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Μόνος στόχος της ΑΕΛ η ανα-
τροπή του αποτελέσματος ΣΕΛ. 21

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΣΠ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΕΔΡΑ ΣΕΛ. 22

Διαχρονικά δίπλα στους 
ανθρώπους του Πολιτισμού 
βρίσκεται το ΑΚΕΛ

To ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να βρίσκεται πάντα στο πλευρό των 
ανθρώπων του Πολιτισμού γιατί αναγνωρίζει την προσφο-
ρά τους προς την κοινωνία και τον θεμελιώδη ρόλο που 
διαδραματίζουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των αν-
θρώπων, και τη συμβολή τους στους αγώνες για την ελευ-
θερία, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη... ΣΕΛ. 18

ΧΑΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΠΡΕΣ 
ΧΑΛΑΡΩΣΕΙΣ
Αυθαίρετες ενέργειες και 
διαδικασίες που αφορούν 
πολυώροφο κτίριο στο 
παραλιακό μέτωπο της 
Λεμεσού εντοπίζει η Ελε-
γκτική Υπηρεσία. Η άδεια 
ανέγερσης κτιρίου για 12 
ορόφους τροποποιήθηκε 
στις 2 Οκτωβρίου του 2017 
και σε δύο ημέρες εκδόθη-
κε νέα άδεια για κτίριο 29 
ορόφων... ΣΕΛ. 10

ETOΣ 66ο

COVID-19

Τρέχουν... να βρουν 
θαλάμους! 284 ασθενείς, 
3 νεκροί, 822 κρούσματα
ΣΕΛ. 7, 8

ΔΙΕΘΝΗ

Ο Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ 
εξελέγη διάδοχος του 
Ραούλ Κάστρο
ΣΕΛ. 13

Παρέμβαση Ακιντζί και 
Ταλάτ για την άτυπη 
πενταμερή. Αντιδράσεις 
για το Κοράνι ΣΕΛ. 3

Με τροποποιήσεις, για 
έλεγχο και διαφάνεια, 
στην Ολομέλεια οι 
κρατικές εγγυήσεις ΣΕΛ. 9

Αχνοφαίνεται η 
θάλασσα! «Τρέχει» το 
ξήλωμα εγκαταστάσεων 
πετρελαιοειδών στη 
Λάρνακα ΣΕΛ. 11

Η κυβέρνηση μεθόδευσε 
στα μουλωχτά την 
ιδιωτικοποίηση του 
κερδοφόρου κρατικού 
λαχείου ΣΕΛ. 6
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Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει... με 
ασυμβίβαστο οι Σαββίδης - Αγγελίδης

Κωλύονται να λάβουν αποφάσεις για το ενδιάμεσο πόρισμα «χρυσών» διαβατηρίων
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 6

Ο Γ. Εισαγγελέας και ο Β. Γ. Εισαγγελέας ως 
πρώην υπουργοί της κυβέρνησης Αναστασιάδη 

- ΔΗΣΥ στερούνται αμεροληψίας

Η αντιπολίτευση ζητά επιτακτικά τη 
δημοσιοποίηση του πορίσματος της Ερευνητικής 

Επιτροπής για τα «χρυσά» διαβατήρια

Σχέδιο Απόφασης από τα κόμματα ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, 
Οικολόγοι και Κίνημα Αλληλεγγύης... Καλούν σε 

αυτεπάγγελτη παρέμβαση του Ανωτάτου

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕ ΤΗ «ΧΑΡΑΥΓΗ»  
ΤΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ «D»  
ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ  
ΣΤΟ ΠΑΣΧΑ



Ελλάδα και Τουρκία 
Συμφώνησαν για 4ο γύρο συνάντησης
Πραγματοποίηση 4ου γύρου για τα μέτρα οικο-
δόμησης εμπιστοσύνης συμφώνησαν Ελλάδα 
και Τουρκία, σύμφωνα με το τουρκικό Υπουρ-
γείο Άμυνας, σημειώνοντας ωστόσο ότι ακόμη 
δεν ξεκαθάρισε η ημερομηνία. 
Σύμφωνα με τη ανακοίνωση του τουρκικού 
Υπουργείου Άμυνας, «τα Υπουργεία Εθνικής 
Άμυνας Τουρκίας και Ελλάδας συμφώνησαν να 
πραγματοποιηθεί ο 4ος γύρος για τα “μέτρα οι-
κοδόμησης εμπιστοσύνης”. Η ημερομηνία και οι 
άλλες λεπτομέρειες της συνάντησης θα ξεκαθα-
ρίσουν σύντομα». 

Φόνος
Εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον Μαριούθκια
Εν ψυχρώ δολοφονία με θύμα τον Μάριο Γε-
ωργίου, άλλως Μαριούθκια, διαπράχθηκε χθες 
βράδυ στην περιοχή Μενεού. Ο 37χρονος έπεσε 
νεκρός γύρω στις 9 το βράδυ από πυρά δολο-
φόνων που του είχαν στήσει καρτέρι έξω από 
περίπτερο στην περιοχή Μενεού. Το θύμα ήταν 
πρόσωπο με πολλά ανοιχτά μέτωπα στον κόσμο 
της νύχτας και είχε απασχολήσει κατ’ επανάλη-
ψη τις Διωκτικές Αρχές. Μεταξύ άλλων ήταν 
ανάμεσα στα πρόσωπα που είχαν συλληφθεί για 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση παροχής 
προστασίας σε καζίνο στην Πύλα. 
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στο παρά πέντε

Αρνητική διαφήμιση ΔΗΣΥ, εποικοδομητική και υπεύθυνη αντιπολίτευση
Η αρνητική προεκλογική διαφήμιση του ΔΗΣΥ 

στέλνει τα δικά της μηνύματα για το πώς πολιτεύ-
ονται, αλλά και για το πόσο επικίνδυνοι είναι να 
συνεχίσουν να νέμονται την εξουσία.

Ο ΔΗΣΥ έχει καταχωρίσει ηλεκτρονικά και 
έντυπα πολιτική διαφήμιση, με το προεκλογικό 
μήνυμα ότι «Η αντιπολίτευση αρνείται τα πάντα. 
Σαμποτάρουν την ανάκαμψη, κρατούν τις μεταρ-
ρυθμίσεις πίσω» και ότι η επιλογή είναι μεταξύ 
«ανεύθυνου λαϊκισμού ή σοβαρότητας». Μάλιστα, 
στην προεκλογική αρνητική διαφήμιση του ΔΗΣΥ 
προβάλλονται και τρία συγκεκριμένα θέματα, 
όπως οι κρατικές εγγυήσεις και οι μεταρρυθμίσεις 
στη Δικαιοσύνη και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Αντί η μονοκομματική κυβέρνηση ΔΗΣΥ να εξη-
γήσει στους πολίτες τις δικές της θέσεις για τις 
μεταρρυθμίσεις και να ακούσει εποικοδομητικά 
τι λέει η αντιπολίτευση και να επιδιώξει συναινέ-
σεις, επιλέγει τον αυταρχισμό και ετσιθελισμό και 
τη μηδενιστική και αρνητική κριτική.

Αν δεν το έχουν συνειδητοποιήσει στο Προε-
δρικό και στην Πινδάρου, ο ΔΗΣΥ είναι πολιτικά 
απομονωμένος τόσο στη Βουλή, όσο και από την 
κοινωνία των πολιτών. Ο ΔΗΣΥ απεγνωσμένα 
προσπαθεί να βρει αδιέξοδα από τις αποτυχημέ-
νες πολιτικές της κυβέρνησης τόσο για το εθνικό 
μας θέμα, όσο και για την εσωτερική διακυβέρνη-
ση. Καταφεύγει σε αρνητική διαφήμιση γιατί δεν 

μπορεί να προβάλει και να υπερασπιστεί τις δικές 
του πολιτικές. Κυβερνητικές πολιτικές που οδήγη-
σαν σε επικίνδυνα μονοπάτια το Κυπριακό. Πολι-
τικές που οδήγησαν στη διεύρυνση του χάσματος 
των κοινωνικών ανισοτήτων. Ευνόησαν τις τρά-
πεζες σε βάρος των δανειοληπτών. Οδήγησαν στη 
διάλυση των νοσοκομείων και στο μπάχαλο στην 
Παιδεία. Οδήγησαν σε σκάνδαλα και σε διαφθορά. 
Στον πλουτισμό των ολίγων και στη σύγκρουση 
συμφερόντων και στο διεθνές ρεζιλίκι με τα «χρυ-
σά» διαβατήρια. 

Ο ρόλος της αντιπολίτευσης, όσο και αν δεν 
αρέσει στον ΔΗΣΥ, είναι θεσμοθετημένος, ελέγχει 
την εξουσία και ασκεί κριτική και καταθέτει εποι-

κοδομητικές θέσεις και απόψεις, αποτρέποντας 
στο βαθμό που μπορεί τη διολίσθηση στο εθνικό 
μας θέμα και στο να ψηφιστούν αντιλαϊκά νομο-
σχέδια. Η αρνητική διαφήμιση του ΔΗΣΥ είναι και 
παραπλανητική, αφού η αντιπολίτευση στηρίζει 
τις μεταρρυθμίσεις, αλλά έχει τη δική της φιλο-
σοφία για τις κρατικές εγγυήσεις, για την τοπική 
μεταρρύθμιση, για τη μεταρρύθμιση στη Δικαιο-
σύνη. Το ΑΚΕΛ είναι πολιτική δύναμη σοβαρή και 
υπεύθυνη και αυτό το απέδειξε και στο Κυπριακό, 
αλλά και στα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης, 
στηρίζοντας για παράδειγμα το μονοασφαλιστικό 
ΓεΣΥ όταν το ίδιο το κυβερνών κόμμα το υπέσκα-
πτε...

Του
Νεόφυτου Νεοφύτου

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Νίκος Δένδιας, 
ήρθε να διαπραγματευτεί αλλά σαμπό-
ταρε τις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο 
εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμμα-
τος ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ, υποστηρίζοντας 
ότι κατηγόρησε με φανατικό τρόπο την 
Τουρκία. 

Σε δηλώσεις του έπειτα από τη συ-
νεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του 
κόμματός του ο Ομέρ Τσελίκ είπε ότι «είδαμε ότι ο 
Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ήρθε στην Άγκυρα 
όχι για να μιλήσει για τα ελληνοτουρκικά, αλλά για 
να παίξει ελληνική εσωτερική πολιτική».

«Κατηγόρησε τη χώρα μας με πολύ φανατικό 

τρόπο. Ο Υπουργός Εξωτερικών μάς 
έδωσε την τελευταία λέξη στον επισκέ-
πτη υπουργό, αλλά εκείνος συνέχισε με 
τον ίδιο τρόπο.

Ήρθε να διαπραγματευτεί, αλλά σα-
μπόταρε τις διαπραγματεύσεις. Και όλος 
ο κόσμος είδε αυτή τη στάση. Και επι-
πλέον ο κόσμος είδε ποιος θέλει δια-
πραγματεύσεις και ποια είναι η πλευρά 

που τηρεί θετική στάση», ανέφερε ο Τούρκος αξι-
ωματούχος.  

Ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ κατηγορώντας την Ελ-
λάδα είπε ότι «για να πολιορκήσουν την Τουρκία 
πηγαίνουν στη Λιβύη, πηγαίνουν στην Αίγυπτο».

Έντονα αντέδρασαν τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης, ΡΤΚ, ΚΚΔ και ΚΛ, στη 
«βουλή», μετά την απόφαση του «προ-
έδρου» του σώματος να αναστείλει τις 
εργασίες στο κτίριο με το αιτιολογικό 
ότι μολύνθηκε με κορονοϊό ο πρόεδρος 
της συντεχνίας στην οποία υπάγονται 
οι υπάλληλοι και πρέπει να μπουν σε 
10ήμερη καραντίνα.

Ο πρόεδρος του ΡΤΚ, Τουφάν Ερχιουρμάν, κατη-
γόρησε την «κυβέρνηση» ότι έκανε πραξικόπημα 
στη «βουλή» για να μη συζητήσει το θέμα των πρό-
ωρων «εκλογών». Η απόφαση να κλείσει η «βουλή» 
για 10 μέρες, είπε, δεν έχει νομική βάση. Πρόσθεσε 

ότι η «κυβέρνηση» δεν έχει επάρκεια στη 
«βουλή» και πως «έχει γεννηθεί νεκρή και 
συνεχίζει να είναι νεκρή». Με παιχνίδια η 
«κυβέρνηση» δεν επιτρέπει το άνοιγμα της 
«βουλής», είπε ο πρόεδρος του ΚΚΔ, Τζε-
μάλ Οζγιγίτ, ενώ συμβαίνουν όσα γίνονται 
στη «χώρα» -όπως είπε- αναφέροντας και 
τις παρεμβάσεις από την Τουρκία για την 
απόφαση του «συνταγματικού δικαστηρί-

ου». Πλέον δεν θα μείνουμε σιωπηλοί, η ανοχή τέ-
λειωσε, πρόσθεσε.

Η γγ του ΚΛ, Γκιουλσιάχ Σανβέρ Μανάβογλου, κά-
λεσε την «κυβέρνηση» να φέρει το νου της, προσθέτο-
ντας ότι δείχνουν ασέβεια.

Η Μόσχα χαιρετίζει την πρωτοβουλία του 
ΓΓ του ΟΗΕ για τη διεξαγωγή άτυπης συνά-
ντησης στη Γενεύη και χαρακτηρίζει θετικό 
σημάδι το γεγονός ότι όλα τα ενδιαφερόμε-
να μέρη έχουν εκφράσει την ετοιμότητα να 
παρευρεθούν. Επίσης, επαναλαμβάνει ότι η 
αλλαγή των αρχών μιας διευθέτησης από 
ομοσπονδιακό σε μοντέλο δύο κρατών, είναι 
απαράδεκτη.

Η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζα-
χάροβα, εξέφρασε την ελπίδα η συνάντηση αυτή να οδη-
γήσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων «και στην 
εξεύρεση συμβιβαστικών λύσεων σε προβληματικά θέμα-
τα».

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ρω-
σικού ΥΠΕΞ, η κα Ζαχάροβα είπε ότι η χώρα 
της ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφα-
λείας του ΟΗΕ είναι κατηγορηματικά εναντί-
ον της επιβολής τυχόν έτοιμων εξωτερικών 
λύσεων.

«Οι κοινότητες της Κύπρου πρέπει να είναι 
ελεύθερες να επιλέξουν το δικό τους μέλλον. 
Η βασική μας στάση παραμένει αμετάβλητη: 

υποστηρίζουμε έναν ολοκληρωμένο, δίκαιο και βιώσιμο 
διακανονισμό προς όφελος όλων των Κυπρίων με βάση τη 
γενικά αναγνωρισμένη νομική φόρμουλα που προβλέπει 
τη δημιουργία στο νησί μιας ΔΔΟ με κοινή διεθνή δικαιο-
δοσία, κυριαρχία και ιθαγένεια», ανέφερε η κα Ζαχάροβα.

Νέος οχετός κατηγοριών κατά της Ελλάδας από τον Ο. Τσελίκ

Νέα κρίση ξέσπασε στα κατεχόμενα

Η Μόσχα ελπίζει σε επανέναρξη των συνομιλιών 

Ισχυρίστηκε ότι  
ο Ν. Δένδιας  

αντί να 
διαπραγματευτεί 

σαμπόταρε τις 
διαπραγματεύσεις 

Αντίδραση της 
αντιπολίτευσης 

στο κλείσιμο της 
«βουλής» λόγω 

μόλυνσης του 
προέδρου της 

συντεχνίας των 
υπαλλήλων

Χαρακτηρίζει 
απαράδεκτη την 

αλλαγή των αρχών 
μιας διευθέτησης 

από ομοσπονδιακό 
σε μοντέλο δύο 

κρατών
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«Ο Πρόεδρος δεν άνοιξε τα χαρτιά του ως 
προς το τι θα πράξει στην Πενταμερή ούτε 
και φαίνεται ότι θα τα ανοίξει, έστω ενώπι-
ον του Ε. Συμβουλίου, την Παρασκευή», λένε 
έγκυρες πηγές στη «Χαραυγή», ενώ η γενι-
κή εκτίμηση είναι ότι η Πενταμερής το πολύ 
να καταλήξει σε μια ανακοίνωση, όπου τα 
Ηνωμένα Έθνη θα δηλώνουν δεσμευμένα να 
συνεχίσουν την προσπάθεια. Τα πράγματα 
προδιαγράφονται δύσκολα, καθώς ο Πρόε-
δρος παραμένει στις γενικόλογες διακηρύξεις 
του και ακόμα χειρότερα επαναλαμβάνει τη 
γνωστή του θέση για την πολιτική ισότητα, 
ότι αναγνωρίζει τη θετική ψήφο για τους Τ/
κυπρίους μόνο για ζωτικά γι’ αυτούς θέμα-
τα. Αν όμως στο ζήτημα των υδρογονανθρά-
κων δεν μπορούν να έχουν άποψη, τότε ποια 

άλλα ζητήματα είναι ζωτικά για τους Τ/κ; 
Οι ίδιες πηγές υποδείκνυαν στην εφημερίδα 
μας ότι δεν έχει σημασία η μελέτη που έχουν 
κάνει οι ακαδημαϊκοί για την αποκέντρωση 
αρμοδιοτήτων, αλλά τι στο τέλος θα πράξει ο 
Πρόεδρος. Οι πλείστοι των ηγετών κομμάτων 
αναμένουν ότι θα δοθεί αυτή η μελέτη και θα 
γίνει σοβαρή ανταλλαγή απόψεων πριν τη με-
τάβαση στη Γενεύη. Προς το παρόν ο Πρόεδρος 
προβαίνει σε κινήσεις εντυπώσεων. Τέτοια κί-
νηση θεωρείται το «μεγάλο προσκλητήριο» 
που απηύθυνε την Παρασκευή το γραφείο του 
Προέδρου προς τη μεγάλη ομάδα συμβούλων 
για να παρευρεθεί στην ψεσινή σύσκεψη. Μέλη 
της ομάδας εκτιμούσαν ότι η πρόσκληση έγινε 
για το θεαθήναι. Πάντως δύο ακαδημαϊκοί, οι 
Μαρία Χατζηπαύλου και Αλεξία Παναγιώτου, 

έχουν ξεκινήσει εκστρατεία συλλογής υπογρα-
φών απαιτώντας να μάθουν από τον Πρόεδρο 
πόσες και ποιες γυναίκες θα τον συνοδεύσουν 
στη Γενεύη. Υπενθυμίζουν ότι η συμμετοχή 
των γυναικών με σχετική εμπειρογνωμοσύνη 
στα διάφορα στάδια διαπραγματεύσεων είναι 
υποχρέωση με βάση το ψήφισμα 1325 του 
2000. Ως γνωστόν, πέραν των Μαυρογιάννη 
και Χριστοδουλίδη (και όλων των πολιτικών 
αρχηγών, πλην του ΕΛΑΜ), τον Πρόεδρο θα 
συνοδεύσουν οι Κ. Κούσιος, Κ. Κούρος, Π. Πα-
ντελίδης, Ι. Κασουλίδης, Π. Δημητρίου και τα 
μέλη της μικρής ομάδας νομικών-συνταγματο-
λόγων: Γ. Εισαγγελέας, Τ. Τσιελεπής, Κ. Κόμπος, 
Άρης Κωνσταντινίδης, Τ. Τζιωνής, Αχ. Αιμιλια-
νίδης, Χριστίνα Ιωάννου και Κ. Παρασκευάς.

Νίκη Κουλέρμου

Ξεκάθαρη στήριξη σε μια επανενωμένη Κύ-
προ υπό μία διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία 
και έκκληση προς τη βρετανική κυβέρνηση να 
αντιταχθεί χωρίς περιστροφές στη διχοτομική 
ατζέντα της Τουρκίας, εκφράζουν με χωρι-
στές επιστολές προς τον Υπουργό Εξωτερικών, 
Ντομινίκ Ράαμπ, η Διακομματική Κοινοβου-
λευτική Επιτροπή (APPG) για την Κύπρο και 
η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου 
Βασιλείου.

Οι επιστολές έχουν απευθυνθεί προς τον 
επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας ενό-
ψει της άτυπης πενταμερούς συνάντησης για 
το Κυπριακό υπό τα Ηνωμένα Έθνη. Η πρώτη 
επιστολή, που έχει συνταχθεί από τον πρόεδρο 

της APPG για την Κύπρο, σερ Ρότζερ Γκέιλ, κα-
τόπιν συζητήσεων με την Ομοσπονδία, τονίζει 
με σαφήνεια ότι η Κύπρος πρέπει να επανενω-
θεί σύμφωνα με «το διεθνές αποδεκτό μοντέλο 
της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με 
πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται από τα σχε-
τικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Η επιστολή προσθέτει ότι «τα βρετανικά 
συμφέροντα στην περιοχή εξυπηρετούνται κα-
λύτερα έχοντας μία επανενωμένη, σταθερή και 
αληθινά ανεξάρτητη Κύπρο» και ως εκ τούτου 
«είναι αναγκαίο το σύστημα των εγγυήσεων, 
που έχει με τόσο άσχημο τρόπο αποτύχει στην 
Κύπρο στο παρελθόν, να καταργηθεί».

Η Διακομματική Κοινοβ. Επιτροπή για την 

Κύπρο υπογραμμίζει παράλληλα την αρνητική 
προσέγγιση των προσπαθειών επανένωσης 
από την Τουρκία, επισημαίνοντας τις πρόσφα-
τες ενέργειες στα Βαρώσια και τις παράνομες 
απόπειρες γεωτρήσεων στην ΑΟΖ της Κ. Δη-
μοκρατίας. Η βρετανική κυβέρνηση καλείται 
από τους βουλευτές να παίξει εποικοδομητικό 
ρόλο στην επερχόμενη συνάντηση και «να στα-
θεί σταθερά στην πλευρά του διεθνούς δικαίου 
και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών».

Στην επιστολή της Κυπριακής Ομοσπονδί-
ας ΗΒ προς τον Βρετανό ΥΠΕΞ διατυπώνεται 
η ελπίδα οι συνομιλίες να επιτύχουν πρόοδο 
προς μία ελεύθερη και ενωμένη Κύπρο, ως 
ΔΔΟ.

Μόνο κινήσεις  
εντυπώσεων και 

γενικόλογες  
διακηρύξεις

Επιστολές προς Ντομινίκ 
Ράαμπ από φιλοκύπριους 
βουλευτές και Κυπριακή 

Ομοσπονδία ενόψει 
Πενταμερούς

Άγνωστο τι θα πράξει ο Πρόεδρος στη Γενεύη

Η Βρετανία να αντιταχθεί χωρίς περιστροφές στη διχοτομική ατζέντα της Τουρκίας

Σκοπός του Τατάρ  
η συντήρηση του στάτους 
κβο, λέει ο Ναμί

Ο βασικός σκοπός του Τουρκοκύπριου 
ηγέτη, Ερσίν Τατάρ και της ομάδας του δεν 
είναι η λύση δύο κρατών στην Κύπρο ή η 
ομοσπονδία, αλλά η διατήρηση του σημε-
ρινού στάτους κβο, δήλωσε ο τέως Τουρκο-
κύπριος διαπραγματευτής και «βουλευτής» 
του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμμα-
τος (CTP), Οζντίλ Ναμί, σε συνέντευξη στη 
«Γενί Ντουζέν» που δημοσιεύθηκε χθες.

Σύμφωνα με το ΓΤΠ, ο κ. Ναμί είπε ότι 
«βρίσκονται εκεί εκπροσωπώντας μια τάξη 
η οποία αποκόμισε όφελος από αυτή την 
κατάσταση της ΤΔΒΚ», όπως αποκάλεσε το 
ψευδοκράτος. Αναφερόμενος στον Τατάρ 
και την ομάδα του, ο Οζντίλ Ναμί πρόσθεσε 
ότι «αυτή η τάξη δεν είναι δική μας, δεν 
είναι το φωτεινό πρόσωπο των Τουρκο-
κυπρίων. Αυτό το σκοτεινό πρόσωπο είναι 
ένα πρόσωπο που θέλει να μας σύρει σε 
ένα μέρος που δεν μας αξίζει».

Οι διανοούμενοι της κοινωνίας πρέπει 
να διεξάγουν έναν «πολύ σοβαρό αγώ-
να» κατά αυτού του σκοτεινού προσώπου, 
δήλωσε ο Τ/κ πρώην διαπραγματευτής, 
λέγοντας ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά 
μεταβαίνει στη Γενεύη με την έγνοια να 
απαντήσει στις ανάγκες του «εθνικιστικού 
και συντηρητικού ρεύματος» στην Τουρκία 
σε σχέση με την εσωτερική πολιτική εκεί.

