΘΕΚΤΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟΥ

Σημαντικό διπλό για την Ομόνοια
Η Ομόνοια πήρε σπουδαίο διπλό στην έδρα
της Ανόρθωσης. Ανέβασε τη διαφορά από τη 2η
ΑΕΛ στους 4 βαθμούς και από τον 3ο Απόλλωνα στους 6 βαθμούς. Οποιοδήποτε κι αν είναι
το αποτέλεσμα στο αυριανό ντέρμπι μεταξύ της
ΑΕΛ και του Απόλλωνα, το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ θα βγει κερδισμένο.
Ο Τιάγκο στο 44’ και ο Τσέποβιτς στο 78’
σκόραραν για το «τριφύλλι».
Στο πρώτο ημίχρονο ήταν η Ομόνοια η ομάδα που πίεσε τον αντίπαλο και προσπάθησε να
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για το γκολ. Η
ομάδα του Μπεργκ είχε κάποιες καλές στιγμές
και έχασε τη σημαντικότερη ευκαιρία στο 35ο
λεπτό. Σε εκείνο το χρονικό σημείο, ο Σέχου
έκανε ένα δυνατό σουτ έπειτα από πάσα του
Λέτσιακς. Το σουτ του Νιγηριανού σταμάτησε
στο οριζόντιο δοκάρι του Λόρια και η Ομόνοια
έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Η Ανόρθωση αρκέστηκε στο να αμύνεται και σε αρκετά
μεγάλο χρονικό διάστημα κράτησε τον αντίπαλο μακριά από την εστία του Λόρια.
Η σημαντικότερη στιγμή για την ομάδα της
Αμμοχώστου σημειώθηκε στο 43ο λεπτό όταν
ο Μίχα προσπάθησε με προβολή να νικήσει
τον Φαμπιάνο. Στη φάση ήταν και ο Λούφτνερ
που έβαλε την κόντρα και έστειλε την μπάλα σε

κόρνερ. Η επόμενη καλή ευκαιρία στο παιχνίδι
ήταν και το γκολ που σημείωσαν οι «πράσινοι».
Ο Σέχου βρήκε τον Τιάγκο εντός περιοχής
και ο Βραζιλιάνος με ωραίο σουτ στην κίνηση
νίκησε τον Λόρια για να γράψει το 0-1. Αυτό
ήταν και το αποτέλεσμα που οδήγησε τις δύο
ομάδες στα αποδυτήρια, με την Ομόνοια να έχει
το σκορ που την κρατούσε μέσα στο στόχο της.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με διπλή αλλαγή για την Ανόρθωση. Ο Χριστοφή πήρε τη
θέση του Οκριασβίλι και ο Χουσμπάουερ μπήκε αντί του Μίχα. Η Ανόρθωση έδειξε διάθεση
για να γίνει απειλητική προς την εστία του Φαμπιάνο. Ωστόσο, η πρώτη μεγάλη ευκαιρία χά-

θηκε και πάλι από την Ομόνοια.
Συγκεκριμένα στο 60ό λεπτό, ο Μποτεάκ
έκανε συρτή μπαλιά και ο Τσέποβιτς με προβολή έστειλε την μπάλα προς την εστία του Λόρια.
Η αντίδραση του τερματοφύλακα της Ανόρθωσης ήταν εντυπωσιακή, αφού πρόλαβε την
μπάλα πριν περάσει στα δίχτυα.
Η Ανόρθωση έγινε πιο επικίνδυνη επιθετικά
μετά το 66ο λεπτό, όταν μπήκε στο γήπεδο ο
Καλτσάς. Ο Ελλαδίτης έκανε καλή δουλειά από
δεξιά, χωρίς όμως να βρει η ομάδα του τη μεγάλη ευκαιρία.
Το παιχνίδι ξεκαθάρισε οριστικά στο 78ο
λεπτό, όταν ο Μάρκο Τσέποβιτς έστειλε με κοντινό σουτ την μπάλα στα δίχτυα του Λόρια. Ο
Σέρβος επιθετικός των «πράσινων» έγινε αποδέκτης της μπάλας από σέντρα του Σέχου. Η
μπάλα χτύπησε και στην πλάτη του Ρισβάνη
πριν καταλήξει στον Σέρβο, ο οποίος αφιέρωσε
το γκολ στον Έρνεστ Ασάντε.
Στα λεπτά που απέμειναν, η Ομόνοια αρκέστηκε να παίξει καλή άμυνα αφού είχε τον...
αέρα των δύο τερμάτων. Η Ανόρθωση προσπάθησε με κάποιες στημένες φάσεις να απειλήσει
την εστία του Φαμπιάνο, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.
Χρίστος Αποστολίδης

66’

Από λάθος του Κορρέα, ο Παπουλής έδωσε
στον Μποτεάκ και αυτός έκανε τη σέντρα
στην περιοχή. Ο Τιάγκο έκανε το σουτ, αλλά
ο Τσέποβιτς έκοψε άθελά του την πορεία
της μπάλας.

78’

ΓΚΟΛ 0-2: Σέντρα του Σέχου και ο
Τσέποβιτς από κοντινή απόσταση νίκησε
τον Λόρια και έδωσε προβάδισμα δύο
τερμάτων στην Ομόνοια. Ο Σέρβος
αφιέρωσε το γκολ στον Ασάντε.

83’

Ωραία συνεργασία Χριστοφή-Καλτσά, με
τον τελευταίο να γυρίζει προς τον Μανιά,
ο οποίος δεν μπόρεσε να νικήσει με...
τακουνάκι τον Φαμπιάνο.
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σαν σήμερα
2009:
«Έφυγε» τιμώμενος

Του
Χρίστου Αποστολίδη

Αρκετά τα σίριαλ πριν το… καλοκαίρι
Και τι δεν έχουμε ακούσει σε επίπεδο πληροφοριών όλο αυτό το διάστημα για τις κινήσεις
που θα γίνουν το καλοκαίρι. Παίκτες από τη μια
ομάδα στην άλλη, ενδιαφέρον από τις μεγάλες
ομάδες για πολλούς Κύπριους και πολλά άλλα.
Εδώ αξίζει να σημειώσουμε πως πέραν από τις
υπερβολές και τα κουτσομπολιά, υπάρχουν και
ρεπορτάζ που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Πολλά από αυτά μπορεί να μην επιβεβαιωθούν και ποτέ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι
«ράδιο αρβύλα». Εξηγώ αμέσως: Πιθανόν μια

βγήκε στον «αέρα» χωρίς να επιβεβαιωθεί και
επίσης γίνεται αντιληπτή στο «πιτς φιτίλι».
Θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης το γεγονός πως όλες οι ομάδες ξεκίνησαν να προγραμματίζονται και έχουν εντοπιστεί οι στόχοι από
την κυπριακή αγορά. Αυτός είναι και ένας λόγος
που έχουμε πολλά σίριαλ εδώ και ένα μήνα.
Το καλοκαίρι είναι μακριά, τα σενάρια είναι
πολλά και όρεξη να ‘χουμε να διαβάζουμε όσα
γράφονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα
πιστεύουμε και όλα.
Άντε και καλά… διαβάσματα, φίλοι μου.

ομάδα να βάλει έναν ποδοσφαιριστή στο στόχαστρό της και αυτή η είδηση να βγει προς τα
έξω από ένα δημοσιογράφο. Σε περίπτωση που
«στραβώσει», τότε η αποκλειστικότητα της είδησης δεν θα επιβεβαιωθεί ποτέ. Αυτό όμως δεν
καθιστά τον ρεπόρτερ αναξιόπιστο.
Υπάρχουν ωστόσο και ορισμένα άλλα θέματα που μόνο όταν διαβάσεις τις πρώτες τρεις
γραμμές αντιλαμβάνεσαι ότι τα «κλικς» δεν πάνε
καλά και πρέπει να ανέβουν. Είτε με μια είδηση που στον τίτλο θα γράφει «αποκλειστικό» ή
«αποκαλυπτικό», είτε με μια πληροφορία που

Φανατικός

2004:
«Καρέ» του νταμπλ

Η Ελλάδα κατέκτησε δύο χρυσά
μετάλλια στο 26ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυμναστικής
Ανδρών στη Λουμπλιάνα. Ο
Βλάσης Μάρας μοιράστηκε την
πρώτη θέση στο μονόζυγο με
τον Σλοβένο Aljaz Pegan και
βαθμολογία 9.787. Επίσης, ο Δημοσθένης Ταμπάκος μοιράστηκε
την πρωτιά στους κρίκους με
τον Ρώσο Alexander Safoshkin
και βαθμολογία 9.775.

1999:
Ο κύριος... ασίστ

Ο John Stockton των Utah Jazz
ξεπέρασε τις 13.000 ασίστ στην
καριέρα του στον αγώνα με τους
LA Lakers (109-93).

1999:
Τελευταίος αγώνας

Η «μάχη» θα είναι σκληρή
Τεράστιο παιχνίδι από κάθε άποψη θα είναι το λεμεσιανό ντέρμπι που θα ξεκινήσει στις 17:00. Ευχή όλων μας να δούμε καλό
θέαμα, σε μια αναμέτρηση που κρίνεται σημαντική και για τις δύο ομάδες.

Ο Wayne Gretzky έπαιξε στον
τελευταίο του αγώνα στο NHL
με τους New York Rangers, με
ήττα στην παράταση (2-1) από
τους Pittsburgh Penguins.

1991:
Έκλεισε τρίλιζα

Μας... ακολουθεί η Λα Λίγκα

Η κάθοδος ξένων διαιτητών για τα
παιχνίδια πρωταθλήματος αλλά και του
κυπέλλου είναι γεγονός. Η απαίτηση που
είχαν κάποια σωματεία έγινε και επιθυμία.
Το έχουμε γράψει πολλάκις ότι η λύση στα
προβλήματα της κυπριακής διαιτησίας δεν
είναι αυτή. Έστω και αν οι ξένοι διαιτητές
ομολογουμένως «βγάζουν» τα παιχνίδια
χωρίς κανένα πρόβλημα.
Με την κάθοδο ξένων διαιτητών απλά
ρίχνουμε κάτω από το χαλί όλα τα προβλήματα που προκύπτουν στο χώρο της διαιτησίας εδώ και πολλά χρόνια. Για ακόμα
μία σεζόν προσπαθούμε να διορθώσουμε
τα κακώς έχοντα με λάθος τρόπο.
Πρέπει να γίνουν ριζοσπαστικές κινήσεις. Πρέπει να ληφθούν ριζοσπαστικές
αποφάσεις. Μία εξ αυτών είναι και ο πλήρης επαγγελματισμός της διαιτησίας μας.
Ίσως έτσι δούμε άσπρη ημέρα.

Η Κατρίν Ντερέμπα από την
Κένυα έγινε η πρώτη γυναίκα
που τερμάτισε πρώτη για τέταρτη φορά σε πέντε χρόνια στον
Μαραθώνιο της Βοστόνης με
χρόνο 2 ώρες, 25 λεπτά και 13
δευτερόλεπτα.

2004:
Χρυσάφι...

Μάστανγκ

Δεν είναι λύση

2005:
Απόλυτη κυρίαρχος

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για
τέταρτη συνεχή χρονιά το
νταμπλ στο πόλο, κερδίζοντας
στον τελικό του Κυπέλλου τη
Βουλιαγμένη με 6-5.

Το μυστικό
Το ΑΠΟΕΛ έχει βελτιωθεί αισθητά από τη
μέρα που ο Σάββας Πουρσαϊτίδης ανέλαβε
την τεχνική ηγεσία. Οι εμφανίσεις της ομάδας μέσα στο γήπεδο, τα αποτελέσματα, αλλά
και η διάθεση των παικτών έχουν αλλάξει προς
το καλύτερο. Το μυστικό
της επιτυχίας του Ελλαδίτη ίσως να είναι το γεγονός ότι γνωρίζει τι εστί
ΑΠΟΕΛ… Άλλωστε έχει
περάσει από την ομάδα
και ως ποδοσφαιριστής
και αυτό μετράει αρκετά.
Δυστυχώς για το ΑΠΟΕΛ η πρόσληψη του
«Πούρσα»… άργησε λίγο. Ίσως εάν δινόταν
στον Ελλαδίτη η δουλειά εξ αρχής αντί του
Μικ Μακάρθι τα πράγματα να ήταν αλλιώς
για τους «γαλαζοκίτρινους». Βέβαια η σεζόν
ακόμη είναι σε εξέλιξη και η κατάκτηση του
Κυπέλλου αποτελεί μονόδρομο για το ΑΠΟΕΛ, έτσι ώστε να πάρει έναν τίτλο και παράλληλα να αγωνιστεί στο Γιουρόπα Λιγκ.

Απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών ο
παλαίμαχος άσος του Ολυμπιακού Μπάμπης Κοτρίδης, μία
ημέρα μετά τη βράβευσή του
στο πλαίσιο του καθιερωμένου
κάθε Μεγάλη Παρασκευή από το
1961 αγώνα παλαιμάχων Βραδυποριακός - Ταλαιπωριακός.

Ακούγεται απίστευτο αλλά είναι μια πραγματικότητα. Ότι
δηλαδή το ισπανικό πρωτάθλημα μοιάζει πολύ στο δικό μας.
Βλέποντας τη μάχη που γίνεται για κατάκτηση του τίτλου στα
πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στην Ισπανία υπάρχει κάτι το οποίο έχουμε και στο δικό μας πρωτάθλημα. Δηλαδη ότι με μια νίκη μπορεί η ομάδα που βρίσκεται στην 3η
θέση να πάει στην κορυφή. Στη χώρα μας έχουμε την Ομόνοια
στους 69 βαθμούς, ακολουθεί η ΑΕΛ με 68 και ο Απόλλωνας
είναι στην 3η θέση με 66. Στην Ισπανία έχουμε ως πρώτη την
Ατλέτικο με 67 βαθμούς, ακολουθεί η Ρεάλ με 66 και η Μπαρτσελόνα είναι στην 3η θέση με 65 βαθμούς. Πρωτάθλημα με
μεγάλο ενδιαφέρον είναι το γαλλικό, αλλά με κάπως πιο μακρινές τις αποστάσεις. Λιλ (69 βαθμούς), Παρί Σ.Ζ. (66 β.) και
Μονακό (65 β.).
Κόκορας

Η Γιουγκοπλάστικα (POP ‘84)
αναδείχθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλήτρια Ευρώπης, νικώντας την Μπαρτσελόνα
με 70-65 στον τελικό του Final
Four στο Παρίσι.

1968:
Τζάμπολ στο ΑΒΑ

Άρχισε το πρώτο πρωτάθλημα
μπάσκετ του ΑΒΑ (American
Basketball Association).

1966:
Έγραψε ιστορία

Ο Bill Russell έγινε ο πρώτος μαύρος προπονητής στην
ιστορία του ΝΒΑ με τους Boston
Celtics.

καλημέρα σας
n Τι να λένε άραγε ο πρόεδρος της ΚΟΠ,
Γιώργος Κούμας και ο επικεφαλής της διαιτησίας, Μίλοραντ Μάζιτς, για την «ομάδα» της Ομοσπονδίας;
n Άραγε είναι «χάπι» οι δύο άνδρες για την
εικόνα της διαιτησίας μας;
n Ανεξάρτητα από το «σιουμάλισμα» αμφοτέρων προς τους διαιτητές θεωρώ από
χλομό έως απίθανο να τους ικανοποιεί η
γενική εικόνα.
n Κι ας έκανε κοτζάμ επένδυση η ΚΟΠ για να
θέσει στη διάθεση των διαιτητών το VAR.
Ένα σημαντικό εργαλείο, νοουμένου ότι
χρησιμοποιείται σωστά.
n Επί τούτου επιτρέψετέ μου να διατηρώ τις

αμφιβολίες μου.
n Πολλοί Κύπριοι διαιτητές συνεχίζουν το
ίδιο... τροπάρι, με σοβαρότατα λάθη που
αλλοιώνουν αποτελέσματα σημαντικών
αγώνων.
n Σε σημείο που προκαλούν ασύστολα την
κοινή γνώμη. Διότι δεν μπαίνουν καν
στον κόπο να συμβουλευτούν το VAR και
μένουν ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι.
n Την ίδια ώρα ξεγυμνώνουν την ΚΟΠ με
ένα στριπτίζ αργό και βασανιστικό, προκειμένου να κάνουν τα δικά τους.
n Όσο για την Ομοσπονδία έμεινε στα λόγια
για τιμωρίες των διαιτητών που υποπίπτουν σε χοντρά λάθη.

n Μιλάμε για μπαρούφες που αμολούν οι
αξιωματούχοι της ΚΟΠ στα σεμινάρια διαιτησίας και την ίδια ώρα τις ξεχνούν.
n Διότι, κυρίες και κύριοι, εάν ήθελε πραγματικά να παίζονται οι διοργανώσεις της
επί ίσοις όροις, η ΚΟΠούλα, θα έπρεπε ήδη
κάποιοι διαιτητές να είναι σπίτι τους και
να διευθύνουν αγώνες στο «PlayStation».
n Αντί αυτού τους «τρώμε» κάθε τρεις και
λίγο στη μάπα και πληρώνονται από
πάνω!
n Εννοείται ότι η «ομάδα» της ΚΟΠ έπιασε
πάτο κι ας μην πήραν χαμπάρι οι καθ’
ύλην αρμόδιοι.
Άσχημος

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στα €175 εκατ. τα δάνεια προσφύγων στο ειδικό σχέδιο για ΜΕΔ
Στα περίπου 175 εκατομμύρια ευρώ από τα
συνολικά 545 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το
συνολικό ποσό μη εξυπηρετούμενων δανείων
(ΜΕΔ) που έχουν παραχωρηθεί σε πρόσφυγες
μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ) και με εγγύηση του κράτους και τα οποία καλύπτονται από
το κυβερνητικό σχέδιο διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων,
η επέκταση του οποίου τέθηκε σε εφαρμογή
στις 4 Ιανουαρίου 2021 και θα ισχύει μέχρι την

30ή Ιουνίου 2021.
Από τα €175 εκ., σύμφωνα με στοιχεία που
εξασφάλισε το ΚΥΠΕ, δάνεια ύψους περίπου
€100 εκ. έχουν δοθεί με κεφάλαια του κράτους
μέσω του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ), ενώ τα υπόλοιπα €75 εκ. έχουν δοθεί με κεφάλαια είτε του ΟΧΣ είτε του πρώην
Συνεργατισμού και με κρατική εγγύηση.
Συγκεκριμένα, από αυτά τα €75 εκατ. τα €11
εκατ. βρίσκονται στον ΟΧΣ, τα €7 εκατ. έχουν
μεταφερθεί από τον πρώην Συνεργατισμό στην

Μαζική αυτοκινητιστική πορεία διαμαρτυρίας
ενάντια στο ασφαλτικό στην Κόσιη
Αυτοκινητιστική πορεία διαμαρτυρίας διοργάνωσε η Επιτροπή
Αγώνα «Όχι στο ασφαλτικό Κόσιης Αραδίππου» χθες Σάββατο. Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διαμαρτυρίας ενάντια
στην προτεινόμενη μετεγκατάσταση των εργοστασίων ασφαλτικού Ιδαλίου και Τσερίου στην περιοχή Κόσιης.
Ο δήμαρχος Λάρνακας και πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, Ανδρέας Βύρας, δήλωσε πως σήμερα δίνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα
ότι η επαρχία Λάρνακας δεν είναι ο σκουπιδότοπος της Κύπρου.
Ο Α. Βύρας εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον αγώνα που
καταβάλλουν οι κάτοικοι του Ιδαλίου.
«Είναι απαράδεκτο το γεγονός δίπλα από σχολεία και κατοικημένες περιοχές να υπάρχουν αυτές οι βιομηχανίες», σημείωσε
προσθέτοντας ότι τα προβλήματα δεν λύνονται μεταφέροντάς τα
σε άλλες περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά.
«Τα προβλήματα λύνονται με σωστές χωροθετήσεις, με διάλογο
και με συγκεκριμένες ενέργειες, που δεν δημιουργούν σε άλλες
περιοχές προβλήματα», ανέφερε.
Ο δήμαρχος Αραδίππου, Ευάγγελος Ευαγγελίδης, δήλωσε πως
το πρόβλημα είναι η μετεγκατάσταση των εργοστασίων ασφάλτου,
που υπάρχουν κάπου αλλού και θέλουν να τα φέρουν κοντά μας.
Από την πλευρά του ο κοινοτάρχης Λυμπιών, Μιχάλης Γεωργίου, δήλωσε πως η κοινότητα Λυμπιών θα είναι για ακόμα μια
φορά στους δρόμους και δεν θα επιτρέψει αυτή την οχληρή βιομηχανία.
Εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα «Όχι στο ασφαλτικό Κόσιης
Αραδίππου», ο Ερμής Χριστοδούλου δήλωσε πως οι τρεις δήμοι
και οι εννέα κοινότητες της περιοχής Κόσιης είναι ενάντια στη
μετακίνηση του εργοστασίου ασφάλτου στην περιοχή. «Βέβαια είμαστε υπέρ της μετακίνησης από την κατοικημένη περιοχή Ιδαλίου για μια καλύτερη δημόσια υγεία και ποιότητα ζωής», ανέφερε
και πρόσθεσε πως «αυτό διεκδικούμε και εμείς για τις κοινότητές
μας».
Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στο χώρο στάθμευσης του
κέντρου δεξιώσεων Κοσμύρια στην Αραδίππου και ακολούθως η
αυτοκινητοπομπή κατευθύνθηκε προς τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς με κατεύθυνση προς Λευκωσία όπου και παρέμεινε για 15
λεπτά, αποκόπτοντας την κυκλοφορία.
Ακολούθως, η αυτοκινητιστική πορεία συνέχισε προς την έξοδο Κόσιης με τελική κατάληξη τη διασταύρωση, η οποία οδηγεί
στο ΧΥΤΥ Κόσιης, δίπλα από το μνημείο πεσόντων μελών του
ΟΗΕ, όπου οι διαμαρτυρόμενοι πραγματοποίησαν μαζική συγκέντρωση.

Ελληνική Τράπεζα, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται στην ΚΕΔΙΠΕΣ.
Όσον αφορά το σύνολο των δανείων, ύψους
€545 εκατ., τα οποία παραχωρήθηκαν σε πρόσφυγες και αφορούν είτε εξυπηρετούμενα είτε
μη εξυπηρετούμενα δάνεια, από αυτά τα €160
εκατ. δόθηκαν με κρατική εγγύηση και βρίσκονται τα €11 εκατ. στον ΟΧΣ, τα €59 εκατ. στην
Ελληνική Τράπεζα και τα υπόλοιπα στην ΚΕΔΙΠΕΣ. Τα υπόλοιπα €385 εκατ. έχουν δοθεί από
τον ΟΧΣ με κεφάλαια του κράτους.
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Της διαπλοκής και της αρπαχτής

Του
Άντρου
Καυκαλιά*

Ποτέ προηγουμένως δεν υπήρξε τόσος διασυρμός
της χώρας μας -στο εσωτερικό και στο εξωτερικό- όσο
την περίοδο διακυβέρνησης Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ. Ποτέ
προηγουμένως οι πολίτες δεν ένιωσαν τόση προσβολή
και απαξίωση από τους κρατούντες, όση εισέπραξαν την
περίοδο διακυβέρνησης Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ. Δεν είναι
υπερβολή να πούμε πως θεσμικά, πολιτικά, ηθικά, αξιακά, η κυβέρνηση κατρακύλησε τη χώρα στα τάρταρα!
Καθημερινά ξετυλίγεται ενώπιόν μας μια θεατρική
παράσταση του παραλόγου και του παραλογισμού. Οι
έχοντες την εξουσία, με σκοπό το κέρδος, με τις μεθόδους της διαπλοκής και της αρπαχτής, έχουν προκαλέσει τεράστια ζημιά στον τόπο και πλήγωσαν πολύ βαθιά
την κοινωνία, οδηγώντας το κράτος και τους θεσμούς σε
ανυποληψία.
Το επενδυτικό πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων,
που θεσπίστηκε με στόχο την ανόρθωση της οικονομίας,
έχει ξεχειλωθεί τόσο, όσο να φτάνει στα μέτρα αυτών
που θα κερδοφορούσαν.

Τα γραφεία τους υπέβαλλαν αιτήσεις πολιτογραφήσεων και οι ίδιοι τις ενέκριναν στο Υπουργικό, χωρίς να
δηλώνουν ποτέ σύγκρουση συμφερόντων. Αδιαφόρησαν
για τις προειδοποιήσεις και τις συστάσεις από το εσωτερικό και το εξωτερικό, γιατί στην ουσία αδιαφορούσαν
και για τον ενδεχόμενο διασυρμό της χώρας μας.
Τι άλλο πραγματικά πρέπει να ζήσουμε, να ακούσουμε, να δούμε να εκτυλίσσεται, ώστε επιτέλους η κυβέρνηση να αναλάβει τις πολιτικές της ευθύνες και να συναντήσει το περί δικαίου αίσθημα της κοινωνίας;
Εμβρόντητοι παρακολουθήσαμε τον Υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης να δηλώνει ότι δεν είναι θιασώτης αυτού του προγράμματος, κάνοντας λόγο για
βιομηχανία εξαρτήσεων και συμφερόντων. Ακούσαμε
τον Αρχιεπίσκοπο, απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας να σημειώνει ότι «πρέπει να σταματήσουμε όλοι να κλέβουμε». Είδαμε να αλλάζουν νόμους,
την τελευταία στιγμή, για το συμφέρον τους, να αγνοούν υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας να

βρίσκεται σε διαδικασία επί παραβάσει. Να αποκρύβουν
επιστολές οι οποίες στάλθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και μας προειδοποιούσαν πως μέσω αυτού του
προγράμματος υπονομεύονται θεμελιώδεις αρχές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών-μελών. Να αδιαφορούν για πορίσματα
του Γενικού Ελεγκτή, που αναφέρονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες δόθηκαν πολιτογραφήσεις
χωρίς εξουσιοδότηση νόμου, ότι επενδύσεις έμειναν στα
χαρτιά, ότι αγοραπωλητήρια έγγραφα που καταχωρήθηκαν στο Κτηματολόγιο ακυρώθηκαν, ότι έγιναν πράξεις
με υπερτιμημένες τιμές.
Παρανομίες και με το ΦΠΑ: 5% αντί του 19% η καταβολή προς το κράτος… εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ η
απώλεια του δημοσίου.
Η παραδοχή και η ανάληψη της πολιτικής, θεσμικής
και προσωπικής ευθύνης για το «πρόγραμμα της ντροπής» είναι μονόδρομος! Άλλως πως δεν γίνεται!
*Υποψήφιος βουλευτής ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις Λεμεσού

Λεμεσός: Το Σύστημα Υγείας εκπέμπει S.O.S.