Χωρίς αποτέλεσμα η Πενταμερής...
Διάσκεψη χωρίς αποτέλεσμα και κλι-

μάκωση της έντασης διαβλέπουν οι δύο 
πρώην Τ/κ ηγέτες Μουσταφά Ακιντζί και 
Μεχμέτ Αλί Ταλάτ αν οι δύο πλευρές δι-
ατηρήσουν τις θέσεις τους. Σύμφωνα με 
το ΓΤΠ, σε αποκλειστική του συνέντευξη 
στην Ντεταί που δημοσιεύθηκε χθες, ο κ. 
Ακιντζί ανέφερε ότι το σημείο στο οποίο 
βρίσκεται το Κυπριακό είναι αποτέλεσμα 
αυτών που έγιναν στο Βερολίνο. «Αν το 
ρίξουμε στα σκουπίδια, αυτό θα σημαίνει 
ότι σκοτώνουμε όλες τις ελπίδες για λύση 
του Κυπριακού και όλη την προσπάθεια 
που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Θα σημαίνει 
επίσης ότι χάνονται αυτά που έχει κερδί-
σει η τ/κ πλευρά όπως η διζωνικότητα, η 
πολιτική ισότητα που είχε διασφαλιστεί, 
καθώς επίσης και η εκ περιτροπής προ-
εδρία».

Ο Μουσταφά Ακιντζί είπε ότι δεν πρό-
κειται να υπάρξει κάποιο θετικό αποτέλε-
σμα από την άτυπη σύνοδο της Γενεύης 
αν οι πλευρές διατηρήσουν τις θέσεις που 
έχουν.

Ούτε ο πρώην ηγέτης των Τ/κ Μεχμέτ 
Αλί Ταλάτ περιμένει αποτέλεσμα από την 
άτυπη σύνοδο της Γενεύης, εκτιμώντας 
ότι «το Κυπριακό θα μπει στο ράφι για με-
ρικά χρόνια και η Τουρκία θα εγκαταλεί-
ψει τη λύση δύο κρατών».

Σύμφωνα με τον Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, η 
Τουρκία στο Κραν Μοντανά είχε αποδε-
χθεί να συζητήσει τις εγγυήσεις και επι-
πλέον είχε αποδεχθεί αυτό που ο ΓΓ του 
ΟΗΕ είπε πει, πως δεν τίθεται θέμα πλέον 
μονόπλευρων παρεμβατικών δικαιωμά-
των. «Ως αποτέλεσμα της αντίθεσης του 

Ε/κ ηγέτη Αναστασιάδη στην πολιτική 
ισότητα και ιδιαίτερα στην εφαρμογή 
του μηχανισμού λήψης αποφάσεων, η 
διαδικασία ζορίστηκε. Μετά, όλοι ξέ-
ρουν ότι ο Αναστασιάδης είπε στο αυτί 
του Τούρκου ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου, “ας τελειώσουν οι εκλογές (σ.σ.: 
οι Προεδρικές του 2018) και εγώ είμαι 
έτοιμος να συνομιλήσω για δύο κράτη 
ή συνομοσπονδία”. Η Τουρκία επένδυσε 
σε αυτό. Είπε (η Τουρκία) αφού υπάρχει 
κάποιος που να μπορεί να μιλήσει για 
δύο κράτη, από δω και πέρα, αυτό θα 
συζητήσουμε». Από την άλλη, ο κ. Ταλάτ 
υποστήριξε ότι «οι πολιτικές της Τουρκί-
ας προς την Κύπρο είναι αποφάσεις της 
ημέρας, δεν έχει μακροπρόθεσμη πολιτι-
κή και θα δείτε, θα εγκαταλείψει και τα 
δύο κράτη».

Τ/κ δικηγόροι καταδίκασαν  
τις παρεμβάσεις Ερντογάν

Στα κατεχόμενα συνεχίζεται ο σάλος αναφορικά 
με τις παρεμβάσεις της Τουρκίας και του ίδιου 
του Ερντογάν στην «ανεξαρτησία του ανωτάτου 
δικαστηρίου» και σε σχέση με την απόφασή του 
για τα μαθήματα Κορανίου. Χθες τα μέλη του 
τ/κ δικηγορικού συλλόγου διαμαρτυρήθηκαν 
καταδικάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν και 
κρατώντας πορτρέτο του Ατατούρκ διεμήνυσαν 
ότι θα διαφυλάξουν την κοσμικότητα του 
ψευδοκράτους. Ο «πρόεδρος» του τ/κ 
δικηγορικού συλλόγου, Χασάν Εσένταγλι, 
είπε ότι οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου 
Ερντογάν δεν είναι αποδεκτές, αφού δεν 
σέβονται τις αποφάσεις «δικαστηρίων» «άλλης 
χώρας» (ψευδοκράτους), προσθέτοντας ότι θα 
συνεχίσουν να υπερασπίζονται την ανεξαρτησία 
της δικαιοσύνης.

Εκτίμηση από τους δύο πρώην Τ/κ ηγέτες, αν οι δύο πλευρές διατηρήσουν τις θέσεις τους
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είπαν παρεμβάσεις

Διαφάνεια για να πειστεί ο κόσμος 
Η κατάσταση στα δημόσια νοσηλευτήρια 

είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Από μέρα σε μέρα 
μπορεί να βρεθούμε απέναντι από πρωτόγνω-
ρες καταστάσεις που όλοι απευχόμαστε. Την 
ίδια στιγμή, επικρατεί μεγάλη, πλην δικαιολο-
γημένη, δυσπιστία απέναντι στα εμβόλια της 
AstraZeneca, με αποτέλεσμα οι εμβολιασμοί 
να προχωρούν κυριολεκτικά με βήμα σημειω-
τόν. Η πανδημία μετρά πάνω από ένα χρόνο 
ύπαρξης, με τον περισσότερο κόσμο, χωρίς να 
είναι ειδικός, να αντιλαμβάνεται ένα-δύο βασι-
κά πράγματα για τον ιό. Αυτό που χρειάζεται σε 
αυτή τη χρονική στιγμή είναι να κερδηθεί ξανά 
η εμπιστοσύνη του κόσμου.

Στο σημείο που βρισκόμαστε όμως, και με 
όσα προηγήθηκαν, χρειάζονται πράξεις, δια-
φάνεια και ειλικρίνεια για να γίνει αυτό. Δι-
αφάνεια για όλα. Για τα εμβόλια και το ρίσκο 
σοβαρής παρενέργειας. Οι φράσεις ότι αυτό 
είναι εξαιρετικά σπάνιο δεν αρκούν. Ο κόσμος 
απαιτεί πολλά περισσότερα για να πειστεί, μετά 
το σάλο και τις πληροφορίες που δέχεται για τα 

εμβόλια, κυρίως της AstraZeneca. Διαφάνεια, 
επίσης, για τις ακριβείς διαδικασίες προμήθει-
ας και τι να περιμένουμε στο εγγύς μέλλον. Το 
παράδειγμα ότι συμφωνήσαμε για 100 χιλιάδες 
Sputnik V, την ώρα που είναι άγνωστο πότε θα 
εγκριθεί και πότε θα παραληφθούν, δεν ωφε-
λεί. Δεν είναι λίγοι αυτοί που είπαν “αφού θα 
πάρουμε το ρωσικό, θα περιμένω”, χωρίς να 
γνωρίζουν όμως πως δεν αναμένεται, στην κα-
λύτερη περίπτωση, πριν το καλοκαίρι. Να ξεκα-
θαριστεί επίσης, πως η Μάλτα πήρε τεράστιες 
για το μέγεθός της ποσότητες, σε σύγκριση με 
τα άλλα κράτη-μέλη, και γιατί δεν μπορούμε να 
ακολουθήσουμε το παράδειγμά της.

Διαφάνεια χρειάζεται και για κάθε απόφαση 
που θα λαμβάνεται. Η εμπειρία με παράλογα 
μέτρα, διγλωσσία μεταξύ επιστημόνων και το 
φαινόμενο η κυβέρνηση να λαμβάνει αποφά-
σεις αναίτια και που συγκρούονται με τις συμ-
βουλές της Επιστημονικής Επιτροπής πρέπει 
να σταματήσει. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλα 
αλλοπρόσαλλα μέτρα. Ένα χρόνο μετά, απαιτεί 

λογική και πειστική εξήγηση για κάθε μέτρο 
που λαμβάνεται. Καλό θα ήταν να αποφεύγο-
νται και τα μακροχρόνια και φιλόδοξα σενάρια 
χαλαρώσεων. Έχει αποδειχτεί ότι η πορεία του 
ιού είναι απρόβλεπτη. Το να τάζεται στους πο-
λίτες επιστροφή στην “κανονικότητα” το καλο-
καίρι λόγω υψηλών θερμοκρασιών, δεν είναι 
σώφρον.

Για επανάκτηση της εμπιστοσύνης και συ-
νεργασία των πολιτών στον μέγιστο βαθμό, 
πρέπει επιτέλους να σταματήσουν οι απειλές. Η 
επικοινωνιακή στρατηγική δεν μπορεί να βασί-
ζεται στη λογική του “αν δεν κάνετε αυτό και 
αυτό”, “δεν θα πάτε διακοπές, δεν θα πάτε στο 
γήπεδο, δεν..., δεν..., δεν...” Οι απειλές φέρνουν 
μάλλον αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέ-
σματα.

Για να γίνουν βέβαια τα πιο πάνω, το πρώτο 
βήμα είναι να αναγνωριστούν τα λάθη των πε-
ρασμένων μηνών. Αν δεν γίνει αυτό, θα συνεχί-
σουμε να πανηγυρίζουμε για τεστ, την ώρα που 
τα νοσοκομεία και οι ΜΕΘ θα γεμίζουν.  

Θέατρο του παραλόγου
Ζούμε σε μια χώρα στην οποία ο Πρόεδρος 

και το μισό Υπουργικό Συμβούλιο συνδέονται 
με γραφεία τα οποία λειτουργούν ως μεσάζο-
ντες «χρυσών» διαβατηρίων, ενώ την ίδια ώρα 
ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικού Ει-
σαγγελέα διετέλεσαν μέλη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου και συμμετείχαν στη λήψη αποφάσεων 
για τέτοιες πολιτογραφήσεις οι οποίες φαίνεται 
ότι έγιναν παράνομα ή/και παράτυπα. Την ίδια 
ώρα η κυβέρνηση συνεχίζει να μοιράζει αβέρ-
τα «χρυσά» διαβατήρια και μάλιστα αγνοώντας 
τους κανονισμούς τους οποίους ψήφισε η Βου-
λή, ενώ η Κύπρος βρίσκεται με την πλάτη στον 
τοίχο αφού η Κομισιόν έχει κινήσει διαδικασίες 
επί παραβάσει. Και το χειρότερο είναι ότι ουδείς 
γνωρίζει πότε θα τελειώσει αυτό το θέατρο του 
παραλόγου, αφού οι κυβερνώντες απέδειξαν ότι 
δεν λογαριάζουν κανέναν και τίποτα.

ΚΑΖ

Τόσο ξέπλυμα
«Καθ’ υπέρβαση και όχι κατά παράβαση του 

νόμου δόθηκε το 51% των διαβατηρίων», μας 
διαβεβαίωνε χθες το μεσημέρι το δελτίο ειδήσε-
ων της κρατικής τηλεόρασης και διερωτόμασταν 
αν τα Ελληνικά μας είναι τόσο χάλια... Δηλαδή 
υπάρχει διαφορά αν αυτές οι πολιτογραφήσεις 
έγιναν καθ’ υπέρβαση ή κατά παράβαση; Και 
στη μια και στην άλλη περίπτωση είναι «εκτός 
νομικού πλαισίου», δηλαδή παράνομα. Τελεία. 
Εκτός κι αν οι φωστήρες εκεί στο ΡΙΚ προσπα-
θούν να βάλουν και αυτοί το λιθαράκι τους στην 
προσπάθεια να ξεπλυθεί ντε και καλά αυτή η 
κυβέρνηση από το σκάνδαλο που μας έκανε δι-
εθνώς ρεζίλι. Τόσο ξέπλυμα... το κρατικό κανάλι 
έγινε ΤΟ πλυντήριο των κυβερνώντων...

Νίκη

Είναι ο Πολιτισμός  
@λίθιε

Σχετικά με το υπό ίδρυση Υφυπουργείο 
Πολιτισμού, αλλά και με την Υπόσταση του 
Καλλιτέχνη λέχθηκαν πολλά και θα ειπω-
θούν άλλα τόσα. Φυσικά, είναι εξόχως ση-
μαντικά, ωστόσο το ψάρι βρομάει πάντοτε 
από το κεφάλι. Παίζει σημαντικότατο ρόλο, 
το ποιος/α ή ποιοι θα ηγούνται του υφυ-
πουργείου, διότι ο πολιτισμός από μόνος 
του ως έννοια, δεν μπορεί να κάνει κάτι. 
Από τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι οι 
οποίοι δεν έχουν τη στοιχειώδη αντίληψη 
του τι εστί πολιτισμός και τι σημαίνει για 
μία χώρα και ένα λαό, τότε το παιχνίδι εί-
ναι χαμένο από τα αποδυτήρια, δυστυχώς. 
Οι αποφάσεις θα πρέπει να παίρνονται από 
ανθρώπους με όραμα και συναίσθηση του 
πού βρίσκονται. Είναι αδιανόητο, να ηγού-
νται του Πολιτισμού άνθρωποι οι οποίοι 
υποτιμούν την έννοιά του. 

Μπον

Θράσος χιλίων καρδιναλίων 
«Δεν είναι παράλογο να παραχωρείται υπη-

κοότητα σε συγγενείς επενδυτών», δήλωσε χθες 
στον ραδιοφωνικό σταθμό «Άστρα», o κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος, Κυριάκος Κούσιος.

Δεν είναι όμως παράλογο, αγαπητέ κ. Κού-
σιο, τα δικηγορικά γραφεία του Προέδρου, 
υπουργών και λοιπών γνωστών-άγνωστων 
«γαλάζιων» οικογενειών να πωλούν κυπριακά 
διαβατήρια, ήτοι κυπριακή ιθαγένεια, στον κάθε 
καταζητούμενο της Interpol, ταλιμπάν, αλλά και 
σε άτομα που εμπλέκονται σε εγκλήματα λευ-
κού κολάρου;

Δεν είναι παράλογο το γεγονός ότι το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο καλείτο να αποφασίσει εάν θα 
πολιτογραφήσει άτομα που είχαν συμπληρώσει 
αίτηση από τα γραφεία των ίδιων των μελών 
του;

Μήπως ακόμη δεν είναι παράλογο ότι βγαί-
νετε με θράσος χιλίων καρδιναλίων και ζητάτε 
και τα ρέστα;

Κόκκινη Σφήνα

Του 
Ειρηναίου Πίττα
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ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
Γ.Γ. ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΑΚΕΛ:

«Για το ΑΚΕΛ, όλοι οι πνευματικοί δη-
μιουργοί και οι επαγγελματίες καλλιτέχνες 
θα πρέπει να είναι σε θέση να ζουν με αξι-
οπρέπεια με το έργο που παράγουν».
Δυστυχώς, υπάρχει άγρια εκμετάλλευση και 
απαξίωση στο σημαντικό έργο των ανθρώ-
πων του Πολιτισμού.

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΣΥ:

«Και με τη μεταρρύθμιση να γίνει, η 
Γεροσκήπου θα είναι η Γεροσκήπου που 
κάνει τα λουκούμια, με τις παραδόσεις 
της, δεν θα αλλάξει τίποτα, ούτε το όνομά 
της. Απλά η διοίκηση θα ενοποιηθεί για 
να γλιτώνουμε ριάλια και να πληρώνει ο 
κόσμος λιγότερους φόρους».
Δέστε την κακοδιαχείριση της κυβέρνησης 
και αφήστε τις τοπικές κοινωνίες να έχουν 
ρόλο και λόγο στα του οίκου τους.

ΟΖΝΤΙΛ ΝΑΜΙ
ΤΕΩΣ Τ/Κ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ:

«Βρίσκονται εκεί εκπροσωπώντας μια 
τάξη, η οποία αποκόμισε όφελος από αυτή 
την κατάσταση της ΤΔΒΚ. Αυτή η τάξη δεν 
είναι δική μας, δεν είναι το φωτεινό πρόσω-
πο των Τουρκοκυπρίων. Αυτό το σκοτεινό 
πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο που θέλει να 
μας σύρει σε ένα μέρος που δεν μας αξίζει».
Τ/κ και Ε/κ απορρίπτουν ξένες επιρροές και 
εξαρτήσεις και ζητούν μια κοινή ομόσπονδη 
πατρίδα, όπου ο μόνος αφέντης θα είναι ο 
κυπριακός λαός.

ΕΡΣΑΝ ΣΑΝΕΡ
«ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ» ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ:

«Το ψευδοκράτος είναι μια “μουσουλ-
μανική χώρα” και δεν τίθεται θέμα απα-
γόρευσης των μαθημάτων Κορανίου. Το 
θέμα της “δίκης” αφορούσε το πώς γίνο-
νται τα εν λόγω μαθήματα και θα γίνει η 
απαραίτητη “νομική ρύθμιση”».
Η νυν τουρκοκυπριακή ηγεσία ασπάζεται 
τον ισλαμισμό του Ταγίπ Ερντογάν.



μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ευθέως

Κινητοποίηση 
Ε/κ και Τ/κ
Μεγάλη κινητοποίηση την 
οποία στηρίζουν σημαντικός 
αριθμός ε/κ και τ/κ φορέων 
πραγματοποιείται το ερχόμενο 
Σάββατο με στόχο να 
διατρανώσουν τη θέλησή τους 
για ομοσπονδιακή λύση ενόψει 
της άτυπης πενταμερούς 
διάσκεψης για το Κυπριακό στη 
Γενεύη. Θα πραγματοποιηθούν 
δύο πορείες οι οποίες θα 
ξεκινήσουν και από τις 
δύο πλευρές της Πράσινης 
Γραμμής θα συναντηθούν 
ένθεν κι ένθεν του ενετικού 
τείχους στο χώρο παρά την 
πύλη Πάφου στη Λευκωσία. 
Η προσυγκέντρωση για τις 
πορείες θα γίνει στις 17:30. Η 
πορεία από το νότιο μέρος της 
Πράσινης Γραμμής θα ξεκινήσει 
από την πλατεία Ελευθερίας, 
ενώ από το βόρειο μέρος στο 
Eski peyak maazas önü.

Αν θέλεις να λέγεσαι 
άνθρωπος

Στις 20 Απριλίου 1922 γεννιέται ο 
ποιητής Τάσος Λειβαδίτης. Μαζί με άλ-
λους της γενιάς του άφησε τα πρώτα 
του γραπτά ίχνη πάνω στους τοίχους της 
αδούλωτης πολιτείας, γράφοντας συνθή-
ματα, παλεύοντας μέσα από τις γραμμές 
της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης. Την 
τετραετία 1948 - 1952 εξορίστηκε για τις 
πολιτικές του ιδέες στον Μούδρο, στον 
Αϊ–Στράτη και τη Μακρόνησο.

Πολλά ποιήματά του, μελοποιημένα 
από τον Μίκη Θεοδωράκη, τραγουδήθη-
καν και τραγουδιούνται από όλο το λαό. 
«Γράφω για εκείνους που δεν ξέρουν να 
διαβάσουν/ για τους εργάτες που γυρί-
ζουνε το βράδυ με τα μάτια κόκκινα από 
την άμμο./ Γράφω να διαβάζουν αυτοί 
που μαζεύουνε τα χαρτιά απ’ τους δρό-
μους».

Επίσης, ένα από τα πιο γνωστά του 
ποιήματα είναι το «Αν θέλεις να λέγε-
σαι άνθρωπος»: «Αν θέλεις να λέγεσαι 
άνθρωπος/ δεν θα πάψεις ούτε στιγμή 
ν’ αγωνίζεσαι/ για την ειρήνη και για το 
δίκιο./ Θα βγεις στους δρόμους, θα φω-
νάξεις/ τα χείλη σου θα ματώσουν απ’ τις 
φωνές».

Συλλογή περιττωμάτων 
σκύλων 

Δωρεάν γάντια - σακουλάκια για συλλογή 
των περιττωμάτων των σκύλων προσφέρει ο 
Δήμος Αθηένου στους δημότες του, καλώντας 
τους να επιδείξουν υπεύθυνη στάση για μια πιο 
καθαρή και πιο όμορφη πόλη, ενώ σημαντική 
παράμετρος είναι η απόκτηση συνείδησης από 
πλευράς των ιδιοκτητών σκύλων. Κάθε υπεύθυ-
νος κάτοχος σκύλου θα πρέπει να φροντίσει στη 
βόλτα του σκύλου του να παίρνει ειδική σακού-
λα για τα απορρίμματα του ζώου, η οποία πρέ-
πει να τοποθετείται στους ειδικούς κάδους που 
υπάρχουν σε κεντρικά σημεία του δήμου, κατά 
μήκος των περιπατητικών διαδρομών. Οι μα-
θητές του Λυκείου «Τάσσος Μητσόπουλος», στο 
πλαίσιο του διαγωνισμού «Junior Achievement 
Awards», προωθούν μια πρωτότυπη οικολογική  
ιδέα, ένα γάντι - σακουλάκι, φτηνό, βιοδιασπώ-
μενο και φιλικό προς το περιβάλλον, που με δύο 
απλές κινήσεις γίνεται συλλέκτης αποβλήτων. Ο 
Δήμος Αθηένου συγχαίρει τους μαθητές και τους 
καθηγητές τους για την πρωτοβουλία τους και 
θα παραχωρεί δωρεάν σε κάθε ιδιοκτήτη σκύλου 
από πέντε ειδικά γάντια - σακουλάκια για τη συλ-
λογή των περιττωμάτων των κατοικιδίων τους.

Στον αέρα η παρουσία 
της ΕΕ

Αβέβαιη μέχρι και σχεδόν απίθανη 
χαρακτηρίζεται η συμμετοχή της ΕΕ στις 
διαπραγματεύσεις, αφού μέχρι τώρα δεν 
έχει λάβει πρόσκληση από τα Ηνωμένα 
Εθνη. Βέβαια υπάρχει ακόμα μια βδο-
μάδα μέχρι την Πενταμερή και μια πρό-
σκληση είναι το πιο εύκολο να φτάσει 
στο μεταξύ στις Βρυξέλλες. Ωστόσο τα 
σημάδια φάνηκαν από την επίσκεψη Μι-
σέλ και Φον Ντερ Λάιεν στο παλάτι του κ. 
Ερντογάν. Ούτε καρέκλα δεν δόθηκε στη 
Φον Ντερ Λάιεν για να καθίσει δίπλα από 
τον κ. Ερντογάν, όπως ο ισοδύναμός της 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 
Οι δυο τους έκαναν χωριστές δηλώσεις 
μετά τη συνάντηση με τον κ. Ερντογάν 
και ο καθένας υπογράμμισε εκείνα που 
ήθελε. Δεν μας είπαν τίποτε νεότερο από 
όσα ξέραμε για το Κυπριακό. «Κατέστη-
σαν εξαιρετικά σαφές στον Ερντογάν ότι 
η ΕΕ πρέπει να είναι στο τραπέζι του δι-
αλόγου για το Κυπριακό και πως αυτό 
είναι εξαιρετικά σημαντικό για τα κράτη-
μέλη της», έλεγε ο εκπρόσωπός τους στις 
Βρυξέλλες. Η αντίδραση Ερντογάν, όμως, 
δεν έγινε γνωστή...

Νίκη

Επίταξη για τα δύσκολα!
Εύκολες λύσεις στο πι και φι... Όπως 

λέμε πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Για 
να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανά-
γκες στην αντιμετώπιση του κορονο-
ϊού και την έλλειψη προσωπικού τι 
κάνει ο ΟΚΥπΥ; Κλείνει το Παθολογικό 
Πόλεως Χρυσοχούς και μεταφέρει το 
προσωπικό του στην Πάφο! Ως εάν και 
να τερματίζονται οι ανάγκες του δια-
μερίσματος Πόλεως Χρυσοχούς επειδή 
λειτουργεί το Τμήμα Επειγόντων Περι-
στατικών. Αυτό είναι το σχέδιο Β; Κάτι 
ανάλογο και στο Νοσοκομείο Λεμεσού. 

Ότι υπάρχουν ανάγκες σε προσωπι-
κό δεν το ήξεραν εδώ και καιρό εκεί 
στο Υπ. Υγείας;

Έκτακτες συσκέψεις κάνει το Υπουρ-
γικό μόνο για να μας πει ότι δεν έχει 
άλλες χαλαρώσεις; Πού είναι τα μέτρα 
ενίσχυσης των δημοσίων νοσηλευτη-
ρίων, κύριοι; Η επίταξη του αναγκαίου 
προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα ή 
η επίταξη ιδιωτικών νοσηλευτηρίων 
δεν πέρασε από το μυαλό σας; Ή δεν 
το επιθυμούν οι μεγαλοκλινικάρχες; Το 
ΓεΣΥ είναι καλό μόνο για τα εύκολα; 
Στα δύσκολα μετρούν οι πράξεις! Άντε, 
λοιπόν! 

Νίκη

Της
Νίκης Κουλέρμου

Για επικάλυψη  
της μπόχας!

Λάστιχο οι νόμοι και οι γνωματεύσεις όταν θέ-
λουν να συγκαλύψουν τα ανομιμοποίητα και τις 
πομπές τους… Άκουγα χθες (από τον κ. Νικολάτο, 
πρόεδρο της Ερευνητικής Επιτροπής για τα «χρυ-
σά» διαβατήρια) ότι υπάρχει νομολογία που λέει 
ότι εφόσον δεν υπάρχει άλλο όργανο, νομιμοποι-
είται ο Γενικός Εισαγγελέας να διορίζει επιτροπή 
που θα εξετάσει τη νομιμότητα των αποφάσεων στη 
λήψη των οποίων συμμετείχε και ο ίδιος ως μέλος 
του Υπουργικού Συμβουλίου επί 13 μήνες… Μα δεν 
χρειάζεται, κύριε Νικολάτο, να επικαλείστε τη νομο-
λογία. Ο ίδιος ο κ. Σαββίδης ευχόταν στην Επιτρο-
πή Ελέγχου να δίνονταν κι άλλα διαβατήρια όπως 
αυτά εγκρίθηκαν και τα μισά εκ των οποίων δόθη-
καν παράνομα…

Επί ματαίω και η κριτική ότι υπάρχει σύγκρου-
ση συμφέροντος και δεν νομιμοποιείται ο Γενικός 
Εισαγγελέας να αξιολογήσει το πόρισμα της ερευ-
νητικής επιτροπής που διόρισε… Όπως επί ματαίω 
γίνεται εδώ και μήνες κριτική για την εμπλοκή του 
ονόματος του Προέδρου... Αντίναξαν τα αφτιά τους 
και με το παραπάνω: Σκόρπισαν και fake news για 
επικάλυψη της μπόχας!

Δεν διστάζουν να πληρώνουν και κίτρινη δια-
φήμιση για να μας λένε πως η αντιπολίτευση όλα 
τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει, είναι αρνητές της 
προόδου και του εκσυγχρονισμού και ότι ο ΔΗΣΥ 
υπόσχεται την άλλη ζωή στον παράδεισο... Ο κι-
τρινισμός τους έχει ξεπεράσει τα όρια της Κύπρου: 
Αποκαλύπτεται ότι ένα χρόνο καθυστέρησαν να κα-
ταθέσουν το νομοσχέδιο για τις κρατικές εγγυήσεις 
και (Αβέρωφ-Νικόλας) έκαναν τους τζάμπα μάγκες 
για να το εξετάσει η Βουλή με τη διαδικασία του κα-
τεπείγοντος, αλλά δεν πήραν την έγκριση από την 
ΕΕ (η ΕΕ απαγορεύει τις κρατικές ενισχύσεις). Αλλά 
ένας χρόνος και δεν ήταν αρκετός για να μονοπω-
λήσουν τον πατριωτισμό, γι’ αυτό πληρώνουν κί-
τρινη διαφήμιση για να λανσάρουν την… υπεροχή 
τους! Το ίδιο κάνει και ο ΓΕ όταν οδύρεται γιατί δεν 
δόθηκαν κι άλλα διαβατήρια όπως αυτά που δόθη-
καν και για τα οποία εκκρεμεί διαδικασία επί παρα-
βάσει σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας!

Αλλά και στο εσωτερικό ο κιτρινισμός τους και 
ο ψευδοπατριωτισμός τους έχει πάρει την άγουσα 
προς τον πρωταθλητισμό! Υποκλίνονται και τιμούν 
τον ολετήρα της Κύπρου για να… ξεχωρίσουν από 
το ακροδεξιό παράρτημά τους! Διώκουν ποινικά και 
άλλως πως όσους τολμούν και εκφράζουν εικαστικά 
τις απόψεις τους, καυτηριάζουν την υποκρισία όσων 
διδάσκουν το «αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν», 
αλλά την ίδια ώρα στήνουν συρματοπλέγματα και 
φράκτες για να κόψουν τα μεταναστευτικά ρεύματα 
αντί τους πολέμους που τα δημιουργούν! Διώκουν 
όσους τολμούν να ξοδέψουν έστω και ένα σεντ από 
τα «αποφάγια» της βιομηχανίας των «χρυσών» δια-
βατηρίων για την ανθρώπινη διαβίωση όσων προ-
σφύγων ζουν έγκλειστοι εδώ και μήνες στη Μενό-
γεια και στο Πουρνάρα… Η μιζέρια της ψυχής τους 
αποτυπώνεται με τη δίωξη των υπευθύνων που 
τόλμησαν να ξοδεύσουν μερικά ευρώ για να κάνουν 
τη ζωή των προσφύγων και των παιδιών τους λίγο 
πιο ανθρώπινη…

Το γαϊτανάκι του κιτρινισμού τους μπορεί να επε-
κταθεί και στις διχοτομικές τάσεις που εκδηλώνουν 
τα τελευταία χρόνια, αφού δεν μπορούν, όπως ομο-
λογούν, να μοιραστούν με τους Τ/κ ούτε τα νοσοκο-
μεία, πόσω μάλλον την εξουσία! Για τους υδρογο-
νάνθρακες ούτε λόγος: Να περιοριστούν εις τη δική 
τους ΑΟΖ…

Για όσους δεν αντέχουν αυτή την μπόχα, ένας 
είναι ο δρόμος: Να ενώσουν τη φωνή τους με το 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, όλοι μαζί για την 
αλλαγή!
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Σημαντικές αλλαγές στο νομικό πλαίσιο των 
εκποιήσεων με στόχο την προστασία των δανειο-
ληπτών αναμένεται να επιφέρει η αντιπολίτευση 
την ερχόμενη Πέμπτη 22 Απριλίου στη συνεδρία 
της Ολομέλειας της Βουλής, η οποία είναι και η 
τελευταία πριν από την αυτοδιάλυση του Σώμα-
τος ενόψει των εκλογών.

Στη συνεδρία θα τεθούν προς ψήφιση η πρό-
ταση του ΑΚΕΛ για επέκταση της στοχευμένης 
αναστολής των εκποιήσεων για τις περιπτώσεις 
πρώτης κατοικίας και μικρής επαγγελματικής 
στέγης μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021, καθώς και το 
νομοσχέδιο για τα δικαστήρια μαζί με τις τροπο-
ποιήσεις τις οποίες έχουν επιφέρει τα κόμματα 
και οι οποίες στοχεύουν στην επαναφορά του 
συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος των 
δανειοληπτών να διεκδικούν από τα δικαστήρια 
αναστολή της εκποίησης της περιουσίας τους.

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο για 
να αποφύγει την αλλαγή του νομικού πλαισίου, 

ώστε να βολευτούν ξανά οι τράπεζες. Μάλιστα οι 
πληροφορίες αναφέρουν ότι το Υπουργείο Δικαι-
οσύνης εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει το 
νομοσχέδιο για τα δικαστήρια, ώστε να ακυρώσει 
τις τροποποιήσεις τις οποίες έχουν επιφέρει τα 
κόμματα.

Παρά ταύτα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης 
ήδη έχουν ετοιμάσει σχέδιο Β, το οποίο περιλαμ-
βάνει τα ακόλουθα:

• Διεύρυνση της πρότασης του ΑΚΕΛ για ανα-
στολή των εκποιήσεων, ώστε να καλυφθούν και 
άλλα δάνεια πέραν από την πρώτη κατοικία και 
τη μικρή επαγγελματική στέγη, όπως τα αγροτι-
κά, καθώς και επέκταση της χρονικής διάρκειας 
της αναστολής μέχρι την 31η Αυγούστου.

• Προώθηση προς ψήφιση στην Ολομέλεια 
της Βουλής ακόμη 13 προτάσεων νόμου, οι οποί-
ες κατατέθηκαν από τα κόμματα της αντιπολί-
τευσης και παραμένουν σε εκκρεμότητα, μέχρι 
να ξεκαθαρίσει το θέμα με το νομοσχέδιο για τα 

δικαστήρια.

Έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής 
Οικονομικών

Σημειώνεται ότι κατά τη χθεσινή συνεδρία της 
Επιτροπής Οικονομικών τα κόμματα της αντιπο-
λίτευσης συμφώνησαν τη γραμμή την οποία θα 
ακολουθήσουν κατά τη συνεδρία της Ολομέλειας 
της Βουλής. Συμφωνήθηκε επίσης η πραγματο-
ποίηση μιας ακόμη έκτακτης συνεδρία της Επι-
τροπής Οικονομικών αύριο Τετάρτη 21 Απριλίου, 
ώστε να επανεξεταστεί η κατάσταση και να λη-
φθούν οριστικές αποφάσεις ανάλογα με τις κινή-
σεις της κυβέρνησης. Το βέβαιο πάντως είναι ότι, 
είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, τα κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης είναι αποφασισμένα να 
επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο νομικό πλαί-
σιο των εκποιήσεων πριν από την αυτοδιάλυση 
της Βουλής για τις εκλογές.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Μεθόδευαν στα μουλωχτά 
ιδιωτικοποίηση, αλλά 
πιάστηκαν στα πράσα  

Η κυβέρνηση μεθόδευσε στα μουλω-
χτά την ιδιωτικοποίηση του κερδοφόρου 
κρατικού λαχείου, αλλά πιάστηκε στα 
πράσα από την Επιτροπή Οικονομικών, η 
οποία της έκοψε ξανά το βήχα.

Συγκεκριμένα, κατά τη χθεσινή συνε-
δρία της Επιτροπής Οικονομικών το Γενι-
κό Λογιστήριο κατέθεσε σημείωμα, με το 
οποίο ζητούσε την αποδέσμευση ποσού 
ύψους 59,5 χιλ. ευρώ «για αγορά υπηρε-
σιών για επανεξέταση των παραδοτέων 
που έχουν ήδη υποβληθεί από την ομάδα 
των συμβούλων για τη διαδικασία αδειο-
δότησης του κρατικού λαχείου». Ωστόσο 
το ΑΚΕΛ ζήτησε διευκρινίσεις και έτσι 
αποκαλύφθηκε ότι στην πραγματικότητα 
το ποσό προοριζόταν για την ιδιωτικοποί-
ηση του κρατικού λαχείου. Ως εκ τούτου, 
το αίτημα απορρίφθηκε.

Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη φορά 
που η κυβέρνηση επιχειρεί να ιδιωτικο-
ποιήσει το κρατικό λαχείο, το οποίο είναι 
κερδοφόρο και αποφέρει στο κράτος έσο-
δα πέραν των 10 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Επισημαίνεται επίσης ότι κατά την ψή-
φιση του κρατικού προϋπολογισμού τα 
κόμματα αποφάσισαν με μεγάλη πλειο-
ψηφία (37-18) να κόψουν όλα τα κονδύ-
λια τα οποία σχετίζονται με την αποκρα-
τικοποίηση/ιδιωτικοποίηση δημοσίων 
οργανισμών και κρατικών επιχειρήσεων, 
κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσι-
ών, με εξαίρεση το έργο ανάπτυξης του 
λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, την 
ανάπτυξη της περιοχής Τροόδους, το ΧΑΚ 
και το Ταμείο Αλληλεγγύης. Παρά ταύτα, 
η κυβέρνηση επιχείρησε να επαναφέρει 
από το παράθυρο την ιδιωτικοποίηση 
του κρατικού λαχείου, αλλά εισέπραξε και 
πάλι ένα βροντερό όχι από την αντιπολί-
τευση.

Σημειώνεται ότι η προηγούμενη προ-
σπάθεια της κυβέρνησης αφορούσε την 
ανάθεση του κρατικού λαχείου σε ιδιώτη 
επενδυτή με συμβόλαιο για αποκλειστική 
διεξαγωγή παιχνιδιών λοταρίας για περί-
οδο 15 ετών. 

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ετοιμάζουν 
ψήφισμα για άμεση δημοσιοποίηση του πο-
ρίσματος της Ερευνητικής Επιτροπής για το 
σκάνδαλο των «χρυσών» διαβατηρίων, αλλά 
και ανάθεση της εξέτασης των ενδεχόμενων 
αδικημάτων συλλογικά στους Εισαγγελείς της 
Νομικής Υπηρεσίας, αντί στον Γενικό Εισαγ-
γελέα και τον Βοηθό Γενικού Εισαγγελέα, οι 
οποίοι διετέλεσαν και οι δύο μέλη του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου και ως εκ τούτου «στερού-
νται αντικειμενικής αμεροληψίας», αφού συμ-
μετείχαν στη λήψη αποφάσεων για παράνομες 
ή/και παράτυπες πολιτογραφήσεις. Καλούν 
μάλιστα το Ανώτατο Δικαστήριο -σε περίπτω-
ση άρνησης ή παράλειψης του Γ. Εισαγγελέα 
και του Βοηθού του να ενεργήσουν σύμφωνα 
με τους κανόνες δεοντολογίας- να ενεργήσει 
αυτεπάγγελτα με τον τρόπο και σύμφωνα με 
τις πρόνοιες του Συντάγματος.

Συγκεκριμένα, τα κόμματα ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, 
Οικολόγοι και Αλληλεγγύη προωθούν Σχέ-
διο Απόφασης, το οποίο αναμένεται να τεθεί 
προς ψήφιση στη συνεδρία της Ολομέλειας 
της Βουλής την Πέμπτη 22 Απριλίου. Στο 
προσχέδιο του ψηφίσματος επισημαίνεται ότι 
στην ανακοίνωση της Ερευνητικής Επιτροπής 
δίνονται στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις 
παράνομες πολιτογραφήσεις και είναι 51,81% 

του συνόλου, καθώς και για εκείνες που εί-
ναι εντός του ορθού νομικού πλαισίου, αλλά 
δεν πληρούν κάποια κριτήρια και όρους που 
ίσχυαν κατά τον ουσιώδη χρόνο. Επισημαίνε-
ται επίσης ότι η Ερευνητική ανακοίνωσε πως 
στο πόρισμά της καταγράφονται ενδεχόμενες 
ποινικές, πειθαρχικές και διοικητικές ευθύνες, 
οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν από τις 
αρμόδιες Αρχές. Ωστόσο, προστίθεται, «επειδή 
ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, όπως 
και ο Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα, διετέλεσαν 
μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και συμμε-
τείχαν στη λήψη αποφάσεων για τέτοιες πα-
ράνομες πολιτογραφήσεις και άρα στερούνται 
αντικειμενικής αμεροληψίας και ως εκ τούτου 
κωλύονται να λάβουν αποφάσεις ως προς 
τον τρόπο διερεύνησης των αναφερόμενων 
στο πόρισμα ποινικών, πειθαρχικών και διοι-
κητικών ευθυνών […] η Βουλή τούς καλεί να 

απέχουν από την αξιολόγηση του λεγόμενου 
ενδιάμεσου και του τελικού πορίσματος της 
Ερευνητικής Επιτροπής και να αναθέσουν το 
έργο αυτό συλλογικά στους Εισαγγελείς της 
Νομικής Υπηρεσίας, νοουμένου ότι θα εξαι-
ρεθεί κατ’ ανάλογο τρόπο και οποιοσδήποτε 
Εισαγγελέας έχει κώλυμα για οποιονδήποτε 
λόγο. Κατ’ ανάλογο τρόπο», προστίθεται, «θα 
πρέπει να τύχουν αξιολόγησης οι δημοσιευ-
θείσες Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας 
που παραπέμπουν σε ενδεχόμενες ποινικές 
ευθύνες, μεταξύ άλλων, και των μελών του 
Υπουργικού Συμβουλίου».

Σημειώνεται ότι ο Γ. Εισαγγελέας, Γιώργος 
Σαββίδης, έχει αφαιρέσει από την Ερευνητική 
Επιτροπή τη δυνατότητα δημοσιοποίησης του 
πορίσματος, ενώ προανήγγειλε ότι όταν θα δο-
θεί στη δημοσιότητα θα απαλειφθούν από τον 
ίδιο στοιχεία «για σκοπούς προστασίας των 
ερευνών».

Το ΑΚΕΛ, διά του Γιώργου Λουκαΐδη, απαί-
τησε εκ νέου χθες τη δημοσιοποίηση του πο-
ρίσματος, ώστε να κριθούν τα ευρήματα και το 
έργο της Ερευνητικής. Κατήγγειλε επίσης ότι 
η κυβέρνηση Συναγερμού παλεύει με νύχια 
και με δόντια για να μην αποκαλυφθεί όλη η 
αλήθεια για το σκάνδαλο των «χρυσών» δια-
βατηρίων.

«Ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός 
στερούνται αντικειμενικής αμεροληψίας»

Ψήφισμα από τη Βουλή για 
άμεση δημοσιοποίηση του 

πορίσματος για τα διαβατήρια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Αναστολή των εκποιήσεων και επαναφορά του δικαιώματος για προσφυγή στη δικαιοσύνη
Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο για να 
αποφύγει την αλλαγή του νομικού 

πλαισίου, αλλά η αντιπολίτευση 
έχει ετοιμάσει ήδη σχέδιο Β



Η κυβερνητική προεκλογική προπαγάνδα δεν αλλάζει τις πραγματικότητες που βιώνουν οι πολίτες
Η εικόνα που παρουσιάζεται στην κυβερνη-

τική και στην πληρωμένη συναγερμική προε-
κλογική προπαγάνδα για τους εμβολιασμούς, 
στα τεστ και την αντιμετώπιση της πανδημίας, 
δεν αλλάζει τις πραγματικότητες που βιώνουν 
οι πολίτες, αναφέρει σε δήλωσή του ο κοινο-
βουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος 
Λουκαΐδης. Ούτε και εξηγεί, προσθέτει, “πώς η 
Μάλτα έχει διπλάσιους εμβολιασμούς από την 
Κύπρο ή πώς το Ηνωμένο Βασίλειο που είχε το 
μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρώπη κατάφερε 
να βρίσκεται σήμερα στα καλύτερα επίπεδα”, το-
νίζοντας ότι “οι ευθύνες για την αρνητική αυτή 
σύγκριση, που αφορούν σε ευρωπαϊκό και εθνι-
κό επίπεδο, είναι πρόδηλες και αυταπόδεικτες”.

Ο κ. Λουκαΐδης σημειώνει πως το ΑΚΕΛ κα-
λεί την κυβέρνηση, “μέσα από σωστό προγραμ-
ματισμό και με διαβούλευση εκεί που απαιτεί-
ται, να ενισχύσει αμέσως με αποτελεσματικό 

τρόπο τις υποδομές του δημοσίου τομέα υγείας 
σε προσωπικό, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις 
καθώς επίσης να εμπλέξει το σύνολο των ιδι-
ωτικών νοσηλευτηρίων στην αντιμετώπιση του 

τρίτου κύματος της πανδημίας, να συνεχίσει 
το πρόγραμμα μαζικών τεστ, μετατρέποντάς 
το, όμως, κυρίως σε αυτοέλεγχο, όπως συμβαί-
νει σε πλείστες χώρες, ώστε να αποφεύγεται η 
ταλαιπωρία του κόσμου και η απώλεια σημα-
ντικού ωφέλιμου χρόνου, να μελετήσει πιθανή 
αλλαγή στη μέθοδο καθορισμού ραντεβού για 
εμβολιασμό, η οποία εκτός από τα απαράδεκτα 
τεχνικά προβλήματα, θέτει τους πολίτες σε έναν 
εξευτελιστικό ανταγωνισμό ταχύτητας”, σημει-
ώνοντας πως “η εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών 
κρατών μπορεί και πρέπει επίσης να αξιοποι-
ηθεί”. Τέλος, καλούμε την κυβέρνηση, “να ανα-
ζητήσει τρόπους ενίσχυσης των ποσοτήτων σε 
άμεσα παραδοτέα εμβόλια και να επιδιώξει να 
αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
σε όλα τα εμβόλια, δεδομένου ότι πέραν του 
50% των άμεσα διαθέσιμων εμβολίων αφορά 
μια μόνο εταιρεία”.

Οι Σύνδεσμοι Γονέων και Κηδεμόνων 
Εκπαιδευτηρίων Φανερωμένης με ανακοί-
νωσή τους ζητούν από τους αρμοδίους να 
τοποθετηθούν επίσημα για το κλείσιμο των 
εκπαιδευτηρίων της Φανερωμένης και να 
παρουσιάσουν ένα επίσημο πλάνο για την 
εκπαιδευτική πορεία των παιδιών.

«Να μας πουν τις λύσεις στις οποίες κα-
τέληξαν για τη μεταστέγαση του σχολείου, 
αφού θα έχουν λάβει υπόψη την πρόσφατη 

μεταναστευτική βιογραφία των παιδιών, τις 
μαθησιακές δυσκολίες, τα κοινωνικά και οι-
κονομικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν, γιατί 
τα παιδιά αυτά, όπως όλα τα παιδιά, έχουν 
κάθε δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην ευημε-
ρία και στο χαμόγελο, χωρίς εκπτώσεις, λόγω 
καταγωγής, θρησκείας ή χρώματος», αναφέ-
ρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στα διάφορα δημοσιεύματα, σημειώνεται, 
έγινε λόγος για τη «ζωή» που θα αποκτήσει η 

περιοχή όταν ολοκληρωθούν τα αναπτυξιακά 
έργα. «Κανείς δεν έλαβε υπόψη ότι ζωή υπάρ-
χει και μάλιστα στην πιο αγνή και εύθραυστη 
μορφή της, τα παιδιά! Όλοι συμφωνούμε με 
την πρόοδο και την ανάπτυξη. Όλοι έχουμε 
ανάγκη να ονειρευόμαστε και να ελπίζουμε 
σε ένα ομορφότερο αύριο. Στο οποίο όμως να 
υπάρχει χώρος και μέριμνα για όλους», προ-
στίθεται.

Οι Σύνδεσμοι Γονέων και Κηδεμόνων 

Εκπαιδευτηρίων Φανερωμένης θέλουν να 
γνωρίζουν σε ποια σχολεία θα φοιτήσουν τα 
παιδιά, σε ποιες συνθήκες και ποια τα δεδο-
μένα του κάθε σχολείου. Επίσης, ποιες είναι 
οι πρόνοιες για τη διακίνηση και μεταφορά 
των παιδιών στα σχολεία αυτά, αφού, όπως 
λένε, οι πλείστες οικογένειες δεν διαθέτουν 
μεταφορικό μέσο, ως επίσης και τα υποστηρι-
κτικά εκπαιδευτικά προγράμματα που υπάρ-
χουν στα σχολεία αυτά.

Ενημέρωση για την πορεία των παιδιών ζητούν οι Γονείς Εκπαιδευτηρίων Φανερωμένης

Έτοιμο να κλατάρει το Σύστημα Υγείας
Καθόλου καλή είναι η κατάσταση στα δη-

μόσια νοσηλευτήρια, τα οποία βρίσκονται κο-
ντά στα όριά τους δεχόμενα αυξανόμενη πίε-
ση με ασθενείς COVID-19. Εδώ και μέρες οι 
νοσηλευόμενοι κυμαίνονται στους 270, με τα 
δεδομένα να μην είναι ενθαρρυντικά για τις 
επόμενες μέρες.

Κάθε άλλο, καθώς, σύμφωνα με τον εκπρό-
σωπο Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπο Χαρι-
λάου, τις επόμενες μέρες αναμένεται ακόμα 
περαιτέρω αύξηση των ατόμων που θα νοση-
λευτούν, αφού, όπως ανέφερε, αυτή τη στιγμή 
βλέπουμε τα περιστατικά με χρονοκαθυστέρη-
ση δέκα ημερών. Υπενθυμίζεται πως το πλάνο 
του ΟΚΥπΥ προέβλεπε ανάπτυξη 300 κοινών 
κλινών και 65 κλινών ΜΕΘ για περιστατικά 
COVID-19.