Του
Πέτρου
Κλεάνθους*

Είναι γεγονός και δεν αποτελεί υπερβολή. Το Γενικό
Νοσοκοµείο της επαρχίας Λεµεσού υποφέρει από «χρόνια
ασφυξία». Η κατάσταση ήταν προβληµατική από πριν την
πανδηµία της COVID-19. Ωστόσο, η εµφάνιση της πανδηµίας επιβάρυνε ακόµα περισσότερο τα προβλήµατα του
νοσοκοµείου και κυρίως απέδειξε ότι το δηµόσιο σύστηµα
υγείας είναι ανέτοιµο να χειριστεί αποτελεσµατικά σοβαρές έκτακτες καταστάσεις.
Η καταγραφή προβληµάτων δεν έχει τέλος. Η υποστελέχωση είναι το σοβαρότερο πρόβληµα καθώς και η πηγή
για την ανάδειξη άλλων προβληµάτων. Όλα τα Τµήµατα
και οι Κλινικές λειτουργούν µε µικρότερο προσωπικό σε
σχέση µε τις πραγµατικές ανάγκες. Το γεγονός ότι τα νοσοκοµεία δεν έχουν ακόµα καταρρεύσει, οφείλεται στις
προσπάθειες που καταβάλλει το προσωπικό που έχει
αποµείνει επιδεικνύοντας υπερβάλλοντα ζήλο που ξεπερνά τις ανθρώπινες αντοχές. Χαρακτηριστικά, καταγράφονται περιπτώσεις νοσηλευτών οι οποίοι δεν έχουν πάρα
καμία μέρα άδειας ανάπαυσης για έναν ολόκληρο χρόνο.
Oι αγορές αναλώσιµων υλικών γίνονται µε το σταγονόµετρο. H έλλειψη σε γάντια, σύριγγες, γάζες και άλλο

εξοπλισμό έχουν καταστεί πλέον μόνιμο φαινόμενο. Το
ίδιο συµβαίνει και µε τα υλικά καθαρισµού -oι καθαρίστριες πολλές φορές αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν είδη
υγιεινής που αγοράζουν οι ίδιες.
Η αργοπορία της κυβέρνησης στην αγορά και εγκατάσταση μαγνητικού τοµογράφου έχει ως αποτέλεσµα να
καθορίζονται ραντεβού σε µακρινό χρόνο ή να αποστέλλονται ασθενείς µαζικά στον ιδιωτικό τοµέα. Τα ποσά που
έχει δώσει µέχρι σήµερα η κυβέρνηση προς ιδιωτικά ακτινολογικά κέντρα, ισοδυναµούν µε την αγορά και εγκατάσταση όχι ενός αλλά περισσότερων MRI στο Νοσοκοµείο
της Λεµεσού. Αλόγιστη σπατάλη από τη µια, καθυστέρηση
που µπορεί να στοιχίσει ανθρώπινες ζωές από την άλλη
και µια σκιά που αιωρείται, όχι άδικα, ότι η κυβέρνηση
κινείται βραδέως για να µην ενοχλήσει µεγάλα οικονοµικά
συµφέροντα που επωφελούνται από αυτήν την κατάσταση.
Εκεί όµως όπου η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς
είναι στο Τµήµα Πρώτων Βοηθειών. Οι Πρώτες Βοήθειες πέρα από την υποστελέχωση και τις ελλείψεις, έχουν
περιοριστεί σε χώρους µε αποτέλεσµα να µην µπορούν

να ανταποκριθούν πλήρως στα έκτακτα περιστατικά ούτε
στον µεγάλο όγκο ασθενών που επισκέπτονται το Τµήµα.
Εύλογα µπορεί κάποιος να αναρωτηθεί ποια θα είναι η
κατάληξη για µια περίπτωση ασθενή που χρήζει άµεσης
ιατρικής φροντίδας και δεν έχει την οικονοµική δυνατότητα να ζητήσει φροντίδα ιδιωτικά.
Οι ευθύνες για όλα τα πιο πάνω δεν µπορεί να καταλογιστούν σε κανέναν άλλο εκτός από την κυβέρνηση.
Η συντηρητική πολιτική της κυβέρνησης ∆ΗΣΥ - Αναστασιάδη έχει οδηγήσει το δηµόσιο σύστηµα υγείας και
µαζί το Γενικό Νοσοκοµείο Λεµεσού στο µαρασµό. Αδιαφορούν πλήρως για την υγεία του λαού και αυτό επιβεβαιώνεται από τις στατιστικές που παρουσιάζουν την
Κύπρο να είναι το κράτος µε τις χαµηλότερες δαπάνες
στον τοµέα της Υγείας ανάµεσα στα κράτη της Ε.Ε. με
2,7% του ΑΕΠ σε σύγκριση µε το 7% που είναι ο µέσος
όρος. Ο τοµέας της Υγείας και στη Λεµεσό και σε ολόκληρη την Κύπρο θα πρέπει να µπει σε έναν ολοκληρωµένο
σχεδιασµό για να µπορέσουν να δοθούν λύσεις στα προβλήµατα που υπάρχουν.
*Υποψήφιος βουλευτής ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες ∆υνάµεις Λεµεσού

Τρία ερωτήματα για τους Αμμοχωστιανούς

Του
Γιώργου
Κουκουμά*

Η επαρχία μας -η Αμμόχωστος- και ο κόσμος της βρίσκονται σήμερα μπροστά από τρία ανοιχτά μέτωπα.
Πρώτα και κύρια, η κατεχόμενη περίκλειστη πόλη της
Αμμοχώστου. Η πόλη -στην οποία θα έπρεπε η δική μας
γενιά να είχε γεννηθεί και μεγαλώσει- είναι σήμερα αντιμέτωπη με την απειλή του εποικισμού. Τελικά δηλαδή, οι
απειλές της Τουρκίας δεν ήταν πυροτέχνημα, όπως νόμιζε η
κυβέρνηση. Ούτε ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου που τον περασμένο Αύγουστο προέβλεπε ότι μέχρι τον Οκτώβρη θα έχουμε
εξελίξεις στο Κυπριακό και για αυτό «δεν ανησυχούσε» για
το Βαρώσι, είπε την αλήθεια στους Βαρωσιώτες. Αν μάλιστα
δεν υπάρξει λύση ή επανέναρξη των διαπραγματεύσεων
το επόμενο διάστημα, οι Βαρωσιώτες θα υποστούν ένα νέο
δράμα. Θα βλέπουν από τις οθόνες τους να εξελίσσεται η
λεηλασία της πόλης από τους τουρκικούς μεγαλοεπιχειρηματικούς ομίλους.
Είναι ακόμα η ελεύθερη Αμμόχωστος. Η περιοχή διαχρονικά αντιμετώπιζε ελλείψεις σε υποδομές και υπηρεσίες,

στη στελέχωση και υποδομή του νοσοκομείου, στα αναπτυξιακά έργα που εξαγγέλλονται και δεν υλοποιούνται, στα
Τοπικά Σχέδια των δήμων που ακόμα περιμένουν απάντηση από το κράτος. Τώρα όμως, υφίσταται και τις τρομακτικές
συνέπειες του εκμηδενισμού του τουρισμού. Το αίτημά μας
λοιπόν να ανακηρυχθεί η ελεύθερη Αμμόχωστος ως περιοχή πληγείσα από την πανδημία ώστε να στηριχθεί δραστικά
με κρατικούς και ευρωπαϊκούς πόρους είναι πιο επιτακτικό
από ποτέ.
Και βέβαια, η Αμμόχωστος του προσφυγικού κόσμου που
είναι διάσπαρτος σε όλη την Κύπρο. Αποτελεί ντροπή για
τη χώρα η ποιότητα ζωής σε μια σειρά από συνοικισμούς.
Διαμερίσματα σε άθλια κατάσταση, πολυκατοικίες χωρίς
ασανσέρ, κόσμος σε απόγνωση. Ταυτόχρονα, το κούρεμα
των στεγαστικών προγραμμάτων και η γραφειοκρατία αφήνουν εκατοντάδες ζευγάρια στο περίμενε και στο έλεος των
τραπεζών και των ενοικίων. Δώδεκα εκατομμύρια ευρώ που
ήταν προϋπολογισμένα για τους συνοικισμούς και άλλα

ογδόντα εκατομμύρια που προορίζονταν για τα προγράμματα της Μέριμνας έμειναν αδιάθετα. Δηλαδή, η παρούσα
κυβέρνηση όχι μόνο μείωσε τις δαπάνες για τους πρόσφυγες, αλλά ακόμα και αυτά που εγκρίνονται, δεν τα υλοποιεί.
Ο κόσμος της Αμμοχώστου λοιπόν έχει -πιστεύω- ενώπιόν του τρία μεγάλα ερωτήματα: Ποια είναι η δύναμη που
δείχνει το δρόμο για τη λύση του Κυπριακού στη συμφωνημένη βάση, για απελευθέρωση και επανένωση που μόνο
αυτή μπορεί να σώσει το Βαρώσι και ολόκληρη την Κύπρο;
Πώς θα πιέσουμε αποφασιστικά την κυβέρνηση για όσα δικαιούται η ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου; Ποιοι, μέσα και
έξω από τη Βουλή, στάθηκαν, στέκονται και θα βρίσκονται
και αύριο δίπλα στον προσφυγικό κόσμο, απαιτώντας μια
πολιτική που να ανταποκρίνεται στις σημερινές τους ανάγκες.
Η ψήφος στο ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις είναι
ακριβώς η απάντηση σε αυτά τα τρία ερωτήματα.

κάτω από ό,τι ποτέ φανταστήκαμε ότι μπορούσαν να μας
πάρουν η ελίτ και τα τζάκια του τόπου. Αυτοί που λυμαίνονται για χρόνια τον τόπο και αλλάζοντας μορφές, είτε ως
τραπεζίτες, είτε ως χρηματιστές, είτε ως έμποροι γης, είτε
ως έμποροι υπηκοοτήτων, είτε ως μεσάζοντες διακίνησης
μαύρου χρήματος, είτε εσχάτως και ως έμποροι της μισής
μας πατρίδας, αλλά πάντα με τον ίδιο στόχο, να σπαράξουν
όλους τους άλλους, να εξυπηρετήσουν τους κομπιναδόρους της υφηλίου για να πλουτίσουν εύκολα και γρήγορα.
Ό,τι και να σηκώσουν όμως οι πλάτες μας δεν είναι ποτέ
δυνατόν να σηκώσουν τον ορατό κίνδυνο της τουρκοποίησης της πατρίδας. Με έναν επικεφαλής του κράτους να
περιφέρεται και να πλασάρει ιδέες που παραπέμπουν σε
δύο κράτη, που εν τη ρύμη του λόγου (αν ήταν έτσι) αναφέρεται σε ΑΟΖ τους και ΑΟΖ μας, είναι πλέον καθαρό πως

στο εμπόριο του «συστήματος» μπαίνει πλέον και η πατρίδα
μας. Γιατί όσοι δεν αντιλαμβάνονται πως η παράδοση της
μισής μας πατρίδας στην Τουρκία καθίσταται και υποθήκη
της υπόλοιπης στις ορέξεις της, τότε δεν είναι σε επαφή με
την πραγματικότητα.
Με αυτά στο μυαλό ο/η ψηφοφόρος του Μάη καλείται
να αποφασίσει εάν θα επιβραβεύσει τους εμπόρους της αξιοπρέπειας και της πατρίδας του/της ή εάν θα δώσει το σύνθημα της αλλαγής πλεύσης, επενδύοντας στη μόνη συνεπή
δύναμη που μπορεί να ενώσει το λαό και τον τόπο και να
χαράξει μια νέα καθαρή πορεία στηρίζοντας τους συνδυασμούς του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. Τώρα είναι η
τελευταία ευκαιρία για την ένωση του τόπου και του λαού…
ας μην τη χάσουμε και πάλι.

*Υποψήφιος βουλευτής ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις Αμμοχώστου

Γιατί δεν πάει άλλο...

Του
Κυριάκου
Παρπούνα*

Με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές του Μάη και με
την ψυχή στραμμένη στις εκλογές του 2023. Αυτό είναι που
νιώθουμε στην τελική ευθεία των εκλογών του Μάη. Καταθέτουμε μια καθαρή πρόταση με ένα αντικειμενικά ποιοτικό ψηφοδέλτιο με έμπειρο δυναμικό και εξειδικευμένους
επιστήμονες που ζητούν την εμπιστοσύνη του λαού για να
γίνουν η βάση πάνω στην οποία θα κτιστεί το καλύτερο αύριο. Για την επόμενη μέρα, πάνω στην οποία επενδύουμε
ο καθένας ό,τι κεφάλαιο διαθέτει για το καλό όλων. Πάνω
στην οποία επενδύουμε την ψυχή μας, όχι γιατί αυτοσκοπός είναι η εξουσία, ούτε η εμμονή για να φύγουν «αυτοί»
και να έρθουμε «εμείς». Αλλά στη λογική πως χρωστούμε
στα παιδιά μας να βάλουμε πλάτες για μια νέα αρχή. Γιατί
νιώθουμε ό,τι νιώθει ο κάθε προβληματιζόμενος συμπολίτης μας, πως δεν πάει άλλο... Πως αυτό που ζούμε είναι πιο

* Υποψήφιος βουλευτής ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις Λευκωσίας
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συναντήσεις

Πέτρος Χαραλάμπους: Να φέρουμε όλο και περισσότερα παιδιά κοντά στον μαγικό κόσμο του σινεμά
Ο Αντώνης Γεωργίου συναντάει τον σκηνοθέτη Πέτρο Χαραλάμπους, καλλιτεχνικό διευθυντή του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες για Παιδιά και Νέους που διεξάγεται στο
πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες – Κύπρος 2021.

Η τέχνη πάντα βρίσκει τρόπους να ανθεί σε δύσκολους καιρούς
Τα εργαστήρια είναι η πρώτη επαφή
για αυτούς που τώρα ξεκινούν να
μαθαίνουν για τον μαγικό κόσμο του
κινηματογράφου. Για αυτούς που
ήδη είναι κοντά, μια ευκαιρία να
τον αγαπήσουν περισσότερο και να
εμβαθύνουν
Τι ακριβώς είναι το «Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες για Παιδιά και Νέους»;
Είναι ένα πληροφοριακό (δηλαδή όχι διαγωνιστικό) φεστιβάλ κινηματογράφου που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 9-14, αλλά και στα
μεγαλύτερα παιδιά που αγαπάνε το σινεμά. Με
προβολές βραβευμένων ταινιών από όλο τον κόσμο, με πολλά εργαστήρια για παιδιά 12-18, με
διαγωνισμούς και βραβεία.
Είναι η έβδομη χρονιά που είναι ενταγμένο
στο γενικότερο φεστιβάλ, ποια είναι η αποτίμηση όλων αυτών των χρονιών;
Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια καταφέραμε να
είμαστε κοντά στα παιδιά και να τους προσφέρουμε, με ό,τι μέσα διαθέταμε, πολλές όμορφες
ταινίες, δημιουργικές δράσεις και πολλά εργαστήρια με ταλαντούχους εισηγητές. Με όλες τις
δυσκολίες και τον μικρό προϋπολογισμό, ενάντια στην πανδημία και τις ανατροπές, συνεχίζουμε με πολλή όρεξη και αγάπη για τα παιδιά
και τον κινηματογράφο! Ελπίζουμε χρόνο με το
χρόνο να μεγαλώνουμε, να φέρνουμε όλο και
περισσότερα παιδιά κοντά στον μαγικό κόσμο
του σινεμά και να υπηρετούμε το σκοπό που αρχικά ξεκίνησαν οι προκάτοχοί μου.
Τα διάφορα εργαστήρια γίνονται για να
αγαπήσουν περισσότερο τον κινηματογράφο οι νέοι και τα παιδιά ή για να γνωρίσουν την τέχνη του κινηματογράφου;
Και τα δύο! Τα εργαστήρια είναι η πρώτη επαφή για αυτούς που τώρα ξεκινούν να μαθαίνουν
για τον μαγικό κόσμο του κινηματογράφου. Για
αυτούς που ήδη είναι κοντά, μια ευκαιρία να
τον αγαπήσουν περισσότερο και να εμβαθύνουν.
Να κερδίσουν γνώσεις από τις εμπειρίες που
θα μοιραστούν μαζί τους οι επαγγελματίες του
χώρου από Κύπρο και εξωτερικό. Να κάνουν
ερωτήσεις, να εμπνευστούν, να πάρουν ιδέες, να
αντιγράψουν, να πάρουν το κινητό τους και να
κάνουν τις δικές τους ταινίες!
Έχουμε ταλέντα στην Κύπρο που θα μπορούσαν να ασχοληθούν με τον κινηματογράφο; Πώς τα στηρίζουμε; Γνωρίζετε κατά
πόσον υπάρχει μάθημα κινηματογράφου
στα σχολεία; Θα έπρεπε;
Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια στο χώρο, ως
σκηνοθέτης, αλλά και τα τρία τελευταία χρόνια
που είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής στο παιδικό
φεστιβάλ, έχω γνωρίσει πολλά παιδιά με ταλέντο, με δίψα για μάθηση, με δημιουργικές ιδέες και την ανάγκη για έκφραση. Είχα τη χαρά
να συνεργαστώ στην ταινία μου, Το Αγόρι στη
Γέφυρα, με παιδιά 12 χρονών που ήταν και οι
πρωταγωνιστές. Η συνεργασία μας ήταν υπέροχη και ένιωθα ότι είχα απέναντί μου επαγγελματίες ηθοποιούς. Τώρα μαθαίνω ότι θα σπουδάσουν υποκριτική και σκηνοθεσία. Άρα καλώ τα
παιδιά να λαμβάνουν μέρος στα εργαστήρια, να
κυνηγούν τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται
και να βλέπουν πολλές ταινίες. Γίνονται πολλές
προσπάθειες για ένταξη της κινηματογραφικής
παιδείας στα σχολεία, αλλά θεωρώ ότι θα πάρει
λίγο χρόνο ακόμη για να υλοποιηθεί. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου κάνει πολλές προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση. Μέσα από
τον κινηματογράφο τα παιδιά μπορούν να γνω-

Μέσα από τον κινηματογράφο τα
παιδιά μπορούν να γνωρίσουν
τον κόσμο, να μάθουν για
άλλες κουλτούρες, να μάθουν
να εκφράζονται, να δουλεύουν
σε ομάδες, να ταξιδεύουν, να
ονειρεύονται και όχι μόνο
Σκηνοθετών.
ρίσουν τον κόσμο, να μάθουν για άλλες κουλτούρες, να μάθουν να εκφράζονται, να δουλεύουν σε ομάδες, να ταξιδεύουν, να ονειρεύονται
και όχι μόνο. Όχι μόνο πρέπει, αλλά θεωρώ ότι
επιβάλλεται.
Ο διαγωνισμός Νεαρών Σκηνοθετών (και
σκηνοθετριών) εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο; Εκτός από τα βραβεία θα υπάρξει ανατροφοδότηση των νεαρών σκηνοθετών/
σκηνοθετριών;
Το φεστιβάλ, για πρώτη φορά φέτος, σε συνεργασία με την παιδική έκδοση του Διεθνούς
Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Κύπρου - Όψεις
του Κόσμου (Animafest Cyprus) διοργανώνει
τον 1ο Διαγωνισμό Νεαρών Σκηνοθετών, μέσω
της δράσης «Τι θα άλλαζες εσύ στον κόσμο;» Ο
διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές 12-18
ετών που καλούνται να δημιουργήσουν τη δική
τους ταινία μικρού μήκους διάρκειας μέχρι τριών λεπτών. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε
στους συνδέσμους: www.animafest.com.cy και
www.cyprusfilmdays.com
Με το διαγωνισμό αυτό θέλουμε να ανακαλύψουμε τα νέα ταλέντα, να δημιουργήσουμε τους
σινεφίλ του μέλλοντος, τους νέους κινηματογραφιστές ή τουλάχιστον να δώσουμε τις ευκαιρίες
στους νέους που σκέφτονται να ασχοληθούν με
τον κινηματογράφο, με τις υποτροφίες που μας
προσφέρει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, σε δύσκολους καιρούς, να ακολουθήσουν τα όνειρά
τους.
Χρηματικά βραβεία προσφέρει η Ένωση Σκη-

νοθετών Κύπρου που μας στηρίζει και θα κάνει
και ένα talent scout!
Τι περιλαμβάνει (συνοπτικά) το πρόγραμμα; Πόσο έχει αλλάξει, επηρεαστεί από την
πανδημία;
Φέτος αποφασίσαμε ότι δεν θα αφήσουμε τη
χρονιά να χαθεί όπως και πέρσι λόγω της πανδημίας. Θέλαμε να δηλώσουμε παρόντες και να
είμαστε κοντά στα παιδιά προσφέροντάς τους,
έστω διαδικτυακά, όσες περισσότερες ευκαιρίες
μπορούσαμε για δημιουργία και έμπνευση. Η
προσωπική επαφή στο χώρο μας είναι πολύ σημαντική. Η πρακτική εξάσκηση και η τριβή που
τις προηγούμενες χρονιές είχαν τα παιδιά στα
εργαστήρια ήταν πάρα πολύ σημαντική. Η φυσική παρουσία στο σινεμά και η εμπειρία της μεγάλης οθόνης μάς λείπει σίγουρα και είναι αναντικατάστατη. Παρ’ όλα αυτά επιλέξαμε τέσσερις
πολύ ξεχωριστές ταινίες που έχουν ταξιδέψει και
βραβευθεί σε πολύ μεγάλα φεστιβάλ νεανικού
κοινού και τις προσφέρουμε ανοιχτά στα παιδιά,
στα σχολεία, στις οικογένειες διαδικτυακά. Πέντε πολύ σημαντικοί επαγγελματίες του χώρου
από Κύπρο και το εξωτερικό θα προσφέρουν τις
εμπειρίες και τα βιώματά τους σε παιδιά 12-18
χρόνων, αλλά και στο ευρύ κοινό. Τα βραβεία
νεανικού κοινού της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας
Κινηματογράφου όπου για δεύτερη χρονιά ως
φεστιβάλ και χώρα συμμετέχουμε είναι μια πολύ
σημαντική δράση. Για αυτό καλούμε τα παιδιά
12-14 χρόνων να γίνουν μέρος της κριτικής μας
επιτροπής. Έχουμε επίσης τα Βραβεία Νεαρών

Έχει επηρεάσει η πανδημία την τέχνη του
κινηματογράφου και πώς;
Αρχικά θεωρώ πως η τέχνη πάντα βρίσκει
τρόπους να ανθεί σε δύσκολους καιρούς. Οι δημιουργοί βρίσκουν τρόπους έκφρασης στα δύσκολα. Ανέκαθεν. Στα θετικά είναι πως η πανδημία έφερε νέα θεματολογία, νέες δημιουργικές
ιδέες και έδωσε στους σκηνοθέτες και σεναριογράφους υλικό που παρ’ όλο που γεννήθηκαν
σε κλειστά δωμάτια έχουν το εξής χάρισμα
-μπορούν να μιλήσουν σε όλο τον κόσμο! Όλοι
μας μπορούμε να ταυτιστούμε γιατί το βιώσαμε
συλλογικά.
Κλειστές κινηματογραφικές αίθουσες, φεστιβάλ να ακυρώνονται, ταινίες που ψάχνουν
πρεμιέρες, ανεργία επαγγελματιών του χώρου,
λιγότερα γυρίσματα και αυτοί που καταφέρνουν
να βρεθούν σε σετ αντιμετωπίζουν τις πολλές
απαιτήσεις που επιβάλλουν τα πρωτοκολλά και
πολλά άλλα τα αρνητικά. Στην Κύπρο ήμασταν
τυχεροί γιατί εν καιρώ πανδημίας καταφέραμε
να υλοποιήσουμε πολλές παραγωγές. Θετική
σκέψη και η ευχή να επιστρέψουμε σύντομα
στις αίθουσες.

Περισσότερες πληροφορίες στους
συνδέσμους
https://cyprusfilmdays.com/index.php/
cfd-for-children/
https://www.facebook.com/
CFDchildren/
Τηλέφωνο: 70008242. Email:
cyprusfilmdaysyouth@gmail.com
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Στη σκηνή παρουσιάζεται η παραγωγή Μείνε Δίπλα μου
Η Θεατρική Ομάδα Persona παρουσιάζει
τη θεατρική παραγωγή «Μείνε Δίπλα μου»
των Κώστα Σιλβέστρου, Χριστίνας Κωνσταντίνου και Πάνου Μακρή σε σκηνοθεσία και
τελική δραματουργική επεξεργασία Κώστα
Σιλβέστρου. Μία αλληγορική θεώρηση του
«Νεαρού Βασιλιά» του Όσκαρ Ουάιλντ, μέσα
από το φακό της σύγχρονης σκληρής πραγματικότητας.
Μια παράσταση που γεννήθηκε στην καρδιά της πανδημίας με μαύρο χιούμορ και
κυνική διάθεση, με το παράλογο και το οξύμωρο να έχουν την πρώτη θέση. Πρόκειται
για μια παράσταση επινοημένου θεάτρου, η
οποία πρωτοσυστήθηκε στους θεατές τον περασμένο Φεβρουάριο μέσα από την online
streaming προβολή της.

Flea Theatre στη Λευκωσία
Παρασκευή, 23 Απριλίου, 7 και 14
Μαΐου
Σάββατο 24 Απριλίου, 8 και 15 Μαΐου
Κυριακή 25 Απριλίου και 9 και 16
Μαΐου
Δευτέρα και Τρίτη 17 και 18 Μαΐου
Όλες οι παραστάσεις ξεκινούν στις
7:00 μ.μ.
Δυο αδέρφια στην επαρχία, παρατημένα
στο έλεος της τύχης, έχοντας χάσει τη μητέρα
τους από ανίατη ασθένεια, αποφασίζουν, μετά
από πολλή σκέψη, να πραγματοποιήσουν την
τελευταία της επιθυμία. Ο θάνατός της κι η
στερνή παράκλησή της -ακραία, παράδοξη,
ωμή και μακάβρια- δίνει σ’ αυτήν μια επ’
αόριστον παράταση στα εγκόσμια, και στους

ίδιους, μια μοναδική ευκαιρία για επιβίωση.
Οι κώδικες ηθικής ανατρέπονται από την ίδια
την ανάγκη.
Ομάδα Δραματουργίας: Κώστας Σιλβέστρος, Χριστίνα Κωνσταντίνου, Πάνος Μακρής, Σκηνοθεσία - Τελική Δραματουργική

επεξεργασία: Κώστας Σιλβέστρος, ΣκηνικάΚοστούμια: Σωσάννα Τομάζου, Μουσική: Δημήτρης Σπύρου, Σχεδιασμός Φωτισμού: Σεσίλια Τσελεπίδη
Επί σκηνής: Χριστίνα Κωνσταντίνου, Πάνος Μακρής

«Χώμα στο Χώμα» του Πίντερ με Φυρογένη και Αραούζο
Ποια εξουσία νομίζεις πως έχεις εσύ,
που να σου δίνει το δικαίωμα να συζητάς
για μια τέτοια βιαιοπραγία;»
Όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου: To
μονόπρακτο θεατρικό του Χάρολντ Πίντερ, «Χώμα στο Χώμα» (1996), είναι
ίσως το πιο μυστήριο έργο του Νομπελίστα συγγραφέα και τον Μάιο θα δούμε
στη σκηνή την Στέλα Φυρογένη και
τον Ανδρέα Αραούζο να μελετούν τους
συνειρμούς και τους συμβολισμούς αυτού του ντουέτου.
Το έργο έχει χαρακτηριστεί ως «μια
κρυπτογραφημένη παραβολή για την
αποδοχή της βίας». Η Ρεμπέκα και ο
Ντέβλιν φαίνεται να βρίσκονται στο
σαλόνι του σπιτιού τους, όμως η σχέση τους ποτέ δεν καθορίζεται. Εκείνος
φαίνεται να την ανακρίνει κι εκείνη
αποκαλύπτει προσωπικές εικόνες. Η
συζήτηση αλλάζει συνεχώς: γίνεται
αναφορά σε ένα τρίτο άτομο, κάποιους
συγγενείς και κάποιους ξένους, κάποιους ξεναγούς, παιδιά ξένα και μη,
ένα εργοστάσιο, μια ηχώ αστυνομικής
σειρήνας και μια καινούργια ασθένεια…
Η Φυρογένη και ο Αραούζος, επι-

Death by karaoke
Μια επινοημένη παράσταση των Sakari
Laurila και Λίας Χαράκη

χειρώντας την ερμηνευτική αποκωδικοποίηση του κειμένου του Πίντερ,
αναλαμβάνουν τη σκηνοθεσία των ρόλων τους, ενώ σκηνικά και κοστούμια
υπογράφει η Ρέα Ολυμπίου, τους φωτισμούς ο Νίκος Μυλωνάς και τη μουσική ο Σταύρος Μακρής. Στηρίζουν οι
Πολιτιστικές Υπηρεσίες.

με αφορμή
Η isnotgallery παρουσιάζει για 13η συνεχόμενη χρονιά το θεσμό Πλούσια Τέχνη σε Δύσκολους Καιρούς. ΄Ένας θεσμός του οποίου η ονομασία μεταλλάζεται για να ταιριάζει κάθε φορά
στις εκάστοτε κοινωνικές περιστάσεις.
Ο θεσμός ξεκίνησε το 2008 με τον τίτλο
Cheap Art, ως ένα μάλλον χλευαστικό σχόλιο ως
προς το τότε κοινωνικό φόντο της οικονομικής
αφθονίας που επικρατούσε και τα bubbles αυτής. Σύντομα ακολούθησε η οικονομική κρίση
που ξεκίνησε με το κραχ επιχειρήσεων και επενδυτικών τραπεζών. Τα επόμενα χρόνια επικράτησε ένα οικονομικό και κατ’ επέκταση κοινωνικό κομφούζιο, με τους Κυπρίους να βιώνουν
το κούρεμα τον Μάρτη του 2013 (15 Μαρτίου
2013, μέρα η οποία δύσκολα ξεχνιέται).
Κατά την περίοδο της αρχής της εγχώριας
οικονομικής κρίσης, ο τίτλος της έκθεσης μεταλλάχθηκε σε Πλούσια Τέχνη σε Φτωχούς Καιρούς.
Εδώ, η φράση «φτωχοί καιροί» σκιαγραφούσε το
επικρατέστερο κοινωνικό αίσθημα, καθώς και
τους φόβους μας. Έχοντας διανύσει εφτά χρόνια
με αυτόν τον τίτλο, φτάνουμε στο 2021. Έτσι, η
ανάγκη για μετατροπή του τίτλου της έκθεσης
είναι ακόμα μια φορά επιτακτική: Πλούσια Τέχνη σε Δύσκολους Καιρούς. Δεν χρειάζονται
φλύαρες περιγραφές για τα όσα βιώνουμε.
Στη φετινή διοργάνωση λαμβάνουν μέρος εί-

Λεβέντειος Πινακοθήκη,
Λευκωσία.
Πρεμιέρα: 8 Μαΐου 2021
Δύο παραστάσεις κάθε Τετάρτη,
Σάββατο και Κυριακή στις 7.00
μ.μ. και στις 8.30 μ.μ.

Βγάζουμε τους φανταστικούς μας χαρακτήρες βόλτα
στην άγρια πλευρά του καραόκε. Θα επιβιώσει καμιά
φαντασίωση άραγε;
Όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου: «Μια παράσταση,
όπου οι κατασκευασμένες ταυτότητες, οι φαντασιώσεις,
οι προσδοκίες και ο κιθαρίστας του μαγαζιού προσπαθούν να επιβιώσουν μέχρι το τέλος του τραγουδιού.
Ένα πολύχρωμο σύνολο χαρακτήρων που όλοι φαίνεται να έχουν δυσκολίες να κυριαρχήσουν στο κοινωνικό συμβολικό πλέγμα, γλιστρώντας στην oυδέτερη
ζώνη μεταξύ της άμεσης συναισθηματικής έκφρασης
και των κοινωνικά αποδεκτών μορφών δημόσιας συμπεριφοράς».
Δημιουργία / Ερμηνεία / Πρωτότυπα τραγούδια:
Sakari Laurila και Λία Χαράκη. Επίσης ερμηνεύει η
Άννη Χούρη. Γραφιστικά: Χριστίνα Πάντζαρου

Θέατρο Πόλης ΟΠΑΠ
10, 17, 23 Απριλίου και 8, 15, 22, 29 Μαΐου
στις 20:30

Πλούσια Τέχνη σε Δύσκολους Καιρούς
Συμμετέχουν: Λάνα Αντωνιάδου, Ρεβέκκα
Γεωργίου, Άντρος Ευσταθίου, Στέλλα Ίσσα,
Σωτήρης Ιωαννίδης, Γιάννος Ιωάννου, Ελένη Κινδύνη, Μαρία Κοφτερού, Σταύρος Λάμπρου, Χριστίνα Μίτρεντσε, Μαριέλα Μπιλίτσα, Νίνα Μοράρη, Χαρούλα Νικολαΐδου,
Θέκλα Παπαδοπούλου, Χριστίνα Παπαϊωάννου, Νικολέττα Παπαξενοφώντος, PASHIAS,
Ελένη Πρατσή, Αντρέας Σκουφάρης, Κωνσταντίνος Στεφάνου, Σοφία Σχίζα, Χλόη Φινν.

κοσι δύο καλλιτέχνες, των οποίων οι πρακτικές
ποικίλουν. Επιτοίχια έργα με έμφαση στη ζωγραφική αλλά και το σκίτσο, έργα μικτής τεχνικής,
κεραμικά και άλλα απαρτίζουν φέτος τον κύριο
κορμό των εκθεμάτων. Σκοπός του θεσμού αυτού υπήρξε και παραμένει να παρουσιάζει στο
κοινό έργα τέχνης σε προσιτές τιμές. Έτσι, και
φέτος, παρουσιάζονται έργα των οποίων οι τιμές
ξεκινούν στα 50 ευρώ, με ανώτατο όριο τιμής τα
500 ευρώ. Κατά τις δεκατρείς διοργανώσεις του
θεσμού παρουσιάστηκαν έργα από καταξιωμένους αλλά και νεαρούς και ανερχόμενους Κύπριους καλλιτέχνες και έργα καλλιτεχνών από
κάθε πλευρά της Ευρώπης.

isnotgallery
Σάββατο 17 Απριλίου - Σάββατο 22
Μαΐου 2021
Τρίτη Παρασκευή/10:00-13:00-15:00-18:00
- Σάββατο/10:00-14:00
Πληρ. 99569498 / www.isnotgallery.
com

@Ανδρέας Σκουφάρης

@Κωνσταντίνος Στεφάνου

ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 | 27

Του
Τάσου Περδίου

Κρεσέντο αυθαιρεσίας εξ απαλών ονύχων
Σχεδόν από την πρώτη στιγμή που πήρε
την εξουσία στα χέρια της, η κυβέρνηση άρχισε να επιδίδεται σ’ ένα κρεσέντο αυθαιρεσιών,
που έφτασαν μέχρι και σε παρανομίες, στη μανία της να εξυπηρετήσει κατά βάση μεγάλες
επιχειρήσεις. Σε αυτόν τον... οίστρο, επικεφαλίδα του οποίου δεν μπορεί να είναι άλλη από το
αλήστου μνήμης «Δεν θα μου πουν εμένα οι
Σκαλιώτες τι θα κάνω» του Αναστασιάδη, άρχισε να παίρνει αποφάσεις, οι οποίες, μηδεμιάς
εξαιρουμένης, στρέφονταν κατά του δημοσίου
συμφέροντος και των καλώς νοούμενων συμφερόντων της πόλης και επαρχίας Λάρνακας.
Δεν πρέπει να ξεχνά κανείς τι μεθοδεύσεις έγιναν για να μετατραπεί το λιμάνι σε ενεργειακό
- βιομηχανικό και να εγκατασταθούν αποθήκες χημικής λάσπης, εκρηκτικών και ραδιε-

νεργών δίπλα στις Φοινικούδες. Με την ίδια
μεθοδολογία, κύριο στοιχείο της οποίας ήταν
η παράκαμψη νόμων και κανονισμών, μεταξύ
των οποίων των τοπικών σχεδίων, έμπασαν
με το έτσι θέλω δύο αμερικανικές πολυεθνικές
του τομέα των υποστηρικτικών υπηρεσιών
στη βιομηχανία υδρογονανθράκων στη δεύτερη βιομηχανική περιοχή Αραδίππου τοποθετώντας αποθήκες εκρηκτικών, χημικών και
ραδιενεργών υλικών σε απαγορευμένη για
τέτοιες χρήσεις βιομηχανική ζώνη, πολύ απλά
επειδή αυτή βρίσκεται σε απόσταση 900 μέτρων από σπίτια.
Παρόμοιες υπόγειες μεθοδεύσεις χρησιμοποιήθηκαν για να χωροθετηθεί το εργοστάσιο
επεξεργασίας χρυσού και πάλι σε απαγορευμένη ζώνη στην Αραδίππου, ενώ λίγο αργό-

τερα αποκαλυπτόταν ότι είχαν ήδη επιτρέψει,
παράνομα βεβαίως βεβαίως, την αποθήκευση
πέραν των 30 τόνων πυρίτιδας, αυτή τη φορά
κυριολεκτικά σε μια αποθήκη κολλημένη σε
σπίτια και καταστήματα.
Όλες οι αυθαιρεσίες είδαν το φως της δημοσιότητας κυρίως από την εφημερίδα μας
και από εκεί ενεργοποιήθηκαν κοινωνικοί
μηχανισμοί που οδήγησαν σε κινητοποιήσεις.
Το αποτέλεσμα ήταν, για παράδειγμα στο θέμα
του λιμανιού, να μην περάσει το «έτσι θέλω»
της κυβέρνησης και να πάρει η πόλη μια συμφωνία με χρήσεις που ταιριάζουν με παραλιακό τουριστικό μέτωπο και όχι με ζώνες βαριάς
βιομηχανίας.
Όπως αποδεικνύεται όμως, παρά το ότι οι
πομπές της κυβέρνησης αποκαλύφθηκαν η

μια μετά την άλλη, αυτοί είναι αδιόρθωτοι.
Το αποδεικνύουν οι μαζικές κινητοποιήσεις
τριών περιοχών, στις οποίες συμμετείχαν 30
δήμοι και χωριά κατά των αποφάσεων της
κυβέρνησης για μετεγκατάσταση των εργοστασίων ασφάλτου από το Δάλι στις περιοχές
αυτές. Και πάλι χωρίς καμία διαβούλευση με
τους επηρεαζόμενους, χωρίς ίχνος στρατηγικού σχεδιασμού, παίρνουν το πρόβλημα από
τη μια κατοικημένη περιοχή και το τοποθετούν σε τρεις άλλες. Και καμώνονται ότι βρήκαν λύση.
Από τις τρεις περιοχές όπου θα μεταφερθούν τα ασφαλτικά, οι δύο ανήκουν στην
επαρχία Λάρνακας, η οποία και πάλι παίζει
για τους κυβερνώντες το ρόλο του καρπαζοεισπράκτορα.

που σχεδιάζονται στην περιοχή Καμάρων
παραμένουν κολλημένα στη γραφειοκρατία
και η καθυστέρηση συνεχίζεται έξι ολόκληρα χρόνια μετά την εξαγγελία των έργων
αυτών. Τα αντιπλημμυρικά είχαν εξαγγελθεί από τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών,
Σωκράτη Χάσικο, στις αρχές του 2015, μετά
την καταστροφική πλημμύρα στην περιοχή
Βεργίνας - Καμάρων στις 13 Δεκεμβρίου
2014, ωστόσο έξι χρόνια μετά δεν έχει γίνει κατορθωτό να φτάσουμε στο στάδιο των
προσφορών και της υλοποίησης.
Η μελέτη, η οποία ανατέθηκε από την
Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας στην κοινοπραξία Διον. Τουμαζής και Συνεργάτες και
Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύμβουλοι
Μηχανικοί, έχει τίτλο «Αντιπλημμυρικά
έργα για προστασία των οικιστικών ζωνών

των Δήμων Λάρνακας και Αραδίππου που
βρίσκονται εντός της λεκάνης απορροής
του ποταμού Καλού Χωριού». Παρουσιάστηκε δημόσια στις 21 Ιουλίου 2020, αλλά
έκτοτε δεν έχει γίνει κατορθωτό να ξεκαθαρίσουν διαδικαστικά ζητήματα ανάμεσα
στην Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας και
τον μελετητή.
Τα προτεινόμενα έργα προβλέπουν συνοπτικά διαπλάτυνση γεφυριών και καθαρισμό και διαπλάτυνση καναλιών σε όλη
την έκταση της προβληματικής περιοχής,
η οποία ξεκινά από τον αυτοκινητόδρομο
παρά τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού και
φτάνει μέχρι το μνημείο των Καμάρων απ’
όπου το νερό διέρχεται και καταλήγει στην
Αλυκή.

Πλημμύρες: Οχυρώθηκε
κατά το ήμισυ
η Λάρνακα
Σε λειτουργία τα δύο
αντλιοστάσια στις δύο πλευρές
της λεωφόρου Σπύρου
Κυπριανού

Οχυρωμένη απέναντι σε πλημμύρες,
αλλά μόνο κατά το ήμισυ, είναι η Λάρνακα, αφού τέθηκαν σε λειτουργία και τα δύο
καινούργια αντλιοστάσια. Η λειτουργία
των αντλιοστασίων S8 και S9 θωρακίζει
τις περιοχές νοτίως και βορείως της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, ωστόσο, συνολικά, με αυτά τα έργα κλείνει μόνο η μια
από τις δύο πληγές από τη στιγμή που τα
αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή Καμάρων καθυστερούν.
Ο διευθυντής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, δήλωσε ότι έχει τεθεί σε
λειτουργία το αντλιοστάσιο S9 που κατασκευάστηκε στην περιοχή Προδρόμου και
θα αναχαιτίσει τα πλημμυρικά φαινόμενα
που αντιμετώπιζε η ευρύτερη περιοχή μέχρι τη Μητρόπολη. Μαζί με το μικρότερο
αντλιοστάσιο S8 που τέθηκε σε λειτουργία εδώ και μερικούς μήνες, εκτιμάται ότι
αντιμετωπίζεται επαρκώς το πρόβλημα
στις δύο πλευρές της λεωφόρου Σπύρου
Κυπριανού, οι οποίες από τον ερχόμενο
χειμώνα δεν θα είναι επιρρεπείς σε ακραία
καιρικά φαινόμενα.
Τα δύο μεγάλα αντλιοστάσια με τους κωδικούς S8 και S9, μαζί με τα απαιτούμενα
δίκτυα συλλογής ομβρίων υδάτων, κατασκευάστηκαν στις περιοχές της λεωφόρου
Αλέξανδρου Παναγούλη και Προδρόμου,
βόρεια και νότια της λεωφόρου Σπύρου
Κυπριανού αντίστοιχα και θα διοχετεύουν
τα όμβρια νερά στο αντιπλημμυρικό κανάλι που υπάρχει κάτω από τη λεωφόρο.

Ενδεικτικό της σημασίας που έχουν είναι ότι έχουν σχεδιαστεί με δυνατότητα
άντλησης συνολικά 47 χιλιάδων κυβικών
μέτρων νερού ανά ώρα, νερά τα οποία,
σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων,
λιμνάζουν σε ανοικτούς χώρους σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, η οποία είναι
υψομετρικά χαμηλότερη από το αντιπλημμυρικό κανάλι.
Με βάση τα αρχικά χρονοδιαγράμματα, το S8 επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις
αρχές Μαΐου του 2020, ενώ το S9 θα παραδιδόταν περί τις αρχές του καλοκαιριού
του 2020, αλλά υπήρξε καθυστέρηση. Το
S9 είναι το μεγαλύτερο αντλιοστάσιο ομβρίων που κατασκευάστηκε στην Κύπρο,
ένα έργο που είναι χαρακτηριστικό ότι θα
μπορεί να αντλεί σχεδόν 42 χιλιάδες τόνους νερού ανά ώρα καλύπτοντας την ευρύτερη περιοχή Μητρόπολης-Προδρόμου.
Η δυναμικότητα του S8 κυμαίνεται περί τις
4.700 τόνους νερού ανά ώρα.
Οι δύο εγκαταστάσεις θα αντλούν όμβρια ύδατα που συγκεντρώνονται μέσω
αγωγών στα συγκεκριμένα σημεία και θα
τα στέλνουν στο κανάλι της Σπύρου Κυπριανού.

Παραμένουν «κολλημένα» στη
γραφειοκρατία τα αντιπλημμυρικά
στην περιοχή Καμάρων
Σε αντίθεση όμως με το μέτωπο της Σπύρου Κυπριανού, η δεύτερη ευπαθής περιοχή της πόλης παραμένει εκτεθειμένη. Ο
λόγος είναι ότι τα αντιπλημμυρικά έργα

Τάσος Περδίος
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Εξαγγελίες-πυροτεχνήματα στην ημερήσια διάταξη
Κανένας δεν μπορεί να αντιτεθεί σε έργα
και δράσεις που γίνονται με επίκεντρο τον
Πολιτισμό, ο οποίος αποδεικνύει συνεχώς
τα τελευταία χρόνια ότι αποτελεί το φτωχό
συγγενή στις προτεραιότητές μας ως κράτος αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Ιδιαίτερα
σε ό,τι αφορά τη Λεμεσό, μια πόλη με έντονη και σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα και παράγωγη, κάθε πρωτοβουλία με
επίκεντρο τον Πολιτισμό αποκτά επιπλέον
αξία και βαρύτητα.
Ωστόσο η πρόσφατη νέα εξαγγελία (ανάμεσα στις τόσες που γίνονται τον τελευταίο
καιρό) από τον δήμαρχο για δημιουργία
«Στέγης Πολιτισμού» (στο δημοτικό χώρο
όπου διοργανώνεται σήμερα Λαϊκή Αγορά,
που απαλλοτριώθηκε από το δήμο για το

ποσό των €2,1 εκ.), ακούγεται περισσότερο
σαν ένα ακόμα προεκλογικό πυροτέχνημα
και μάλιστα πρόχειρα σχεδιασμένο, παρά
σαν μια κίνηση με ουσιαστικό περιεχόμενο.
Ας μην ξεχνούμε ότι απομένουν λίγοι μόνο
μήνες μέχρι τον Δεκέμβριο που είναι ορισμένες οι δημοτικές εκλογές και, όσο κι αν
ακούγεται κάπως, η Λεμεσός έχει ήδη μπει
σε προεκλογική περίοδο.
Κατά γενική εκτίμηση, μια ακόμα πολιτιστική στέγη φαντάζει σαν δώρον άδωρον,
αν αναλογιστεί κανείς ότι στη Λεμεσό λειτουργούν εδώ και αρκετά χρόνια αρκετές
πολιτιστικές στέγες και μάλιστα δημοτικές
(θεατρικές αίθουσες, χώροι εκδηλώσεων
κ.λπ.) που όμως δεν αξιοποιούνται όπως
και όσο θα έπρεπε, ενώ με κάποιο προ-

Μια εξαγγελία από το πουθενά, αφού
δεν προηγήθηκε καμιά διαβούλευση με
τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς, οι
οποίοι εκφράζουν τις επιφυλάξεις και τις
ανησυχίες τους για το τι πάει να γίνει...

γραμματισμό θα μπορούσαν να λειτουργούν προς όφελος και εξυπηρέτηση όλων
των καλλιτεχνικών και γενικότερα πολιτιστικών φορέων που δραστηριοποιούνται
στην πόλη.
Κατά συνέπεια, δικαιολογημένος ο σκεπτικισμός και η δυσπιστία που προκαλεί η
συγκεκριμένη εξαγγελία, η οποία μάλιστα,
σύμφωνα με την αναφορά του κ. Νικολαΐδη, προγραμματίζεται να υλοποιηθεί, να
αρχίσει δηλαδή η κατασκευή αυτής της
«Στέγης Πολιτισμού», πριν το τέλος αυτού
του χρόνου και με δαπάνη 2,2 εκ. ευρώ.
Στόχος αυτού του έργου, μας είπε ο δήμαρχος, είναι να λυθεί το πρόβλημα της
στέγης για αρκετούς πολιτιστικούς φορείς
και ομάδες της πόλης, αλλά και να εξασφα-

λιστούν χώροι όπου θα μπορεί να εκτίθενται αρχεία και συλλογές που δωρίζονται
στο δήμο. Επιπλέον, να δοθεί λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες
στην εξεύρεση χώρων για να δημιουργούν.
Μια εύηχη πλην κενή επί της ουσίας
εξαγγελία, αφού, εκτός των άλλων, δεν
προηγήθηκε κάποια μελέτη, μια έρευνα
σε συνεργασία με τους ίδιους τους δημιουργούς και γενικότερα τους φορείς της
πολιτιστικής δράσης, για τις κτιριολογικές
και άλλες ανάγκες που υπάρχουν, ώστε να
στηριχθεί και να προαχθεί ουσιαστικά και
αποτελεσματικά η πολιτιστική δράση και οι
δημιουργοί της πόλης. Και βέβαια, δεν είναι
δυνατόν να εξαγγέλλεται κάτι και να λέγεται ότι οι διαβουλεύσεις θα ακολουθήσουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΑΝΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ

Δυσπιστία για τη χρησιμότητα μιας νέας «Στέγης Πολιτισμού»
Προβλημάτισε και δημιούργησε εύλογα
ερωτηματικά, παρά ικανοποίησε, η πρόσφατη
εξαγγελία που έκανε ο δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος Νικολαΐδης, για την πρόθεση του δήμου να
προχωρήσει στην ανέγερση δημοτικών και πολιτιστικών υποδομών, με στόχο, όπως ανέφερε,
να λυθεί το πρόβλημα της έλλειψης στέγης για
πολιτιστικούς φορείς και ομάδες της πόλης, να
καλυφθεί η έλλειψη χώρων για να εκτεθούν
αρχεία και συλλογές Λεμεσιανών που επιθυμούν να τις δωρίσουν στο δήμο, αλλά και να
δοθεί λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν
οι καλλιτέχνες στην εξεύρεση χώρων για να
δημιουργούν.
Οι σχεδιασμοί του δήμου για τη δημιουργία
«Στέγης Πολιτισμού», όπως ονομάστηκε, θα
υλοποιηθούν στο δημοτικό χώρο, γνωστό και
σαν τεμάχιο «Επαμεινώντα». Μάλιστα, σύμφωνα με την εξαγγελία, πρόθεση του δήμου είναι
να αρχίσουν οι κατασκευαστικές εργασίες πριν
το τέλος του 2021.
Η νέα εξαγγελία και μάλιστα στο χρόνο που
έγινε (λίγους μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές), δεν μπορεί παρά να προκαλεί δυσπιστία
ως προς τον πραγματικό της στόχο, με δεδομένο και το ότι δεν υπήρξε προηγουμένως καμιά
συζήτηση του θέματος και καμιά διαβούλευση

με τους άμεσα εμπλεκόμενους πολιτιστικούς
φορείς της πόλης. Ενδεικτικές είναι οι επισημάνσεις και οι παρατηρήσεις τριών από τους
πιο δραστήριους και παραγωγικούς πολιτιστικούς φορείς της Λεμεσού.
Γεωργία Ντέτσερ, διευθύντρια
«Ριάλτο»
«Το να δημιουργούμε υποδομές, αυτό σημαίνει ότι ανταποκρινόμαστε σε κάποιες ανάγκες που σίγουρα υπάρχουν και αφορούν
ίσως μικρές θεατρικές ομάδες, χορωδίες κ.λπ.
που ψάχνουν για στέγη για πρόβες και μικρές
παραστάσεις, χωρίς να μπουν σε ένα μεγάλο
χώρο που ενδεχομένως έχει και υψηλό κόστος», αναφέρει η διευθύντρια του «Ριάλτο»,
επισημαίνοντας όμως ότι «το θέμα είναι να
έχουν αφουγκραστεί τις πραγματικές ανάγκες
και να ξέρουν για ποιον κάνουν αυτή τη “Στέγη Πολιτισμού”».
«Με δεδομένο ότι δεν προηγήθηκε καμιά
διαβούλευση, τίθεται σειρά ερωτημάτων, όπως:
Για ποιον θα γίνει αυτή η “Στέγη Πολιτισμού”;
Για την επαγγελματική δημιουργία και παραγωγή της πόλης; Για την ερασιτεχνική δημιουργία; Εντοπίστηκαν οι πραγματικές ανάγκες
και φτάσαμε να τις καλύψουμε; Επιπλέον,
στιγματίζεται το γεγονός ότι δεν έγινε διαβού-

λευση με όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους
κεντρικούς φορείς παραγωγής πολιτισμού της
πόλης».
Τατιάνα Τσιέττη, πρόεδρος
Πολιτιστικής Κίνησης «Επιλογή»
«Υπάρχουν πολλά κτίρια που μπορεί να διαμορφώσει και να αξιοποιήσει ο δήμος, αλλά
δεν υπάρχει στρατηγική και ένα μακροπρόθεσμο πλάνο γι’ αυτό το θέμα», αναφέρει η πρόεδρος Πολιτιστικής Κίνησης «Επιλογή». Υπενθυμίζεται δε, ότι το Υπουργικό Συμβούλιο είχε
ανακοινώσει από το 2019 ότι κάποια κτίρια
του Συνεργατισμού θα δίνονταν για τη δημιουργία πολιτιστικών χώρων, όμως «κανένας
δεν γνωρίζει τι έγινε με αυτές τις εξαγγελίες
και υποσχέσεις… Αντίθετα, μας σέρνουν στα
δικαστήρια για έξωση χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε κίνηση από το δήμο, που εμφανίζεται
τώρα να κόπτεται για τις ανάγκες των πολιτιστικών φορέων».
Με την επισήμανση ότι «δεν υπάρχει πλάνο
και λογική σ’ αυτή την εξαγγελία του δήμου,
δεν υπάρχει μελέτη για το ποιες είναι οι ανάγκες του κάθε φορέα και της κάθε ομάδας πολιτισμού στη Λεμεσό για να γίνει ένας σωστός
σχεδιασμός», η κα Τσιέττη εκφράζει την εκτίμηση ότι πρόκειται για «εξαγγελία - πυροτέ-

χνημα» και «είναι μια βιτρίνα για να ικανοποιηθούν κάποιοι που ενδεχομένως επιθυμούν
να αναπτύξουν το συγκεκριμένο δημοτικό
τεμάχιο».
Αλέξης Βασιλείου, καλλιτεχνικός
διευθυντής «Στέγης Σύγχρονου Χορού»
Χαρακτηρίζοντας θετικό το ότι ένα τεμάχιο
θα διατεθεί για τον Πολιτισμό, ο καλλιτεχνικός
διευθυντής «Στέγης Σύγχρονου Χορού» επισημαίνει, ωστόσο, ότι «τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με το Δήμο Λεμεσού για να εξηγήσουμε τι χρειάζεται για να
αναπτυχθούν οι δικές μας δράσεις, όμως παρά
τις επιστολές και γενικότερα τις προσπάθειές
μας να έχουμε μια εποικοδομητική συνεργασία
με το δήμο, που θα υποστήριζε το όραμά μας,
δεν είχαμε κάποια ουσιαστική εξέλιξη».
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι «έρχονται τώρα και κάνουν εξαγγελίες, χωρίς
καμιά προηγούμενη διαβούλευση με τους φορείς που παράγουν τον πολιτισμό σε αυτή την
πόλη», αλλά και το ότι «πριν τη συγκεκριμένη
εξαγγελία δεν διευθετήθηκε μια οργανωμένη
συνάντηση με το δήμαρχο για να μιλήσει μαζί
μας όπως και με άλλους φορείς, να ακούσει
ποιες είναι οι ανάγκες και να γίνει μια μελέτη
πριν εξαγγελθεί το έργο».