Βλέποντας τα δεδομένα, ο ΟΚΥπΥ επε-
ξεργάζεται τρόπους για ανάπτυξη περαιτέρω 
κλινών. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή ολο-
κληρώνεται η προσπάθεια να αναπτυχθεί 

ο δεύτερος θάλαμος COVID-19 στην Πάφο, 
όπως προβλέπεται στο πλάνο, και αδειάζει 
παθολογικός θάλαμος στο ΓΝ Λεμεσού προ-
κειμένου να αναπτυχθεί και εκεί δεύτερος θά-
λαμος για ασθενείς COVID-19.

Την ίδια στιγμή, γίνεται προσπάθεια απο-
στολής περιστατικών μη-COVID στον ιδιωτικό 
τομέα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκύ-
πριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, 
Μάριο Καραϊσκάκη, την τελευταία εβδομάδα 
μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια 160 
ασθενείς. Ο κ. Καραϊσκάκης εξέφρασε έντονη 
ανησυχία για την επιδείνωση της επιδημιολο-
γικής εικόνας. Όπως είπε, ελλοχεύει ο κίνδυ-
νος να χαθεί ο έλεγχος.

Βέβαια, όπως έχει επανειλημμένα λεχθεί, 
το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι οι κλίνες 
αλλά το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό 
που τις στελεχώνει.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας και τον 
ΟΚΥπΥ για αυτόν το λόγο πάρθηκε η από-

φαση για «προσωρινό» κλείσιμο των παθο-
λογικών θαλάμων στο Νοσοκομείο Πόλεως 
Χρυσοχούς και τη μεταφορά του προσωπικού 
στο Νοσοκομείο Πάφου. Ο κ. Χαριλάου απά-
ντησε ότι στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς 
θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία του 
θαλάμου των 10 κλινών που υπάρχει εκεί, με 
πολύ χαμηλή πληρότητα, για να αναλάβουν 
καθήκοντα οι δύο ιατροί παθολόγοι και το νο-
σηλευτικό προσωπικό στο ΓΝ Πάφου. Αυτό, 
συνέχισε, γίνεται εξ ανάγκης γιατί αυτή τη 
στιγμή «αντιμετωπίζουμε μια κρίση, η οποία 
πρέπει να τύχει της καλύτερης διαχείρισης». 
Είναι, είπε, για αυτόν το λόγο που γίνεται ανα-
κατανομή του προσωπικού, ούτως ώστε να 
μην αφεθεί κανένας συνάνθρωπος χωρίς την 
πρέπουσα ιατρική φροντίδα. Ο κ. Χαριλάου 
ξεκαθάρισε πως στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυ-
σοχούς λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως Τμήμα 
Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών.

Ειρηναίος Πίττας

Γ. Λουκαΐδης: Οι ευθύνες για 
τις αρνητικές συγκρίσεις είναι 
πρόδηλες και αυταπόδεικτες

Θάλαμοι σε 
Λεμεσό και 
Πάφο
Βλέποντας τα δεδομένα και τις 
νοσηλείες να αυξάνονται, ο 
ΟΚΥπΥ επεξεργάζεται τρόπους 
για ανάπτυξη περαιτέρω 
κλινών. Συγκεκριμένα, αυτή 
τη στιγμή ολοκληρώνεται η 
προσπάθεια να αναπτυχθεί ο 
δεύτερος θάλαμος COVID-19 
στην Πάφο, όπως προβλέπεται 
στο πλάνο, και αδειάζει 
παθολογικός θάλαμος στο 
ΓΝ Λεμεσού προκειμένου να 
αναπτυχθεί και εκεί δεύτερος 
θάλαμος για ασθενείς 
COVID-19.

Αδειάζει θαλάμους και φτιάχνει κλίνες COVID ο ΟΚΥπΥ 

Α. Χατζηγιάννη: Η πανδημία 
επηρεάζει όλες τις ηλικίες

Γεμάτο ασθενείς COVID-19 όλων των 
ηλικιών είναι το Γενικό Νοσοκομείο Αμ-
μοχώστου, που λειτουργεί ως Νοσοκομείο 
Αναφοράς για ασθενείς με κορoνοϊό, και 
του οποίου η πληρότητα χθες ανήλθε στο 
99%.

Σύμφωνα με δηλώσεις της Αμαλίας 
Χατζηγιάννη, επιστημονικής διευθύντρι-
ας των Γενικών Νοσοκομείων Λάρνακας 
– Αμμοχώστου «στο Νοσοκομείο Αμμοχώ-
στου νοσηλεύονται 74 ασθενείς με κορο-
νοϊό, εκ των οποίων οι 6 βρίσκονται στη 
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, καθώς 
χρήζουν πιο στενής παρακολούθησης, 
ενώ 17 άτομα είναι κλινήρεις. Το Νοσο-
κομείο έχει φτάσει στο 99% της πληρότη-
τάς του αφού συνολικά μπορούν να νο-
σηλευτούν 75 άτομα». Σημείωσε πως «η 
γενική κατάσταση αρκετών από τους νο-
σηλευόμενους κρίνεται σοβαρή και είναι 
εξαρτώμενοι από οξυγονοθεραπεία. Για 
ακόμα μια φορά φαίνεται ότι η πανδημία 
επηρεάζει όλες τις ηλικίες με τον μέσο όρο 
ηλικίας των ασθενών που νοσηλεύονται 
στο Νοσοκομείο Αναφοράς να έχει μει-
ωθεί στα 59 έτη, δίνοντας το μήνυμα ότι 
όλοι είμαστε ευάλωτοι και όλοι πρέπει να 
συνεχίσουμε να τηρούμε ευλαβικά τα μέ-
τρα προστασίας». Απαντώντας σε σχετική 
ερώτηση η κα Χατζηγιάννη είπε πως «ο 
νεότερος σε ηλικία ασθενής στο Νοσοκο-
μείο είναι κοπέλα 26 ετών και ο γηραι-
ότερος επίσης γυναίκα 80. Η νεαρή δεν 
έχει στο ιατρικό ιστορικό της υποκείμενα 
νοσήματα και αυτό πρέπει να θορυβήσει 
όλους, αφού ένα άτομο ακόμα και με ελεύ-
θερο ατομικό αναμνηστικό, μπορεί να νο-
σήσει και μάλιστα βαριά».

Σε ερώτηση αναφορικά με τον εμβολι-
ασμό του προσωπικού του Νοσοκομείου 
Αμμοχώστου, απάντησε πως «ο εμβολι-
ασμός όλου του προσωπικού προχωρεί 
κανονικά και αυτό είναι ένα ευχάριστο 
γεγονός».

Στις δηλώσεις της η κα Χατζηγιάννη 
αναφέρθηκε και στο προσωπικό του Νο-
σοκομείου που όπως είπε χαρακτηριστικά 
«καθημερινά δίνει μάχη με τους ασθενείς 
με στόχο να βελτιωθεί η κατάστασή τους 
και να επιστρέψουν στο σπίτι, την οικογέ-
νεια και την καθημερινότητά τους».

Η Αμαλία Χατζηγιάννη απηύθυνε έκ-
κληση σε όλους «να τηρούν ευλαβικά 
τα μέτρα προστασίας, φορώντας μάσκα, 
πλένοντας τα χέρια και χρησιμοποιώντας 
αντισηπτικό και κρατώντας τις αποστά-
σεις όταν βγαίνουν έξω».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Συνεχίζεται η διάθεση ραντεβού 
για τις ηλικίες 51 και 52 ετών

Μέχρι απόψε στις 20:00 το βράδυ θα είναι 
ανοικτή η Πύλη Εμβολιασμού για τα άτομα 
ηλικίας 51 και 52 ετών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, χθες 
μέχρι και τις 17:00 το απόγευμα, διευθε-
τήθηκαν 9.360 ραντεβού για εμβολιασμό. 
Υπενθυμίζεται πως για τη συγκεκριμένη 
ηλικιακή ομάδα υπάρχουν διαθέσιμα 16.000 
ραντεβού.

Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος είναι μέχρι 
τις αρχές Μαΐου να 
προγραμματιστούν 
ραντεβού για τα άτο-
μα ηλικίας 40 ετών 
και άνω.

Ως εκ τούτου, πέ-
ραν της ηλικίας 51 
και 52 ετών, μέχρι 
τις 24 Απριλίου η 

Πύλη Εμβολιασμού θα είναι διαθέσιμη για 
διευθέτηση ραντεβού ως εξής:

49-50: Τετάρτη 21 Απριλίου, 7:30 το πρωί 
μέχρι Πέμπτη 22 Απριλίου, 8 το βράδυ.

47-48: Παρασκευή 23 Απριλίου, 7:30 το 
πρωί μέχρι Σάββατο 24 Απριλίου, 8 το βρά-
δυ.

Η Πύλη Εμβολιασμού θα είναι προσβά-
σιμη τις πιο πάνω ημερομηνίες και ώρες 
ΜΟΝΟ για τις ηλικίες που αναφέρονται 
στην κάθε περίπτωση και όχι για άτομα με-
γαλύτερης ηλικίας. 

Οι βαριά πληγείσες από την πανδημία ΗΠΑ 
πραγματοποίησαν ένα θετικό βήμα, καθώς οι μι-
σοί ενήλικες Αμερικανοί έχουν εμβολιαστεί του-
λάχιστον με μια δόση εμβολίου κατά της Covid, 
ενώ από χθες όλοι οι πολίτες άνω των 18 μπο-
ρούν να εμβολιαστούν. Η αναστολή της χορήγη-
σης του μονοδοσικού εμβολίου της Johnson & 
Johnson δεν επηρεάζει το ρυθμό της εμβολιαστι-
κής εκστρατείας στη χώρα, καθώς το συγκεκρι-
μένο σκεύασμα αναλογούσε σε μια μικρή παρτί-
δα από τα χορηγούμενα εμβόλια.

Συνολικά, πάνω από 132,12 εκατομμύρια άν-
θρωποι έχουν λάβει τουλάχιστον μια δόση του 
εμβολίου στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, το 50,4% των 

πολιτών άνω των 18 ετών έχει ανοσοποιηθεί εν 
μέρει, ενώ το 32,5% εξ ολοκλήρου.

Η ευχάριστη είδηση από τις ΗΠΑ συμπίπτει 
με την άρση των περιοριστικών μέτρων κατά 
της πανδημίας σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, 
καθώς και με την εφαρμογή ενός συστήματος 

ανοιχτών συνόρων μεταξύ Αυστραλίας και Νέας 
Ζηλανδίας.  Στην Ευρώπη η υγειονομική κατά-
σταση παραμένει ανησυχητική, ωστόσο ορισμέ-
νες χώρες λόγω της κούρασης του πληθυσμού 
αρχίζουν να αίρουν σταδιακά τους περιορι-
σμούς. Σε αυτές συγκαταλέγονται η Ελβετία, το 
Βέλγιο, η Σλοβενία, η Σλοβακία, το Μονακό, η 
Πορτογαλία και η Δανία.

Από την άλλη, κάποιες χώρες, όπως η Ινδία 
και η Τυνησία, αυστηροποίησαν τα περιοριστικά 
μέτρα, καθώς η υγειονομική κατάσταση βαίνει 
επιδεινούμενη. Στην Ελλάδα ανακοινώθηκαν 
χθες 78 νέοι θάνατοι, 1.607 κρούσματα κορονοϊ-
ού και 847 διασωληνωμένοι ασθενείς.

Άλλους τρεις θανάτους ασθενών 
από COVID-19 και 822 νέα περιστατι-
κά ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Υγεί-
ας. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι 284 ασθε-
νείς COVID-19 νοσηλεύονται, εκ των 
οποίων οι 68 σε σοβαρή κατάσταση. Ο συ-
νολικός αριθμός θανάτων ανέρχεται σε 294.

Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 59.766 
τεστ ανίχνευσης της νόσου με τη μορια-
κή μέθοδο (PCR) και τη μέθοδο ταχείας ανί-
χνευσης αντιγόνου (antigen rapid test).

Το ποσοστό θετικότητας διαμορφώνεται στο 
1,38%. Ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων από 
την αρχή της πανδημίας ανέρχεται σε 57.081.

Τα τρία άτομα που απεβίωσαν με την τε-
λική αιτία θανάτου να αποδίδεται στη νόσο 
COVID-19 αφορούν άνδρα ηλικίας 58 ετών, 
χωρίς ιστορικό εμβολιασμού, που κατέληξε στη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νο-

σοκομείου Λευκωσίας, άνδρα ηλικίας 82 ετών, 
χωρίς ιστορικό εμβολιασμού, που κατέληξε στο 
Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και γυναίκα, 
ηλικίας 64 ετών, χωρίς ιστορικό εμβολιασμού, 
που κατέληξε στη Μονάδα Εντατικής Θερα-
πείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Συνολικά, στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥ-
πΥ νοσηλεύονται 284 ασθενείς της νόσου 
COVID-19, εκ των οποίων οι 68 σε σοβαρή 
κατάσταση ή σε συνθήκες ΜΑΦ. Από τους 
68 ασθενείς που είναι κρίσιμα, οι 30 είναι δι-
ασωληνωμένοι, οι 5 νοσηλεύονται σε Μονά-
δα Εντατικής Θεραπείας εκτός αναπνευστήρα 
και οι 33 σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.

Εμβολιάζονται όλοι οι ενήλικες στις ΗΠΑ

Tρεις θάνατοι, 822 νέα περιστατικά, 284 ασθενείς στα νοσοκομεία

Το 50,4% των 
πολιτών άνω των 

18 ετών έλαβε 
τουλάχιστον μια 

δόση

Από τους 68 
ασθενείς που 
είναι κρίσιμα, 

οι 30 είναι 
διασωληνωμένοι

Την κάθετη αντίθεσή της, την έντονη δυσα-
ρέσκεια αλλά και τη διαφωνία της με την από-
φαση του Υπουργείου Υγείας και του ΟΚΥπΥ για 
«προσωρινό» κλείσιμο των παθολογικών θαλά-
μων στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς και τη 
μεταφορά του προσωπικού στο Νοσοκομείο Πά-
φου, για υποστήριξη του θαλάμου Covid-19, 
που λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, 
εξέφρασε η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ Πά-
φου με συμβολική εκδήλωση διαμαρτυρίας που 
πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα έξω από 
το Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς, με συμμετοχή 
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Πόλης Χρυ-
σοχους, Κοινοτικών Συμβουλίων και άλλων ορ-
γανωμένων συνόλων του Διαμερίσματος Πόλης 
Χρυσοχούς. 

Η Επαρχιακή Επιτροπή σημειώνει ότι «αντι-
λαμβανόμαστε την αναγκαιότητα που προκύ-
πτει για αντιμετώπιση της πανδημίας και του 
μεγάλου αριθμού κρουσμάτων που εντοπίζονται 
τις τελευταίες μέρες, αλλά θεωρούμε ότι η συ-
γκεκριμένη απόφαση λήφθηκε βεβιασμένα, χω-
ρίς προηγούμενη διαβούλευση ή ενημέρωση».

«Η απόφαση αυτή ξεκάθαρα πλήττει το δι-
καίωμα των κατοίκων της περιοχής για ισότιμη 
πρόσβαση στο δικαίωμα της ιατροφαρμακευτι-
κής περίθαλψης», αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, καθώς «η λειτουργία του παθολογικού 
θαλάμου κρίνεται επιβεβλημένη, αφού εξυπηρε-
τεί ένα μεγάλο αριθμό κατοίκων της περιοχής 
και τους επισκέπτες. Ας μη λησμονούμε ότι στο 
παρελθόν η απουσία άμεσης ιατρικής υποστήρι-
ξης στο Διαμέρισμα Πόλης Χρυσοχούς είχε δυ-
σμενείς εξελίξεις», συμπληρώνει.

Καταλήγοντας, η Επαρχιακή Επιτροπή ση-
μειώνει την άποψη πως «η κυβέρνηση με την 

απόφασή της αυτή μεθοδεύει συγκαλυμμένα το 
κλείσιμο του Νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς 
πλήττοντας ουσιαστικά τη δημόσια υγεία». 

ΑΣΔΥΚ: Κακώς έκλεισε το Νοσοκομείο 
Πόλης Χρυσοχούς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανεξάρτητης 
Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣ-
ΔΥΚ) και ο Κλάδος Ιατρών της ΑΣΔΥΚ εξέδω-
σαν ανακοίνωση, με την οποία δηλώνουν ότι 
διαμαρτύρονται για το προσωρινό κλείσιμο του 
παθολογικού θαλάμου του Νοσοκομείου Πόλης 
Χρυσοχούς από τον Οργανισμό Κρατικών Υπη-
ρεσιών Υγείας, με την παράλληλη απόσπαση 
του ιατρικού προσωπικού στο θάλαμο Covid-19 

του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Καλεί δε τον 
ΟΚΥπΥ και το Υπουργείο Υγείας να επανεξετά-
σουν αυτή την απόφαση.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι η ΑΣΔΥΚ 
αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα στήριξης του 
Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης της υγειονομικής πανδημίας, 
ωστόσο θεωρεί ότι η απόφαση του ΟΚΥπΥ είναι 
βεβιασμένη και λανθασμένη και πλήττει το δι-
καίωμα για πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας των 
κατοίκων της περιοχής Χρυσοχούς.

Διατυπώνει τη θέση ότι ο ΟΚΥπΥ οφείλει να 
αναζητήσει άλλους τρόπους για την αποτελε-
σματικότερη στελέχωση των θαλάμων Covid-19 
παγκύπρια.

Εκδήλωση διαμαρτυρίας για το «προσωρινό» 
κλείσιμο του Νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς 

ΑΚΕΛ Πάφου: «Η κυβέρνηση με την απόφασή της 
μεθοδεύει συγκαλυμμένα το κλείσιμο του νοσοκομείου»

Έξτρα 100 εκ. δόσεις 
εμβολίου Pfizer στην ΕΕ

H Κομισιόν ενεργοποίησε χθες τη συμ-
βατική επιλογή για 100 εκατ. επιπλέον δό-
σεις του εμβολίου BioNTech / Pfizer, όπως 
ανακοίνωσε η Επίτροπος Στέλλα Κυριακί-
δου. Όπως σημειώνει σε ανάρτησή της στο 
Twitter, «συνολικά 600 εκατομμύρια δόσεις 
(εμβολίου Pfizer) θα παραδοθούν στην ΕΕ το 
2021».

Σημειώνεται πως η Κύπρος παρέλαβε 
χθες άλλες 40 χιλιάδες δόσεις του εμβολίου 
της Pfizer. Με βάσει τα συμφωνηθέντα, μέ-
χρι το τέλος Ιουνίου το κράτος θα παραλά-
βει συνολικά 600 χιλιάδες δόσεις του σκευ-
άσματος της Pfizer, γύρω στις 350 χιλιάδες 
της AstraZeneca και περίπου 80 χιλιάδες της 
Moderna. 

Ο στόχος για εμβολιασμό του 70% του 
πληθυσμού μέχρι το τέλος Ιουνίου θεωρείται 
ακόμα εφικτός, με βάση τις εκτιμήσεις από 
πλευράς Υπουργείου Υγείας. 

Εξάλλου, σήμερα, αναμένεται να ανακοι-
νωθεί η απόφαση για μείωση του χρόνου 
μεταξύ των δύο δόσεων του εμβολίου της 
AstraZeneca, από τις δώδεκα στις οκτώ εβδο-
μάδες. 

Επίσης, σε μια άλλη εξέλιξη, το Υπουργικό 
Συμβούλιο υιοθέτησε πρόταση του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών που αφορά τον εμβολιασμό, 
κατά προτεραιότητα, όλου του προσωπικού 
που θα εργαστεί για τη διεξαγωγή των Βου-
λευτικών Εκλογών του Μαΐου 2021.

Ειρηναίος Πίττας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Κομισιόν: Αναθεωρημένες οδηγίες για κρατικές ενισχύσεις
Η Κομισιόν ανακοίνωσε αναθεωρημένες 

κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενι-
σχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, οι οποίες 
καθορίζουν τους κανόνες βάσει των οποίων 
τα κράτη-μέλη μπορούν να χορηγούν κρατικές 
ενισχύσεις σε επιχειρήσεις για τη στήριξη της 
οικονομικής ανάπτυξης των μειονεκτουσών 
περιοχών στην ΕΕ.

Το νέο πακέτο, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ 
την 1η Ιανουαρίου 2022, προβλέπει αύξηση 
της συνολικής κάλυψης των περιφερειακών 
ενισχύσεων στο 48% του πληθυσμού της ΕΕ 
(προηγουμένως 47%) και επικαιροποίηση 
του καταλόγου των ενισχυόμενων περιοχών 
«α» και των προκαθορισμένων περιοχών «γ» 
με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες στατιστικές 
της Eurostat σχετικά με το ΑΕΠ (2016-2018) 
και την ανεργία (2017-2019). Τα κριτήρια κα-
θορισμού των ενισχυόμενων περιοχών, έχουν 

παραμείνει αμετάβλητα. Ταυτόχρονα, τα κρά-
τη-μέλη θα έχουν αυξημένη ευελιξία στον κα-
θορισμό των λεγόμενων μη προκαθορισμένων 
περιοχών «γ» στους χάρτες: εκτός από τα ήδη 

ισχύοντα κριτήρια, η Κομισιόν εισήγαγε μια 
απλούστευση που επιτρέπει στα κράτη-μέλη 
να αποδίδουν εύκολα το χαρακτηρισμό της μη 
προκαθορισμένης περιοχής «γ» σε περιοχές 
δίκαιης μετάβασης, οι οποίες αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερες προκλήσεις μετάβασης.

Σύμφωνα με την Κομισιόν με το νέο πακέ-
το επικαιροποιήθηκε το τομεακό πεδίο εφαρ-
μογής των κατευθυντήριων γραμμών, καθώς 
και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να 
εξισορροπηθούν οι θετικές επιπτώσεις της ενί-
σχυσης με τις αρνητικές επιπτώσεις της στον 
ανταγωνισμό και τις συναλλαγές. Αναφέρεται 
επίσης ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής 
μπορούν πλέον να λαμβάνονται υπόψιν και 
άλλες θετικές και αρνητικές επιπτώσεις, όπως 
η ουσιαστική συμβολή στην πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση ή ορισμένοι συναφείς αρ-
νητικοί εξωτερικοί παράγοντες.

Ενώπιον της διευθύντριας των Εργασια-
κών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας κλή-
θηκαν και αναμένεται να παραστούν αύριο οι 
συντεχνίες των εργαζομένων στο λιμάνι Λεμε-
σού και η DP World Limassol, σε μια προσπά-
θεια να δοθεί τέρμα στη μακρά διαβούλευση 
για συνομολόγηση Συλλογικής Σύμβασης Ερ-
γασίας.

Η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων που 
πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, 

επιβεβαίωσε ομόφωνα την προηγούμενη από-
φασή της.

Ζητούν να υπογραφεί η Συλλογική Σύμβα-
ση, άμεσα με τα υφιστάμενα ωφελήματα και 
όρους εργασίας, αφού η πλευρά των εργαζο-
μένων δήλωσε ετοιμότητα να αποσύρει όλα τα 
αιτήματά της.

Την ίδια ώρα δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν 
γίνεται αποδεκτή καμία πρόταση της εταιρείας 
ή και του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων για 

μειώσεις, ούτε γίνεται αποδεκτή καμία απόλυ-
ση λόγω πλεονασμού.

Σημειώνεται ότι το Υφυπουργείο Τουρι-
σμού και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ενημέ-
ρωσαν πως έχουν ήδη συμφωνήσει για την 
έναρξη δρομολογίων κρουαζιερόπλοιων που 
αναμένεται να ξεκινήσουν με την έναρξη της 
καλοκαιρινής περιόδου. Επίσης, το Υπουργείο 
Ενέργειας ενημέρωσε πως το πρόγραμμα γε-
ωτρήσεων θα επανέλθει το δεύτερο εξάμηνο 

του 2021. Κάτι που υποδηλώνει αύξηση του 
όγκου εργασιών.

Προειδοποιούν ότι εάν η εταιρεία προχω-
ρήσει μονομερώς σε απολύσεις ή και μειώσεις 
/ διαφοροποιήσεις αντί της υπογραφής Συλ-
λογικής Σύμβασης Εργασίας, τότε και οι εργα-
ζόμενοι θα αντιδράσουν άμεσα και δυναμικά.

Επίσης, καλούν την εταιρεία να επανεξετά-
σει τη θέση της και να τερματίσει τις εκδικητι-
κές της αντεργατικές ενέργειες.