ΔΙΕΘΝΗ
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Οι ακροβασίες της Άγκυρας ανάμεσα στις ΗΠΑ και
τη Ρωσία αρχίζουν να γίνονται εξαιρετικά πολύπλοκες
Οικονομικές δυσκολίες στο εσωτερικό και εξασθένιση των εκλογικών ποσοστών του ΑΚΡ
Του ειδικού μας συνεργάτη
Ευάγγελου Αρεταίου
Αυξάνονται οι πιέσεις προς τον
Ταγίπ Ερντογάν και την Άγκυρα καθώς στο εσωτερικό οι οικονομικές
δυσκολίες έρχονται να οξυνθούν
λόγω της νέας έξαρσης της πανδημίας στην Τουρκία, ενώ στο εξωτερικό
οι ακροβασίες της Άγκυρας ανάμεσα
στις ΗΠΑ και τη Ρωσία αρχίζουν να
γίνονται εξαιρετικά πολύπλοκες για
τον Τούρκο Πρόεδρο.
Η νέα ένταση στην Ουκρανία και
ο ρόλος που η Άγκυρα φιλοδοξεί να
διαδραματίσει στην ευρύτερη περιοχή φέρνουν την Τουρκία μπροστά
σε πολύ ριψοκίνδυνες καταστάσεις,
καθώς έχει πλέον σήμερα να διαχειριστεί μια αυξανόμενη δυσφορία
τόσο στην Ουάσινγκτον όσο και στη
Μόσχα.
Τα ποσοστά της συμμαχίας του
ΑΚΡ με τους εθνικιστές του ΜΗΡ εξασθενούν διαρκώς, ενώ αυξάνεται το
ποσοστό των αναποφάσιστων και την
ίδια ώρα ο Τούρκος Πρόεδρος δείχνει
ότι χάνει την ικανότητά του να αφουγκράζεται την κοινωνία καθώς πολλές από τις αποφάσεις που λαμβάνει
έρχονται σε αντίθεση με τις προσδοκίες της πλειοψηφίας των Τούρκων.

Ακροβασίες
Με την Ουάσινγκτον εκκρεμούν
θέματα μεγάλης εμβέλειας όπως οι
κυρώσεις για τους S400, η δίκη της

Halkbank, το ζήτημα των Κούρδων
της βόρειας Συρίας, αλλά στη «βαλίτσα» των προβλημάτων έρχεται να
προστεθεί και το ενδεχόμενο ο Πρόεδρος Μπάιντεν να αναγνωρίσει τη
γενοκτονία των Αρμενίων. Το ενδεχόμενο αυτό έχει ήδη αρχίσει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν από Τούρκους
και ξένους αναλυτές οι οποίοι προειδοποιούν ότι σε μια τέτοια περίπτωση
οι σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ
θα περάσουν σε μια νέα περίοδο κατά
την οποία οι εντάσεις θα κλιμακωθούν.
Ο Ταγίπ Ερντογάν ακόμα περιμένει το τηλεφώνημα του Τζο Μπάιντεν
και αυτό έχει δημιουργήσει νευρικότητα στην Άγκυρα, ενώ την ίδια
ώρα οι προοπτικές νέων εντάσεων
θεωρούνται σχεδόν σίγουρες από
βετεράνους Τούρκους αναλυτές. Και
αυτό, όπως θεωρούν, διότι η Άγκυρα
δεν φαίνεται να έχει την πρόθεση να
επανέλθει σε μια κατάσταση στρατηγικού συμμάχου και εταίρου με τις
ΗΠΑ, ενώ από τη μεριά της η Ουάσινγκτον δεν έχει την πολυτέλεια να
διαχειρίζεται διαρκώς μια Τουρκία
που επιθυμεί να παίξει ρόλο παγκόσμιας δύναμης.
Από τη μεριά της Ρωσίας η κατάσταση δεν είναι λιγότερο πολύπλοκη
καθώς η προσέγγιση της Άγκυρας με
το Κίεβο προκαλεί νέες εντάσεις στις
ρωσο-τουρκικές σχέσεις την ώρα που
η Τουρκία προσπαθεί να συνεχίζει τις

ακροβασίες της ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τη Μόσχα.

Σε ιστορικό υψηλό
οι αναποφάσιστοι
Στο εσωτερικό της χώρας, ο Ταγίπ
Ερντογάν βρίσκεται αντιμέτωπος με
αυξανόμενες προκλήσεις καθώς η
κατάσταση της οικονομίας βρίσκεται
σε μια ιδιαίτερα αρνητική δυναμική,
ενώ οι νέοι περιορισμοί λόγω της
έξαρσης της πανδημίας έρχονται να
προστεθούν στις δυσκολίες του πληθυσμού.
Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες
δημοσκοπήσεις, της έγκριτης εταιρείας TurkiyeRaporu, το ΑΚΡ βρίσκεται
στο 26,5% χωρίς την κατανομή των
αναποφάσιστων και στο 36,1% μετά
την κατανομή τους, ενώ το ΜΗΡ βρίσκεται στο 6,5% και 8,6% αντίστοιχα.
Τα ποσοστά των δύο κομμάτων απέχουν πλέον πολύ από το 50+1% που
απαιτείται για την εκλογή Προέδρου
και για την αυτονομία της συμμαχίας
στους κόλπους της Εθνοσυνέλευσης
και αυτό προκαλεί ιδιαίτερο εκνευρισμό στους κυβερνητικούς κύκλους,
εκτιμούν Τούρκοι αναλυτές.
Την ίδια ώρα, αυξάνονται σταθερά τα ποσοστά των αναποφάσιστων
καθώς από 7,6% που ήταν τον περασμένο Απρίλιο, σήμερα βρίσκονται
στο 17,5%. Σύμφωνα με Τούρκους
αναλυτές, το ιστορικό υψηλό αυτό
ποσοστό είναι ενδεικτικό της δυσφο-

ρίας και της απογοήτευσης των πολιτών, ενώ εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο
μέρος των αναποφάσιστων δεν θα
ψηφίσει ΑΚΡ και ΜΗΡ.

Λάθος αποφάσεις;
Ο Τούρκος Πρόεδρος φαίνεται
ότι χάνει τη μεγάλη του ικανότητα
να αφουγκράζεται και να εκφράζει την τουρκική κοινωνία, καθώς
σύμφωνα με την δημοσκόπηση της
TurkiyeRaporu που δημοσιεύθηκε
την περασμένη βδομάδα, το 62% των
Τούρκων θεωρούν λανθασμένη την
απόφαση της απόσυρσης της Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Η ίδια έρευνα καταγράφει
ότι το 67% των Τούρκων πολιτών
θεωρεί λανθασμένη την απόφαση
αντικατάστασης του Διοικητή της
Κεντρικής Τράπεζας. Ιδιαίτερο εν-

διαφέρον παρουσιάζει η κατανομή
της έρευνας στα θέματα αυτά, καθώς
αναδεικνύεται ότι το 39,2% των ψηφοφόρων του ΑΚΡ και το 46,1% των
ψηφοφόρων του ΜΗΡ θεωρούν λάθος την απόσυρση της Τουρκίας από
τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.
Όσον αφορά την αντικατάσταση του
Κεντρικού Τραπεζίτη, το 46,9% των
ψηφοφόρων του ΑΚΡ και το 60,8%
των ψηφοφόρων του ΜΗΡ θεωρούν
ότι ήταν λάθος απόφαση.
Τα ποσοστά αυτά καταδεικνύουν,
σύμφωνα με Τούρκους αναλυτές, ότι
ο Ταγίπ Ερντογάν αναγκάζεται να
λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες δεν
εκφράζουν σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του, καθώς πρέπει να διατηρεί τη συνοχή του καθεστώτος του
και να ακροβατεί ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες που το απαρτίζουν.

ευρωπαϊκά θέματα

Του
Δρος Αμβρόσιου Προδρόμου*

Ευρώπη, Κύπρος και διαφάνεια
Το θέμα της διαφάνειας και της διαφθοράς
έχουν λάβει τεράστια δημοσιότητα τον τελευταίο καιρό στην Κύπρο, ειδικά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αφού
λίγο-πολύ όλοι το έχουν αναδείξει ως το πιο
σημαντικό θέμα. Δεν θα διαφωνήσουμε με
αυτήν την προσέγγιση και δεν θα προσπαθήσουμε να κατονομάσουμε συγκεκριμένα άτομα για το μέγεθος της διαφθοράς στον τόπο
μας, αυτά είναι γνωστά. Αυτό που πρέπει
να λάβουμε υπόψιν είναι το περιβάλλον στο
οποίο η οικονομία μας δραστηριοποιείται,
δηλαδή αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
ως εκ τούτου ποιες δράσεις αναλαμβάνει η
Ένωση προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς
επίσης και το πώς επηρεάζεται η Κύπρος από
αυτές τις αποφάσεις.
Ένας από τους βασικούς δείκτες που λαμβάνει σοβαρά η Ένωση κατά τη διάρκεια
των πολιτικών και οικονομικών της δράσεων, όσον αφορά τη διαφθορά, είναι αυτός του διεθνούς οργανισμού Transparency
International αφού αυτή θεωρείται η πλέον
αξιόπιστη σε παγκόσμιο επίπεδο. Δυστυχώς
για την Κύπρο, η αξιολόγηση δεν είναι καθόλου ευχάριστη αφού η κατρακύλα από το
2013 είναι τεράστια και έχουμε πάει από την
33η θέση στην 42η, με θετικό δείκτη μόλις

το 57%. Αυτό από μόνο του αποτελεί πλήγμα για την αξιοπιστία της χώρας μας, κάτι
το οποίο επηρεάζει και τις σχέσεις μας με
τους θεσμούς στις Βρυξέλλες. Οι αναφορές
του Transparency International είναι τουλάχιστον σοκαριστικές, αφού τουλάχιστον το
2% των ατόμων και οργανισμών που είχαν
συναλλαγές με το Δημόσιο, έχουν προβεί σε
πράξεις δωροδοκίας.
Η Ένωση αντιλαμβάνεται τα προβλήματα
διαφθοράς και έχει από το 2004 λάβει περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. Πιο συγκεκριμένα,
αυτό έλαβε χώρα με την Οδηγία 2004/109
η οποία αναφέρεται κυρίως στις εταιρείες οι
οποίες είναι εισαγμένες στο Χρηματιστήριο
της χώρας τους. Η ημερομηνία του 2004 δεν
είναι τυχαία αφού τότε έλαβε χώρα η μεγαλύτερη διεύρυνση της Ένωσης με δέκα νέα
μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.
Αυτό θεωρείται από έγκριτους οικονομικούς
αναλυτές ως μια «προληπτική πολιτική»,
αφού υπήρχαν ανησυχίες ότι θα υπήρχαν
προβλήματα, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά κυρίως σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι
οποίες δεν ήταν αποδεκτές από πολλές άλλες
χώρες της Ένωσης, για μια σειρά από λόγους,
συμπεριλαμβανομένης και της διαφθοράς.

Οι Εκθέσεις σχετικά με τη διαφθορά δεν
αποτελούν ένα απλό θεωρητικό εργαλείο,
όπως πολλοί κοντόφθαλμα πιστεύουν, αφού
αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις στην ανάπτυξη
της Οικονομίας και κυρίως στην περίπτωση
των νέων εταιρειών (Start-ups). Αυτό είναι
ιδιαίτερα εμφανές στην περίπτωση της Νέας
Ζηλανδίας που κατατάσσεται 1η στο δείκτη
του οργανισμού Transparency International,
καθώς επίσης και στην ευκολία όπου δημιουργούνται οι επιχειρήσεις ‘‘Ease of Doing
Business Index’’, με την Κύπρο να είναι στην
54η θέση, κάτι το οποίο αποτελεί αποτέλεσμα της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς.
Ενδεικτικό της τραγικής αυτής κατάστασης
αποτελεί το γεγονός ότι από το 2013 που
βρισκόμασταν στη σχετικά θετική 39η θέση,
χάσαμε 15 ολόκληρες θέσεις σε μόλις 7 χρόνια. Όχι μόνο δεν βελτιωθήκαμε, όχι απλά
δεν κάναμε τα αυτονόητα να κρατηθούμε στη
θετική μας θέση, καταφέραμε να φέρουμε τη
χώρα μας σε μια εντελώς δυσμενή θέση, χωρίς να υπάρχει.
Όλα αυτά οδηγούν είτε στην αποφυγή
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, είτε στη
μείωση της πιθανότητας της προσέλκυσης
επιχειρήσεων από το εξωτερικό. Οι δύο πιο
πάνω δείκτες λαμβάνονται σοβαρά από τους

ξένους επενδυτές, και δυστυχώς φαίνεται ότι
στη χώρα μας δεν αντιλαμβανόμαστε τις συστάσεις που προέρχονται από το εξωτερικό
και κυρίως την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση η
οποία αντιλαμβάνεται πλήρως ότι η οικονομία της δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική.
Αυτό λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία λόγω και
της παρούσας κατάστασης με την πανδημία
όπου τα κενά των οικονομιών σε διάφορα
επίπεδα έχουν γίνει πιο εμφανή από ποτέ και
δεν μπορούν να κρυφτούν κάτω από το χαλί.
Για την Κύπρο τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα. Είτε αλλάζουμε είτε πάμε προς περαιτέρω
προβλήματα. Η διαφθορά στο Δημόσιο δεν
μπορεί να συνεχιστεί. Φυσικά για να γίνει
αυτό θα πρέπει να υπάρξει η απαραίτητη πολιτική βούληση και οι ασφαλιστικές δικλίδες
μέσα από τις νομοθεσίες. Η νέα Βουλή θα
έχει μπροστά της τεράστιες προκλήσεις, αλλά
παράλληλα και μια μοναδική ευκαιρία να
«καθαρίσει» μαζί με την κυβέρνηση και τους
άλλους ανεξάρτητους θεσμούς, το όνομα της
χώρας μας εντός της Ένωσης. Αν νομίζουμε
ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με την Οικονομία της «αρπαχτής», τότε θεωρούμε ότι το
τέλος δεν είναι μακριά.
*Ακαδημαϊκός – Σύμβουλος Εκπαίδευσης και
Επιχειρήσεων - press@premiercbc.com
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Η αγοραστική δύναμη
του μέσου πραγματικού
μισθού υποχώρησε
κατά 7 χρόνια. O μέσος
μισθός κατά τη διάρκεια
του εξαμήνου Απριλίου
- Σεπτεμβρίου 2020
μειώθηκε κατά 3%

Αναζητώντας την έξοδο της κυπριακής οικονομίας από την ύφεση
Στον δημόσιο πολιτικό και επιστημονικό διάλογο παρεμβαίνει ακόμη μία φορά
(Μάρτιος 2021) το Ινστιτούτο Εργασίας
της Κύπρου (ΙΝΕΚ/ΠΕΟ), με τη συγκροτημένη μεθοδολογικά και τεκμηριωμένη
αναλυτικά Έκθεση για την Κυπριακή Οικονομία και την Απασχόληση (2020) τόσο
από την άποψη των συμπερασμάτων, όσο
και από την άποψη της εναλλακτικής
πρότασης πολιτικής που διατυπώνει για
το μέλλον της κυπριακής οικονομίας και
κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, η Έκθεση
διαπιστώνει ότι η σταδιακή πορεία της κυπριακής οικονομίας προς τη στασιμότητα
ή την ύφεση διακόπηκε κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2020 από την επιδημία του
κορονοϊού, δεδομένου ότι μειώθηκε κατακόρυφα το ΑΕΠ -11,9% το 2020 (2ο τρίμηνο), έναντι του 2019 (2ο τρίμηνο) και
-4,4% το 2020 (3ο τρίμηνο), έναντι του
2019 (3ο τρίμηνο). Στις συνθήκες αυτές, η
επιδημία βύθισε την κυπριακή οικονομία
σε ύφεση, σχετικά μικρότερη (-6% το πρώτο εννεάμηνο του 2020) από αυτήν που
σημειώθηκε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
οι οποίες είχαν ήδη προσεγγίσει την ύφεση και τη στασιμότητα πριν την επιδημία.
Έτσι, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών,
το οποίο παρουσίαζε ήδη μεγάλο έλλειμμα
(-6,3% του ΑΕΠ) κατά το 2019 εξαιτίας της
αύξησης της εσωτερικής ζήτησης σε υψηλά επίπεδα, αυξήθηκε κατά το 2020 ακόμη περισσότερο (-10,4% του ΑΕΠ) με την
υγειονομική κρίση, δεδομένου ότι υπήρξε
πτώση των εξαγωγών (-17,7%) η οποία
ήταν κατά 50% περίπου μεγαλύτερη από
τη μείωση των εισαγωγών (-11,5%).
Για το 2021 και το 2022 προβλέπεται
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020) ότι το κυπριακό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο στις περίπου 10 εκατοστιαίες μονάδες
του ΑΕΠ. Παράλληλα, ο μέσος μισθός κατά
τη διάρκεια του εξαμήνου Απριλίου - Σεπτεμβρίου 2020 μειώθηκε κατά 3%. Έτσι, η
μείωση αυτή προστιθέμενη στις σημαντικές
μειώσεις της μνημονιακής περιόδου 20132016, σε συνδυασμό με τις μειώσεις των
αποδοχών εργασίας κατά το 2020, αποδει-

κνύεται με τον πιο εύληπτο τρόπο, ότι συνέβαλαν στην υποχώρηση της αγοραστικής
δύναμης του μέσου πραγματικού μισθού
κατά 7 έτη, δηλαδή στο επίπεδο του έτους
2013. Το ποσοστό ανεργίας παρουσιάζει μικρή, αλλά ευδιάκριτη αυξητική τάση κατά
τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και
ο αριθμός των απασχολουμένων μειώθηκε
(3ο τρίμηνο του 2020) κατά 1,4%.

Οι οικονομικές και κοινωνικοεισοδηματικές ανισότητες θα
παραμείνουν ως μόνιμη και
αναπόφευκτη πραγματικότητα;
Με αφετηρία, μεταξύ των άλλων, αυτών
των δεδομένων, τίθενται τρία σημαντικά
ερωτήματα αναφορικά με τις εξελίξεις και
τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας
και κοινωνίας:
Πρώτον, η κυπριακή οικονομία μετά το
τέλος της ύφεσης και της επιδημίας θα εκκινήσει μία πορεία ταχείας, βραδείας ή μηδενικής ανάκαμψης; Διαθέτει η κυπριακή
οικονομία μετά τη συντελούμενη παραγωγική και κοινωνική καθίζηση τις ενδογενείς δυνάμεις που θα την οδηγήσουν σε
ανάκαμψη της παραγωγής και της απασχόλησης, σε μείωση της ανεργίας και αύξηση
των εισοδημάτων των μισθωτών, σε αύξηση
των ιδιωτικών επενδύσεων, των επενδύσεων σε δημόσιες υποδομές και στην ανασύσταση του κοινωνικού κράτους;
Δεύτερον, διαθέτει η κυπριακή οικονομία εξωγενείς παράγοντες που μπορούν να
διασφαλίσουν μαζί με τις ενδογενείς δυνάμεις την επανεκκίνησή της και να πυροδοτήσουν την ανάκαμψή της; Συνιστούν οι
λεγόμενες «διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις» το «νέο αναπτυξιακό μοντέλο» της Κύπρου ή μήπως διαμορφώνουν
ένα «αναπαλαιωμένο νεοφιλελεύθερο καθεστώς» που θα συντηρεί τη στασιμότητα,
καταδικάζοντας την κυπριακή οικονομία
σε βραδείς ρυθμούς ανάκαμψης, αργή αποκλιμάκωση της ανεργίας, απορρύθμιση της
αγοράς εργασίας και των εργασιακών σχέσεων, με κίνδυνο να αποκτήσει η κυπριακή
οικονομία μεσομακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά αναδυόμενης οικονομίας;

Τρίτον, ποιο θα είναι το μέλλον του επιπέδου των εισοδημάτων και του βιοτικού
επιπέδου των εργαζομένων, της ανεργίας,
της αναδιανομής του εισοδήματος, του κοινωνικού κράτους και του φυσικού περιβάλλοντος; Με άλλα λόγια, μετά τη σημαντική
μείωση των εισοδημάτων των μισθωτών,
των δημοσίων και κοινωνικών δαπανών,
καθώς και της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων θα υπάρξει αύξηση του εισοδηματικού μεριδίου των εργαζομένων στο
ΑΕΠ; Θα πρόκειται για ένα νεοφιλελεύθερο
καθεστώς διαρκούς και αυτοσυντηρούμενης ανεργίας, για ένα πρότυπο ανάπτυξης
και πλήρους και σταθερούς απασχόλησης ή
για κάτι ενδιάμεσο με μέσου επιπέδου εισοδήματα και ευέλικτες και προσωρινές μορφές απασχόλησης;
Κατά συνέπεια, το διακύβευμα που τίθεται για την κυπριακή οικονομία είναι
εάν κατά τις επόμενες δεκαετίες η συντελούμενη επιδείνωση θα παγιωθεί ως κοινωνική και «φυσιολογική» κατάσταση του
κυπριακού κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού και των εργαζομένων. Εάν δηλαδή
η κυπριακή κοινωνία θα μετατραπεί σε κοινωνικό σχηματισμό που θα αποδεχθεί τις
οικονομικές και κοινωνικο-εισοδηματικές
ανισότητες ως μόνιμη και αναπόφευκτη
πραγματικότητα, δηλαδή ως διαρθρωτικό
και διαρκές χαρακτηριστικό της κυπριακής
οικονομίας.

Η ανάκαμψη της κυπριακής
οικονομίας να στηριχθεί στην
ενθάρρυνση της κατανάλωσης
μέσω της αύξησης των μισθών
Από την άποψη αυτή αξίζει να σημειωθεί ότι η Έκθεση του ΙΝΕΚ/ΠΕΟ για την
κυπριακή οικονομία και την απασχόληση
(2020) απαντά με αναλυτικό και τεκμηριωμένο τρόπο στα προαναφερόμενα ερωτήματα. Πιο συγκεκριμένα, η Έκθεση εκτιμά
ότι η κυβερνητική διαχείριση της κυπριακής οικονομίας μετά την επιδημία και η
διαχείριση του χρήματος από τις Κεντρικές
Τράπεζες θα επικεντρωθούν στη διεύρυνση
του χάσματος (αύξηση της κερδοφορίας με
πολιτικές λιτότητας, αναδιάρθρωση του πα-

ραγωγικού συστήματος με τη συρρίκνωση
μικρών επιχειρήσεων και την υποχώρηση
ορισμένων κλάδων και τη μεγέθυνση άλλων, επέκταση της τηλεργασίας, αλλαγές
στη σύνθεση της ζήτησης, μείωση δημοσιονομικών ελλειμμάτων διαμέσου της λιτότητας προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το
δημόσιο χρέος κ.λπ.) μεταξύ των ασκούμενων πολιτικών (λεγόμενων διαρθρωτικών
αλλαγών και μεταρρυθμίσεων) και των
πραγματικών αναγκών της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας.
Στην προοπτική αυτή, η Έκθεση του
ΙΝΕΚ/ΠΕΟ αξιολογώντας τις κινητήριες
δυνάμεις της ανάκαμψης (εξαγωγές, ιδιωτικές επενδύσεις, δημόσια κατανάλωσηχρέος, δημόσιες επενδύσεις-ευρωπαϊκοί
πόροι, ιδιωτική κατανάλωση) της κυπριακής οικονομίας και αναδεικνύοντας με
αναλυτικό και τεκμηριωμένο τρόπο την
αναιμική επίδρασή τους στην προοπτική
ανάκαμψής της, διατυπώνει την πρόταση εναλλακτικής πολιτικής η οποία, κατά
βάση, στηρίζεται στην ενεργοποίηση της
κινητήριας δύναμης της ιδιωτικής κατανάλωσης διαμέσου της αύξησης των μισθών. Στη στρατηγική αυτή κατεύθυνση
εγκαθιδρύεται στην κυπριακή οικονομία ο
ενάρετος κύκλος απασχόλησης - συνόλου
αμοιβών εργασίας - ιδιωτικής κατανάλωσης - ΑΕΠ - απασχόλησης και επιτυγχάνεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο η
έξοδος της οικονομίας από την ύφεση της
υγειονομικής κρίσης.
Σάββα Γ. Ρομπόλη, Ομότιμος Καθηγητής Παντείου
Πανεπιστημίου και Δρ Βασίλειου Γ. Μπέτση,
Παντείου Πανεπιστημίου
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Λόγο σε θέματα που
τους αφορούν ζητούν οι
θρησκευτικές ομάδες στη Βουλή
Ποιοι είναι οι υποψήφιοι βουλευτέςεκπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων

Του Μιχάλη Μιχαήλ
ένας της αρμενικής κοινότητας και δύο
της λατινικής κοινότητας. Υπενθυμίζεται
ότι με βάση το Σύνταγμα οι θρησκευτικές
ομάδες έχουν ενσωματωθεί στην
ελληνοκυπριακή κοινότητα και έχουν το
δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι
μέσα από τα πολιτικά κόμματα ή ως

Με τέσσερις υποψηφίους διεκδικούν
τις τρεις θέσεις των εκπροσώπων των
θρησκευτικών ομάδων στις επικείμενες
βουλευτικές εκλογές οι θρησκευτικές
κοινότητες της Κύπρου.
Μέχρι στιγμής ένας υποψήφιος διεκδικεί
την έδρα της μαρωνίτικης κοινότητας,

ανεξάρτητοι και παράλληλα οι κοινότητες
αυτές εκλέγουν και έναν εκπρόσωπο η
καθεμιά στη Βουλή, ο οποίος είναι υπό το
καθεστώς του παρατηρητή. Οι εκπρόσωποι
των θρησκευτικών ομάδων μπορούν να
κάνουν παρεμβάσεις σε διάφορα ζητήματα
και κυβερνητικές υπηρεσίες, όμως δεν

έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου στις
εργασίες της Βουλής. Ως εκ τούτου, όπως
ανέφεραν στη «Χαραυγή» οι υποψήφιοι,
θα πρέπει ίσως να επανεξεταστεί το
καθεστώς παρουσίας τους στη Βουλή των
Αντιπροσώπων ώστε να έχουν λόγο σε
ζητήματα που αφορούν τις κοινότητές τους.

Μαρωνίτες: Να δοθεί το δικαίωμα λόγου στους εκπροσώπους των θρησκευτικών ομάδων
Στη μαρωνίτικη κοινότητα μέχρι σήμερα έχει ανακοινωθεί μόνο μία υποψηφιότητα για τη θέση του εκπροσώπου των
Μαρωνιτών για τις βουλευτικές εκλογές
του Μαΐου. Είναι αυτή του Πέτρου Νακούζη, ο οποίος κατάγεται από τον Κορμακίτη
και κατοικεί στη Λευκωσία. Ο κ. Νακούζη είναι εγκεκριμένος λογιστής και διευθύνων συνέταιρος του ελεγκτικού οίκου
Mazars στην Κύπρο.
Μιλώντας στη «Χαραυγή» τόνισε ότι
επιδίωξή του είναι να εφαρμόσει το όραμά του για να συνεχίσει να έχει μέλλον η
μαρωνίτικη κοινότητα. Ως προτεραιότητά

του θέτει την επιστροφή στα τέσσερα κατεχόμενα χωριά της μαρωνίτικης κοινότητας
-Κορμακίτη, Ασώματο, Αγία Μαρίνα και
Καρπάσια, με κάποιες συνθήκες μονιμότητας και ασφάλειας και με κατοχυρωμένα
τα νομικά δικαιώματα της κοινότητας ως
μιας ιστορικής κοινότητας της Κύπρου.
Σημείωσε ότι στον Κορμακίτη και στην
Καρπάσια υπάρχουν εγκλωβισμένοι Μαρωνίτες που λιγοστεύουν χρόνο με το χρόνο, ενώ τα άλλα δύο χωριά είναι ακατοίκητα, αφού έχουν μετατραπεί σε στρατόπεδα
και δεν επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση
σε αυτά. Υπέδειξε ακόμη ότι όσοι έχουν

επανεγκατασταθεί δεν έχουν καμία κατοχύρωση.
Επιδίωξη, πρόσθεσε, είναι επίσης να
επιτραπεί ως Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης η επανεγκατάσταση στα δύο
στρατιωτικοποιημένα χωριά των Μαρωνιτών και στα άλλα δύο να κατοχυρωθούν
όσοι κατοικούν στα άλλα δύο χωριά.
Ο κ. Νακούζη είπε ότι τον απασχολεί
το θέμα της αφομοίωσης της μαρωνίτικης νεολαίας και ότι θα πρέπει να υπάρξει
ένα πλάνο για να έρθουν πιο κοντά στην
κοινότητα, χωρίς αυτό να τους αποκόπτει
από την υπόλοιπη κοινωνία. Ερωτηθείς

αν το καθεστώς των τριών θρησκευτικών
ομάδων στη Βουλή τούς ικανοποιεί, ο κ.
Νακούζη είπε ότι αυτό είναι ένα ευαίσθητο
θέμα, τόσο σε επίπεδο πρωτοκόλλου όσο
και στο δικαίωμα του λόγου.
Θα ήταν καλύτερα, ανέφερε, αν δινόταν
το δικαίωμα λόγου σε κάποιες επιτροπές
αλλά και στην ολομέλεια για ζητήματα που
αφορούν την κοινότητα. Με άλλα λόγια,
σημείωσε, πρέπει να τεθεί θέμα ουσιαστικότερης συμμετοχής των θρησκευτικών
ομάδων. Υπογράμμισε με έμφαση ότι η
συμμετοχή αυτή θα είναι μόνο σε θέματα
που αφορούν τα της κοινότητας.

Αρμένιοι: Αναβάθμιση της ομάδας σε κοινότητα με τη λύση του Κυπριακού
Στην αρμενική κοινότητα διεκδικεί επανεκλογή ο νυν εκπρόσωπος της κοινότητας, Βαρτκές Μαχτεσιάν.
Όπως ανέφερε στη «Χαραυγή», αποφάσισε να επαναδιεκδικήσει για τέταρτη
φορά για να ολοκληρώσει τα έργα που ξεκίνησε και να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τη θέση των Αρμενίων στην κυπριακή
κοινωνία.
Ο κ. Μαχτεσιάν τόνισε ότι πρέπει να
διαφυλαχτεί ο πολιτισμός της κοινότητας

και να στηριχτούν ακόμα περισσότερο οι
κοινοτικές οργανώσεις και να συνεχιστεί η
αγαστή συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Δημοκρατία της Αρμενίας.
Επίσης, τονίζει ότι πρέπει να ενδυναμωθεί η σχολή της κοινότητας, αλλά και η
πρόσβαση των εκπροσώπων της κοινότητας στα κέντρα αποφάσεων που θα βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων που
υφίστανται ή προκύπτουν.
Ερωτηθείς για το αν η κοινότητα είναι

ικανοποιημένη από τον τρόπο εκπροσώπησής της στην κυπριακή Βουλή, ο Βαρτκές Μαχτεσιάν απάντησε ότι θα ήταν
καλύτερα αν η κοινότητα είχε ψήφο σε
θέματα που αφορούν αυτή καθαυτήν την
κοινότητα.
Όχι όμως για όλα τα θέματα, αφού τα
μέλη της κοινότητας μπορούν να εκφραστούν μέσα από τα υφιστάμενα κόμματα.
Επιπλέον, είπε, οι εκπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων δεν έχουν εκείνους

τους μηχανισμούς που έχουν τα κόμματα
για να μπορούν να παρακολουθούν όλα τα
θέματα και να διαμορφώνουν άποψη.
Επομένως, πρόσθεσε, θα ήταν καλό αν
είχαν λόγο και ψήφο σε θέματα που αφορούν την παιδεία τους, τη θρησκεία και
τον πολιτισμό.
Σημείωσε επίσης ότι αν εξευρεθεί λύση
του Κυπριακού, η επιθυμία τους θα ήταν η
αναβάθμιση της θρησκευτικής ομάδας σε
κοινότητα.

Λατίνοι: Ναι σε λόγο και ψήφο για ό,τι αφορά τις θρησκευτικές ομάδες
Η λατινική κοινότητα διεκδικεί τη θέση
του θρησκευτικού αντιπροσώπου στη Βουλή με δύο υποψήφιες.
Η σημερινή εκπρόσωπος Αντωνέλλα
Μαντοβάνη δήλωσε στη «Χαραυγή» ότι
ζητά να συνεχίσει τη θητεία της στη Βουλή
για να μπορέσει να ολοκληρώσει τα όσα
προγραμματίστηκαν προς όφελος της κοινότητας. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον
οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα ο θεσμός
του εκπροσώπου, η κα Μαντοβάνη είπε ότι
όπως είναι σήμερα αυτός ο θεσμός βοηθά
διότι είναι ο συνδετικός κρίκος της κοινό-

τητας με το κράτος και την κυβέρνηση. Αν
δεν υπήρχε αυτός ο θεσμός, σημείωσε, η
επικοινωνία με το κράτος και τα υπουργεία θα ήταν πολύ δύσκολος.
Ωστόσο, συμφώνησε με τους υποψηφίους των άλλων δύο θρησκευτικών ομάδων
ότι θα πρέπει να υπάρξει αναβάθμιση του
θεσμού.
Σημείωσε ότι στην ελληνοκυπριακή συνέλευση, η οποία ασχολείτο με πολιτιστικά
και θρησκευτικά θέματα όπως και θέματα
εκπαίδευσης, οι μειονότητες είχαν λόγο
και ψήφο, κάτι που άλλαξε από το 1965

και μετά όταν οι θρησκευτικές ομάδες μεταφέρθηκαν στη Βουλή στην οποία όμως
έχασαν αυτό το δικαίωμα. Τουλάχιστον,
υπέδειξε, θα ήταν καλό να είχαν ψήφο σε
θέματα που αφορούν την κοινοτική ομάδα,
όχι όμως να έχουν λόγο και ψήφο για όλα
τα θέματα.
Υποψήφια για τη θέση του εκπροσώπου της λατινικής κοινότητας στη Βουλή
είναι και η Ηλιάνα Φαχούρη. Μιλώντας
στη «Χαραυγή» ανέφερε ότι η λατινική
κοινότητα είναι μέρος της ε/κυπριακής
κοινότητας και στόχος της είναι να ενσω-

ματώσει καλύτερα τη λατινική κοινότητα
στην Κύπρο γενικά, καθώς και να προωθήσει την ηθική και τις χριστιανικές αξίες στη νεολαία μέσω δραστηριοτήτων. Σε
ό,τι αφορά το ρόλο του εκπροσώπου στη
Βουλή, η κα Φαχούρη είπε ότι θα εργαστεί
για μια νέα προοπτική και, ως εκ τούτου,
μια νέα προσέγγιση για την προώθηση και
την κατάθεση νομοσχέδιων που θα είναι
περισσότερο προς το συμφέρον της λατινικής κοινότητας, ενώ ταυτόχρονα να είναι
σε πλήρη αρμονία με την ανάπτυξη του
νησιού της Κύπρου γενικότερα.
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Ιούνιο οι αποφάσεις για το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό
Το σύστημα του Ψηφιακού Πράσινου
Πιστοποιητικού περιλαμβάνει τρία διαφορετικά
είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικό
εμβολιασμού, πιστοποιητικό εξέτασης και
πιστοποιητικό ανάρρωσης

Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό φαίνεται ότι μπαίνει στην τελική ευθεία για εφαρμογή, καθώς δόθηκε εντολή από τους πρέσβεις
στην ΕΕ (15/04) για να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Παράλληλα, η Κύπρος δεν βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην έγκριση του Πράσινου
Πιστοποιητικού, διότι το πλαίσιο εισόδου που
έχει τεθεί σε εφαρμογή με την κατηγοριοποίηση των κρατών ανάλογα με την επιδημιολογική
τους κατάσταση, φαίνεται να είναι λειτουργικό,
κυρίως για τις 65 χώρες που δεν κατηγοριοποιούνται στην «γκρι» κατηγορία.
Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό ενδιαφέρει την Κύπρο, τόνισε ο Υφυπουργός Τουρισμού, Σάββας Περδίος, τονίζοντας παράλληλα
ότι θα διευκολύνει την αεροπορική κίνηση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Πρόσθεσε ότι
για να τεθεί σε εφαρμογή το Πράσινο Πιστοποιητικό, θα πρέπει να καταλήξουν οι διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, γεγονός
που αναμένεται να λάβει χώρα τον Ιούνιο. «Δεν
εξαρτόμαστε από την ημερομηνία εφαρμογής
του Πράσινου Πιστοποιητικού και όταν αυτό
εφαρμοστεί, θεωρώ ότι θα είναι σαν κερασάκι
στην τούρτα», επεσήμανε.
Εξήγησε ότι το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό θα είναι ένα πιστοποιητικό ταξιδιού, το
οποίο θα παραχωρείται στους πολίτες της ΕΕ
που έχουν αρνητικό PCR τεστ ή και έχουν εμβολιαστεί και υπογράμμισε ότι η Κύπρος με το
μοντέλο της κατηγοριοποίησης των χωρών και
με το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται, θα μπορεί
να φιλοξενήσει τις βασικές αγορές. «Εξάλλου,
ως Κύπρος έχουμε παράσχει διευκολύνσεις στο
Ισραήλ για όσους έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού και από την 1η Μαΐου θα εφαρμοστεί
το ίδιο πλαίσιο και για το Ηνωμένο Βασίλειο»,
πρόσθεσε.
«Ο λόγος που μπορέσαμε να παραχωρήσουμε τις διευκολύνσεις σε αυτά τα δύο κράτη»,
εξήγησε ο υφυπουργός, «έγκειται στο γεγονός
ότι δεν αποτελούν κράτη-μέλη της ΕΕ» και
τόνισε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα πλαίσιο

εισόδου το οποίο είναι λειτουργικό, δίνοντας
σταθερότητα και μία ευκολία κατανόησης προς
τους τουρίστες.
Στην παρούσα φάση, πρόσθεσε, υπάρχουν
65 χώρες, εντός και εκτός ΕΕ, που τους παρέχεται το δικαίωμα να έρχονται στην Κύπρο, εάν
φυσικά τηρούν τις προϋποθέσεις εισόδου και
την τήρηση των πρωτοκόλλων. Πέραν των 27
κρατών-μελών της ΕΕ, ανέφερε ότι από την 1η
Απριλίου έχουν ενταχθεί κράτη όπως: Ισραήλ,
Ρωσία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ,
Σερβία, Γεωργία, αλλά και ορισμένα αραβικά
κράτη. Ο υφυπουργός εξήγησε ότι αυτές οι 65
χώρες δεν κατηγοριοποιούνται στην «γκρι»
κατηγορία και ανάλογα με την επιδημιολογική
τους κατάσταση θα εντάσσονται στην «πράσινη», «πορτοκαλί» και «κόκκινη» κατηγορία. «Με
αυτήν τη στρατηγική διασφαλίζουμε ότι δεν θα
διακοπεί το πτητικό πρόγραμμα μεταξύ Κύπρου
και των 65 χωρών και ως εκ τούτου καταργείται
και η καραντίνα για τα άτομα που καταφθάνουν
από τις συγκεκριμένες χώρες», γνωστοποίησε.
Ερωτηθείς κατά πόσον η διακίνηση των επισκεπτών θα επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς,
ο κ. Περδίος απάντησε καταφατικά. «Τα άτομα
που δεν μπορούν να στείλουν sms, για οποιοδήποτε λόγο, μπορούν να διακινούνται με ένα
ειδικό έντυπο, για εύλογο χρονικό διάστημα.
Δηλαδή ό,τι ισχύει για τους Κύπριους πολίτες
ισχύει και για τους επισκέπτες», επεσήμανε.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ACTA, Χάρης Παπαχαραλάμπους, αναφερόμενος στο Πράσινο
Πιστοποιητικό επεσήμανε ότι κατόπιν αρκετής

μελέτης και επικοινωνίας με τον Ευρωπαϊκό
Σύνδεσμο, θεωρεί πως το πιο πιθανόν σενάριο,
για να μπορέσουν να φθάσουν τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ σε συμφωνία, είναι ο πήχης να τεθεί αρκετά χαμηλά όσον αφορά τα δικαιώματα
που θα έχουν οι κάτοχοι του Πιστοποιητικού.
«Προκύπτουν αρκετά ερωτήματα για την τελική
εφαρμογή του Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού και δεν ξέρουμε και πότε θα εφαρμοστεί.
Κάποιες ενδείξεις μιλούν για εφαρμογή του
εντός Ιουνίου, θα εξαρτηθεί πολύ πού θα καταλήξει η πήχης», τόνισε.
Υπογράμμισε, δε, ότι πέραν του πλαισίου που
θα καθοριστεί, το κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ θα
έχει το δικαίωμα να υποβάλλει κάποιους διαφορετικούς όρους, ελαστικότερους ή αυστηρότερους, με την προϋπόθεση να ενημερώσει την
Επιτροπή. Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, το Πράσινο
Πιστοποιητικό δεν θα είναι η απόλυτη εφαρμογή που θα καθορίζει τη στρατηγική των κρατών
όσον αφορά τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ επεσήμανε ότι ο Σύνδεσμος υποστηρίζει
την εφαρμογή του Πράσινου Πιστοποιητικού.
Πρόσθεσε ότι ως ΠΑΣΥΞΕ ζητάνε την εφαρμογή του covid free flight, δηλαδή την παρουσία
από όλους τους επιβαίνοντες που καταφθάνουν
στην Κύπρο πιστοποιητικού αρνητικού τεστ ή
και εμβολιασμού.
«Πέρσι οι Κύπριοι που έρχονταν από ορισμένους προορισμούς δεν χρειαζόταν να προσκομίσουν πιστοποιητικό αρνητικού τεστ και λόγω
του ότι ορισμένοι ήταν θετικοί σε έλεγχο που
διεξαγόταν στην Κύπρο, αρκετοί συνεπιβάτες
τους τουρίστες αναγκάζονταν να τεθούν σε καραντίνα αντί να συνεχίσουν τις διακοπές τους»,
γνωστοποίησε.
Κωστής Πιτσιλλούδης

Ο εμβολιασμός δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για να μπορεί κάποιος να ταξιδέψει
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το
σύστημα του Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού περιλαμβάνει τρία διαφορετικά είδη
πιστοποιητικών: πιστοποιητικό εμβολιασμού,
πιστοποιητικό εξέτασης και πιστοποιητικό
ανάρρωσης.
Τα πιστοποιητικά μπορούν να εκδίδονται
και να χρησιμοποιούνται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας. Όλοι οι πολίτες της ΕΕ
και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και
υπήκοοι τρίτων χωρών που παραμένουν ή
διαμένουν σε κράτη-μέλη της ΕΕ, θα είναι
επιλέξιμοι για τη δωρεάν χορήγηση πιστο-

ποιητικού.
Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο ένα ελάχιστο σύνολο πληροφοριών, απαραίτητων για την επιβεβαίωση και
την επαλήθευση της κατάστασης του κατόχου τους, όσον αφορά τον εμβολιασμό, την
εξέταση ή την ανάρρωση.
Ο εμβολιασμός δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για να μπορεί κάποιος να ταξιδέψει.
Όλοι οι πολίτες της ΕΕ, είτε έχουν εμβολιαστεί είτε όχι, έχουν το θεμελιώδες δικαίωμα
της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ. Η ίδια
αρχή ισχύει για τα δικαιώματα των υπηκόων
τρίτων χωρών που παραμένουν ή διαμένουν

σε κράτη-μέλη της ΕΕ και οι οποίοι έχουν το
δικαίωμα να ταξιδέψουν σε άλλα κράτη μέλη.
Η Κομισιόν τονίζει ότι, αν ένα κράτος-μέλος αποδέχεται το αποδεικτικό εμβολιασμού
ως λόγο εξαίρεσης από τους περιορισμούς
στην ελεύθερη κυκλοφορία, θα οφείλει να
αποδέχεται το αποδεικτικό εμβολιασμού που
έχει εκδοθεί από άλλο μέλος σε σχέση με εμβόλια που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας
στην ΕΕ.
Σημειώνεται ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν
τη δυνατότητα να επεκτείνουν το πιστοποιητικό σε ταξιδιώτες που εμβολιάζονται με άλλα
εμβόλια.
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Θολό το τοπίο
για τον τουρισμό
Έχουμε ήδη χάσει το πρώτο εξάμηνο και οι όποιες
προβλέψεις για τη συνέχεια είναι παρακινδυνευμένες

Του Κωστή Πιτσιλλούδη
Δεν μπορούν να γίνουν υπολογισμοί ή και
προβλέψεις με επαρκή ασφάλεια για τον
αριθμό των επισκεπτών που θα καταφθάσουν
στην Κύπρο κατά το τρέχον έτος. Η κάθοδος
των επισκεπτών δεν εξαρτάται αποκλειστικά

από την επιδημιολογική κατάσταση της
Κύπρου, καθώς η επιδημιολογική εικόνα των
υπόλοιπων κρατών-μελών της ΕΕ επιδρά
αμφίδρομα. Όσον αφορά το άνοιγμα των
καταλυμάτων για τους Κυπρίους, αναμένεται

να λάβει χώρα αρχές Μαΐου, καθώς στην
παρούσα χρονική περίοδο εφαρμόζεται
το παράλογο μέτρο της απαγόρευσης
στους Κύπριους πολίτες να διαμένουν
στα ξενοδοχεία του τόπου. Παράλληλα, το

Συνδικαλιστικό Κίνημα δεν θα δεχθεί να
φορτωθούν κι άλλα βάρη στις πλάτες των
εργαζομένων, οι οποίοι εδώ και 13 μήνες
έχουν υποστεί τον μεγαλύτερο οικονομικό
αντίκτυπο της πανδημίας.

Σάββας Περδίος: Τα δεδομένα είναι αρκετά ρευστά για πολλές χώρες
«Ο στόχος που είχε τεθεί από τον Σεπτέμβρη
του 2020 ήταν μέχρι τον Απρίλιο η Κύπρος να
είναι έτοιμη να δεχθεί τουρίστες, γεγονός το
οποίο έχει επιτευχθεί μετά από πολλές προσπάθειες σε συντονισμό με τα Υπουργεία Μεταφορών και Υγείας», ανέφερε στη «Χαραυγή»
ο Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος.
Ερωτηθείς ποιοι είναι οι στόχοι που έχουν
τεθεί για τον αριθμό των αφίξεων για το 2021,
ο υφυπουργός απάντησε ότι είναι εξαιρετικά
δύσκολο και παρακινδυνευμένο να προβούμε

σε προβλέψεις.
«Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι μπορούμε να δεχθούμε επισκέπτες, παρ’ όλη τη
γενική επιδημιολογική κατάσταση που ισχύει
στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, εξαρτόμαστε
από τις ταξιδιωτικές οδηγίες που εκδίδουν
οι άλλες χώρες», τόνισε και παρατήρησε πως
τα δεδομένα είναι αρκετά ρευστά για πολλές
χώρες. «Κάποιες επαναφέρουν lockdown, ενώ
δεν είναι λίγες αυτές που δεν έχουν ακόμη
επιτρέψει στους πολίτες τους να ταξιδέψουν

στο εξωτερικό», είπε. Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, δεν μπορούν να γίνουν υπολογισμοί ή και
προβλέψεις με επαρκή ασφάλεια.
«Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε
ότι οι βασικές μας αγορές, όπως η Ρωσία και
το Ηνωμένο Βασίλειο, που ως επί το πλείστον
κινούνται μέσω οργανωτών ταξιδιών, φαίνεται ότι θα κινηθούν από τον Ιούνιο και μετά.
Μέχρι τότε δεν αναμένεται μεγάλο κύμα τουρισμού», πρόσθεσε. Μέσα την πανδημία, ανέφερε ο υφυπουργός, «μας δόθηκε η ευκαιρία

να εστιάσουμε και σε αγορές της κεντρικής
και της δυτικής Ευρώπης, αλλά και από αραβικές χώρες, με αποτέλεσμα να υπάρξουν νέα
δρομολόγια από και προς Γερμανία, Αυστρία,
Ελβετία, Τσεχία, Ολλανδία και τις χώρες της
Σκανδιναβίας».
Όσον αφορά το μαζικό εμβολιασμό για τα
άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα
του Τουρισμού, ο υφυπουργός δήλωσε ότι οι
τελικές αποφάσεις εξαρτώνται από το Υπουργείο Υγείας.

Λευτέρης Γεωργιάδης: Οι εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα βρίσκονται σε δύσκολη θέση
«Είναι αντιληπτό ότι οι εργαζόμενοι στον
τουριστικό τομέα βρίσκονται σε πολύ δύσκολη
θέση εδώ και πολλούς μήνες και πολλές οικογένειες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά
και όχι μόνο προβλήματα», ανέφερε στη «Χαραυγή» ο Γενικός Γραμματέας της Συντεχνίας
Υπαλλήλων Ξενοδοχείων και Κέντρων Αναψυχής (ΣΥΞΚΑ) ΠΕΟ, Λευτέρης Γεωργιάδης.
Υπογράμμισε ότι ήδη έχουμε χάσει το πρώτο
εξάμηνο και ευελπιστούμε να καλυτερεύσουν
τα δεδομένα με την ολοκλήρωση των εμβολιασμών και την ταυτόχρονη διαφοροποίηση

της κατηγοριοποίησης της Κύπρου από τις διάφορες χώρες που διαχρονικά στέλνουν τους
περισσότερους τουρίστες.
Τόνισε ότι το Συνδικαλιστικό Κίνημα επιμένει στη θέση που έχει από την έναρξη της
πανδημίας, δηλαδή δεν θα δεχθεί να φορτωθούν και άλλα βάρη στις πλάτες των εργαζομένων συνεχίζοντας την οικονομική στήριξή
τους για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, ενώ
όσον αφορά την ύπαρξη κρούσεων από μερίδα ξενοδόχων για κάποιες διαφοροποιήσεις
σε μισθούς και ωφελήματα της συλλογικής

σύμβασης των εργαζομένων, ξεκαθάρισε πως
για την ΠΕΟ είναι εκτός πραγματικότητας και
ούτε θα εισέλθει σε τέτοια συζήτηση.
«Παρά το γεγονός ότι η τουριστική βιομηχανία δεν εργάστηκε στο μέγιστο βαθμό κατά
το περασμένο έτος, εντούτοις με τη στήριξη
που έτυχαν οι επιχειρήσεις από το κράτος δεν
τίθεται θέμα για οποιεσδήποτε αλλαγές στα
ωφελήματα των εργαζομένων. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να κατοχυρωθούν και
να βελτιωθούν», εξήγησε.
Σημείωσε επίσης ότι μετά από ενέργειες της

ΠΕΟ έχει διευκρινιστεί από το Υπουργείο Εργασίας και έχει υποδειχθεί σε όλους τους εργοδότες ότι οι υπάλληλοι που εργάζονταν έστω
με καθεστώς εποχιακής εργασίας, έχοντας
συμπληρώσει 30 μήνες εργασίας, θεωρούνται
μόνιμο προσωπικό και ως εκ τούτου έχουν δηλωθεί στα διάφορα σχέδια στήριξης.
«Είναι μία σημαντική αλλαγή προς όφελος
των εργαζομένων, η οποία πρέπει να διατηρηθεί για όση περίοδο απαιτείται, έως ότου
επανέλθει στους κανονικούς του ρυθμούς ο
τουρισμός», τόνισε.

Αναμένεται να ανοίξουν τα τουριστικά καταλύματα
για τους Κυπρίους αρχές Μαΐου
Χάρης Παπαχαραλάμπους: Το ιδανικότερο σενάριο είναι οι κρατήσεις να αγγίξουν το 50%
«Σε αυτή τη χρονική περίοδο βρισκόμαστε μεταξύ 30-35% πληρότητας, σε σύγκριση
με τις κρατήσεις τουριστικών καταλυμάτων
κατά το 2019», επεσήμανε στη «X» o εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου Τουριστικών
Πρακτόρων Κύπρου (ACTA), Χάρης Παπαχαραλάμπους.
Τόνισε ότι από τον τρέχοντα μήνα μέχρι
και ένα μέρος του Ιουνίου θεωρούνται χαμένοι μήνες, τουλάχιστον από τις πλείστες αγορές, που ως εκ τούτου δημιουργεί ένα μεγάλο

κενό και παρατήρησε ότι το ιδανικότερο σενάριο είναι οι κρατήσεις να αγγίξουν το 50%
στο σύνολό τους, σε σύγκριση με το 2019, καθώς θεωρεί ότι με την πάροδο του χρόνου θα
σμικρύνεται και η μείωση.
Ερωτηθείς από ποιες χώρες προέρχονται
οι τουρίστες που έχουν ήδη προβεί σε κράτηση, ο κ. Παπαχαραλάμπους απάντησε ότι
προέρχονται κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (από Ιούλιο και ένθεν) και μετά ακολουθούν η ισραηλινή και η ρωσική αγορά,

ενώ οι υπόλοιπες αγορές κινούνται σε ρηχά
νερά.
«Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε», υπογράμμισε ο κ. Παπαχαραλάμπους, «είναι η επιδημιολογική μας εικόνα
και την κατηγοριοποίηση της Κύπρου από τις
άλλες χώρες».
Αναφερόμενος στη χωρίς περιορισμούς διακίνηση των τουριστών, δηλαδή στη μη χρήση sms, γνωστοποίησε ότι ο Σύνδεσμος τάσσεται υπέρ. «Θα πρέπει να αποφασίσουμε εάν

θέλουμε ή όχι τον τουρισμό. Θα έχει μεγάλο
αρνητικό αντίκτυπο εάν πούμε στους τουρίστες ότι θα έχουν στη διάθεσή τους δύο sms.
Τι να έρθουν να κάνουν με έξι ώρες μάξιμουμ
διακίνηση;» εξήγησε.
Τέλος, σημείωσε ότι οι τουρίστες δεν συντείνουν στην αύξηση των κρουσμάτων, καθώς δεν έχουν στενές επαφές, τείνοντας να
περιορίζουν την κοινωνική τους αλληλεπίδραση με τα άτομα που έρχονται μαζί από την
εκάστοτε χώρα.