Ύστατες προσπάθειες για επίλυση της εργατικής διαφοράς στο λιμάνι Λεμεσού

Σε οκτώ μήνες τα δάνεια με εγγυήσεις!
Η παραχώρηση κρατικών εγγυήσεων δεν 

μπορεί να δώσει άμεσες λύσεις στα προβλήματα 
τα οποία αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, αφού 
εκτός από την ψήφιση του νομοσχεδίου απαι-
τούνται και άλλες ενέργειες για τις οποίες θα 
χρειαστούν μέχρι και οκτώ μήνες περίπου. Μά-
λιστα, όπως παραδέχθηκε ο Υπουργός Οικονο-
μικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, κατά τη χθεσινή 
συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, για να 
εφαρμοστεί το μέτρο πρέπει να εξασφαλιστεί η 
έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού 
της ΕΕ και στη συνέχεια να γίνουν ακόμη δέκα 
βήματα, όπως η προκήρυξη της πρόσκλησης 
προς τις τράπεζες για επίδειξη ενδιαφέροντος, 
η κατανομή του ποσού, η υπογραφή των συμ-
φωνιών κ.τ.λ. Σημειώνεται ότι τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης άσκησαν εκ νέου χθες έντονη 
κριτική στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι το 
νομοσχέδιο παρέμεινε στα συρτάρια του Υπουρ-
γείου Οικονομικών για ένα χρόνο, αλλά και 
γιατί κατατέθηκε στη Βουλή μόλις λίγες μέρες 

πριν την αυτοδιάλυσή της και μάλιστα χωρίς 
τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Ασκήθηκε 
επίσης έντονη κριτική στην κυβέρνηση και τον 
ΔΗΣΥ για την προπαγάνδα την οποία εξαπέλυ-
σαν τις τελευταίες μέρες, σε μια προσπάθεια να 
φορτώσουν στη Βουλή τις ευθύνες τους για την 
καθυστέρηση. Μάλιστα, ο Στ. Στεφάνου υπέδει-
ξε ότι «ο λαϊκισμός είναι επικίνδυνος», ιδιαίτε-
ρα όταν προέρχεται από την κυβέρνηση και το 
κυβερνών κόμμα. Ακόμη, ο Γενικός Ελεγκτής, 
Οδυσσέας Μιχαηλίδης, επεσήμανε πολλά γκρί-
ζα σημεία, όπως ότι οι τράπεζες θα επιλέγουν σε 
ποιους θα δίνουν δάνεια και ποιους όχι.

Διαφάνεια - έλεγχος - στόχευση
Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο θα βρίσκεται 

την Πέμπτη 22 Απριλίου στην ατζέντα της συνε-
δρίας της Ολομέλειας της Βουλής, η οποία είναι 
η τελευταία πριν από την αυτοδιάλυση του Σώ-
ματος λόγω των επικείμενων εκλογών. Παράλ-
ληλα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ετοιμά-

ζουν σειρά τροπολογιών, ώστε να καλυφθούν τα 
γκρίζα σημεία τα οποία έχουν εντοπιστεί. Ωστό-
σο, είναι αμφίβολο κατά πόσον η κυβέρνηση θα 
κάνει αποδεκτές τις τροπολογίες των κομμάτων.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Κ. Πετρίδης, ερω-
τηθείς χθες ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν προ-
τίθεται να αποσύρει το νομοσχέδιο. Απέφυγε 
ωστόσο να απαντήσει τι θα πράξει σε περίπτωση 
που εγκριθούν οι τροπολογίες των κομμάτων 
και ιδιαίτερα αυτή που αφορά τη συμπερίληψη 
του Γενικού Ελεγκτή στο μηχανισμό ελέγχου. 
Επίσης, δεν τοποθετήθηκε στο αίτημα των κομ-
μάτων για αύξηση του ποσού που αφορά τις μι-
κρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με ανάλογη 
μείωση του ποσού για τις μεγαλύτερες επιχειρή-
σεις.

Το ΑΚΕΛ διά του Στέφανου Στεφάνου προα-
νήγγειλε τροπολογίες για ενίσχυση της διαφά-
νειας και του ελέγχου, αλλά και για ανακατα-
νομή των εγγυήσεων με στόχευση την παροχή 
βοήθειας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα κράτη-μέλη θα έχουν 
αυξημένη ευελιξία από το 

2022

Γκρίζα σημεία
Τα κόμματα ετοιμάζουν 
τροπολογίες για να 
διορθώσουν τα γκρίζα σημεία 
του νομοσχεδίου, αλλά είναι 
αμφίβολο κατά πόσο θα γίνουν 
αποδεκτές από την κυβέρνηση 
που θεωρεί κόκκινο πανί τον 
Γενικό Ελεγκτή.

Για να εφαρμοστεί το μέτρο απαιτείται η συγκατάθεση της ΕΕ και άλλα δέκα βήματα

Μετρημένοι οι τουρίστες
Μείωση 94,8% κατέγραψαν οι αφίξεις του-

ριστών τον Μάρτιο, σε σύγκριση με τον αντί-
στοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με χθεσινή 
ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Όπως αναφέρεται, οι αφίξεις τουριστών 
τον Μάρτιο 2021 ανήλθαν σε 8.811, ενώ τον 
Μάρτιο 2020 καταγράφηκαν 55.342 αφίξεις. 
Η μείωση ανήλθε σε 94,8% σε σύγκριση με 
τον Μάρτιο 2019 (με 169.934 αφίξεις). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 
2021, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 17.747 
σε σύγκριση με 246.556 την αντίστοιχη περί-
οδο του 2020, σημειώνοντας μείωση 92,8%, 
καθώς και μείωση 95% σε σχέση με την περί-
οδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2019.

Οι αφίξεις από την Ελλάδα υπήρξαν η κυ-
ριότερη πηγή τουρισμού για το μήνα Μάρτιο 
2021, αφού αποτέλεσαν το 32,2% των συνολι-
κών αφίξεων, ενώ οι αφίξεις από τη Γαλλία το 
10,6% και οι αφίξεις από τη Γερμανία το 10,5%. 
Ο σκοπός ταξιδιού τον Μάρτιο 2021 ήταν για 
ποσοστό 25,2% των τουριστών οι διακοπές, 
για 35,2% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς 
και για ποσοστό 39,4% επαγγελματικός. Αντί-
στοιχα, για τον Μάρτιο 2020, ποσοστό 71,7% 
επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 14,7% 
για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 13,5% 
για επαγγελματικούς λόγους.

Τέλος η καραντίνα για τουρίστες 
στην Ελλάδα

Χωρίς την υποχρεωτική επταήμερη κα-
ραντίνα θα εισέρχονται πλέον στην Ελλάδα 
οι πολίτες από κράτη-μέλη της ΕΕ και ακόμη 
πέντε χώρες, επιδεικνύοντας πριν την πτήση 
τους αρνητικό PCR τεστ για κορονοϊό ή πι-
στοποιητικό εμβολιασμού. Όπως αναφέρεται 
σε σχετική ανακοίνωση, «η είσοδος στην επι-
κράτεια των μονίμων κατοίκων των κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφω-
νίας Σένγκεν, του Ηνωμένου Βασιλείου, των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, των 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σερβίας 
και του Ισραήλ, επιτρέπεται χωρίς 7ήμερη κα-
ραντίνα» στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Εφόσον έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε 
εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR εντός 
των τελευταίων 72 ωρών πριν από την άφιξή 
τους στην Ελλάδα ή

• στην περίπτωση ολοκλήρωσης του εμ-
βολιασμού για κορονοϊό COVID-19 και προ-
σκόμισης από αυτούς πιστοποιητικού εμβο-
λιασμού, στην αγγλική γλώσσα, το οποίο έχει 
εκδοθεί από δημόσια Αρχή, υπό την προϋπό-
θεση της παρόδου 14 ημερών από την ολο-
κλήρωση του εμβολιασμού.

Η απόφαση ισχύει από τη Μεγάλη Δευτέρα 
26 Απριλίου.

OIKONOMIA
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Δημόσια διαβούλευση για τα εκλογικά δικαιώματα των μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ

Λήψη δυναμικών μέτρων από τη ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ στον Δήμο Σωτήρας

Συνεχίζεται η προεκλογική περιοδεία Κ. Καδή στην ύπαιθρο

Οι κατά καιρούς διαμαρτυρίες πολιτών 
και οργανωμένων φορέων για την ανεξέλε-
γκτη ανέγερση πύργων και άλλων ψηλών 
κτιρίων, χωρίς μελέτες και με συνοπτικές 
διαδικασίες και εξόφθαλμα αυθαίρετες και 
προκλητικές διευκολύνσεις, δικαιώνονται 
πλέον και επίσημα. Η ειδική Έκθεση της 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφέρεται στον 
έλεγχο τροποποίησης πολεοδομικών δεδο-
μένων τεμαχίων εταιρείας και την έκδοση 
πολεοδομικής άδειας για ανέγερση ψηλού 
κτιρίου στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού. 
Η Έκθεση αφορά την περίπτωση κτιρίου με 
26 ορόφους που κατασκευάστηκαν πέραν 
του επιτρεπόμενου βάσει του Τοπικού Σχε-
δίου και αυτό λόγω της «μεγάλης ελαστι-
κότητας» που επιδείχθηκε προς όφελος του 
ιδιοκτήτη.

Ενδεικτικό των τάχιστων διαδικασιών 
και των αυθαιρεσιών που τηρήθηκαν στην 
περίπτωση του συγκεκριμένου κτιρίου εί-
ναι το γεγονός ότι η ιδιοκτήτρια εταιρεία 
υπέβαλε το 2009 αίτηση στο Τμήμα Πολε-
οδομίας και Οικήσεως για έκδοση άδειας, η 
οποία χορηγήθηκε το 2011 και αφορούσε 
ανέγερση κτιρίου 12 ορόφων. Ακολούθησε 
σειρά τροποποιητικών αδειών, με την πολε-
οδομική άδεια να υποβάλλεται για έγκριση 
στις 2 Οκτωβρίου του 2017 και να χορηγεί-
ται μέσα σε μόλις δύο ημέρες και να αφορά 
κτίριο 29 ορόφων. Μάλιστα, μετά από δύο 
εικοσιτετράωρα τοποθετήθηκε και ο θεμέ-
λιος λίθος του έργου και άμεσα ξεκίνησαν 
κατασκευαστικές εργασίες, ενώ η χορήγηση 
της Άδειας Οικοδομής από τον οικείο δήμο 
έγινε ένα μήνα αργότερα.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται 
στην Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, «ο 
ισχυρισμός που έχει δοθεί από το δήμο ότι 
οι εργασίες που εκτελούνταν αφορούσαν 
δοκιμαστικές χωματουργικές εργασίες για 
σκοπούς εκπόνησης της στατικής μελέτης, 
δεν φαίνεται να ευσταθεί, αφού η στατική 
μελέτη αποτελεί μέρος των εγγράφων που 
υποβάλλονται για σκοπούς έκδοσης της οι-
κοδομικής άδειας, αίτηση που είχε υποβλη-
θεί προ πολλού».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, με βάση τα δεδο-
μένα της έρευνάς της, θέτει και σειρά ερω-
τημάτων για το θεσμικό πλαίσιο, στο οποίο 
στηρίχτηκε η Πολεοδομική Αρχή, για απο-
δοχή της χωροθέτησης κτιρίου 29 ορόφων, 
εκτός των καθορισμένων περιοχών που 
προβλέπονται στο Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού 

όπου το επιτρεπόμενο όριο είναι μέχρι 13 
ορόφους, αλλά και για τον τρόπο διασφά-
λισης της αποτελεσματικής προστασίας του 
περιβάλλοντος, εφόσον δεν ζητήθηκε η 
υποβολή της προβλεπόμενης περιβαλλοντι-
κής μελέτης.

Η συμμετοχή του δημάρχου στη διαδι-
κασία τροποποίησης του Τοπικού Σχεδίου, 
ως μέλους του Κοινού Συμβουλίου και της 
Επιτροπής Μελέτης Ενστάσεων, κρίνεται ως 
«μη ενδεδειγμένη και ενδεχομένως μη σύν-
νομη, αφού δεν διασφαλίζεται η αμερολη-
ψία των αποφάσεων», ενώ στιγματίζεται η 
παρουσία στην τοποθέτηση του θεμέλιου λί-
θου του έργου, πριν την έκδοση της άδειας 
οικοδομής, ως μη σύμφωνη με το περί δι-
καίου αίσθημα και τη χρηστή διοίκηση.

Χρήστος Χαραλάμπους

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε δημόσια 
διαβούλευση για τα εκλογικά δικαιώματα των 
μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ, στο πλαίσιο 
της παρακολούθησης της έκθεσης για την ιθα-
γένεια του 2020. Σύμφωνα με την Κομισιόν, 
τα εκλογικά δικαιώματα των μετακινούμενων 
πολιτών της ΕΕ περιλαμβάνονται στις οδηγίες 
για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου και 
εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου (οδηγία 93/109 / ΕΚ), καθώς και στις 
δημοτικές εκλογές, για πολίτες της Ένωσης που 
διαμένουν σε κράτος-μέλος του οποίου δεν είναι 
υπήκοοι (οδηγία 94/80 / ΕΚ).  Μια νομοθετική 
πρόταση για τις αναθεωρημένες οδηγίες ανα-
μένεται στα τέλη του 2021. Η δημόσια διαβού-
λευση θα συγκεντρώσει εμπειρίες και απόψεις 
σχετικά με τα εκλογικά δικαιώματα των μετα-
κινούμενων πολιτών της ΕΕ. Απευθύνεται σε 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανο-
μένου του κοινού, της κοινωνίας των πολιτών, 
των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, 
των τοπικών και εθνικών Αρχών, καθώς και των 
εταιρειών επικοινωνίας και άλλων επιχειρήσεων 
Η αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βέρα Γιούροβα, 
δήλωσε σχετικά ότι «η ουσία της δημοκρατίας 
είναι το δικαίωμα ψήφου για όλους. Οι πολίτες 
της ΕΕ που ζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ έχουν 

επίσης το δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας 
σε τοπικές ή δημοτικές εκλογές -υπό τους ίδιους 
όρους με τους υπηκόους αυτής της χώρας». Από 
την πλευρά του ο Ντίντιερ Ρέιντερς, Επίτροπος 
Δικαιοσύνης, δήλωσε ότι η Κομισιόν διασφαλί-
ζει ότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να συνεχίσουν 
να ασκούν αποτελεσματικά τα δημοκρατικά τους 
δικαιώματα ακόμη και αν μετακινούνται σε άλλο 
κράτος-μέλος.

Ο Δήμος Σωτήρας συνεχίζει να παραβιάζει 
κατάφωρα την Παγκύπρια Συλλογική Σύμβαση 
(ΠΣΣ) στους δήμους με την άρνησή του να μην 
εντάσσει τους 4 εργάτες στο τακτικό προσωπικό 
του δήμου, όπως προνοείται στην ΠΣΣ, τονίζει 
σε επιστολή της η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ προς τον δή-
μαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
Σωτήρας. Η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ επισημαίνει πα-
ράλληλα ότι ο δήμος ενήργησε με προκλητική 
διάκριση και δυσμένεια ενάντια σε μέλος της 

ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ που επηρεάζεται. Ξεκαθαρίζει 
ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Σωτήρας με την απα-
ράδεκτη και προκλητική στάση του δεν αφήνει 
καμία πλέον άλλη επιλογή από τη λήψη δυνα-
μικών συνδικαλιστικών μέτρων, η μορφή των 
οποίων θα ανακοινωθεί όποτε το κρίνει σωστό.

«Καταγγέλλουμε αυτή την αντεργατική και 
αλαζονική στάση του Δήμου Σωτήρας και δια-
μηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι αυτός είναι 
που θα φέρει αποκλειστικά και ακεραία την ευ-

θύνη για ό,τι επακολουθήσει και την ταλαιπωρία 
που θα θέσει τους δημότες στην περιοχή της Σω-
τήρας», αναφέρει.

Γνωστοποιεί πως ο Δήμος Σωτήρας αυθαιρε-
τεί προκλητικά, αφού έχει απορρίψει τη σαφέ-
στατη τοποθέτηση του Τμήματος Εργασιακών 
Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, η οποία δι-
απιστώνει παραβίαση της ΠΣΣ και τον καλεί να 
εφαρμόσει την ΠΣΣ καθιστώντας τους 4 εργάτες 
ως τακτικό προσωπικό.

Κατά τις προεκλογικές συναντήσεις που 
πραγματοποιεί με αγρότες σε όλη την Κύπρο, 
«λαμβάνεται ουσιαστική ανατροφοδότηση για τα 
σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον αγροτι-
κό μας κόσμο», δήλωσε χθες ο Υπ. Γεωργίας, κ. 
Καδής. Αναφερόμενος στις συναντήσεις που είχε 
στην περιοχή της Δυτικής Λευκωσίας, ο κ. Καδής 
ανέφερε ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο 
θέμα του νερού και του κόστους άντλησής του, 
αφού οι περιοχές αυτές δεν μπορούν να προμη-

θεύονται νερό απευθείας από κυβερνητικά υδα-
τικά έργα. Στο πλαίσιο αυτό, είπε πως «παρουσιά-
σαμε το μέτρο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων στις περιοχές αυτές, έτσι ώστε να 
μπορούν να αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια για 
άντληση νερού από μεγάλα βάθη, μειώνοντας με 
τον τρόπο αυτό το κόστος της άντλησης».  Για τις 
συναντήσεις που είχε με κτηνοτρόφους σε κτη-
νοτροφική μονάδα στην Ευρύχου και σε μονάδες 
στην κτηνοτροφική περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς, 

σημείωσε πως συζητήθηκαν οι προοπτικές που 
δημιουργούνται και οι προκλήσεις που αναμέ-
νεται να αντιμετωπίσουν οι κτηνοτρόφοι ενόψει 
της κατοχύρωσης του χαλλουμιού. Στον Αστρο-
μερίτη επισκέφτηκε το εργοστάσιο της νέας ΣΕ-
ΒΕΓΕΠ, κάνοντας αναφορά στις δηλώσεις του 
για μια «επιτυχημένη εταιρεία, η οποία απορρο-
φά αποτελεσματικά μεγάλο μέρος της παραγω-
γής, ιδιαίτερα εσπεριδοειδών και απασχολεί ένα 
σημαντικό αριθμό ντόπιου προσωπικού». 

Ανέγερση πύργων  
με χαριστικές άδειες  

και χαλαρώσεις
Αυθαίρετες ενέργειες και 
διαδικασίες που αφορούν 

πολυώροφο κτίριο στο 
παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Αχνοφαίνεται η θάλασσα!
Μετά από μισό αιώνα, άρχισε και πάλι να 

φαίνεται η θάλασσα από την πλευρά του δρό-
μου Λάρνακας - Δεκέλειας στην περιοχή των 
εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών! Οι εργασίες 
αποσυναρμολόγησης και κατεδάφισης των 
υποδομών των εταιρειών υγρών καυσίμων 
Ελληνικά Πετρέλαια και Πετρολίνα ανεβά-
ζουν ρυθμούς και η διαφορά είναι ήδη αι-
σθητή, με τη θάλασσα να προβάλλει πίσω 
από τις εγκαταστάσεις, σε μια εικόνα η οποία 
δείχνει ότι το μέλλον της περιοχής συνδέεται 
με την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου.

Οι δύο εταιρείες έχουν ξεκινήσει τις εργα-
σίες κατεδάφισης και αποσυναρμολόγησης 
εδώ και ένα μήνα και η περιοχή άρχισε ήδη 
να καθαρίζει τουλάχιστον οπτικά από το απο-
κρουστικό θέαμα που συνέθεταν οι εγκατα-
στάσεις για πενήντα ολόκληρα χρόνια. 

Απομένει η εταιρεία Exxon Mobil, η οποία 
διαβεβαιώνει ότι θα ξεκινήσει επίσης κατεδα-

φίσεις το καλοκαίρι. Όλες οι εταιρείες, τρεις 
του Ομίλου Πετρολίνα, η ΕΚΟ και η Exxon 
Mobil, έχουν εξασφαλίσει άδειες κατεδάφι-
σης από το Δήμο Λάρνακας έχοντας μεταφέ-
ρει τις εργασίες τους στο Βασιλικό. 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν αποσυναρμο-

λόγηση, αποξήλωση και κατεδάφιση όλων 
των κτιρίων, κατασκευών, δεξαμενών, δι-
κτύου σωληνώσεων, μηχανημάτων, καθώς 
και εξοπλισμού, που αποτελούν μέρος των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διανομής 
πετρελαιοειδών των εταιρειών.

Οι εξελίξεις είναι ιστορικής σημασίας για 
τη Λάρνακα, αφού μετά από σχεδόν πέντε 
δεκαετίες άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά 
το όραμα για απαλλαγή της παραλίας από τις 
οχληρές εγκαταστάσεις.

Αφού ξηλωθούν οι δεξαμενές και οι υπο-
στηρικτικές υποδομές, θα πρέπει να ξεκινή-
σει άμεσα η διαδικασία απορρύπανσης και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώ-
ρων.

Ακολούθως, οι εταιρείες θα έχουν τη δυ-
νατότητα ν’ αναπτύξουν τα τεμάχιά τους στη 
βάση του νέου Σχεδίου Περιοχής.

Τάσος Περδίος

Μεγαλεπήβολα σχέδια για μετατροπή του 
πρώην κινηματογράφου REX σε σύγχρονο 
Συνεδριακό Κέντρο έχει ο Δήμος Λάρνακας. 
Τα σχέδια αυτά όμως εξαρτώνται αποκλει-
στικά από τον Υπουργό Εσωτερικών υπό την 
ιδιότητά του ως Κηδεμόνα Τουρκοκυπρια-
κών Περιουσιών, στον οποίο έχει αποταθεί 
γραπτώς ο δήμαρχος ζητώντας να παραχω-
ρηθεί στο δήμο το κτίριο το οποίο βρίσκε-
ται σε κατάσταση εγκατάλειψης. Ο Ανδρέας 

Βύρας απέστειλε επιστολή στον Νίκο Νουρή 
από τον περασμένο Νοέμβριο υποβάλλοντας 
επίσημα το αίτημα, ωστόσο μέχρι στιγμής 
δεν υπάρχει απάντηση από πλευράς του 
υπουργού.

Πρόθεση του Δήμου Λάρνακας, όπως 
τόνισε ο δήμαρχος, είναι να προχωρήσει σε 
ανακαίνιση του REX στο πλαίσιο του ευρύ-
τερου σχεδιασμού ανάπλασης της πλατείας 
Βασιλέως Παύλου, η οποία θα συνδεθεί με 

το παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων από 
τη μια πλευρά και με την οδό Ζήνωνος Κι-
τιέως από την άλλη. Ήδη, στην εν λόγω πλα-
τεία έχουν γίνει σημαντικά έργα αναπαλαί-
ωσης ιστορικών κτιρίων όπως η οικία του 
Τελώνη όπου στεγάζεται το Ιστορικό Αρχείο 
- Μουσείο, η πρώην Οθωμανική Τράπεζα 
όπου στεγάζονται διάφοροι οργανισμοί και η 
πρώην Λέσχη η οποία θα στεγάσει πολιτιστι-
κούς και άλλους φορείς. Το μοναδικό κτίριο 

που παραμένει στην παλαιά και απαράδεκτη 
κατάστασή του είναι το REX για το οποίο, 
πρόθεση του Δήμου Λάρνακας είναι η πλή-
ρης ανακαίνιση με ευρωπαϊκά κονδύλια και 
η μετατροπή του σε σύγχρονο Συνεδριακό 
Κέντρο.  Ένα τέτοιο έργο, όπως τόνισε ο δή-
μαρχος, θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην 
ανάπτυξη του Συνεδριακού Τουρισμού και 
στη Λάρνακα.

Τάσος Περδίος

Δήμος Λάρνακας: Θέλει το REX για να το μετατρέψει σε Συνεδριακό Κέντρο

Πολύς θόρυβος... για το τίποτα!
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες 

την τροποποίηση του περί Εκλογής Με-
λών της Βουλής των Αντιπροσώπων νό-
μου, έτσι ώστε να διευκρινιστεί ότι ο κάθε 
συνδυασμός ενός και μόνο κόμματος, κατά 
τη δήλωση που υποβάλλει στον Έφορο 
Εκλογής, αναφέρει μόνο το όνομα που εί-
ναι εγγεγραμμένο στο μητρώο κομμάτων, 
σύμφωνα με το νόμο. Το νομοσχέδιο θα 
οδηγηθεί στην ολομέλεια της Πέμπτης. 
Ωστόσο, θα δοθεί η δυνατότητα να χρησι-
μοποιηθεί το όνομα με το οποίο είχαν κα-
τέλθει το 2016...