Χάρης Λοϊζίδης: Ευελπιστούμε ότι θα ανοίξουν γύρω στο 70-80% των ξενοδοχείων
«Στην παρούσα χρονική περίοδο πρέπει να
πείσουμε τις αγορές ότι είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε, γεγονός που αφορά την Πολιτεία,
τους τουριστικούς εταίρους, αλλά και το Υφυπουργείο Τουρισμού», ανέφερε στη «Χ» ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, Χάρης Λοϊζίδης.
Ερωτηθείς πόσα ξενοδοχεία έχουν ανοίξει

ήδη τις πόρτες τους, ο κ. Λοϊζίδης απάντησε ότι
είναι αρκετά λίγα, «όμως με την πάροδο του χρόνου και μέχρι την κορύφωση της τουριστικής
σεζόν ευελπιστούμε ότι θα ανοίξουν γύρω στο
70-80%». Όσον αφορά το άνοιγμα των ξενοδοχείων για Κυπρίους, τόνισε ότι αναμένεται να γίνει λίγες μέρες πριν το Πάσχα ή λίγες μέρες μετά

τις εορτές, με τον καθοριστικότερο παράγοντα να
είναι η επιδημιολογική κατάσταση.
Κάλεσε τους συμπολίτες μας να τηρούν τα
μέτρα που ανακοινώνει το Υπουργείο Υγείας,
καθώς η επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου
θα καθορίσει και σε ποια κατηγορία θα ενταχθεί
από τα υπόλοιπα κράτη - μέλη.

«Μπορεί εμείς να έχουμε μία χώρα στην
πράσινη κατηγορία, παράλληλα όμως με την
επιστροφή των επισκεπτών στην πατρίδα τους
να υποχρεούνται να εισέλθουν σε καραντίνα.
Οπόταν μπορούμε να πούμε ότι θα λειτουργήσει
αμφίδρομα η επιδημιολογική μας κατάσταση»,
παρατήρησε.
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φαρμακεία

tv ενημέρωση

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
• Χατζηαποστόλου Γεώργιος, Λεωφόρος
Λάρνακας 75Δ, κοντά στο ζαχαροπλαστείο
“Oriental”, Λευκωσία, 22100029, 22105263 •
Πέτρου Δέσποινα, Λεωφ. Τσερίου 84, δίπλα από
Υπεραγορά Αυγουστής, έναντι φούρνου Ζορπάς,
Στρόβολος, 22441666, 22429330 • Γιαννή Αλεξάνδρα, Λεωφ. Αρχαγγέλου Μιχαήλ 3, φώτα KCINEPLEX προς roundabout Δία/Σίγμα (Παρισσινός/πρώην στρατόπεδο), Έγκωμη, 22018559,
22018559 • Αθανασιάδου Δέσποινα, Λεωφ.
Αθαλάσσας 132Δ, έναντι Υπουργείου Δικαιοσύνης, Στρόβολος, 22427707, 22431301 • Καρακώστα Αναστασία, Μετοχίου 63, κοντά στην
αμερικανική πρεσβεία, 22774950, 99687016

ΛΕΜΕΣΟΣ
• Κλεάνθους Χρυστάλλα, 16ης Ιουνίου 1943,
16, έναντι Κεντρικού Ταχυδρομείου και πλησίον
Κεντρικής Αστυνομίας, 25748070, 25382437 •
Τάκη Βάσος, Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82, Μέσα Γειτονιά, παρά την εκκλησία Αποστόλου Ανδρέα,

ΛΑΡΝΑΚΑ
• Ραμίρεζ Λύδια, Λεωφ. Παπανικολή 31Α,
δρόμος σταδίου Ανόρθωσης, 24634390,
96323458 • Σεβέρης Μάριος, Παύλου Βαλδασερίδη 8, πλησίον CARREFOUR, 24639410,
24662497

ΠΑΦΟΣ
• Μακαρίου Γεώργιος, Νεαπόλεως 20, τέρμα δρόμου εκκλησίας Αποστόλου Παύλου,
26936989, 26938949

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
• Κεφάλα Ρούλα, 1ης Απριλίου 111, Παραλίμνι, 23730116, 23821516

εφημερίες

σαν σήμερα
1480

Γεννιέται η Λουκρητία Βοργία, νόθα κόρη του πάπα
Αλέξανδρου VI.

1902

Η Δανία είναι η πρώτη που χρησιμοποιεί τα δακτυλικά αποτυπώματα ως αποδεικτικό μέσο.

1906

Καταστρεπτικός σεισμός, μεγέθους 7,8 βαθμών της
κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει το Σαν Φρανσίσκο στις
ΗΠΑ. 3.000 νεκροί και 300.000 άστεγοι.

1927

Γεννιέται ο Σάμουελ Χάντινγκτον, Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας.

1932
Η Ελλάδα κηρύσσει χρεοστάσιο.
1941

Αυτοκτονεί υπό το βάρος της διαγραφόμενης γερμανικής εισβολής στην Ελλάδα ο Πρωθυπουργός
Αλέξανδρος Κορυζής.

1951

Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία και
Λουξεμβούργο υπογράφουν στο Παρίσι την ιδρυτική
πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και
Χάλυβα (ΕΚΑΧ), που αποτέλεσε προπομπό της ΕΟΚ
και της ΕΕ.

1955

Πεθαίνει ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, Γερμανός φυσικός.

εορτολόγιο

Κατάλογος εφημερευόντων ιατρών
για σήμερα Κυριακή 18 Απριλίου
2021.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Παθολόγος: Αριστομένης Δημήτριος Τουρβάς, 99097385, 22108553
Ουρολόγος: Αχιλλέας Κορέλλης,
99562642
ΛΕΜΕΣΟΣ
Κατόπιν απόφασης του Ιατρικού
Συλλόγου Λεμεσού θα εφημερεύουν
μόνο οι οδοντίατροι στη Λεμεσό. Επίσης και στη Λάρνακα και Πάφο θα
εφημερεύουν μόνο οδοντίατροι.
Οδοντίατρος: Μαρία Κοιλώνη,
99917174
ΛΑΡΝΑΚΑ
Οδοντίατρος: Χριστίνα Τοφαρίδου, 99100050
ΠΑΦΟΣ
Οδοντίατρος:
Ελένη
Αττίκ,
99683123

tv επιλογές
ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
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ΣΗΜΕΡΑ
Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρίας Αιγυπτίας), Σάββα εν Καλύμνω, Αθανασίας Αιγίνης, Σάββα Στρατ.

ΑΥΡΙΟ
Παφνουτίου ιερομ., Αγαθαγγέλου Εσφιγμενίτου

ο καιρός
ΚΕΡΥΝΕΙΑ 30
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 35
ΠΑΦΟΣ 30

Μέσα Γειτονιά, 25003563, 25334094 • Θεοχαρίδου Μαρία, Γρίβα Διγενή 66Β, πλησίον
Κρησφυγέτου, 25581456, 25584464 • Μάρκου Αγγέλα, Μίλτωνος 27, κατ.3, έναντι ναυτιλιακής εταιρείας Intership, Ζακάκι, 25108898,
96893387

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 30
ΛΑΡΝΑΚΑ 30

ΛΕΜΕΣΟΣ 30

Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από
μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ σύντομα θα παρατηρούνται
και περίοδοι με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και σύντομα στα δυτικά μεταβλητοί,
ασθενείς, 3 και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ.
Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα
ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους
30 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

ALPHA, 16:35
Επ. 122+123: Η Φαίη είναι σίγουρη
πως ο Μάρκος κρύβεται πίσω από την
επίθεση εναντίον της. Ο Λεωνίδας και
η Φλωρέτα περνάνε μια νύχτα πάθους
την ώρα που ο Φώτης προσπαθεί να
πείσει τη Βάνα πως η σχέση του με τη
Λατάνια έχει προχωρήσει. Ο Ατσαλάκης
πιστεύει πως η Βάνα τον χρησιμοποιεί
και της δίνει τελεσίγραφο, ενώ η Κέντρα
είναι αποφασισμένη να μάθει όσα της
κρύβει ο Αχιλλέας. Πώς θα αντιδράσει ο
Μάρκος όταν η Ρενάτα ζητήσει να μάθει τι τρέχει μ’ εκείνον και τη Φαίη; Θα
καταφέρει η Θάλεια να εξοντώσει την
Ισμήνη πριν βρει στοιχεία εναντίον της;
Η Θάλεια κλέβει τα στοιχεία που βρήκαν
ο Βλάσης και η Ισμήνη. Η Ρενάτα ζητά
εξηγήσεις από τον Μάρκο για το τι έγινε το βράδυ των γενεθλίων της Φαίης,
ενώ η Βάνα υποψιάζεται πως η Κέντρα
παριστάνει την αμνησιακή και προειδοποιεί τον Αχιλλέα. Ο Βλάσης βρίσκει την
Ισμήνη αναίσθητη και είναι αποφασισμένος να βρει ποιος της επιτέθηκε και
έκλεψε τα στοιχεία. Όλα δείχνουν πως
το έκανε η Φαίη… Εν τω μεταξύ, η κίνηση της Φαίης να δημοσιοποιήσει την
εγκυμοσύνη για να εκδικηθεί τον Μάρκο τής γυρίζει μπούμερανγκ, αφού μαθαίνει πως πίσω από τη διάρρηξη στο
σπίτι της δεν κρυβόταν εκείνος, αλλά ο
Βλάσης και η Ισμήνη…

ΡΙΚ1

07.30 Θεία Λειτουργία 10.00 Καμώματα
τζι Αρώματα (E) 11.00 Η ζωή μας ένα τραγούδι (E) 12.00 Χωρίς Αποσκευές - Αλεθρικό (E) 12.30 Brand News 14.00 Ειδήσεις
14.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης 15.00 Αποτυπώματα Γεγονότα (Ε) 16.30 Σε Προσκυνώ Γλώσσα 17.30 Χρονογράφημα 18.00
Ειδήσεις και στη Νοηματική 18.15 Αφανείς
Ήρωες 18.55 Μουσικό Ραντεβού 19.20
Λούνα Παρκ 19.55 Σαν Σήμερα με το ΡΙΚ
20.00 Ειδήσεις 21.00 Αθλητική Κυριακή
21.30 Παραδοσιακή Βραδιά 23.25 Ειδήσεις 23.30 Eurovision Flashback (E) 00.20
Σαν Σήμερα με το ΡΙΚ (E) 00.25 Aφανείς
Ήρωες (E) 01.10 Brand News (E) 02.45
Ειδήσεις (E) 03.45 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης
(E) 04.15 Σε Προσκυνώ Γλώσσα (E) 05.15
Χωρίς Αποσκευές (E) 05.45 Μουσικό Ραντεβού (E) 06.15 Λούνα Παρκ (E)

ΡΙΚ2

07.30 Το Κόκκινο Λεωφορείο Ταξιδεύει
08.25 Μάγια η Μέλισσα 08.45 Το θαυμαστό ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον 09.10 Ο
Μικρός Χνουδωτός 09.35 Μπόμπι και Μπιλ
10.00 Τα Τρενάκια Ρομπότ 10.25 Γουίσπερ
10.50 Μάγια η Μέλισσα 11.00 Το θαυμαστό ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον 11.30 Στη
χώρα του Γιατί 12.00 Γκάρφιλντ 12.40 Το
Κόκκινο Λεωφορείο Ταξιδεύει 13.30 Ο Μικρός Χνουδωτός 13.55 Γουίσπερ 14.25 Τα
Τρενάκια Ρομπότ 14.45 Γκάρφιλντ 15.30
Στη χώρα του Γιατί (E) 16.00 Euroleague
Women Final-4 2021 - Ο μικρός τελικός
17.45 Προσωπογραφίες (E) 18.15 Μαζί/
Birlikte (E) 19.00 Know It - Ντοκιμαντέρ
(E) 19.30 Γυναίκα 19.40 Ειδήσεις στην Αγγλική 19.50 Ειδήσεις στην Τουρκική 20.00
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
21.10 Travel Diary 22.00 Το Πρόγραμμα
23.45 ΑrtCafe (E) 00.45 Ειδήσεις στην Αγγλική και Τουρκική (E) 01.05 Know It (E)
01.35 Travel Diary (E) 02.00 Προσωπογραφίες (E) 03.00 Μαζί/Birlikte (E) 04.00
ΑrtCafe (E) 05.00 Τα Γενόμενα παρά του
Γάλακτος – Το Τυρί της Ακανθούς (E) 05.40
Μανώλης και Κατίνα (E) 06.10 Ιστορίες του
Χωρκού (E) 06.40 Euronews

ALPHA

06:00 DEAL (Ε) 06:30 ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ
ΑΜΜΟ (Ε) 07:15 24 ΩΡΕΣ (Ε) 08:15 ΕΛΑ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ (Ε) 09:30 ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ
ΣΠΙΤΙΚΑ (Ε) 10:00 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ
ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ 13:00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Ε) 13:45 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε) 15:00
ΤΗΕ ΛΟΥΗΣ NIGHT SHOW (Ε) 16:35 ΕΛΑ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ 17:50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 18:00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΜΟΥ 18:20 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (Ε) 19:10 ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ ΣΤΟΝ ALPHA
20:20 ALPHA NEWS 21:20 ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ 22:30 ΚΑΡΜΑ 23:30 ΤΕΤΑ-ΤΕΤ ΣΤΟΝ ALPHA (Ε) 00:30 BATTLE
OF THE COUPLES 02:45 10Η ΕΝΤΟΛΗ (Ε)
03:30 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ (Ε)

OMEGA

05:30 ΤΩΡΑ O,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ 09:45
ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ 13:00 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ
ΤΥΧΗΣ (Ε) 14:00 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
(Ε) 15:00 ΓΛΥΚΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ (Ε) 16:00
ΕΙΚΟΝΕΣ 17:00 ΕΧΩ ΚΑΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ
(Ε) 18:00 OMEGA NEWS 18:10 MASTER
CLASS 21:15 ΕΡΩΤΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ (Ε)
22:15 FRONTERA - Γουέστερν, παραγωγής
2014 - Σκηνοθεσία: Μάικλ Μπέρι - Πρωταγωνιστούν: Εντ Χάρις, Εύα Λονγκόρια,
Μαικλ Πένα - Υπόθεση: Ο Μιγκέλ, ένας
σκληρά εργαζόμενος πατέρας και αφοσιωμένος σύζυγος, περνάει τα σύνορα παράνομα και τον πιάνουν αδίκως για το φόνο της
συζύγου του πρώην σερίφη Ρόι. Η έγκυος
σύζυγος του Μιγκέλ πέφτει στα χέρια διεφθαρμένων Μεξικανών που εμπορεύονται
το πέρασμα των συνόρων, καθώς προσπαθεί να βρεθεί κοντά του. 23:45 ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ (Ε) 00:30 ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ (Ε) 03:30
ΕΙΚΟΝΕΣ (Ε) 04:30 THE BOOTH 05:00 Ο
ΑΝΤΡΑΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΟΥ (E)

ANT1

05.40 ΒΟΤΚΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (Ε) 06.30
ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ (Ε) 08.00 ΔΕΙΞΕ
ΜΟΥ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΣΟΥ (E) 09.30 TAXI (E)
10.20 ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΓΟΝΑ (E) 12.00 ΥΓΕΙΑ
ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ 12.50 ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ
14.00 ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ 14.50 CASA
DE MIKEL (E) 16.15 Η ΦΑΡΜΑ (E) 18.00
ΤΑ ΝΕΑ ΣΕ 10’ 18.30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ (Ε)
19.30 ΤΑΧΙ 20.20 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1
21.20 YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR –
ALL STAR 00.50 BEST FRIEND’S FEAR (Ε)
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 ΑΝΩ ΚΑΤΩ (Ε)

PLUS

06:30 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (Κ) 08:35 ΤΟ
ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ (Κ) 09:45 COOK
EAT (E) (Κ) 11:00 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ (Κ) 13:00
ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ 16:35 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ (Κ)
18:30 ΑΟΡΑΤΟΣ ΦΑΚΟΣ (Κ) 19:00 ΤΑΞΙΔΙ ΓΕΥΣΕΩΝ 19:55 ΑΟΡΑΤΟΣ ΦΑΚΟΣ (Κ)
20:15 Ο ΚΑΙΡΟΣ (Κ) 20:20 ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
ΝΕΟΙ (E) (Κ) 21:30 ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
22:30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ (12) 00:15 ΞΕΝΗ
ΤΑΙΝΙΑ (15) 01:50 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 02:40
ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 03:30 VIDEO CLIPS (Κ)
03:50 FATSABOOK (Ε) (Κ) 04:50 ΑΝΝΙΤΑ
ΚΟΙΤΑ (Ε) (Κ)

CAPITAL

07:45 Τηλεαγορά tvmall 08:00 Ο
άντρας του σπιτιού - Οικογενειακή 09:50
Ο όρμος του πειρατή - Περιπέτεια 11:40
Τηλεαγορά tvmall 12:20 Έξω φτώχεια
και καλή καρδιά (1964) - Ελληνική ταινία
14:00 Τηλεαγορά tvmall 15:15 Ευτυχώς
τρελάθηκα (1961) - Ελληνική ταινία 17:00
Τηλεαγορά tvmall 19:10 Το σπίτι δίπλα στη
θάλασσα - Δράμα 21:00 Εκδικητής - Δράση
22:45 Ξένη ταινία 01:00 Αμπέρ - Βιογραφικό δράμα 02:40 Κάποιος να με φυλάει Θρίλερ 04:30 10,5 Ρίχτερ - Δράση

στη συχνότητα του Άστρα 92,8
07:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
07:05 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ. Με τον Μιχάλη Μιχαήλ
07:05-08:55 ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΥΡΙΑΚΗ.
Μουσικές επιλογές με τον Γιώργο Σιεχερλή
07:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
08:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
09:05-11:55 ΞΥΠΝΑ, ΦΤΑΣΑΜΕ!
Μια κυριακάτικη καλημέρα, με μπόλικη
μουσική. Με τη Μαρί Κωνστάνς Κωνσταντίνου
09:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:05-14:55 ΑΛΗΘΙΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΑ.
Μουσική εκπομπή με τον Σάββα Δημητρίου

12:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:05-18:00 ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ. Μουσικές επιλογές του Άστρα 92,8
15:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:00-21:00 ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ.
Κλασικά, τζαζ και άλλα ακούσματα με τη Γλυκερία Αντρέου
21:00-23:00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΑΜΜΟΣ.
Μουσική εκπομπή με τον Γιώργο Πήττα
23:00-06:00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
*ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑ: 08:00, 11:00,
16:00, 18:00, 21:00, 23:00 (ενδεικτικά)
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Κοινή διαπίστωση η
καθυστέρηση στο εμβολιαστικό
πρόγραμμα
Ανησυχία για το φαινόμενο της προτίμησης
σε συγκεκριμένα εμβόλια την ώρα που
επιβαρύνεται η επιδημιολογική εικόνα

Του Ειρηναίου Πίττα
Ενώ έρχονται εμβόλια και τίθενται
στη διάθεση του κόσμου, παρατηρείται
το φαινόμενο της προτίμησης σε
συγκεκριμένα, εξαιτίας δημοσιεύσεων
για ενδεχόμενες εξαιρετικά σπάνιες
παρενέργειες.
Η αργοπορία στο εμβολιαστικό πλάνο

Το εμβολιαστικό πρόγραμμα κατά
της COVID-19 δεν κινείται με τους
ρυθμούς που θα θέλαμε, προκειμένου
να επιτευχθούν οι στόχοι που
τέθηκαν, βάσει της ροής εμβολίων που
αναμένονται από τις εταιρείες τους
επόμενους μήνες.

της Κύπρου, αλλά και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στην καταπληκτική
πλειοψηφία των κρατών-μελών, είναι
κοινή διαπίστωση, την ώρα που το
«τρίτο κύμα» είναι γεγονός και έχει
δραματική επίδραση στην επιβάρυνση
των νοσηλευτηρίων.

Ζητήσαμε από τρεις διακεκριμένους
επιστήμονες και γνώστες του
αντικειμένου να καταθέσουν τις
απόψεις τους σε σχέση με την πορεία
του εμβολιαστικού προγράμματος, αλλά
και την προτίμηση των πολιτών σε
άλλα εμβόλια πλην του AstraZeneca.

Δρ Χάρης Aρμεύτης: Ο κόσμος είναι ο τελευταίος που έχει ευθύνη
O πνευμονολόγος Δρ Αρμεύτης σημείωσε αρχικά πως αν λάβουμε υπόψιν το
στόχο του 60% - 70% και συνυπολογίσουμε το γεγονός πως σε τεσσερισήμισι μήνες εμβολιάσαμε με δύο δόσεις περίπου το
7%, τότε γίνεται αντιληπτό πως η Κύπρος,
αλλά και η Ευρώπη είναι πίσω.
Φαίνεται πως οι χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάφεραν να προχωρήσουν
σημαντικά, συνέχισε για να προσθέσει
ωστόσο πως υπάρχουν και παραδείγματα εντός της Ένωσης, όπως η Μάλτα, που
εμβολίασε διπλάσιο πληθυσμό αναλογικά
και καθημερινά εμβολιάζει τρεις φορές

περισσότερους.
Εξέφρασε την ανησυχία του για τον
αργό ρυθμό εμβολιασμού και την ανασφάλεια που προέκυψε για το εμβόλιο της
AstraZeneca, το οποίο είναι το κύριο εμβόλιο του πλάνου μας, που σε συνδυασμό
με την αύξηση των νοσηλευόμενων, όπως
προέκυψε από τις χαλαρώσεις, δημιουργούν ένα σοβαρό πρόβλημα.
Πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα το
ενδεχόμενο να γεμίσουν τα νοσηλευτήρια και οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας,
υπογράμμισε, καθώς αν φτάσουμε σε αυτό
το σημείο, από τη μια θα χρειαστούν νέα

μέτρα και από την άλλη δεν πρέπει να
παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι με γεμάτα νοσηλευτήρια κινδυνεύουμε όλοι, είτε
με κορονοϊό είτε με ενδεχομένως άλλες
ασθένειες για τις οποίες θα απαιτείται νοσηλεία.
Σε σχέση με τη διστακτικότητα που παρατηρείται για συγκεκριμένα εμβόλια, ο
πνευμονολόγος σημείωσε πως οι φοβίες
και η ανασφάλεια είναι αχρείαστες, τονίζοντας όμως ότι ο κόσμος είναι ο τελευταίος που έχει ευθύνη.
Υπεύθυνες, συνέχισε, είναι οι χώρες
που ενώ ενέκριναν το εμβόλιο μπήκαν σε

άλλα οικονομικής φύσεως παιχνίδια για
να προωθήσουν άλλα εμβόλια. Ως αποτέλεσμα, όμως, επεσήμανε, δημιουργείται
ανασφάλεια και καθυστερεί ο εμβολιασμός.
Έστειλε το μήνυμα ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, σημειώνοντας πως είναι λάθος να επιλέγουμε.
Κάλεσε τον κόσμο να εμβολιαστεί το συντομότερο, καθώς είναι ο μόνος τρόπος να
επιστρέψουμε στην κανονικότητα, αλλιώς
οι επιπτώσεις στην υγεία και την οικονομία θα είναι απρόβλεπτες και ενδεχομένως καταστροφικές.

Δρ Μιχάλης Βωνιάτης: Χώρες όπου προχώρησε ο εμβολιασμός έχουν χειροπιαστά αποτελέσματα
ανησυχεί, συμπλήρωσε. Είναι καλό και
μπορεί να φέρει την πολυπόθητη ανοσία, τόνισε.
Ζυγίζοντας δε τα δεδομένα, ανέφερε,
οι πιθανότητες για σοβαρή παρενέργεια
είναι μηδαμινές, την ώρα που οι πιθανότητες για θρόμβωση λόγω κορονοϊού
είναι πολλαπλάσιες. Μελέτη της Οξφόρδης, επεσήμανε χαρακτηριστικά, δείχνει
πως η πιθανότητα για θρομβοεμβολικό
επεισόδιο από COVID-19 είναι έως και
σαράντα φορές μεγαλύτερη παρά από
εμβόλιο.

Ο επιδημιολόγος Δρ Μιχάλης Βωνιάτης επεσήμανε πως το γεγονός ότι υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια που δεν χρησιμοποιούνται είναι ανησυχητικό. Ανέφερε
δε, ότι η ανησυχία που διακατέχει τον
κόσμο είναι κατανοητή με όσα ακούγονται για το AstraZeneca.
Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε, υπάρχουν
μελέτες που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα
σύμφωνα με τις οποίες αυτοί που κινδυνεύουν είναι άτομα κάτω των 30 ετών,
επομένως ο πληθυσμός που εμβολιάζεται αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λόγος να

τορθωτό να φτάσουμε περίπου τις 250
χιλιάδες, έστω και με την πρώτη δόση,
τότε θα είναι εφικτοί οι στόχοι που τέθηκαν για τον Ιούνιο. Αν όμως δεν προχωρήσουμε σημαντικά εντός Απριλίου τότε
τα πράγματα δυσκολεύουν, συμπλήρωσε.
Έθεσε ως σημαντικό ορόσημο το 50%,
καθώς τότε θα δούμε αποτελέσματα και
στα κρούσματα με μείωσή τους. Δεν είναι
αρκετό να θωρακίζουμε τους ευπαθείς
και τους ηλικιωμένους, αλλά είναι σημαντικό να διακόψουμε την πορεία του ιού,
κατέληξε.

Η πορεία του εμβολιασμού δεν είναι
ικανοποιητική, σημειώνει ο Δρ Βωνιάτης λέγοντας πως είναι σχετικά αργή εν
συγκρίσει με αυτό που θέλαμε.
Ανέφερε δε, ότι αν δούμε τις χώρες
που έχουν προχωρήσει στους μαζικούς
εμβολιασμούς απολαμβάνουν χειροπιαστά αποτελέσματα, με άνοιγμα της οικονομίας και σταδιακή επιστροφή στην
ομαλότητα.
Χαρακτήρισε τον Απρίλιο ως σημαντικό μήνα για την πορεία των εμβολιασμών καθώς, όπως είπε, αν γίνει κα-

Δρ Γιώργος Πάνος: Διαφάνεια για ανάκτηση της εμπιστοσύνης του κόσμου
Ο λοιμωξιολόγος και καθηγητής παθολογίας Δρ Γιώργος Πάνος τόνισε πως το
κυριότερο που απαιτείται αυτή τη στιγμή
είναι διαφάνεια. Σημείωσε πως ο εμβολιασμός θα μας βγάλει από την κρίση που
βιώνουμε. Την ίδια στιγμή όμως, και από
τη στιγμή που το εμβολιαστικό πλάνο δεν
προχωρά με τους ρυθμούς που θα θέλαμε, πρέπει να σταματήσει η μετάδοση και
να ελεγχθεί κατάσταση, σημειώνει για να
προσθέσει πως αυτό γίνεται με την επιδημιολογική επιτήρηση. Αν εφαρμοστεί

ο εβδομαδιαίος έλεγχος με rapid tests σε
όλο τον πληθυσμό, είπε, τότε θα ελεγχτεί η
κατάσταση από τη μια και θα προληφθούν
οι μεταλλάξεις από την άλλη. Σύμφωνα με
τον Δρα Πάνο, αυτό μπορεί να γίνει εύκολα με τη χρήση των ρινικών τεστ και με
70-75 χιλιάδες ελέγχους ημερησίως. Εξέφρασε ανησυχία για την αυξητική τάση
των νοσηλευόμενων, επαναλαμβάνοντας
ότι ο μόνος τρόπος να διακοπεί είναι οι
μαζικοί έλεγχοι, ταυτόχρονα με επιτάχυνση των εμβολιασμών.