Σύμφωνα με την επίμαχη γνωμάτευση 
του Γ. Εισαγγελέα, κανένα κόμμα δεν μπο-
ρεί να εγγραφεί στο ψηφοδέλτιο με άλλη 
ονομασία ή συνδυασμό που θα περιλαμ-
βάνει άλλο όνομα, εκτός από το όνομα το 
οποίο είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμια-

νού ανέφερε ότι «εμείς καταθέσαμε δη-
μόσια τη θέση μας ότι το ΑΚΕΛ έχει κάθε 
δικαίωμα να κατέρχεται σε εκλογικές ανα-
μετρήσεις κάτω από το συνδυασμό ΑΚΕΛ 
- Αριστερά - Νέες Δυνάμεις, που δεν είναι 
τίποτε άλλο από το ίδιο το ΑΚΕΛ. Αντιλαμ-
βανόμαστε ότι η κυβέρνηση θα καταθέσει 
σχετικό νομοσχέδιο που δεν θα αφορά 
τις επικείμενες εκλογές. Ασφαλώς πρώτα 
πρέπει να δούμε τι περιλαμβάνει. Όμως η 
θέση μας παραμένει ότι η συζήτηση αυτή 
θα πρέπει να γίνει μετά τις εκλογές».

Ο πρόεδρος των Οικολόγων, Χαράλα-
μπος Θεοπέμπτου, ανέφερε ότι το κόμμα 
του άλλαξε ονομασία πριν το 2016, αλλά 
αργότερα το υπουργείο έκανε λάθος επα-
ναφέροντας την προηγούμενη ονομασία. 
Ως εκ τούτου, ενημέρωσε το υπουργείο ότι 
είναι πρόβλημα των κρατικών υπηρεσιών.

ΔΗΠΑ - Συνεργασία Δημοκρατικών Δυ-

νάμεων: Ξεκίνησε η διαδικασία για αλλαγή 
του ονόματος της ΔΗΠΑ ώστε να περιλαμ-
βάνεται και αυτό της Σ.Δ.Δ. Σε περίπτωση 
που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν 
τις 12 Μαΐου, τότε θα κατέλθουν όλοι υπό 
το ψηφοδέλτιο της ΔΗΠΑ.

ΕΔΕΚ - Συμμαχία Πολιτών: Όλοι οι 
υποψήφιοι της συνεργασίας θα κατέλθουν 
υπό το ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ.

Ανεξάρτητοι - Κυνηγοί: Η Άννα Θεολό-
γου είπε ότι θα εγγράψει κόμμα πριν τις 
εκλογές. Ωστόσο, το Κίνημα των Κυνηγών 
εκφράζει έντονο θυμό, αναφέροντας με-
ταξύ άλλων ότι «η κα Θεολόγου μάς έχει 
εξαπατήσει, μας έχει κοροϊδέψει και με 
κρυφές ατζέντες μάς καλούσε να πουλή-
σουμε το όνομα του Κυνηγού, αλλά και 
του Ανεξάρτητου», για αυτό θα κατέλθουν 
μόνοι τους.

Γιάννης Κακαρής

«Τρέχει» το ξήλωμα 
εγκαταστάσεων 

πετρελαιοειδών στη Λάρνακα

Δεν τα βρήκαν 
στη μοιρασιά!
Η βουλευτής Άννα Θεολόγου 
ενώ αρχικά έδωσε 
διαβεβαίωση στους Κυνηγούς 
ότι ο συνδυασμός Ανεξάρτητοι 
- Κυνηγοί θα συμμετείχε στις 
εκλογές και δεν θα είχαν 
επικεφαλής τα ψηφοδέλτια, 
στη συνέχεια αναίρεσε την 
απόφασή της, προκαλώντας 
δυσαρέσκεια στους Κυνηγούς. 
Ωστόσο, το ποτήρι ξεχείλισε 
όταν η κα Θεολόγου αρνείτο 
να δώσει μερίδιο της κρατικής 
χορηγίας στους Κυνηγούς, 
οπότε δεν τα βρήκαν στο 
μοιρασμό της κρατικής 
χορηγίας και οι δρόμοι τους 
χώρισαν και ο καθένας θα 
κατέλθει μόνος του...

Δεν αποδέχονται τα κόμματα τροποποίηση του νόμου στο παρά πέντε των εκλογών

Νομοθετική ενίσχυση των 
εσωτερικών ελέγχων, 
στηρίζει το ΑΚΕΛ

Ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου 
για περιορισμό των φαινομένων της δια-
φθοράς και διαπλοκής, στηρίζει το ΑΚΕΛ, 
σύμφωνα με δηλώσεις του ΓΓ του ΑΚΕΛ, 
Άντρου Κυπριανού, μετά από συνάντηση 
με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Εσωτε-
ρικών Ελεγκτών Κύπρου. Είναι έντονη η 
άποψή μας, σημείωσε ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, ότι 
ο εσωτερικός ελεγκτής σε κάθε κυβερνητι-
κό τμήμα ή τμήμα ημικρατικού οργανισμού 
δεν θα πρέπει να υπάγεται στον διευθυντή 
του συγκεκριμένου τμήματος. Πρώτα, είπε, 
«θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία 
του και θα πρέπει να μελετηθεί πώς εξα-
σφαλίζεται αυτή η ανεξαρτησία», σημείωσε 
προσθέτοντας ότι το ΑΚΕΛ έχει απόψεις τις 
οποίες είναι έτοιμο να τις συζητήσει με τον 
σύνδεσμο και άλλα πολιτικά κόμματα για 
να δούμε πρώτα και κύρια την ανεξαρτη-
σία του εσωτερικού ελεγκτή, αλλά και σε-
βασμό στις εκθέσεις τις οποίες ετοιμάζει για 
πιθανά προβλήματα στο τμήμα.

Το δεύτερο που θα πρέπει να ξεκαθα-
ρίσει, είπε, είναι οι εξουσίες και οι αρμο-
διότητες του εσωτερικού ελέγχου από τον 
εξωτερικό έλεγχο που στην Κύπρο εκφρά-
ζεται από τον Γενικό Ελεγκτή. «Είναι δύο 
εντελώς διαφορετικά πράγματα», ανέφε-
ρε και εξήγησε ότι ο εσωτερικός έλεγχος 
στοχεύει στο να προλάβει φαινόμενα δια-
πλοκής, διαφθοράς ή απλά λάθη στις εσω-
τερικές διαδικασίες, ενώ ο εξωτερικός ελε-
γκτής, δηλαδή ο Γενικός Ελεγκτής, ελέγχει 
εκ των υστέρων.

Έχουμε συμφωνήσει με τον Σύνδεσμο, 
είπε ο Α. Κυπριανού, «ότι θα προσπαθήσου-
με να συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε 
το νομοθετικό πλαίσιο σε μια προσπάθεια 
να περιορίσουμε τη δυνατότητα φαινομέ-
νων διαπλοκής και διαφθοράς στη χώρα 
μας». Είναι ένα ζήτημα, πρόσθεσε, «που 
έχει πάρει πολύ ανησυχητικές διαστάσεις, 
δυσφημίζει εμάς, πολιτικά πρόσωπα και τα 
πολιτικά κόμματα και θεωρώ ότι είναι υπο-
χρέωσή μας να εργαστούμε έτσι ώστε τα 
πράγματα να τεθούν στις σωστές βάσεις».

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Συνδέ-
σμου, Κώστας Μελανίδης, ευχαρίστησε το 
ΑΚΕΛ, προσθέτοντας ότι ο Σύνδεσμος προ-
σπαθεί να βοηθήσει τόσο την εκτελεστική 
όσο και τη νομοθετική εξουσία και όλους 
τους φορείς να δυναμώσουν τα συστήματα 
εσωτερικού ελέγχου και τις ασφαλιστικές 
δικλίδες που ήδη υπάρχουν, αλλά φαίνεται 
ότι δεν είναι αρκετές.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Κλιμακώνεται περαιτέρω η ένταση μετα-
ξύ της Ρωσίας και της Δύσης με το τελευταίο 
επεισόδιο να αφορά τη διπλωματική σύγκρου-
ση Μόσχας-Πράγας με αφορμή κατηγορίες της 
Τσεχίας, η οποία συνδέει την υπόθεση Σκριπάλ 
με σαμποτάζ σε δικό της εργοστάσιο όπλων το... 
2014. Το Σάββατο η Τσεχία απέλασε 18 Ρώσους 
διπλωμάτες, έχοντας προηγουμένως ανακοι-
νώσει ότι οι δύο κατάσκοποι της Μόσχας που 
κατηγορούνται για τη δηλητηρίαση του Σεργκέι 
Σκριπάλ το 2018 στη Βρετανία, κρύβονται πίσω 
από περιστατικό έκρηξης σε εργοστάσιο πυρο-
μαχικών που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο δύο 
ανθρώπων.

Η αντίδραση της Μόσχας ήταν οργισμένη, 
με το Υπουργείο Εξωτερικών να προειδοποιεί 

ότι εκείνοι που βρίσκονται πίσω από αυτή την 
πρόκληση θα «αντιληφθούν πλήρως τις ευθύ-
νες που φέρουν στην καταστροφή των δεσμών 
μεταξύ των δύο χωρών μας». Λίγο αργότερα 
έγινε γνωστό ότι η Ρωσία απελαύνει 20 Τσέχους 
διπλωμάτες, δίνοντάς τους διορία 14 ωρών να 

εγκαταλείψουν τη χώρα. Παράλληλα, ο Τσέχος 
πρέσβης κλήθηκε για να δώσει εξηγήσεις.

Η Πράγα, πάντως, σε αυτή τη σφοδρή αντι-
παράθεση, τη χειρότερη μεταξύ των δύο κρατών 
μετά την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ, 
έχει ως σύμμαχο και τις ΗΠΑ, με την Ουάσιν-
γκτον να ανακοινώνει ότι στηρίζει την Τσεχία. 

«Οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό της Τσεχικής 
Δημοκρατίας στην αυστηρή της απάντηση στις 
ανατρεπτικές ενέργειες της Ρωσίας επί τσεχικού 
εδάφους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ, Νεντ Πράις. «Πρέπει να απαντούμε 
αυστηρά στις ρωσικές ενέργειες που υπονομεύ-
ουν την εδαφική ακεραιότητα, την ενεργειακή 
ασφάλεια ή κρίσιμης σημασίας υποδομές των 
συμμάχων και εταίρων μας», ανέφερε.

Ο νυν δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, 
Εκρέμ Ιμάμογλου και ο νυν δήμαρχος Άγκυ-
ρας, Μανσούρ Γιαβάς, εκλέγονται Πρόεδροι 
της Τουρκίας παίρνοντας πιο ψηλά ποσοστά 
από τον Ταγίπ Ερντογάν εάν γίνονταν σήμερα 
εκλογές.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας 
Avrasya, η οποία διεξήχθη μεταξύ 11-14 Απρι-
λίου, το 29,3% απάντησε πως εάν ήταν υπο-
ψήφιος για τις προεδρικές πάλι ο Ταγίπ Ερντο-
γάν, θα τον ψήφιζε οπωσδήποτε και πάλι, ενώ 
το 49% οπωσδήποτε δεν θα τον ψήφιζε.

Στο ερώτημα ποιος πιστεύουν ότι θα κέρδιζε 
τις προεδρικές εκλογές αν σε αυτές συμμετεί-
χαν ο Ταγίπ Ερντογάν και ο Μανσούρ Γιαβάς, 
ο νυν δήμαρχος Άγκυρας, το 29% απάντησε 

Ερντογάν και το 44,5% απάντησε Γιαβάς. Σε 
ερώτηση ποιος πιστεύουν ότι θα κέρδιζε τις 
προεδρικές εκλογές εάν σε αυτές συμμετείχαν 
ο Ταγίπ Ερντογάν και ο νυν δήμαρχος Κων-
σταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, το 28,2% 
απάντησε ο Ερντογάν και το 43,3% απάντησε 

ο  Ιμάμογλου.
Σε ερώτηση ποιον θα ψήφιζαν εάν ήταν 

υποψήφιοι μόνο οι Ταγίπ Ερντογάν και Μαν-
σούρ Γιαβάς, το 30,5% απάντησε Ερντογάν και 
το 48% Γιαβάς. Σε ερώτηση ποιον θα ψήφιζαν 
εάν ήταν υποψήφιοι μόνο οι Ερντογάν και 
Ιμάμογλου, το 30,5% απάντησε Ερντογάν και 
το 48,6% απάντησε Ιμάμογλου.

Στο ερώτημα ποιο κόμμα θα ψήφιζαν εάν 
γίνονταν σήμερα εκλογές, το 25,8% απάντησε 
το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυ-
ξης, το 21,6% απάντησε το Ρεπουμπλικανικό 
Λαϊκό Κόμμα (CHP), το 10,4% το Καλό Κόμ-
μα, το 8% το φιλοκουρδικό HDP και το 6% το 
ακροδεξιό συγκυβερνών Κόμμα Εθνικής Δρά-
σης (ΜΗΡ).

Ενισχύεται  
στην περιφέρεια  

Ινδίας - Ειρηνικού η ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε χθες Δευ-

τέρα να ενισχύσει την επιρροή της στην πε-
ριφέρεια Ινδίας-Ειρηνικού χρησιμοποιώντας 
τομείς από την ασφάλεια μέχρι και την υγεία 
για να προστατεύσει τα συμφέροντά της και να 
αντιδράσει στην αυξανόμενη ισχύ της Κίνας, 
παρ’ όλο που η ΕΕ επιμένει πως η στρατηγική 
της δεν στρέφεται εναντίον του Πεκίνου.

Με επικεφαλής τη Γαλλία, τη Γερμανία και 
την Ολλανδία, που πρώτη παρουσίασε τρόπους 
για την εμβάθυνση των σχέσεων με χώρες 
όπως η Ινδία, η Ιαπωνία και η Αυστραλία, η 
27μελής Ένωση θέλει να χρησιμοποιήσει το 
νέο αυτό σχέδιο για να δείξει στο Πεκίνο ότι 
είναι εναντίον της διάδοσης του αυταρχισμού.

«Η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τη στρατηγική 
της εστίαση, την παρουσία και τις δράσεις στην 
περιφέρεια Ινδίας-Ειρηνικού, βασισμένη στην 
προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δι-
καίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 
διεθνούς δικαίου», αναφέρουν σε δήλωσή τους 
οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ. Υπογραμμίζε-
ται ότι διπλωμάτες δήλωσαν πως το σχέδιο δεν 
στρέφεται «εναντίον της Κίνας».

Το έγγραφο αυτό των 10 σελίδων θα ακο-
λουθήσει τώρα μια πιο λεπτομερής στρατηγι-
κή τον Σεπτέμβριο, συμφώνησαν οι Υπουρ-
γοί Εξωτερικών κατά την τηλεδιάσκεψή τους 
λέγοντας ότι θα επιδιώξουν να εργαστούν με 

«ομόφρονες εταίρους» για να υποστηρίξουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα στην περιφέρεια Ινδί-
ας-Ειρηνικού.

Το σχέδιο μπορεί να σημάνει ένα εντονότε-
ρο διπλωματικό προφίλ της ΕΕ στα ζητήματα 
της περιφέρειας Ινδίας-Ειρηνικού, περισσότερο 
προσωπικό της ΕΕ και περισσότερες επενδύ-
σεις στην περιφέρεια και πιθανόν μεγαλύτερη 
παρουσία ασφαλείας, όπως αποστολή πλοίων 
μέσω της Νότιας Σινικής Θάλασσας ή συμμε-
τοχή Ευρωπαίων σε αυστραλιανές περιπόλους, 
αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη συμ-
φωνηθεί.

Παρ’ όλο που η Κίνα δεν αναφέρεται λε-
πτομερώς, η γλώσσα που χρησιμοποιείται στη 
δήλωση της ΕΕ φανερώνει υποστήριξη στην 
προσέγγιση του Αμερικανού Προέδρου, Τζο 

Μπάιντεν, έναντι της Κίνας, εν μέσω ανησυ-
χιών ότι το Πεκίνο επιδιώκει τεχνολογικό και 
στρατιωτικό εκσυγχρονισμό, ο οποίος απειλεί 
τη Δύση και τους εμπορικούς εταίρους της 
στην Ασία.

Διπλωμάτες της ΕΕ λένε πως χώρες στην 

περιφέρεια Ινδίας-Ειρηνικού θέλουν από την 
ΕΕ να είναι δραστήρια στην περιοχή για να 
κρατήσει ανοιχτό το εμπόριο και να διασφαλί-
σει ότι οι εν λόγω χώρες δεν θα είναι αναγκα-

σμένες να επιλέξουν ανάμεσα στο Πεκίνο και 
την Ουάσινγκτον, οι σχέσεις των οποίων μετα-
τρέπονται σε συγκρουσιακές.

«Η ΕΕ θα αναπτύξει περαιτέρω συμπρά-
ξεις και θα ενισχύσει συνέργειες με ομόφρο-
νες εταίρους και αρμόδιους οργανισμούς στην 

ασφάλεια και την άμυνα», αναφέρεται στη δή-
λωση της ΕΕ. «Αυτό θα περιλάβει απαντήσεις 
σε προκλήσεις έναντι της διεθνούς ασφάλειας, 
περιλαμβανομένης της ασφάλειας της ναυσι-
πλοΐας».

Το Reuters σημειώνει πως δεν είναι σαφές 
το πόσο μακριά είναι διατεθειμένη να προχω-
ρήσει η ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια, προ-
σθέτοντας ότι η Ένωση θέλει νέες εμπορικές 
σχέσεις και θεωρεί ότι η περιφέρεια Ινδίας-Ει-
ρηνικού προσφέρει μεγάλες δυνατότητες.

Στο έγγραφο της ΕΕ αναφέρεται επίσης πως 
η Ένωση θέλει να υπογράψει μια συμφωνία 
για επενδύσεις με την Κίνα, στην οποία οι δύο 
πλευρές συμφώνησαν κατ’ αρχήν στα τέλη του 
2020.

«Η ΕΕ θα αναπτύξει περαιτέρω συμπράξεις και θα ενισχύσει 
συνέργειες με ομόφρονες εταίρους και αρμόδιους οργανισμούς  

στην ασφάλεια και την άμυνα»

ξένος τύπος Ιμάμογλου και Γιαβάς προηγούνται του Ερντογάν σε δημοσκόπηση της Avrasya 

Ρωσικά αντίποινα στην Τσεχία και νέος κύκλος αντιπαράθεσης
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Ο Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ 
εξελέγη διάδοχος του 
Ραούλ Κάστρο
Τον Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ εξέλεξε ως πρώτο 
γραμματέα το Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας, μετά 
την αποχώρηση του Ραούλ Κάστρο.
«Ο Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ Μπερμούντεζ εξελέγη ως 
πρώτος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του 
Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας κατά την 
8η Σύνοδο του κόμματος», αναφέρεται σε σχετική 
ανάρτηση στο Twitter. Την περασμένη εβδομάδα 
ο Ραούλ Κάστρο ανακοίνωσε την παραίτησή του 
από επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος 

Κούβας. Ο Κουβανός πολιτικός είχε κάνει γνωστό ότι σχεδίαζε να παραιτηθεί από τη θέση, την οποία ανέλαβε 
το 2011 μετά από αρκετές δεκαετίες ηγεσίας του αδερφού του Φιντέλ. Σημειώνεται ότι ο Μιγκέλ Ντίαζ-
Κανέλ είναι ο πρώτος ηγέτης της Κούβας που δεν ήταν γεννημένος πριν την Κουβανική Επανάσταση το 1959 
και ο πρώτος Πρόεδρος από το 1976 που δεν ανήκει στην οικογένεια Κάστρο. Στην Κούβα, το αξίωμα του 
Γενικού Γραμματέα θεωρείται ανώτερο εκείνου του Προέδρου. Μετά το θάνατο του Φιντέλ Κάστρο, το 2016, 
η συνταξιοδότηση του Ραούλ Κάστρο, που σε λίγο θα γίνει 90 ετών και θα παραδώσει τη σκυτάλη τη Δευτέρα 
στον Πρόεδρο Μιγκέλ Ντιάζ-Κανέλ, αποτελεί ιστορική στιγμή για το νησί της Επανάστασης.

Γερμανία: Η Ανναλένα 
Μπέρμποκ υποψήφια 
Καγκελάριος των 
Πρασίνων
Η 40χρονη συμπρόεδρος των Πρασίνων, Ανναλένα 
Μπέρμποκ, έλαβε χθες το χρίσμα της υποψήφιας 
Καγκελάριου του κόμματος για τις ομοσπονδιακές 
βουλευτικές εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου. Είναι 
η πρώτη φορά στην ιστορία τους που οι Πράσινοι 
ορίζουν υποψήφιο Καγκελάριο, καθώς μέχρι τώρα 
των προεκλογικών εκστρατειών ηγούνταν οι δύο 
επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Οι 
εντυπωσιακές ωστόσο επιδόσεις του κόμματος, τόσο 

στις Ευρωεκλογές του 2019 όσο και στις δημοσκοπήσεις τα τελευταία δύο χρόνια, κατέστησαν αναγκαία την επιλογή 
του στελέχους που θα ηγηθεί ενδεχόμενης κυβέρνησης με επικεφαλής το Κόμμα των Πρασίνων. Ένας κυβερνητικός 
συνασπισμός π.χ. με Πράσινους - Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) - Αριστερά δεν θεωρείται πλέον απίθανη προοπτική.
Όπως διευκρινίστηκε πάντως κατά την ανακοίνωση του χρίσματος, η προεκλογική εκστρατεία θα διεξαχθεί και από 
τους δύο επικεφαλής, την Ανναλένα Μπέρμποκ και τον Ρόμπερτ Χάμπεκ, ισότιμα. Σημειώνεται ότι οι Πράσινοι επέλεξαν 
«αθόρυβα» και με συναίνεση την Ανναλένα Μπέρμποκ, ενώ συνεχίζεται η διαμάχη των προέδρων στα χριστιανικά 
κόμματα, CDU και CSU.

Χωρίς νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας ολο-
κληρώθηκε τη Δευτέρα το άτυπο Συμβούλιο των 
Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ. Οι υπουργοί κάλε-
σαν ξανά τη Ρωσία να αποκλιμακώσει την κατά-
σταση που έχει δημιουργηθεί στα ουκρανορωσικά 
σύνορα και την Κριμαία.

Οι «27» εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη 
συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων (ο Ύπατος Εκ-
πρόσωπος έκανε λόγο για 150.000 στρατιώτες) 
και επανέλαβαν την υποστήριξή τους στην εδα-
φική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρα-
νίας. Σημείωσαν ότι δεν θα αναγνωρίσουν την 
παράνομη προσάρτησή της από τη Ρωσία και 

όπως ανακοίνωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος, η ΕΕ 
θα παραστεί στις 23 Αυγούστου στη συνεδρίαση 
της πλατφόρμας της Κριμαίας. Επιπλέον ο Ύπα-
τος Εκπρόσωπος μετέφερε την έκκληση των «27» 
για τον Αλεξέι Ναβάλνι προς τις ρωσικές Αρχές, 
να του δώσουν άμεσα πρόσβαση σε ιατρικό προ-
σωπικό της εμπιστοσύνης του. Ο Ζ. Μπορέλ υπεν-
θύμισε ότι το θέμα Ναβάλνι το έθεσε στον Ρώσο 
ομόλογό του κατά το ταξίδι του στη Μόσχα στις 
αρχές Φεβρουαρίου.

Όπως τόνισε, ο Τσέχος Υπουργός Εξωτερικών 
ενημέρωσε για την απέλαση των 14 Ρώσων δι-
πλωματών που σχετίζονται με έκρηξη σε αποθήκη 

πυρομαχικών της Τσεχίας. Προς το παρόν οι «27» 
δεν εξέτασαν πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσί-
ας, ενώ αντιθέτως υιοθέτησαν περιοριστικά μέτρα 
κατά 10 ακόμα προσώπων που σχετίζονται με το 
πραξικόπημα στη Μιανμάρ και την αιματηρή κα-
ταστολή των πολιτών εκεί.

Μακρά, εντατική και πολύ χρήσιμη χαρακτήρι-
σε ο Ύπατος Εκπρόσωπος, Ζοζέπ Μπορέλ, τη ση-
μερινή τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών, 
ανακοινώνοντας επιπλέον τα ως τώρα αποτελέ-
σματα των συζητήσεων για τη συμφωνία JCPOA 
(που διεξάγονται στη Βιέννη), την κατάσταση στη 
Γεωργία και την κρίση στην Αιθιοπία.