Αναφορικά με το εμβολιαστικό πλάνο
και τις ανησυχίες των πολιτών για ενδεχόμενες παρενέργειες συγκεκριμένων εμβολίων υπογράμμισε πως πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και ειλικρίνεια. Ο κόσμος
πρέπει να γνωρίζει τα συμπτώματα που
ενδεχομένως να είναι ανησυχητικά, να
μπορεί να έρθει σε επαφή με τον γιατρό
του άμεσα και να τον καθοδηγήσει. Νοείται ότι πρέπει να υπάρχει ενημέρωση και
προς τους γιατρούς, συνέχισε. Μόνο με διάφανη ενημέρωση μπορεί να ανακτηθεί η

εμπιστοσύνη του κόσμου, τόνισε.
Σε σχέση με τα επόμενα βήματα, ο Δρ
Πάνος επεσήμανε πως βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες για χρήση των εμβολίων
mRNA σε πιο μικρές ηλικίες, οι οποίες
μάλιστα έχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Όπως είπε, πρέπει να παρακολουθούμε
τις εξελίξεις ούτως ώστε όταν αδειοδοτηθεί η χρήση τους σε ανήλικους να έχουμε
επαρκείς ποσότητες για να τα χορηγήσουμε στη μαθητική νεολαία, τουλάχιστον ένα
μήνα πριν ξεκινήσουν τα σχολεία.
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Ένας αιώνας ζωής, μια ζωή
αγώνων για το Λαϊκό Κίνημα
Στην ηλικία των 100 χρόνων εκδηλώνει την ίδια
μαχητικότητα για τα δίκαια του τόπου
Σήμερα Κυριακή συμπληρώνει ακριβώς έναν αιώνα ζωής και εκείνο που τον χαρακτηρίζει είναι η πλήρης διαύγεια
πνεύματος, η γερή μνήμη, αλλά και η δίψα του να μαθαίνει, να ενημερώνεται και να εκφράζει άποψη κυρίως για τα πολιτικά
δρώμενα του τόπου. Η συνάντησή μας με τον Πέτρο Ιωαννίδη, στο σπίτι του στη Λεμεσό, ήταν μια αποκάλυψη. Τον βρήκα
αραχτό στην πολυθρόνα του να φυλλομετρά τις εφημερίδες της ημέρας και γύρω μισάνοικτα με σελιδοδείκτες αρκετά
βιβλία. Ήξερα ότι είχαμε πολλά να πούμε για την πολιτική και συνδικαλιστική του δράση. Το πρώτο που μου ήρθε να
ρωτήσω ήταν πού βρίσκει, κουβαλώντας 100 χρόνια στην πλάτη του, τη δύναμη και την όρεξη να κάνει πράγματα που δεν
τα κάνουν πολλοί νέοι σήμερα. Και η απάντηση ήρθε αυθόρμητη και ταυτόχρονα με πολλά μηνύματα για όλους εμάς που
βαρυγκωμούμε και πέφτουμε σε μαράζι με τις πρώτες δυσκολίες, που στην ουσία δεν είναι…

Συνέντευξη στον
Χρήστο Χαραλάμπους
«Δεν χορταίνω τη ζωή… Και
ειδικά τούτην την εποχή που μας
έχουν περιορισμένους στους τέσσερις τοίχους, ήβρα τις ευκαιρίες
της ζωής μου για να διαβάζω
αδιάκοπα εφημερίδες, αλλά κυρίως βιβλία πολιτικά, ιστορικά,
για τον εμφύλιο στην Ελλάδα,
για τη Μικρασιατική Καταστροφή… Αρέσκει μου όμως να διαβάζω και βιογραφίες μεγάλων
καλλιτεχνών… Κατίνα Παξινού,
Μάνος Κατράκης, Αιμίλιος Βεάκης…» μου λέει και μου δείχνει
γύρω του τα στοιβαγμένα βιβλία.
Μοναχοπαίδι από πολύ φτωχή οικογένεια του Κοιλανιού,
που φημίζεται για το δυνατό
DNA των κατοίκων του. Σ’ αυτό
το DNA αποδίδει και τη μακροζωία του ο Πέτρος Ιωαννίδης,
αφού, όπως λέει, «η γιαγιά μου
έζησε 105 χρόνια, ενώ η πεθερά
της έφτασε μέχρι τα 111».
Επισημαίνει όμως ότι για να
έχεις καλή και μακρά ζωή, υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα
που πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος στην καθημερινότητά
του και να μην υπερβαίνει τα
όρια. «Δεν γίνεται να πίνεις και
να μεθάς, δεν γίνεται να ξενυχτάς και να νευριάζεις, ούτε να
επιτρέπεις στον εαυτό σου να
κάμνει κακές πράξεις που δεν
σε αφήνουν να κοιμηθείς τις νύχτες…»
Άτομο βαθιά πολιτικοποιημένο, με δράση και εμπειρία
πολλών δεκαετιών στους κομματικούς και συνδικαλιστικούς
αγώνες του Λαϊκού Κινήματος
της Κύπρου, δεν θα μπορούσε
παρά να στρέψει από μόνος του
την κουβέντα μας στη σημερινή
πολιτική και κοινωνική κατάσταση στην οποία έχει οδηγηθεί
ο τόπος.
«Τι επάθαμε, ρε κουμπάρε;
Δεν είμαστε μαθημένοι σε έτσι
κατάπτωση… Με στενοχωρεί
αφάνταστα αυτή η κατάσταση
που επικρατεί σήμερα στον τόπο
μας…» λέει και διακρίνεις στο

“

«Τι επάθαμε, ρε κουμπάρε;
Δεν είμαστε μαθημένοι σε έτσι
κατάπτωση… Με στενοχωρεί
αφάνταστα αυτή η κατάσταση που
επικρατεί σήμερα στον τόπο μας...»

«Το ΑΚΕΛ δεν θα χάσει τη δύναμή
του… Δεν γίνεται ο κόσμος να μην
ψηφίσει την Αριστερά, εκτός κι αν
δεν μπορούν να δουν ότι κατάντησε
η Κύπρος απού κλέψει κι απού
φάει…»

«Δεν γίνεται να πίνεις και να
μεθάς, δεν γίνεται να ξενυχτάς και
να νευριάζεις, ούτε να επιτρέπεις
στον εαυτό σου να κάμνει κακές
πράξεις που δεν σε αφήνουν να
κοιμηθείς τις νύχτες…»

”

βλέμμα του την απογοήτευση,
αλλά και μια νεανική οργή για
τη διαφθορά, τη διαπλοκή και
όλα τα κακά που προέκυψαν τα
τελευταία χρόνια. Δεν αφήνει
όμως εκτός συζήτησης και τις
επικείμενες βουλευτικές εκλογές, για να εκφράσει τη βεβαιότητα ότι «το ΑΚΕΛ δεν θα χάσει
τη δύναμή του… Δεν γίνεται ο
κόσμος να μην ψηφίσει την Αριστερά, εκτός κι αν δεν μπορούν
να δουν ότι κατάντησε η Κύπρος
απού κλέψει κι απού φάει…»
Συνδικαλιστής της ΠΕΟ, από
τους πιο συνειδητοποιημένους
και μαχητικούς, ο Πέτρος Ιωαννίδης δούλεψε για 46 χρόνια
στο Αγρόκτημα Φασουρίου σε
πολύ δύσκολους καιρούς, έχοντας δίπλα του συνοδοιπόρους
τον Αντρέα Ζιαρτίδη και μια
σειρά άλλους συνδικαλιστές της
παλιάς φρουράς του Αριστερού
Κινήματος, τους οποίους μνημονεύει συνεχώς στη διάρκεια της
κουβέντας μας τονίζοντας την
τιμιότητα και την ανιδιοτέλεια
που τους χαρακτήριζε σε όλη την
πορεία της δράσης και των αγώνων τους για την εργατική τάξη.
«Αρχικά με πήραν μέσετζερ»,
αναφέρει μιλώντας μας για το
πώς κατάφερε να ενταχθεί και
να εξελιχθεί στο προσωπικό μιας
μεγάλης εταιρείας που, τότε, διοικούσε το Αγρόκτημα Φασουρί-

ου, παρόλο που ήταν κομμουνιστής, δυναμικός συνδικαλιστής
και πρωτοστατούσε στις απεργίες και τις άλλες κινητοποιήσεις
διεκδικώντας τα δίκαια και τα
δικαιώματα των εργαζομένων.
«Με είχαν τεστάρει και κατάλαβαν ότι είχα τα προσόντα και
ήμουν τίμιος και δίκαιος κι αυτό
δεν μπορούσαν να το προσπεράσουν, γι’ αυτό και στη συνέχεια
με προώθησαν στο λογιστήριο
της εταιρείας σαν βοηθό λογιστή, ενώ έδωσαν δουλειά νυχτοφύλακα και στον πατέρα μου».
Η εξέλιξή του όμως είχε και
συνέχεια, αφού μετά από κάποιες
κλοπές που είχαν γίνει στις αποθήκες του Αγροκτήματος επέλεξαν αυτόν ως τον πιο κατάλληλο
και τον διόρισαν αποθηκάριο.

Από τη 46χρονη εργασία του
στο Φασούρι, οι μνήμες είναι
πολλές, διαδέχονται η μια την
άλλη στη διάρκεια της κουβέντας
μας και αβίαστα σε κάποιες περιπτώσεις γίνονται συγκρίσεις τού
τότε με το σήμερα.
Θυμάται την άφιξη του Σοβιετικού κοσμοναύτη Γιούρι Γκαγκάριν στην Κύπρο και ειδικότερα στη Λεμεσό. «Ζητήσαμε από
την εταιρεία να μας παραχωρήσει
τα αυτοκίνητά της για να κατε-

βούν οι εργάτες από το Φασούρι
στη Λεμεσό, εκεί στο Ριάλτο όπου
θα γινόταν η υποδοχή, αλλά δεν
μας τα έδωσε και πήγαμε περπατητοί… Ήταν όμως από τις πιο
αξέχαστες στιγμές της ζωής μου».
Αναφορά κάνει και στην Πρωτομαγιά που περιλαμβανόταν
στις διεκδικήσεις των εργαζομένων να μην εργάζονται αλλά
να πληρώνονται, «όμως εμείς
στο Φασούρι είπαμε τότε ότι θα
τιμούμε τους αγώνες της Πρωτομαγιάς χωρίς απολαβές, ενώ
σήμερα όλοι κάθονται και πληρώνονται».
Θυμάται όμως και τη σημαντική χρονιά του 1943, όταν ο
Πλουτής Σέρβας διεκδίκησε και
κέρδισε τη δημαρχία της Λεμεσού με αντίπαλο τον Χατζηπαύλο.
Τότε, όπως αφηγείται, «το κόμμα
είχε δημιουργήσει το Σύλλογο
Αποφοίτων Μέσης Εκπαίδευσης
Λεμεσού και πήγαμε την πρώτη
μέρα να υποδεχτούμε τον Πλουτή
ως νέο δήμαρχο της Λεμεσού και
είδαμε ένα λεβέντη να έρχεται
στο δημαρχείο με τα πόδια, οπότε
κάποιος του φώναξε “Σύντροφε,
ο προκάτοχός σου ερχόταν στο
δημαρχείο με την Κάντιλακ κι
εσύ έρχεσαι περπατητός;”… Κι η
απάντηση του Πλουτή ήταν “Δώστε μου πίστωση χρόνου μέχρι να
αγοράσω όχημα”. Το όχημα που
αγόρασε ήταν ένα ποδήλατο».

Όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, είχε δοθεί γραμμή από την
Intelligence services, η οποία
απαίτησε να μην κατέχει κανένας
κομμουνιστής καμιά υψηλόβαθμη θέση στο Αγρόκτημα».
Ο δυναμικός και «τρελοεπαναστάτης» Πέτρος, όπως ο ίδιος
χαρακτηρίζει τον εαυτό του, δεν
το έβαλε κάτω. Στη διάρκεια που
ήταν σε παύση από το πόστο του
αποθηκάριου, «τους παρουσίασα
μια έκθεση που είχα ετοιμάσει και
τους έλεγα ότι για να αντικατα-

σταθούν όλα τα δέντρα που είχαν
ξεραθεί στο Αγρόκτημα χρειάζονταν 300 σκάλες, αλλά και μια
έκθεση για τα προβληματικά και
ασύμφορα μηχανήματα, κάτι που
εκτίμησε ιδιαίτερα ο πρόεδρος
του Συμβουλίου της εταιρείας, ο
οποίος, υποσκελίζοντας τη θέληση της Intelligence services, μου
ανέθεσε πλέον τη θέση του υπεύθυνου στο συσκευαστήριο, κάτι
που μου έδωσε και την ευκαιρία
να ταξιδεύω συχνά στο εξωτερικό
εκπροσωπώντας την εταιρεία».

Μνήμες από τον
Γκαγκάριν και τον Πλουτή

Γραμμή απόλυσης από την Intelligence services
Τον Οκτώβρη του 1953, η
ΠΕΟ έκρινε ότι στο Παγκόσμιο
Συνέδριο της ΠΣΟ στη Βιέννη
θα έπρεπε να συμμετάσχει και
ο Πέτρος Ιωαννίδης, όπως και
έγινε. Επιστρέφοντας όμως στην
Κύπρο, τον ικανό και έμπιστο
αποθηκάριο του Αγροκτήματος
Φασουρίου τον περίμενε ένα
γράμμα από την εταιρεία, όπου
«μου γνωστοποιούσαν ότι παύομαι από αποθηκάριος και αυτό
επειδή ερχόμουν από το Παγκόσμιο Συνδικαλιστικό Συνέδριο…

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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Η εταιρεία ΑΛΑΜΠΡΑ στηρίζει το European Wool Exchange
H εταιρία Α/φοί Πέτρου, γνωστή για τα προϊόντα Αλάμπρα και «η γιαγιά», στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης και φιλοσοφίας για προστασία του περιβάλλοντος, στηρίζει και συμβάλλει στην επίτευξη των
στόχων του ιδρύματος European Wool Exchange (EWE).
Στόχος του ιδρύματος είναι ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ πολλών συνδέσμων και ομάδων στην Ευρώπη, που
έχουν κοινό στόχο την κυκλική οικονομία του πρόβειου
μαλλιού.
Φέτος, καθιερώθηκε για πρώτη φορά η 9η Απριλίου ως
η Ευρωπαϊκή Ημέρα Πρόβειου Μαλλιού όπου η εταιρεία
Α/φοί Πέτρου, ήταν χορηγός της διαδικτυακής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε. Κατά την εκδήλωση, το κοι-

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΛΗΔΡΑΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ενοικιάζεται κατάστημα, κενό κατοχής, για εμπορική χρήση, στην οδό Λήδρας 134 στη Λευκωσία. Συνολικό εμβαδό 73 τ.μ.
Ενοίκιο €2000. Προτιμητέο μακροχρόνιο συμβόλαιο.
Για πληροφορίες, τηλέφωνα 99305619 / 99450100,
ώρες 9.00 - 18.00.

νό ενημερώθηκε για την κυκλική οικονομία του πρόβειου
μαλλιού και την επιστροφή του στην κοινωνία μας ως πολύτιμου πόρου.Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην
αξιοποίηση του πρόβειου μαλλιού στην υγεία και την ευημερία των ατόμων και της κοινωνίας.
Το πρόβειο μαλλί δεν είναι απόβλητο γιατί έχει πολλαπλές χρήσεις. Ακόμα και το μαλλί που δεν είναι κατάλληλο για περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως στόμια για την επισκευή μονοπατιών και μονοπατιών
πεζοπορίας ή μπορεί να υποστεί επεξεργασία ως λίπασμα.
Περαιτέρω, αφού επεξεργαστεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για πλέξιμο.
Γι’ αυτό άλλωστε, το EWE υποστηρίζει το «θεραπευτικό
πλέξιμο», δεδομένης και της ιδιότητάς του να ηρεμεί το
μυαλό, να μειώνει το άγχος και τον πόνο, καθώς και να
διευκολύνει την ένταξη των ατόμων στην κοινωνία.
Η κυκλική οικονομία του πρόβειου μαλλιού είναι η ανακύκλωσή του και η επιστροφή του ως πολύτιμου πόρου
με πολλαπλές χρήσεις στην κοινωνία. Όλοι ξέρουμε πως
δεν υπάρχει δεύτερος πλανήτης, και η κυκλική οικονομία
πρόβειου μαλλιού είναι μια πρόκληση που θα αφήσει στα
παιδιά μας και τα εγγόνια μας μια πιο υγιή ζωή και έναν

καθαρό πλανήτη. Τέλος, η εταιρεία Α/φοί Πέτρου επαναδιατυπώνει τη δέσμευσή της για εντατικοποίηση των
δράσεών της που αποσκοπούν στη στήριξη της κυκλικής
οικονομίας του πρόβειου μαλλιού και γενικότερα μίας πιο
πράσινης ανάπτυξης.

Σπουδαστικά Βοηθήματα για προπτυχιακές
και μεταπτυχιακές σπουδές σε δικαιούχους παθόντες
για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ενημερώνει το κοινό ότι
οι αιτήσεις για τα σπουδαστικά βοηθήματα στους δικαιούχους παθόντες* για προπτυχιακές
και μεταπτυχιακές σπουδές, είναι διαθέσιμες από τις 13 Απριλίου 2021.

Πωλείται Toyota Corolla, 16cc, τετράπορτο,
τριών χρονών, 20.000 χλμ, κυπριακό, ένας ιδιοκτήτης,
αυτόματο, εξαιρετική κατάσταση.
Τιμή €13.600. Τηλ. 99741557

* Ο όρος «Παθόντες» περιλαμβάνει όσους έπαθαν κατά τη διάρκεια του Αγώνα της ΕΟΚΑ 19551959, των γεγονότων του 1963-1967, του πραξικοπήματος και τουρκικής εισβολής το 1974, ή
και κατά τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά και χαρακτηρίσθηκαν ως Παθόντες, δυνάμει του
«περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τις Ανακοινώσεις:
αρ. 4/2020-21/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΘΟΝΤΕΣ (για προπτυχιακές σπουδές) και
αρ. 4/2020-21/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΘΟΝΤΕΣ (για μεταπτυχιακές σπουδές), καθώς και το «Έντυπο Αίτησης για Δικαιούχους Παθόντες»:
αρ. 4/2020-21/ΑΙΤΗΣΗ/ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΘΟΝΤΕΣ μόνο από την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου: http://www.
cyscholarships.gov.cy

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος
«Η ΣΤΟΡΓΗ» ανακοινώνει
ότι τα έσοδα από τον έρανο
με αρ. Άδειας του Υπουργείου Εσωτερικών Ν.Π.
59/2020 είναι €3.465.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Πωλείται οικιστικό
τεμάχιο σε καταπληκτική
περιοχή
(Grammar School)
και βιοτεχνικό τεμάχιο
στη Λακατάμια.
Τηλ. 99599598,
99609646

Ως τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 07/05/21, η ώρα 3:00 μ.μ. Οι αιτήσεις με
όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@ikyk.mof.gov.
cy ή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω εταιρειών ταχείας μεταφοράς στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποταθείτε στο τηλ.: 22 456433 ή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ikyk.mof.gov.cy
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ
Η οικογένεια

ΦΟΙΒΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ
από την Κυθρέα,
τέως κάτοικου Κοφίνου

έκανε εισφορά €100
στη «Χαραυγή» στη μνήμη του

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
Τα παιδιά και εγγόνια του

ΟΔΥΣΣΕΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
από τη Νατά
εισφέρουν στη «Χαραυγή» το ποσό των 200 ευρώ στη μνήμη
του πάτερα τους, με τη συμπλήρωση 26 χρόνων από το θάνατό του.
Τα παιδιά και οι οικογένειές τους:
Ανδρέας, Μαρούλα, Γιαννάκης,
Ελένη, Αριστοφάνης,
Δήμος, Δέσπω, Δημήτρης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία
της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΣΙΑΠΑΝΗ
(Το γένος Αναστάση Πασά)
(από τη Δερύνεια, τέως κάτοικου Λεμεσού)
που έγινε τη Δευτέρα 12/4/2021. Ευχαριστούμε επίσης όλους
όσοι κατέθεσαν λουλούδια, έκαναν εισφορές στη μνήμη της,
μας έστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα, ή με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος.
Οι τεθλιμμένοι:
Ο σύζυγος Σωτήρης Σιαπάνης
Τα παιδιά: Μαρία, Νατάσα, Γιάννης – Έλενα
Τα εγγόνια, τα δισέγγονα,
τα αδέλφια και λοιποί συγγενείς

38 |

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Ταμπουλέ με ρεβίθια

ζώδια
ΚΡΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

Από τη στιγμή που έχεις τη διάθεση και την
τόλμη να ανταποκριθείς σε κάθε πρόκληση, τα
πράγματα θα εξελιχθούν καλύτερα από όσο
υπολόγιζες.

Κινείσαι πάνω σε τεντωμένο σκοινί, αλλά
το παράδοξο είναι ότι όσο πιο «αμφίβολης
αποτελεσματικότητας» είναι το εγχείρημά
σου, τόσο πιο αυξημένες είναι οι πιθανότητες επιτυχίας σου.

ΤΑΥΡΟΣ

Υλικά:
• 100 γρ. ρεβίθια
• 100 γρ. πλιγούρι
• 200 γρ. νερό, βραστό
• αλάτι, πιπέρι
• 100 γρ. μαϊντανό
• 25 γρ. δυόσμο
• 3 φρέσκα κρεμμυδάκια
• 6 κ.σ. ελαιόλαδο
• χυμό λεμονιού, από 1 λεμόνι

Εκτέλεση:
Βάζουμε τα ρεβίθια σε ένα μπολ και γεμίζουμε με κρύο νερό. Προσθέτουμε αλάτι
και αφήνουμε στην άκρη να μουλιάσουν για
6-12 ώρες. Σουρώνουμε και ξεπλένουμε.

Σε μια κατσαρόλα με νερό που βράζει βάζουμε τα ρεβίθια και βράζουμε για 30-40 λεπτά.
Σε ένα μπολ βάζουμε το πλιγούρι μαζί με
το βραστό νερό, αλάτι, πιπέρι και το καλύπτουμε με μια μεμβράνη, αφήνοντάς το για
30 λεπτά να απορροφήσει το πλιγούρι όλο το
νερό.
Ψιλοκόβουμε το μαϊντανό, το δυόσμο,
το φρέσκο κρεμμυδάκι και τα ρίχνουμε στο
μπολ.
Προσθέτουμε στο μπολ το ελαιόλαδο, τα
ρεβίθια και το χυμό λεμονιού.
Ανακατεύουμε καλά και ελέγχουμε τα καρυκεύματα.
Σερβίρουμε.

σταυρόλεξο

Η Πανσέληνος φέρνει στην επιφάνεια
παρασκηνιακές καταστάσεις, αλλά εδώ είναι
που ισχύει το «από αλλού το περίμενες και
από αλλού σου ήρθε»!

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Σήμερα ωθείσαι παράλληλα με μια προσωπική, να «κτίσεις» και μια επαγγελματική
σχέση. Δημιουργούνται όμως «ανεξήγητες»
συμπάθειες ή αντιπάθειες που όσο να ‘ναι σε
μπερδεύουν!

Τα «μπερδέματα» καλά κρατούν και είναι
πιθανό να προκύψουν «προκλητικές» καταστάσεις σε ένα «παρεΐστικο» κλίμα.

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ

Η Πανσέληνος αναμένεται να συμβάλει σε
απρόοπτα γι’ αυτό καλό είναι να μη «δένεις»
τίποτα και να αφεθείς στις εξελίξεις μέχρι τα
πράγματα να καταλήξουν κάπου.

Όσο κι αν αναζητάς την ηρεμία σου μέσα
σε ένα «ασφαλές» περιβάλλον, φαίνεται πως
ένα οικείο σου πρόσωπο, έχει τις... αντιρρήσεις του, κάτι που στην παρούσα φάση μπορεί να οδηγήσει σε μια κρίση με απρόβλεπτες συνέπειες.

ΛΕΩΝ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Με μια «στρωμένη» προσωπική ζωή, πολλά
μπορεί να αλλάξουν ή να «νοστιμέψουν» αν
«ταξιδέψεις» σε χώρους που έχουν να κάνουν
με την εκπαίδευση ή τα νομικά.

Αν επιλέξεις να κινηθείς ως «τουρίστας»
είναι πιθανό να βιώσεις μοναδικές καταστάσεις με ένα πρόσωπο που συναντάς για
πρώτη φορά.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

Η έμφαση πέφτει στη σεξουαλικότητά σου
και επειδή οι ευκαιρίες δεν θα σου λείψουν,
ίσως τελικά να πειραματιστείς να αποκτήσεις
νέες εμπειρίες σε συναισθηματικό επίπεδο.

Αν θες πραγματικά να περάσεις όμορφα,
έχοντας μάλιστα στη διάθεσή σου και μια
σειρά από ανέσεις δεν έχεις παρά να αράξεις
παρέα με το ταίρι σου.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

sudoku

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1 Υπάρχουν και τέτοια βλήματα Γράμματα απ’ τον... κήπο. 2 Πεδινή έκταση σε ορεινό σχηματισμό - Η θεά του σπιτιού - Ανήκει
στα έγχορδα μουσικά όργανα.
3 Σεξπιρικός ήρωας - ... σέρφινγκ: αθλητική δραστηριότητα
- Εισοδηματίας. 4 Είναι οι γωνίες ισόπλευρου τριγώνου μεταξύ τους - Ειλικρινή, ανιδιοτελή
- Πολλαπλό χορευόταν παλιότερα - ... Σαΐα: γνωστή τραγουδίστρια. 5 Γερμανός μηχανικός,
εφευρέτης του τετράχρονου κινητήρα - Ο τρίτος γιος του Αδάμ
και της Εύας - Υπήρχαν και τέτοιοι μυθικοί θεοί - Αντιθετικός
σύνδεσμος. 6 «Το ...»: θεατρικό
έργο του Βασίλη Κατσικονούρη
- Διάσημος Αργεντινός ποδοσφαιριστής - Σπουδαίο άγαλμαυπόδειγμα του Πολύκλειτου. 7
Η πρωτεύουσα της Σαουδικής
Αραβίας - Λεπτοΰφαντο ύφασμα
με ιριδισμούς - Ο «χοντρός» του
σινεμά - Κατάληξη ανδρικών
ονομάτων. 8 Υποδιαίρεση του
εκταρίου - Έχει πρωτεύουσα το
Χόμπαρτ - Συνοικία του Δήμου
Βύρωνα. 9 Τίτλος τραγωδίας
του Σοφοκλή - Βουνό της Κεφαλλονιάς - Αρχικά ελληνικού
εργατικού κέντρου. 10 Απαραίτητο εξάρτημα για ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή λήψεις
- Μηχάνημα για την κατεργασία
σκληρών υλών - «Μαρί ...»:
γυναικείο περιοδικό. 11 Ένα
τραπουλόχαρτο - Επίθετο του
Δία - Πορτ ...: αιγυπτιακό λιμάνι. 12 Διετέλεσε Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας την περίοδο
1964-1972 - Η γενέτειρα του
Μεγάλου Κωνσταντίνου - Όνομα βασιλισσών της αρχαίας Αιγύπτου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Αν ενδιαφέρεσαι για κάτι νέο, το πιθανότερο
είναι να βρεθείς προ διλήμματος ανάμεσα σε
ένα πρόσωπο που θεωρείς ότι είναι του χεριού
σου και σε ένα άλλο το οποίο δεν ελέγχεις, αλλά
ακριβώς αυτό είναι που σε διεγείρει!

ΛΥΣΗ

ΚΑΘΕΤΑ
1 Θαυμάζονται κι αυτές στο
ανάκτορο της Κνωσού. 2 Η
μητέρα του θεού Άρη - Μέρος
ζευγαριού - Δίσκος του Δήμου
Μούτση. 3 Ο ιδρυτής του τάγματος των Ιησουιτών - Άλαν
...: παλιός γόης του Χόλιγουντ.
4 Είναι και η «Θεογονία» - Σαν
...: πόλη του Τέξας. 5 Πλαστικό
δοχείου γιαουρτιού - Αυτά που
έχουν εκ των προτέρων καθορισθεί. 6 Άραβας γενάρχης
- Γιος του Νώε - Γερμανικό περιοδικό. 7 Ερωτηματική αντωνυμία (καθ.) - Όταν ξεσπάει...
καταστρέφει. 8 Κυπριακά αντιστασιακά αρχικά - Περιοχή της
Αττικής. 9 Άδεια, κενή περιεχομένου - Μόνο στα άκρα... ξένος.
10 Αμέταλλο χημικό στοιχείο
(καθ.) - Και είδη γαμήλιων δώρων μπορεί να περιέχουν. 11
Αρχαίο... παχύδερμο - Τα καίνε
κακοσυντηρημένες μηχανές - Η
χήρα του Τζον Λένον. 12 Συνθετικό υλικό που χρησιμοποιείται στην υφαντουργία (ξεν.) - Ελ
...: αιγυπτιακή πόλη. 13 Γραφικός οικισμός της Σαντορίνης
- Το αναφερόμενο σε χώρα της

Μέσης Ανατολής. 14 Τεστ ελέγχου ύπαρξης του βακτηρίου της
φυματίωσης (ξεν.) - Είναι όσα
έχουν εμβολιαστεί. 15 Έγραψε
το ευθυμογράφημα «Τα Παιδιά
Της Πιάτσας». 16 Γυναικείο χαϊδευτικό όνομα - «Έτσι Κάνουν
...»: όπερα του Μότσαρτ - Όμοια
σύμφωνα. 17 Αναβλητική...
προστακτική - Θεωρούνται και
τα «μέγιστα» και «ελάχιστα»
μιας μαθηματικής συνάρτησης
- Συμπλεκτικός σύνδεσμος.
18 Απόκεντρο, μοναχικό - Το
όνομα της κορυφαίας τραγουδίστριας Ντιόν. 19 Ο τρόπος που
επιλέγονται οι ένορκοι ορκωτού
δικαστηρίου - Το απεχθάνεται
η... φύση. 20 Επίρρημα που εκφράζει το καθόλου - Η ηγεμονία
της καταλύθηκε στη μάχη των
Λεύκτρων (371 π.Χ.).

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.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 | 39

Πονοκέφαλο προκαλούν τα γεωργικά απόβλητα στην ελεύθερη Αμμόχωστο
Το θέμα άπτεται του ευρύτερου ζητήματος
της διαχείρισης οικιακών αποβλήτων,
ελλείψει Πράσινων Σημείων
και επιδεινώνει
την ήδη δραματική κατάσταση

Του Τάσου Περδίου
Το επιμέρους και επιπρόσθετο πρόβλημα
της διαχείρισης γεωργικών αποβλήτων εγείρει ο δήμαρχος Δερύνειας με νέο διάβημά του
προς τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Το θέμα άπτεται
του ευρύτερου ζητήματος της διαχείρισης οικιακών αποβλήτων, τα οποία δεν προωθούνται στο ΧΥΤΥ Κόσιης, αλλά και από μόνο
του αποτελεί σοβαρό πονοκέφαλο για τις
Αρχές, αφού επιδεινώνει την ήδη δραματική
κατάσταση. Πίσω από το πρόβλημα υπάρχει
το χρονίζον ζήτημα των Πράσινων Σημείων
ή, για την ακρίβεια, της παρατεταμένης στασιμότητας και αδυναμίας της κυβέρνησης να
δημιουργήσει τέτοιους χώρους στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου ώστε να λυθεί μια
και καλή το πρόβλημα.
Με επιστολή ημερομηνίας 12 Απριλίου
2021 στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα Καδή,
ο Άντρος Καραγιάννης προειδοποιεί ότι η
ήδη απαράδεκτη κατάσταση με τις ανεξέλεγκτες χωματερές στην περιοχή πρόκειται να
γίνει ακόμα χειρότερη τις αμέσως επόμενες
εβδομάδες λόγω της ανάγκης απόρριψης γεωργικών αποβλήτων. Πρόκειται κυρίως για
εξοπλισμό θερμοκηπίων, από τον οποίο σε
δύο περίπου μήνες θα χρειαστεί ν’ απαλλαγούν οι γεωργοί της περιοχής. Ως εκ τούτου,
ελλείψει Πράσινων Σημείων, ο κ. Καραγιάννης καλεί τον αρμόδιο υπουργό να προτείνει
πιθανούς τρόπους ανακύκλωσης ή παραλαβής γεωργικών αποβλήτων, όπως νάιλον
θερμοκηπίων, γεωύφασμα εδαφοκάλυψης,
πλαστικά δοχεία, λάστιχα άρδευσης κ.α. Όλα
αυτά με την έναρξη του καλοκαιριού πολύ
απλά δεν έχουν πού να τα πετάξουν οι γεωργοί, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να καταλήγουν στην ύπαιθρο και κυρίως εντός της
νεκρής ζώνης, όπου δημιουργούνται σοβαρά
προβλήματα με πυρκαγιές, ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος κ.α.
«Λόγω της έλλειψης Πράσινων Σημείων
στο δήμο μας, αλλά και στην επαρχία Αμμοχώστου γενικότερα, σας παρακαλώ όπως
μας προτείνετε πιθανές λύσεις για το εν
λόγω σοβαρό περιβαλλοντικό θέμα μέχρι τη
λειτουργία των Πράσινων Σημείων», είναι η
έκκληση του δημάρχου Δερύνειας προς τον
υπουργό αρμόδιο για θέματα γεωργίας και
περιβάλλοντος.

Ανέφικτη η δημιουργία
προσωρινών Σημείων Συλλογής
το πρώτο εξάμηνο
Όπως πρόσφατα γράψαμε, παραδεχόμενος ότι η μόνιμη λύση, που λέγεται Πράσινα
Σημεία, χρειάζεται ακόμα χρόνο, ο Υπουργός
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πρότεινε ως προσωρινή λύση τη
δημιουργία Σημείων Συλλογής για την ελεύ-

θερη περιοχή Αμμοχώστου. Ωστόσο, η εκτίμηση του κ. Καδή ότι αυτοί οι χώροι μπορούν να δημιουργηθούν εντός του πρώτου
εξαμήνου του 2021 δεν φαίνεται να ευσταθεί, λόγω των διαδικασιών που απαιτούνται.
Με απαντητική επιστολή του σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή του
ΑΚΕΛ Νίκου Κέττηρου, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
παραδέχεται ότι ο σχεδιασμός για ολοκληρωμένο δίκτυο Πράσινων Σημείων θα χρειαστεί
ακόμα πολύ χρόνο. Ως εκ τούτου, προτείνει
ως προσωρινή λύση τη δημιουργία Σημείων
Συλλογής. Το Υπουργείο, όπως αναφέρει ο
Κώστας Καδής, στην προσπάθειά του να βρει
εναλλακτικούς και αμεσότερους τρόπους
επίλυσης του προβλήματος της ανεξέλεγκτης απόθεσης αποβλήτων που παρατηρείται στην ύπαιθρο, προτίθεται να συγχρηματοδοτήσει τη δημιουργία Δικτύου Σημείων
Συλλογής (ΣΣ). Στα εν λόγω ΣΣ, σύμφωνα με
τον αρμόδιο υπουργό, θα παραλαμβάνονται
συγκεκριμένα ρεύματα αποβλήτων (π.χ. κλαδέματα, ογκώδη), τα οποία θα μεταφέρονται
με τις νέες κινητές μονάδες / κινητά Πράσινα
Σημεία στα υφιστάμενα Πράσινα Σημεία για
προσωρινή αποθήκευση και περαιτέρω διαχείριση. Για το θέμα έχουν ενημερωθεί σχετικά τα Συμβούλια Εκμετάλλευσης Χώρων
Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων, από τα οποία έχει ζητηθεί από τον
περασμένο Σεπτέμβριο όπως υποβάλουν τις
προτάσεις τους, που να περιλαμβάνουν κατ’
ελάχιστο τα προτεινόμενα Σημεία Συλλογής,
τα ρεύματα αποβλήτων που θα παραλαμβάνονται, καθώς και τις εκτιμώμενες ανάγκες
σε εξοπλισμό (skips, κάδους, κινητές μονάδες, κ.λπ.) για κάθε επαρχία.
Το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων
Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων επαρχιών Λάρνακας - Αμμοχώστου,
κατόπιν σχετικής συνεννόησής του με τις τοπικές Αρχές των δύο επαρχιών, αναμένεται

Προκύπτει τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα
Τον περασμένο Φεβρουάριο, το Γραφείο
Περιβάλλοντος της Επαρχιακής Επιτροπής
του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες, οι οποίες αποτυπώνουν
χωρίς κανένα περιθώριο παρερμηνείας το
δραματικό μέγεθος του προβλήματος με τις
ανεξέλεγκτες χωματερές και το τεράστιο περιβαλλοντικό ζήτημα που προκύπτει.
Το φωτογραφικό υλικό αποτυπώνει απαράδεκτες εικόνες από οικιακά σκουπίδια
πεταμένα σε ανοιχτούς χώρους σε διάφορα
σημεία της περιοχής, μεταξύ των οποίων
και η λίμνη Παραλιμνίου που είναι μέρος
του περιβαλλοντικού πλούτου της περιοχής.
«Η λίμνη Παραλιμνίου αποτελεί μόνο

μέρος του περιβαλλοντικού εγκλήματος που
συνεχίζεται εδώ και χρόνια στην περιοχή»,
ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση το ΑΚΕΛ
Αμμοχώστου, επισημαίνοντας ότι πέραν της
λίμνης Παραλιμνίου, που είναι η πιο ακραία
περίπτωση, ένεκα του ότι είναι προστατευόμενος υγροβιότοπος, υπάρχουν πολλά
σημεία στην περιοχή όπου παρατηρούνται
φαινόμενα ρίψης σκυβάλων και απορριμμάτων. «Ως ΑΚΕΛ έχουμε αναδείξει την
επιτακτική ανάγκη δημιουργίας Πράσινων
Σημείων στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, η οποία είναι η μόνη επαρχία που δεν
διαθέτει τέτοιους χώρους. Απαιτούμε από
τις τοπικές Αρχές, την Επίτροπο Περιβάλλο-

ντος και το αρμόδιο υπουργείο να λάβουν
άμεσα μέτρα για τη δημιουργία Πράσινων
Σημείων στην περιοχή», τόνισε το Γραφείο
Περιβάλλοντος της Επαρχιακής Επιτροπής, αγγίζοντας τη ρίζα του προβλήματος
που είναι η αδυναμία της κυβέρνησης να
δημιουργήσει σύγχρονα Πράσινα Σημεία
στην περιοχή, παρά τις αλλεπάλληλες διαβεβαιώσεις, ούτως ώστε οι πολίτες να έχουν
ορθολογιστικές επιλογές απόρριψης των
αποβλήτων τους. Ελλείψει αυτών των επιλογών, πολλοί πετούν αυθαίρετα ό,τι μπορεί
να φανταστεί κανείς σε χωράφια και στη νεκρή ζώνη δημιουργώντας μια ανυπόφορη
κατάσταση.

όπως υποβάλει σύντομα την ολοκληρωμένη
πρότασή του στο Τμήμα Περιβάλλοντος, σημειώνει ο κ. Καδής, ο οποίος καταθέτει μια
πολύ αισιόδοξη εκτίμηση, τηρουμένων των
αναλογιών, υποστηρίζοντας ότι τα Σημεία
Συλλογής δύνανται να κατασκευαστούν άμεσα και δη εντός του πρώτου εξαμήνου του
2021 εφόσον υποβληθεί έγκαιρα η ολοκληρωμένη πρόταση του Συμβουλίου Εκμετάλλευσης. Με αυτή την προσωρινή λύση, εκτιμά, αναμένεται ότι θα μειωθεί σημαντικά η
ανεξέλεγκτη και παράνομη απόρριψη αποβλήτων στην εν λόγω επαρχία, μέχρις ότου
ολοκληρωθούν οι ενέργειες που απαιτούνται
για την προώθηση της κατασκευής των ΠΣ
Δήμου Δερύνειας και Σωτήρας.
Για το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου
Δικτύου Πράσινων Σημείων στην επαρχία
Αμμοχώστου δυστυχώς οι ενδείξεις είναι δυσοίωνες, όπως ξεκάθαρα προκύπτει από την
απάντηση του κ. Καδή.
Σύμφωνα με τον υπουργό, το υπουργείο
προωθεί την κατασκευή τριών τέτοιων χώρων στο Αυγόρου, τη Δερύνεια και τη Σωτήρα. Η πρώτη φάση αφορά στο Σημείο του
Αυγόρου και ακολουθεί δεύτερη φάση στη
Δερύνεια και τη Σωτήρα, ωστόσο και για τις
δύο φάσεις τον πρώτο λόγο έχουν οι διαδικασίες και η γραφειοκρατία που θα πάρει
πολύ χρόνο όπως φαίνεται.
Για το Αυγόρου, ο αρμόδιος υπουργός επισημαίνει ότι στο τεμάχιο που προτάθηκε από
το Κοινοτικό Συμβούλιο γινόταν παλαιότερα
εξόρυξη χαβάρας, ενώ ακολούθως ρίχνονταν
παράνομα απόβλητα στον κρατήρα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κατασκευαστικά
ζητήματα τα οποία έχρηζαν περαιτέρω διερεύνησης. Στο παρόν στάδιο αξιολογούνται
τα ευρήματα Γεωλογικής - Γεωτεχνικής Μελέτης, από την οποία εξαρτάται εάν θα προχωρήσει το Πράσινο Σημείο, οπότε γίνεται
κατανοητό ότι υπάρχει αβεβαιότητα.
Για τη δεύτερη φάση, στη Δερύνεια και τη
Σωτήρα, υπάρχει θέμα λόγω του γεγονότος
ότι τα εν λόγω Πράσινα Σημεία δεν συμπεριλαμβάνονταν στην εγκεκριμένη Μελέτη
Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
(ΜΕΕΠ) που υλοποίησε το Υπουργείο Εσωτερικών (ως η τότε Αναθέτουσα Αρχή) για τη
δημιουργία παγκύπριου Δικτύου Πράσινων
Σημείων, σύμφωνα πάντα με τον υπουργό.
Ως εκ τούτου, εκκρεμεί και αυτή η διαδικασία αλλά και άλλες, όπως η εξασφάλιση γης,
η πολεοδομική έγκριση, τα σχέδια, ο διαγωνισμός, οπότε γίνεται κατανοητό ότι αυτά τα
έργα αργούν πολύ.
Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, έγινε προσπάθεια να δοθεί προτεραιότητα
στο Πράσινο Σημείο της Δερύνειας και να
ενταχθεί στην πρώτη φάση ή να γίνει σαν
ανεξάρτητο έργο. Το υπουργείο όμως εισηγήθηκε ν’ αναλάβει ο Δήμος Δερύνειας τις
διάφορες διαδικασίες που προηγούνται.

κόσμος των ΣΠΟΡ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Β’ Κατηγορία: Νίκησαν τα φαβορί
Για την 30ή αγωνιστική του πρωταθλήματος
Β’ Κατηγορίας, οι ομάδες που διεκδικούν την
άνοδο προχώρησαν νικηφόρα. Τέσσερις
αγωνιστικές πριν από το φινάλε, ο
συναγωνισμός παραμένει έντονος και όλα θα κριθούν στην
τελική ευθεία.
Στον βαθμολογικό πίνακα συνεχίζουν να είναι στην
πρώτη θέση η ΠΑΕΕΚ και ο
Άρης. Οι δύο ομάδες βρίσκονται πλέον στους 62 βαθμούς
και ο Οθέλλος Αθηαίνου ακο-

λουθεί με 59β. Με τη νίκη που σημείωσε η Αγία
Νάπα, ανέβηκε στους 57 βαθμούς.
Το παιχνίδι που είχε συγκλονιστική
εξέλιξη ήταν αυτό που έγινε στην
Αραδίππου. Η Ομόνοια έχασε με
σκορ 5-4 από τον Αχυρώνα Λιοπετρίου. Ο Ούρος σημείωσε χατ
τρικ για τους γηπεδούχους,
αλλά δεν ήταν αρκετά αυτά τα
γκολ για να χαρίσουν έστω και
το βαθμό της ισοπαλίας στην
ομάδα της Αραδίππου. Τα γκολ
των Ηλία και Ταύρου χάρισαν το

τρίποντο στους φιλοξενούμενους. Συνοπτικά
τα αποτελέσματα της 30ής αγωνιστικής:
Αγία Νάπα - Ονήσιλος Σωτήρας 2-1
ΠΑΕΕΚ - Αναγέννηση Δερύνειας 3-1
ΑΣΙΛ - ΕΝΥ Διγενής Ύψωνα 3-1
Διγενής Ακρίτας Μόρφου - Άρης 0-2
ΑΕΖ - ΠΟ Ξυλοτύμπου 0-2
Κούρης Ερήμης - Οθέλλος Αθηαίνου 0-1
Ομόνοια Αραδίππου - Αχυρώνας Λιοπετρίου
4-5
Σήμερα 18 Απριλίου (16:00)
Ομόνοια Ψευδά - Ακρίτας Χλώρακας
Αλκή Ορόκλινης - ΘΟΪ Λακατάμειας

Με νίκη μειώνει τη διαφορά
Ξεκάθαρος ο στόχος της Νέας Σαλαμίνας
Σημαντικό από όλες τις απόψεις κρίνεται
το αυριανό παιχνίδι της Νέας Σαλαμίνας
με αντίπαλο την Καρμιώτισσα. Ο αγώνας
θα γίνει στο «N. Papas Group Αμμόχωστος-Επιστροφή» και θα ξεκινήσει στις
19:00. Ενδεχόμενη επιτυχία θα φέρει τους
«ερυθρόλευκους» στους 36 βαθμούς, όσους
έχει και η ομάδα της Δόξας. Το συγκρότημα του Μαρίνου Σατσιά υπερτερεί στην
ισοβαθμία, ενώ θα έχει και ένα παιχνίδι
λιγότερο. Ωστόσο, οι πιθανότητες της Νέας
Σαλαμίνας για παραμονή θα αυξηθούν για
δύο λόγους. Ο πρώτος γιατί οποιοδήποτε
νικηφόρο αποτέλεσμα κρίνεται σημαντικό, ενώ ο δεύτερος είναι γιατί υπάρχει και
ο αγώνας με τη Δόξα στον δεύτερο γύρο
των πλέι οφ. Εάν η Νέα Σαλαμίνα πάρει
τη νίκη, τότε θα είναι πιο ψηλά από την
ομάδα της Κατωκοπιάς. Στους τρεις αγώνες που έγιναν έως τώρα μεταξύ Νέας Σαλαμίνας και Δόξας, οι δύο ομάδες μετρούν
από μια νίκη, ενώ ένα παιχνίδι τελείωσε
ισόπαλο. Η Δόξα υπερτερεί λόγω της διαφοράς τερμάτων σε αυτά τα παιχνίδια. Όλα
αυτά, βέβαια, δεν απασχολούν τη δεδομένη
στιγμή τη Νέα Σαλαμίνα. Είναι όμως σημαντικά, κυρίως εάν η ομάδα του Χρύση
Μιχαήλ πάρει αύριο το τρίποντο.
Στο αγωνιστικό κομμάτι τα νέα είναι ευχάριστα. Όπως αποκάλυψε χθες η ιστοσελίδα match.cy, ο Πάβελ Τσμοβς απέφυγε
τα χειρότερα και έτσι δεν θα τον στερηθεί
η Νέα Σαλαμίνα από όλα τα παιχνίδια που
απέμειναν μέχρι το τέλος. Ο Τσέχος κεντρικός αμυντικός αναμένεται να επιστρέψει

στη δράση σε περίπου 3 βδομάδες. Το ίδιο
χρονικό διάστημα θα χρειαστεί και ο Θεοδόσης Σιαθάς για να επιστρέψει στη δράση.
Αναφορικά με την περίπτωση του Ντανίλο, ο επιθετικός της Νέας Σαλαμίνας κάνει
αγώνα δρόμου για να τεθεί στη διάθεση
του προπονητή του. Η σημερινή προπόνηση κρίνεται καθοριστική και θα μάθουμε
κατά πόσο θα συμπεριληφθεί στην αποστολή του αγώνα.

Για την ιστορία της η Καρμιώτισσα
Αναφορικά με το ρεπορτάζ των φιλοξενούμενων, η ήττα από τον Εθνικό ήταν
αυτή που έκανε τα πράγματα ακόμα πιο
δύσκολα για την παραμονή της ομάδας

στην Α’ Κατηγορία. Η διοίκηση μαζί με την
τεχνική ηγεσία ξεκίνησαν να σκέφτονται
από τώρα τη νέα αγωνιστική περίοδο, η
οποία θα βρει την ομάδα στη Β’ Κατηγορία.
Αυτό δεν σημαίνει ότι η ομάδα των Πολεμιδιών θα παρουσιαστεί αδιάφορη στα παιχνίδια που απέμειναν.
Στο αγωνιστικό κομμάτι δεν υπολογίζονται οι τραυματίες τερματοφύλακες Τούμπας και Κυριακίδης, ενώ οι Στυλιανού
και Ρέινολντς είναι κανονικά διαθέσιμοι. Ο
Γιαννάκης Ποντικός θα συμπεριλάβει στην
αποστολή και τον Κίττο. Ο Κύπριος τερματοφύλακας ξεπέρασε το πρόβλημα που τον
ταλαιπωρούσε και διεκδικεί θέση στην αρχική ενδεκάδα.

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Σπουδαία νίκη για τη Νιούκαστλ

Πήρε το Χ ο Ατρόμητος

Σε παιχνίδι θρίλερ εξελίχθηκε η αναμέτρηση μεταξύ Νιούκαστλ
και Γουέστ Χαμ. Οι «καρακάξες» επικράτησαν με 3-2. Σημαντικό
ρόλο στην έκβαση του αγώνα έπαιξε η φάση του 36ου λεπτού, όταν
«πληγώθηκαν» δύο παίκτες των «σφυριών». Ο Κρεγκ Ντόσον είδε 2η
κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε, ενώ ο Ισά Ντιοπ σημείωσε
αυτογκόλ. Λίγα λεπτά αργότερα, μία νέα κακή συμπεριφορά
της άμυνας έδωσε την ευκαιρία
στον Ζοέλιντον να κάνει το 2-0.
Η διαφορά δυναμικότητας των
δύο ομάδων φάνηκε στο 2ο
μέρος, όταν οι φιλοξενούμενοι,
παρότι με παίκτη λιγότερο, βρήκαν τον τρόπο να φτάσουν στην
ισοφάριση. Ωστόσο, τελευταίος
χαμογέλασε ο Τζο Γουίλοκ.

Δεν είχε νικητή η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Ατρόμητο
για την 4η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ. Οι Κρητικοί πήραν το προβάδισμα στο 68ο λεπτό με εκτέλεση πέναλτι του Ντε Γκουζμάν, ενώ οι
Περιστεριώτες ισοφάρισαν στο 90’+3’ με κεφαλιά του Χριστοδουλόπουλου σε ένα παιχνίδι με τρομερό
φινάλε. Με αυτό το αποτέλεσμα η
μάχη της παραμονής συνεχίζεται.
Ο ΟΦΗ έφτασε τους 25 πόντους
και βρίσκεται στη 12η θέση της
βαθμολογίας, με τον Ατρόμητο
να φτάνει τους 30 βαθμούς και
είναι ένα βήμα πιο κοντά στην
εξασφάλιση της σωτηρίας του. Το
πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλό
από πλευράς θεάματος, κάτι που
φαίνεται και από το 0-0 στο τέλος
του 45λέπτου.

{ Πλήρης αθλητική ενημέρωση από την Κύπρο και τον κόσμο }

Κέρδισε ο Κεραυνός
μέσα στη Λάρνακα
Ο Κεραυνός «έσπασε» την έδρα
της Πετρολίνα ΑΕΚ, κερδίζοντας
μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα
με 75-72 στο «Κίτιον» και ισοφάρισε τη σειρά των τελικών της ΟΠΑΠ
Basket League. Έτσι,
ο πρωταθλητής της
σεζόν 2020-21 θα
βγει από το πέμπτο
παιχνίδι που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη (21/04, 19:00)
στο στάδιο «Κώστας
Παπαέλληνας». Εάν
κέρδιζε το χθεσινό παιχνίδι η ΑΕΚ,
τότε θα έφτανε στην κατάκτηση του
τίτλου, αλλά ο Κεραυνός πήρε μια
πολύ σημαντική νίκη. Ως ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα αναδείχθηκε ο Μπράντον Ροζέλ με 28 πόντους
(4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ),
ενώ από τους διακριθέντες ήταν ο
Αντρέ Γουίλιαμσον με 20 πόντους
(οκτώ ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Πέγεια και Ολυμπιάς
προχώρησαν με νίκες
Με τις αναμετρήσεις της 22ης αγωνιστικής συνεχίστηκε χθες το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας.
Μόνη στην κορυφή με 48 βαθμούς βρίσκεται η Πέγεια, ενώ με νίκη
προχώρησε και η Ολυμπιάς Λυμπιών. Η
Ομόνοια 29Μ αγωνίζεται σήμερα. Η
βαθμολογία: Πέγεια
48β., Ολυμπιάς Λυμπιών 46β., Ομόνοια
29Μ 45β., ΠΟ Ορμήδειας 36 βαθμοί. Συνοπτικά
τα σημερινά αποτελέσματα:
ΜΕΑΠ - Εληά Λυθροδόντα 3-0
Ορόκλινη Τρούλλοι FC - Πέγεια 0-1
Ολυμπιάς Λυμπιών - ΠΟ Ορμήδειας 5-2
ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς - Ελπίδα Αστρομερίτη
1-3
Ο Κορμακίτης - Χαλκάνορας 4-3
Σήμερα, 18 Απριλίου (16:00)
Ομόνοια 29Μ - ΑΠΟΝΑ
Δευτέρα, 19 Απριλίου (18:00)
Εθνικός Άσσιας - Ηρακλής Γερολάκκου

Ξανά στο +7
η Μπάγερν Μονάχου
Η Μπάγερν Μονάχου πέρασε από τη
δύσκολη έδρα της Βόλφσμπουργκ και αύξησε τη διαφορά της από τη δεύτερη Λειψία στους 7 βαθμούς.
Οι Βαυαροί εκμεταλλεύτηκαν τις απώλειες που είχε η ομάδα
του Νάγκελσμαν και
ουσιαστικά
«καθάρισαν» την υπόθεση τίτλος.
Η Γκλάντμπαχ επικράτησε με το εμφαντικό 4-0 της Άιντραχτ,
ενώ σημαντική νίκη
σημείωσε η Ουνιόν εντός έδρας επί της
Στουτγκάρδης με 2-1. Ισόπαλο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Άουγκσμπουργκ με
την Αρμίνια.
Αναλυτικά τα χθεσινά αποτελέσματα:
Γκλάντμπαχ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-0
Βόλφσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 2-3
Φράιμπουργκ-Σάλκε 4-0
Ούνιον Βερολίνου-Στουτγκάρδη 2-1
Άουγκσμπουργκ-Αρμίνια Μπίλεφελντ 0-0