Συμβούλιο Ευρωπαίων ΥΠΕΞ: Όχι νέες κυρώσεις σε Ρωσία

Την απροθυμία ή την ανικανότητα των Αρ-
χών της Λιβύης να επιχειρήσουν για να σωθούν 
πρόσφυγες και μετανάστες στη Μεσόγειο, με 
αποτέλεσμα εκατοντάδες εξ αυτών να χάσουν 
τη ζωή τους, φαίνεται να γνώριζαν οι ιταλικές 
Αρχές, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του 
Guardian που αποκαλύπτει συνομιλίες μεταξύ 
αξιωματούχων των υπηρεσιών ακτοφυλακής 
των δύο χωρών.  Αναλυτικότερα, το δημοσίευμα 
ξεκινά αναφέροντας ότι το πρωί της 16ης Ιου-
νίου του 2017 μέλος της λιβυκής ακτοφυλακής 
δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από αξιωματούχο 
της ιταλικής ακτοφυλακής που του είπε ότι δέκα 
μετανάστες κινδύνευαν στα χωρικά ύδατα της 
Λιβύης. «Είναι μέρα ρεπό σήμερα. Έχουμε διακο-
πές εδώ. Αλλά μπορώ να προσπαθήσω να βοη-
θήσω», απάντησε ο Μασούντ Αμπνταλμάματ για 
να προσθέσει ότι ίσως μπορεί να σταλεί βοήθεια 

την επόμενη μέρα. Στη συνέχεια ο ίδιος ισχυ-
ρίστηκε ότι οι άντρες του είχαν σώσει πολλούς 
από τους μετανάστες. Σύμφωνα με στοιχεία του 
Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), 
μέχρι το τέλος του εκείνου Σαββατοκύριακου, 
126 άτομα πέθαναν. Τον Φεβρουάριο του ίδιου 
έτους, η Ευρώπη είχε αναθέσει την ευθύνη για 
την επίβλεψη των επιχειρήσεων διάσωσης της 
Μεσογείου στη Λιβύη ως μέρος της συμφωνίας 
της με την Ιταλία και με στόχο τη μείωση των 
μεταναστευτικών ροών μέσω θάλασσας.

Η παραπάνω συνομιλία καταγράφηκε από ει-
σαγγελείς της Σικελίας στο πλαίσιο της έρευνας 
για το ενδεχόμενο εμπλοκής ΜΚΟ που πραγμα-
τοποιούν διασώσεις στη θάλασσα σε διακίνηση 
ανθρώπων. Και διέρρευσε από Ιταλούς εισαγγε-
λείς μαζί με πολλές άλλες των οποίων οι απομα-
γνητοφωνήσεις περιλαμβάνονται σε ένα αρχείο 

30.000 σελίδων, το οποίο είδε ο Guardian που 
διεξάγει έρευνα από κοινού με τον ιταλικό ραδι-
οτηλεοπτικό οργανισμό Rai και την εφημερίδα 
Domani.

Ανάμεσα στις 22 και τις 27 Μαρτίου του 
2017, εκατοντάδες άνθρωποι που έφυγαν από 
τη Σαμπράθα τη Λιβύης ζήτησαν βοήθεια στο 
ιταλικό κέντρο συντονισμού διάσωσης.

Όμως, οι απομαγνητοφωνήσεις δείχνουν ότι 
οι Ιταλοί αξιωματούχοι προσπάθησαν να επικοι-
νωνήσουν με τον Αμπνταλμάματ και τουλάχι-
στον δύο ακόμα αξιωματούχους πολλές φορές, 
αλλά συχνά το «αποτέλεσμα ήταν αρνητικό». 
Οι ιταλικές Αρχές έχασαν τελικά την επαφή με 
τις λέμβους. Και στις 29 Μαρτίου η Ύπατη Αρ-
μοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) 
επιβεβαίωσε τους θανάτους 146 ατόμων, μεταξύ 
των οποίων πολλές έγκυες γυναίκες και παιδιά.

Guardian: Πρόσφυγες και μετανάστες «αφέθηκαν να πεθάνουν»

Ενδεχόμενο 
εμπλοκής ΜΚΟ που 

πραγματοποιούν 
διασώσεις στη θάλασσα, 
σε διακίνηση ανθρώπων

Αυστραλία: Εθνικό θέμα οι 
αυτοκτονίες στρατιωτικών

Τη σύσταση Βασιλικής Επιτροπής στην 
Αυστραλία για να ερευνήσει αυτοκτονίες 
στρατιωτικών εν ενεργεία και εν αποστρα-
τεία ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός της 
χώρας, Σκοτ Μόρισον, ο οποίος δεχόταν πιέ-
σεις από την κοινή γνώμη για την εξεύρεση 
τρόπων να αναχαιτιστεί το φαινόμενο αυτό.

Περισσότερες από 500 αυτοκτονίες ενερ-
γών ή απόστρατων στρατιωτικών έχουν 
καταγραφεί από το 2001, δείχνουν τα κυ-
βερνητικά στοιχεία, με τον αριθμό αυτόν να 
πυροδοτεί δημόσια κατακραυγή, ακόμη και 
μεταξύ του Φιλελεύθερου Κόμματος του 
Πρωθυπουργού.

«Πιστεύω και ελπίζω ότι θα είναι μια 
επουλωτική διαδικασία», δήλωσε ο Μόρισον 
σε δημοσιογράφους στην Καμπέρα, ανακοι-
νώνοντας το αίτημά του για τη σύσταση επι-
τροπής.

«Ελπίζω ότι θα είναι μια διαδικασία μέσω 
της οποίας οι βετεράνοι και οι οικογένειές 
τους θα βρουν κάποια παρηγοριά, αλλά 
προφανώς δεν μπορεί να αναπληρώσει την 
απώλεια», πρόσθεσε.

Το θέμα αυτό κυριάρχησε στην Αυστραλία 
έπειτα από μια μεγάλη εκστρατεία που διεξή-
γαγε η Τζούλι-Αν Φίνεϊ, της οποίας ο γιος, ο 
Ντέιβιντ, πρώην αξιωματικός του πολεμικού 
ναυτικού, αυτοκτόνησε το 2019 αφού νωρί-
τερα είχε υπηρετήσει στο Ιράκ, το Ανατολικό 
Τιμόρ και το Μπουγκενβίλ.

Αυστραλιανές δυνάμεις έχουν εμπλακεί 
στις συγκρούσεις στο Ιράκ και το Αφγανι-
στάν και έχουν αναπτυχθεί για ανθρωπιστι-
κές αποστολές στον Ειρηνικό.
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ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Tο Cyprus Institute of Marketing, 
σε ανακοίνωσή του, συγχαίρει θερμά το 
University of West London για την ανακή-
ρυξή του ως το 34ο καλύτερο πανεπιστή-
μιο στη Βρετανία, σύμφωνα με το Guardian 
Best Universities Guide 2021.

Ο εν λόγω θεσμός, αναφέρεται, είναι 
ένας από τους πιο έγκριτους για την Ανώ-

τερη Εκπαίδευση στη Βρετανία και γι’ αυτό 
είναι σίγουρα μεγάλη τιμή για το CIM που 
είναι συνεργάτης του University of West 
London από το 2011. Με βάση την πιο 
πάνω κατάταξη, προστίθεται, το University 
of West London είναι πλέον το κορυφαίο 
βρετανικό πανεπιστήμιο που δραστηριο-
ποιείται στην Κύπρο. 

 University of West London, το βρετανικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο

Άρον-άρον στην ολομέλεια η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης
Ολοκληρώθηκε χθες η συζήτηση για τη 

μεταφορά των προνοιών της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης σε νόμο, με το νομο-
σχέδιο να οδηγείται στην ολομέλεια της 
Πέμπτης. Ωστόσο, το ΑΚΕΛ καταγγέλλει 
ανεπαρκή διαβούλευση, με τη Βουλευ-
τή Σκεύη Κουκουμά να σημειώνει ότι η 
προστασία των γυναικών από την ενδοοι-
κογενειακή βία θυσιάζεται στο βωμό των 
προεκλογικών σκοπιμοτήτων κυβέρνη-
σης-ΔΗΣΥ.

Σε δηλώσεις της η Σκ. Κουκουμά ανέφε-
ρε ότι το ΑΚΕΛ κατέθεσε εξ αρχής τις επι-
φυλάξεις του λόγω έλλειψης ουσιαστικής 
και περιεκτικής διαβούλευσης με αρμόδι-
ους φορείς, κυβερνητικές υπηρεσίες και 
οργανώσεις και τον ελάχιστο χρόνο που 
τους δόθηκε για συζήτηση.

Πρόσθεσε ότι επαληθεύτηκαν οι επι-
φυλάξεις «αφού οι κυριότερες ανησυχίες, 
τροπολογίες και ενστάσεις που κατατέ-
θηκαν στην Επιτροπή προέρχονταν από 
υπηρεσίες του κράτους, ακόμη και τμήμα-

τα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο 
κατέθεσε το νομοσχέδιο». 

Σημείωσε ότι παρά τις βελτιώσεις πα-
ραμένουν κενά, αδυναμίες και ελλείψεις, 
αλλά και μεγάλα πολιτικά ζητήματα, στα 
οποία ούτε χθες υπήρξε συμφωνία.

Συγκεκριμένα υπέδειξε ότι:
- Η Σύμβαση επιβάλλει ότι στις περι-

πτώσεις γυναίκας που έχει άδεια διαμονής 
στην Κύπρο, ένεκα του ότι είναι παντρεμέ-
νη με τον θύτη, να παραχωρείται αυτόνομη 
άδεια παραμονής εφ’ όσον ολοκληρωθεί 
και αποδειχτεί στο δικαστήριο το αδίκημα 
της βίας κατά γυναικών και χωρίσει με τον 
θύτη. Η τροπολογία του ΑΚΕΛ αφαιρεί ένα 
σημαντικό αντικίνητρο που έχουν τα θύμα-
τα να προχωρήσουν σε καταγγελίες, ωστό-
σο μόνο το ΑΚΕΛ υποστήριξε κάτι τέτοιο.

- Η Σύμβαση αναγνωρίζει την ευθύνη 
του κράτους να αποζημιώνει τα θύματα 
στις περιπτώσεις βαριάς σωματικής βλά-
βης και ακολούθως δίνει στο κράτος το 
δικαίωμα να διεκδικήσει τις αποζημιώσεις 

από τον θύτη. Το Υπουργείο λέει ότι για 
παράδειγμα μια γυναίκα θύμα επίθεσης με 
acid που θα υποστεί σωματικά και ψυχικά 
τραύματα, θα πρέπει να διεκδικήσει απο-
ζημιώσεις από τον θύτη. Δυστυχώς, ούτε 
αυτή η τροπολογία του ΑΚΕΛ έγινε δεκτή 
και αποτελεί πραγματικά ένδειξη για την 
ποιότητα και το επίπεδο προστασίας, που 
θέλει η κυβέρνηση.

Ως εκ τούτου, επισημαίνει ότι «ο τρό-
πος με τον οποίο έτυχε χειρισμού ένα τέ-
τοιο σημαντικό ζήτημα δείχνει ότι η ουσία 
θυσιάζεται ακόμη μια φορά στο βωμό των 
προεκλογικών σκοπιμοτήτων».

Το νομοσχέδιο προνοεί ποινή 14 χρό-
νων φυλάκισης σε περιπτώσεις εκδικη-
τικής πορνογραφίας, αδίκημα που δεν 
υπήρχε μέχρι σήμερα. Επίσης, προνοεί αύ-
ξηση των ποινών για την ψυχολογική και 
σεξουαλική παρενόχληση από 3 χρόνια σε 
5 χρόνια φυλάκιση, ή σε χρηματική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τις 10 χιλιάδες ευρώ, ή 
και τις δύο ποινές μαζί.

Σοβαρές 
ελλείψεις

Το νομοσχέδιο που μεταφέρει 
τις πρόνοιες της Σύμβασης 

της Κωνσταντινούπολης 
σε νόμο οδηγείται στην 

ολομέλεια της Βουλής με πολλά 
προβλήματα. Όπως υποδεικνύει 

η Σκ. Κουκουμά, δεν έχει 
γίνει επαρκής διαβούλευση, 
ενώ ακόμα και το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης εκφράζει 
ανησυχίες και ενστάσεις. Το 
ΑΚΕΛ κατέθεσε ουσιαστικές 
τροπολογίες ενίσχυσης των 

θυμάτων, οι οποίες δυστυχώς 
δεν στηρίζονται από άλλα 

κόμματα.

Η προστασία των γυναικών στο βωμό των προεκλογικών σκοπιμοτήτων της κυβέρνησης

Συλλογή τροφίμων για  
τα πακέτα αλληλεγγύης

To Λαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης Λευκωσίας έχει εξαγγείλει εκστρα-
τεία συλλογής τροφίμων και άλλων ειδών 
ή εισφορών για να ετοιμαστούν πακέτα 
για οικογένειες που έχουν ανάγκη. Τα πα-
κέτα θα παραδοθούν την Πέμπτη 22 Απρι-
λίου 2021 από τη 1:00 μ.μ. - 6:00 μ.μ.

Για το σκοπό αυτό το Λαϊκό Δίκτυο, με 
ανακοίνωσή του, καλεί όπως:

α) Αν έχετε οικογένειες που πρέπει να 
βοηθηθούν, να συμπληρώσετε την αίτηση 
που επισυνάπτεται και να την παραδώ-
σετε το αργότερο την Τρίτη 19 Απριλίου 
2021.

β) Ενημερώσετε τα μέλη μας για την 
εκστρατεία καλώντας τους να προσφέ-
ρουν τρόφιμα ή αν επιθυμούν να κάνουν 
εισφορά.

γ) Μιλήσετε με εταιρείες να μας παρα-
χωρήσουν δωρεάν προϊόντα τους για το 
σκοπό αυτό.

δ) 20 - 22 Απριλίου θα ετοιμαστούν τα 
πακέτα στο ισόγειο του ΕΤΚΑ και παρακα-
λώ όπως βοηθήσετε.

ε) Την Πέμπτη 22 Απριλίου ώρα 11:00 
π.μ. θα επισκεφθεί το Δίκτυο ο Γ.Γρ. ΑΚΕΛ, 
σύν. Α. Κυπριανού με τους Γ.Γρ. ή/και εκ-
προσώπους των Οργανώσεων του Λαϊκού 
Κινήματος. Τα πακέτα θα είναι έτοιμα να 
παραδοθούν μετά τη 1:00 μ.μ. και όσοι δή-
λωσαν ενδιαφέρον θα αναλάβουν να τους 
τα παραδώσουν.

Εκστρατεία συλλογής τροφίμων και 
ειδών πρώτης ανάγκης για στήριξη και 
βοήθεια άπορων οικογενειών διοργανώ-
νει στην Αγία Νάπα, στο Αυγόρου, στη 
Δερύνεια και στο Φρέναρος και η ΕΔΟΝ 
Αμμοχώστου. Περισσότερες πληροφορίες 
στα τηλ. 97782602 - 96617309.
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ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
(ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΡ. Α/1-2021)

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοινώνει ότι οι γραπτές εξετάσεις για την πλήρωση των πιο 
πάνω θέσεων θα διεξαχθούν το Σάββατο 24 Απριλίου 2021 και την Κυριακή 25 Απριλίου 
2021 αντίστοιχα, στο Pavilion Hall στη Λευκωσία. 
Οι υποψήφιοι κατά την ημέρα των εξετάσεων πρέπει να παρουσιάσουν την ταυτότητά τους, την 
επιστολή που έχουν παραλάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και να τηρούν όλα τα 
υγειονομικά μέτρα ενάντια στον κορονοϊό, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί. 



ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟ-
ΤΑΞΙΑΣ (ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 
2016 (Κ.Δ.Π. 62 ΤΟΥ 2016)

Ειδοποίηση 
δυνάμει του Κανονισμού 5(1)

Δίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 5(1) των περί Πολεοδομί-
ας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιε-
ραρχικές Προσφυγές) Κανονισμών 
του 2016, ότι εμείς οι Κύπρος Θεοχά-
ρους & άλλοι από Ορούντα, ιδιοκτή-
τες του τεμαχίου με αρ. 980, Φύλλο/
Σχέδιο 29/13, στην περιοχή του χω-
ριού Ορούντας θα υποβάλουμε αίτηση 
στην Πολεοδομική Αρχή (Διευθυντής 
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως) 
για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας 
για προσθήκη δεξαμενής και αγωγού 
μεταφοράς λυμάτων σε σχέση με υφι-
στάμενο χοιροστάσιο.
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως μπο-
ρούν να υποβληθούν προς την Πολε-
οδομική Αρχή μέσα σε προθεσμία 21 
ημερών από τη δημοσίευση της Ειδο-
ποιήσεως αυτής.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) ΚΑ-
ΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990  
(Κ.Δ.Π. 55 ΤΟΥ 1990)

Ειδοποίηση
δυνάμει του Κανονισμού 4(1)

Δίδεται ειδοποίηση, σύμφω-
να με τον Κανονισμό 4(1) των 
περί Πολεοδομίας και Χωρο-
ταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχι-
κές Προσφυγές) Κανονισμών 
του 1990, ότι εγώ, ο Λοϊζίδης 
Μαρίνος, ιδιοκτήτης του τεμα-
χίου με αρ. 1015, Φύλλο/Σχέ-
διο 54/58.05.04, στη Διεύθυνση 
Αθηνών 29, Λεμεσός, θα υπο-
βάλω αίτηση στην Πολεοδομική 
Αρχή (Δήμος Λεμεσού) για εξα-
σφάλιση πολεοδομικής άδειας 
για εγκατάσταση εξοπλισμού κι-
νητής τηλεφωνίας της Cyta.
Παραστάσεις κατά της αίτησης 
μπορούν να υποβληθούν προς 
την Πολεοδομική Αρχή (Δήμος 
Λεμεσού) μέσα σε προθεσμία 21 
ημερών από τη δημοσίευση της 
ειδοποίησης αυτής.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

(ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2016 
(Κ.Δ.Π. 62 ΤΟΥ 2016)

Ειδοποίηση
δυνάμει του Κανονισμού 5(1)

Δίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα με τον Κα-
νονισμό 5(1) των περί Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προ-
σφυγές) Κανονισμών του 2016, ότι εμείς, 
οι Ανδρέας Μέρτζιος και Σωτήριος Μέρ-
τζιος από την Αραδίππου, ιδιοκτήτες 
του τεμαχίου με αρ. 1721 Φύλλο/Σχέδιο: 
40/63 Ε1, τοποθεσία/ενορία Καμάρες Άγι-
ος Νικόλαος, οδός Βαν Ντάικ 1, Τ.Κ. 6037, 
στην περιοχή του Δήμου Λάρνακας, θα 
υποβάλουμε αίτηση στην Πολεοδομική 
Αρχή Λάρνακας (Διευθυντής Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως) για εξασφά-
λιση πολεοδομικής άδειας για τετραώρο-
φη πολυκατοικία.
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως μπορούν 
να υποβληθούν προς την Πολεοδομική 
Αρχή μέσα σε προθεσμία 21 ημερών από 
τη δημοσίευση της Ειδοποιήσεως αυτής.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ NOMOI  

1990 - 2012
Ειδοποίηση

δυνάμει του εδαφίου 3 του Άρθρου 
90 (Τροποποιητικός Νόμος 2 του 

76(Ι)/2011)
Δίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα με το 
εδάφιο 3 του Άρθρου 90, των περί 
Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων 
1990-2012, ότι οι Wabber Afsaneh 
and Wabber Nigel, συνιδιοκτήτες του 
τεμαχίου με αρ. 206, Φύλλο/Σχέδιο 
26/29, Τοποθεσία/Ενορία: ΣΟΡΕΦΤΗΣ, 
οδός Γρηγόρη Αυξεντίου V10, 8873 
Αργάκα, Πάφος, στην περιοχή του χω-
ρίου Αργάκα, έχουν υποβάλει αίτηση 
στην Πολεοδομική Αρχή επαρχίας Πά-
φου, χωρίς αυτή να υπογράφεται από 
όλους τους συνιδιοκτήτες, για εξασφά-
λιση πολεοδομικής άδειας για προσθη-
κομετατροπές σε υφιστάμενη κατοικία 
(προσθήκη κολυμβητικής δεξαμενής 
και ακάλυπτου χώρου στάθμευσης).
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως μπο-
ρούν να υποβληθούν από συνιδιοκτή-
τη/ες ο/οι οποίος/οι θεωρεί/ούν ότι 
επηρεάζονται τα νόμιμα ιδιοκτησια-
κά συμφέροντά του/τους, όπως η άνε-
τη, νόμιμη και εύλογη κάρπωση της 
ιδιοκτησίας του/τους, προς την Πολε-
οδομική Αρχή μέσα σε προθεσμία 30 
ημερών από τη δημοσίευση της Ειδο-
ποιήσεως αυτής.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ)  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990 

(Κ.Δ.Π. 55 ΤΟΥ 1990)
Ειδοποίηση 

δυνάμει του Κανονισμού 4(1)

Δίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα με 
τον Κανονισμό 4(1) των περί Πο-
λεοδομίας και Χωροταξίας (Αι-
τήσεις και Ιεραρχικές Προσφυ-
γές) Κανονισμών του 1990, ότι 
εγώ, η ZENON  CHRYSANTHOU 
HOTELS LTD, ιδιοκτήτες του τε-
μαχίου με αρ. 525, Φύλλο/Σχέ-
διο 35/44, στην τοποθεσία/ενο-
ρία Πεύκος, Μηλιού επαρχίας 
Πάφου, θα υποβάλουμε αίτηση 
στην Πολεοδομική Αρχή (Πολε-
οδομία Πάφου) για εξασφάλιση 
πολεοδομικής άδειας για εγκα-
τάσταση εξοπλισμού κινητής τη-
λεφωνίας της Cyta.
Παραστάσεις κατά της αίτησης 
μπορούν να υποβληθούν προς 
την Πολεοδομική Αρχή (Πολε-
οδομία Πάφου) μέσα σε προθε-
σμία 21 ημερών από τη δημοσί-
ευση της ειδοποίησης αυτής.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ειδοποιούνται όλοι οι ενδιαφερόμε-
νοι ότι εγώ η εταιρεία V.M.S. Vasiliou 
Constructions Ltd, με Αρ. Εγγρ. Ετ. 
ΗΕ80210, από Λεμεσό, προτίθεμαι να 
υποβάλω αίτηση προς την Αρχή Αδει-
ών για χορήγηση άδειας Μεταφορέα 
«Γ» για ένα φορτηγό όχημα τύπου 
ενιαίο, ειδικά διασκευασμένο lorry 
platform με ράμπες, μεικτού βάρους 
26.000 κιλών, για εξυπηρέτηση των 
αναγκών της επιχείρησής μου ως Ερ-
γοληπτική Εταιρεία.
Το όχημα θα το χρησιμοποιώ για να 
μεταφέρω οικοδομικά μηχανήματα 
στα διάφορα εργοτάξια που αναλαμ-
βάνει η εταιρεία μας.
Η μεταφορά θα γίνεται χωρίς κόμι-
στρο.
Οποιεσδήποτε ενστάσεις πρέπει να 
υποβληθούν γραπτώς εντός 20 ημε-
ρών από την ημερομηνία δημοσίευ-
σης της παρούσης ανακοίνωσης με τα 
σχετικά δικαιολογητικά στα Επαρχια-
κά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Με-
ταφορών.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΕΜΕΣΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ-
θρο 25 του Περί Ακινήτου Ιδιο-
κτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και 
Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 224, ότι συμ-
φωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο ή 
συμφέρον στα ακίνητα που αναφέ-
ρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 
5/Π/1175/2021
Πωλητής: ΜΙ.ΣΑ.ΓΕ. ΛΙΜΙΤΕΔ, Αλ-
βέρτου Σβάιτσερ 8, Ομόνοια Τ.Κ. 
3015 Λεμεσός, Κύπρος
Αγοραστής: Stelios Panayiotou & 
Sons Ltd, Τ.Κ. 5525, 3053 Λεμεσός
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 2/46552, Φύλ-
λο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 
59/010204/2/899/2, Είδος Ακι-
νήτου: Οικόπεδο, Υποϊδιοκτη-
σίες: Υπάρχουν κτίρια που δεν 
αναφέρονται στην εγγραφή (5/
ΕΣ/24277/1980), Εμβαδόν 459 τ.μ., 
Γεωγραφική περιοχή: Λεμεσός, Δή-
μος Λεμεσού, Ομόνοια, Τοποθεσία: 
ΚΑΤΩ ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑ, Μεταβίβ. Με-
ρίδιο στο Ακίν.: 1/2, Ποσό πώλησης: 
€94.000,00
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα ενδέχε-
ται να υπόκεινται σε ΦΠΑ, ο οποί-
ος δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό 
πώλησης.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΕΜΕΣΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το 
άρθρο 25 του Περί Ακινήτου Ιδιο-
κτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και 
Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 224, ότι 
συμφωνήθηκε να πωληθεί το με-
ρίδιο ή συμφέρον στα ακίνητα που 
αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 
5/Π/1042/2021
Πωλητής: ΚΟΥΛΛΟΥΡΟΣ ΖΑΝ-
ΝΕΤΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Στρατηγού 
Τιμάγια 2, 3101 Νεάπολη, Δήμος 
Λεμεσού, Λεμεσός
Αγοραστής: ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΕΣΤΙΑ 
ΧΕΛΕΝΑ, Πανθέας 20Β, 4651 
Τραχώνι Λεμεσού, Λεμεσός
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 0/19477, Φύλ-
λο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 
54/39/0/955/5, Είδος Ακινήτου: 
Χωράφι, Εμβαδόν 5.568τ.μ., Γεω-
γραφική περιοχή: Λεμεσός, Πύρ-
γος Λεμεσού, Τοποθεσία: ΚΟΥ-
ΝΤΟΥΡΚΑ, Μεταβίβ. Μερίδιο 
στο Ακίν.: 1/4, Ποσό πώλησης: 
€50.000,00
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα ενδέχεται 
να υπόκεινται σε ΦΠΑ, ο οποίος 
δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό 
πώλησης.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩ-
ΡΟΤΑΞΙΑΣ NOMOI 1990 - 2012
Ειδοποίηση δυνάμει του εδαφίου 
3 του Άρθρου 90 (Τροποποιητικός 

Νόμος 2 του 76(Ι)/2011)
Δίδεται ειδοποίηση, σύμφω-
να με το εδάφιο 3 του Άρθρου 90, 
των περί Πολεοδομίας και Χωρο-
ταξίας Νόμων 1990-2012, ότι η 
ATLASPANTOU HOMES LIMITED, 
HE123137, συνιδιοκτήτης του τε-
μαχίου με αρ. 206, Φύλλο/Σχέδιο 
26/29, Τοποθεσία/Ενορία: ΣΟΡΕ-
ΦΤΗΣ, οδός Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 
8873 Αργάκα, Πάφος στην περιο-
χή του χωρίου Αργάκα, έχει υποβά-
λει αίτηση στην Πολεοδομική Αρχή 
επαρχίας Πάφου χωρίς αυτή να 
υπογράφεται από όλους τους συνιδι-
οκτήτες, για εξασφάλιση πολεοδομι-
κής άδειας για προσθηκομετατροπές 
σε υφιστάμενη κατοικία (προσθήκη 
κολυμβητικής δεξαμενής και ακάλυ-
πτου χώρου στάθμευσης).
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως 
μπορούν να υποβληθούν από συ-
νιδιοκτήτη/ες ο/οι οποίος/οι θεω-
ρεί/ούν ότι επηρεάζονται τα νόμιμα 
ιδιοκτησιακά συμφέροντά του/τους, 
όπως η άνετη, νόμιμη και εύλογη 
κάρπωση της ιδιοκτησίας του/τους, 
προς την Πολεοδομική Αρχή μέσα 
σε προθεσμία 30 ημερών από τη δη-
μοσίευση της Ειδοποιήσεως αυτής.

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Αρ. Αίτησης: 189/2021
ΚΛΙΜΑΚΑ: €2.000,00-€10.000,00

Υπερβαίνει τις €3.000,00
Αναφορικά με την UNIWORLD 

HOLDINGS LIMITED,  
από τη Λευκωσία

Και
Αναφορικά με τον Περί Εταιρειών Νόμο

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Με την παρούσα δίδεται ειδοποίη-
ση πως στις 26/03/21 υποβλήθη-
κε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευ-
κωσίας αίτηση από την Agency for 
Dispute Resolution in Privatization 
Procedures, για την εκκαθάριση 
(winding up) από το Δικαστήριο αυτό, 
της εταιρείας UNIWORLD HOLDINGS 
LIMITED («η Εταιρεία»), και πως η εν 
λόγω αίτηση ορίστηκε για απόδειξη 
ενώπιον του Δικαστηρίου που συνεδρι-
άζει στη Λευκωσία στις 17/06/21 και 
ώρα 09:00 το πρωί και οποιοσδήποτε 
δανειστής ή μέτοχος (contributory) της 
εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να 
φέρει ένσταση στην έκδοση διατάγμα-
τος στην εν λόγω αίτηση, μπορεί να εμ-
φανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρό-
νο ακρόασής της, είτε προσωπικά είτε 
με δικηγόρο.
Αντίγραφο τής εν λόγω αίτησης θα πα-
ρέχεται σε οποιονδήποτε δανειστή ή μέ-
τοχο της εταιρείας ο οποίος θα το ζη-
τήσει από τον πιο κάτω δικηγόρο, με 
πληρωμή καθορισμένου τέλους για το 
σκοπό αυτό.
Κωνσταντίνα Ανέμου, Δικηγόρος
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III 14, Μιτσή
II, Γρ. 12, 2ος Όροφος, 1065, Λευκωσία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο προτί-
θεται να παρουσιαστεί κατά την ακρόα-
ση τής εν λόγω αίτησης πρέπει να επι-
δώσει ή αποστείλει ταχυδρομικά προς 
τον πιο πάνω δικηγόρο έγγραφη ειδο-
ποίηση για την πρόθεσή του να το πρά-
ξει. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το 
όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου 
ή, αν πρόκειται για οίκο, το όνομα και 
διεύθυνση του οίκου, του δικηγόρου του 
(αν υπάρχει) και πρέπει να επιδίδεται 
ή ταχυδρομείται έγκαιρα για να φτάσει 
στον πιο πάνω δικηγόρο 24 ώρες πριν 
από τις 17/06/21.

ΔΗΛΩΣΗ-
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερο-
μένων ότι η Adriana Graur από την 
οδό M. Michael 11, 2050 Strovolos, 
Nicosia, υπέβαλε στον Yπουργό 
Εσωτερικών αίτηση (Τύπος Μ.127) 
για πολιτογράφησή της ως Κύπρια 
πολίτης. Όποιος γνωρίζει οποιον-
δήποτε λόγο για τον οποίο δεν 
έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη 
πολιτογράφηση, καλείται να απο-
στείλει στον Υπουργό Εσωτερικών 
στη Λευκωσία γραπτή και υπογε-
γραμμένη έκθεση των γεγονότων. 

ΔΗΛΩΣΗ-
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερο-
μένων ότι ο Sergiu Graur από την 
οδό M. Michael 11, 2050, Strovolos, 
Nicosia,  υπέβαλε στον Υπουργό 
Εσωτερικών αίτηση (Τύπος Μ.127) 
για πολιτογράφησή του ως Κύπρι-
ος πολίτης. Όποιος γνωρίζει οποιον-
δήποτε λόγο για τον οποίο δεν 
έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη 
πολιτογράφηση, καλείται να απο-
στείλει στον Υπουργό Εσωτερικών 
στη Λευκωσία γραπτή και υπογε-
γραμμένη έκθεση των γεγονότων.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ)  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 12(1)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(1) των περί 
Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλί-
σεις) Κανονισμών, με την παρούσα γνω-
στοποιείται ότι η JIMCHANG CYPRUS 
DEVELOPING CO LTD προτίθεται να υπο-
βάλει αίτηση στον Επαρχιακό Λειτουργό 
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Αμ-
μοχώστου για τη χορήγηση πολεοδομικής 
άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του 
Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμ-
μοχώστου για την ακόλουθη ανάπτυξη: 
Προσθήκες και μετατροπές σε μεικτή του-
ριστική ανάπτυξη.
Η αίτηση αφορά τα τεμάχια με αρ. 391, 396 
& 407, Φ/Σχ. 0/2-285-372, ΤΜΗΜΑ 11, 
στην περιοχή του Δήμου Σωτήρας.
Το τεμάχιο βρίσκεται στη λεωφόρο Αγίας 
Θέκλας αρ. 1.
Η παρέκκλιση για την οποία υποβάλλεται 
η αίτηση αφορά: Προσθήκη ορόφου, αύ-
ξηση ύψους και εξαγορά τμήματος χώρου 
πρασίνου.
Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατό 
να ληφθούν από τα Γραφεία της Πολεοδο-
μικής Αρχής κατά τις εργάσιμες ώρες και 
ημέρες.
Έγγραφες παραστάσεις είναι δυνατό να 
υποβληθούν στην Πολεοδομική Αρχή μέσα 
σε διάστημα ενός μηνός από τη δημοσίευ-
ση της παρούσας ειδοποίησης.

Το Παγκύπριο Συντονι-
στικό Συμβούλιο Εθελοντι-
σμού (ΠΣΣΕ) ανακοινώνει 
την έναρξη της παγκύ-
πριας εκστρατείας για την 
υποστήριξη ευάλωτων 
οικογενειών «Υιοθετήστε 
μια οικογένεια το Πάσχα». 
Σκοπός της εκστρατείας, η 
οποία υλοποιείται για 7η 
συνεχόμενη χρονιά, είναι 
να μη μείνει καμία οικογέ-
νεια και κανένα παιδί χω-
ρίς τα απαραίτητα που βο-
ηθούν να  νιώσουν τη χαρά 
της Ανάστασης.

Οι εκστρατείες του ΠΣΣΕ, 
οι οποίες λειτουργούν με 
ειδικά πρωτόκολλα διαδι-
κασιών στη βάση της χρη-
στής διοίκησης και της δι-
αφάνειας, βοήθησαν μέχρι 
σήμερα πέραν των 13.500 
ευάλωτων οικογενειών.  

Η μακρόχρονη εμπειρία 
μας, από το 1973 και το δυ-
ναμικό μας, είναι οι κύριοι 
συντελεστές των επιτυχιών 
της κάθε μας εκστρατείας. 
Οι ανάγκες των καιρών 
απαιτούν συλλογική προ-
σπάθεια, συνέργειες και 
ωφέλιμες συνεργασίες για 
να καταφέρουμε να στη-
ρίξουμε την κοινωνία σε 
κάθε δύσκολη περίοδο.  

Η δύσκολη περίοδος που 
διανύουμε λόγω της παν-
δημίας έχει πλήξει πολλές 
οικογένειες. Ας μη λησμο-
νήσουμε τους συνανθρώ-
πους μας που έχουν ανά-
γκη τη βοήθειά μας. Όλοι 
μαζί,  προσφέροντας ό,τι 
μπορεί ο καθένας, ας στη-
ρίξουμε τις ευάλωτες οικο-
γένειες για να σκορπίσουμε 
τη χαρά της «Ανάστασης».   

Αυτό το Πάσχα, «Υιοθέ-
τησε» κι εσύ μια οικογένεια!

Εφαρμόζουμε όλοι πιστά 
όλα τα μέτρα ασφάλειας, 
πρωτόκολλα και διατάγ-
ματα που ανακοινώνονται 
από τις αρμόδιες υπηρεσί-
ες.

Πληροφορίες εκστρα-
τείας «Υιοθετήστε μια οι-
κογένεια το Πάσχα» 

Ποιοι μπορούν να 
προσφέρουν:

Άτομα, Οικογένειες,  Δή-
μοι, Κοινότητες, Επιχειρή-
σεις/Εταιρείες, Εκπαιδευ-
τικά Ιδρύματα, Κρατικοί/
Ημικρατικοί φορείς, Οργα-
νισμοί, Οργανωμένα Σύνο-
λα, ΜΚΟ κ.ά.

Μπορείς να προσφέ-
ρεις:

•τα απαραίτητα για το 
γιορτινό τραπέζι

•πασχαλινά εδέσματα
•λαμπάδα, πασχαλινό 

αυγό για τα παιδιά
•δωροκουπόνια από 

υπεραγορές/καταστήματα
•οτιδήποτε άλλο μπορεί 

να προσφέρει χαρά στις οι-
κογένειες το Πάσχα

Πού πρέπει να αποτα-
θείς:

Επικοινώνησε με το Συ-
ντονιστικό Συμβούλιο Εθε-
λοντισμού/Σώμα Εθελο-
ντών της επαρχίας σου για 
περισσότερες πληροφορίες/
διευκρινίσεις.

Διάρκεια εκστρατείας/
συλλογής ειδών:  

5/4/21 – 23/4/21 (ώστε 
να παραδοθούν στις οικο-
γένειες πριν το Πάσχα)

Άτομα και οικογένει-
ες τα οποία χρειάζονται 
βοήθεια:

Μπορούν να επικοινω-
νήσουν με το Σώμα Εθε-
λοντών στην επαρχία τους 
για να ενημερωθούν για τη 
διαδικασία λήψης βοήθει-
ας. 

Σημεία συλλογής/
Στοιχεία Επικοινωνίας:

1. Σώματα Εθελοντών: 
Λευκωσία:   

Σούδας 11, Στρόβολος, 
Τηλ. 22512602

Λεμεσός:    
1ης Απριλίου 14, Αγία 
Φύλα, Τηλ. 25737761

Λάρνακα:   
Κιθαιρώνος 23, Τηλ. 
24650525

Πάφος:   
Αριστοτέλη Σάββα 46, Ανα-
βαργός, Τηλ. 26953725

Αμμόχωστος:  Γεωργίου 
Κατσιάρη 21, 5320 Λιοπέ-
τρι, Τηλ. 99124521

Κερύνεια:   
Τηλ. 97743185

2. Τσιμεντοποιία Βα-
σιλικού

Εγκαταστάσεις Τσιμε-
ντοποιίας Βασιλικού, 7738 
Βασιλικό, Τηλ. 24 845 555

ΈΝΑΡΞΗ ΠΑΓΚΎΠΡΙΑΣ ΈΚΣΤΡΑΤΈΙΑΣ 

 «Υιοθετήστε μια οικογένεια το Πάσχα» 

Έχεις στην καρδιά σου 
αγάπη; Βοήθησε μια 
οικογένεια που έχει 

ανάγκη!

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Πωλείται οικιστικό τεμά-
χιο σε καταπληκτική περι-
οχή (Grammar School) και 
βιοτεχνικό τεμάχιο στη Λα-
κατάμια. 
Τηλ. 99599598, 99609646



φαρμακεία

tv επιλογές

κληρώσεις

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
• Ιωαννίδου Μαρία, Αγίου Ελευθερίου 

4Α, κοντά στο δημοτικό σχολείο Αρχαγγέ-
λου, Στρόβολος, 22356800, 97832653 • 
Φραγκούλη Εύα, Αθηνών 58, Στρόβολος, 
22314660, 22492935 • Μένοικος Μιχάλης, 
Λεωφ. Λάρνακος 73Α, Αγλαντζιά, 22332165, 
22330865 • Σαββίδης Κύπρος, Ιφιγενείας 
24, 200μ. από εκκλησία Αγίου Δημητρίου, 
Στρόβολος, 22495463, 22340305 • Κουσί-
δης Γιώργος, Λεωφόρος Αγίου Παύλου 30Α, 
300μ. από δημοτικό σχολείο Αγ. Ανδρέα 
και ψαροταβέρνα Λατσί προς ιππόδρομο, 
22107057, 96356292

ΛΕΜΕΣΟΣ
• Παύλου Ελένη, Νίκου Παττίχη 50, δρό-

μος Πολεμιδιών, 100μ. απέναντι από βενζί-
νη ΕΚΟ Παμπίνου, 25338831, 99305036 • 
Άσπρος Ανδρέας, Θεσσαλονίκης 72Α, δρόμος 
σινεμά «Οθέλλος», πλησίον Λεωφ. Μακαρίου, 
25339066, 25331831 • Αγγελοπούλου Γιάν-
να, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 34Α, έναντι εκκλη-

σίας Αγίου Νικολάου, 25581965, 25328511 
• Κοΐτσεβα Μποζάνα, Ύψωνας, Πεντέλης 6, 
έξοδος Ύψωνας, Άγιος Σιλάς, πλησίον εκ-
κλησίας Αγίου Σάββα, Ύψωνας, 25510101, 
25932220

ΛΑΡΝΑΚΑ
• Χριστοδούλου Μαργαρίτα, γωνία Αρμε-

νικής Εκκλησίας 2, πλησίον CYTA, κέντρο 
πόλεως, 24652440, 24626763 • Περικλέους 
Ζόριτσα, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24, μεταξύ φώ-
των Δροσιάς και φώτων Πυροσβεστικής, ένα-
ντι ESSO, 24624374, 24645918

ΠΑΦΟΣ
• Ταλιώτου Μαρία, Αλεξάνδρου Παπάγου 

57, round about Τεχνικής Σχολής προς RIO 
CINEMA, 26910276, 26932950

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
• Αλαπαή Χριστίνα, Γρίβα Διγενή 8, δίπλα 

από ΚΕΔΙΠΕΣ - πλατεία Παραλιμνίου, Παρα-
λίμνι, 23742002, 23744155
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05:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
06:05-08:55 ΠΡΩΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ. Mε τη δημο-

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

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

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

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

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

Κωνσταντίνο Σκαμπύλη, Χρίστο Αποστολί-

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

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

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

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

ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΤΡΙΤΗ: ΕΣΕΙΣ ΑΛΛΟΥ ΚΙ ΕΓΩ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΣΑΣ με τον Αντώνη Χαραλάμπους.
23:00-06:00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

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

19:00, 21:00, 23:00 (ενδεικτικά)

στη συχνότητα του Άστρα 92,8

tv ενημέρωση
ΡΙΚ1

06.45 Πρώτη Ενημέρωση 09.30 Όμορφη 
μέρα κάθε μέρα 11.00 Είναι θέμα υγείας 11.30 
Από μέρα σε μέρα 14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.30 Γυναίκα - Α’ Κύκλος 15.35 Χρυσές Συ-
νταγές 16.30 Happy Hour 18.00 Ειδήσεις και 
στη Νοηματική 18.20 Κοντά Έπεσες 19.20 Κα-
μώματα τζι Αρώματα 19.55 Σαν Σήμερα με το 
ΡΙΚ 20.00 Ειδήσεις 21.05 Χάλκινα Χρόνια - Δ’ 
Κύκλος 22.00 Το Μυστικό της Πεταλούδας - Α’ 
Κύκλος 22.45 Ειδήσεις 22.50 Eu4u 23.50 Σαν 
Σήμερα με το ΡΙΚ (Ε) 23.55 Γυναίκα (Ε) 00.00 
Είναι θέμα υγείας (Ε) 00.25 Κοντά Έπεσες (Ε) 
01.15 Ειδήσεις (Ε) 02.15 Εu4u (Ε) 03.15 Ηappy 
Hour (Ε) 04.30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 05.20 Το 
Μυστικό της Πεταλούδας (Ε) 06.15 Καμώματα τζι 
Αρώματα (Ε)

ΡΙΚ2
07.30 Χωρίς Αποσκευές 08.00 Γέλα Χαμο-

γέλα 08.30 Μάγια η Μέλισσα 09.00 Το θαυμα-
στό ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον 09.25 Ο Μικρός 
Χνουδωτός 09.50 Μπόμπι και Μπιλ 10.15 
Σπίριτ, το άγριο άλογο 10.40 Τα Τρενάκια Ρο-
μπότ 11.10 Γκάρφιλντ 12.00 Μάγια η Μέλισσα 
12.20 Το θαυμαστό ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον 
12.45 Ο Μικρός Χνουδωτός 13.10 Μπόμπι και 
Μπιλ 13.35 Σπίριτ, το άγριο άλογο 14.00 Τα Τρε-
νάκια Ρομπότ 14.30 Γκάρφιλντ 15.10 Μάγια η 
Μέλισσα 15.30 Γέλα Χαμογέλα 16.00 Ιστορίες 
του Χωρκού 16.25 Μανώλης και Κατίνα 16.50 
Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία 17.10 Το μικρό 
σπίτι στο λιβάδι 18.00 Know It 18.30 Αφανείς 
Ήρωες με υπότιτλους 19.30 Γυναίκα 19.40 Ει-
δήσεις στην Αγγλική 19.50 Ειδήσεις στην Τουρ-
κική 20.00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

PLUS
06.20 ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Κ) 07.15 ΠΑΙ-

ΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (Κ) 07.40 COOK EAT (Ε ) (Κ) 08.25 
ΤΗΛΕΝΟΥΒΕΛΑ «ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΕ ΜΟΥ» (Ε) 
10.00 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ (Κ) 12.00 ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑ-
ΤΙΑ (Κ) 14.30 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ (Κ) 18.10 ΣΥΝΤΟ-
ΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (Κ) 18.30 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 
(Κ) 19.15 ΤΗΛΕΝΟΥΒΕΛΑ «ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΕ 
ΜΟΥ» (Κ) 20.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΟ PLUS (Κ) 20.50 
FATSA BOOK (Ε) 21.50 ΑΟΡΑΤΟΣ ΦΑΚΟΣ (Κ) 
22.05 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 00.10 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 
01.00 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 01.50 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 
02.40 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 03.30 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (15) 
04.20 VIDEO CLIPS (Κ) 04.25 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ 
(Ε) (Κ) 05.10 ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ (Ε) (Κ)

OMEGA
06.00 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕΦ 07.00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ 

ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 09.00 ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ 
12.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ 13.30 ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ 
15.00 ΑΙΧΜΕΣ 16.35 STYLE ME UP 17.35 
SHOPPING STAR 18.00 OMEGA NEWS 18.10 
SHOPPING STAR (συνέχεια) 19.00 Ο ΤΡΟ-
ΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 20.10 OMEGA NEWS 21.15 
MASTER CHEF 23.30 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 00.30 
THE BLACKLIST 01.30 STYLE ME UP (E) 02.30 
ΑΙΧΜΕΣ (Ε) 04.00 ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ

ANT1
06.30 ΗΛΙΟΣ (Ε) 07.20 ΡOYK ZOΥK (Ε) 

08.10 STILL STANDING (Ε) 09.00 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 
11.00 ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 14.00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 14.50 ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ 

(Ε) 15.40 STILL STANDING 16.30 ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 
17.20 5Χ5 18.00 ΤΑ ΝΕΑ ΣΕ 10’ 18.10 5Χ5 
(συνέχεια) 18.20 ΗΛΙΟΣ 19.15 ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣ-
ΣΕΣ 20.20 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 21.20 ΠΑΡΟΥ-
ΣΙΑΣΤΕ 22.15 ΕΣΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΟΥ 23.10 
ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΓΟΝΑ (Ε) 00.0 CHICAGO FIRE 
00.50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ (Ε) 01.40 ΤΗΣ 
ΑΓΑΠΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΑ (Ε) 02.30 ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ (Ε) 
03.00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 04.10 ΝΙΩΣΕ ΜΕ (Ε) 
04.50 ΕΡΩΤΑΣ (Ε) 05.40 ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΠΛΟΥΣΙ-
ΟΣ (Ε) 

SIGMA
06.00 Ώρα για Φαγητό με την Αργυρώ Μπαρ-

μπαρίγου - Κ 06.45 Πρωτοσέλιδο με τον Ανδρέα 
Δημητρόπουλο - Κ 09.30 Ήρθε κι Έδεσε - Κ 
11.00 Μεσημέρι και Κάτι - Κ 13.40 Βουράτε 
Γειτόνοι (Ε) - Κ 14.15 Love It με την Ιωάννα Μα-
λέσκου - Κ 16.00 Καλό Μεσημεράκι με τον Νίκο 
Μουτσινά - K 17.50 Super Makeover - K 18.00 
Γεγονότα σε συντομία - Κ 18.10 Super Makeover 
- K 19.00 House of Fame - K 20.20 Τομές στα 
Γεγονότα - Κ 21.20 Η Πεθερά - K 22.00 Survivor 
- K 01.00 Γεγονότα Τίτλοι Ειδήσεων - Κ 01.10 
Καλό Μεσημεράκι (Ε) - Κ 02.40 Love It (Ε) - Κ 
04.20 Τομές στα Γεγονότα (Ε) - Κ 05.20 Παντρε-
μένοι και οι δυο (Ε) - Κ

AΛΦΑ
05.30 POP UP 06.45 ALPHA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 

09.30 ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Ε) 10.15 DEAL (Ε) 11.00 
ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13.50 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε) 
14.35 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 15.30 ΜΕ 
ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 17.40 DEAL 18.00 ΕΙΔΗ-
ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 18.10 DEAL 
18.20 ΑΓΓΕΛΙΚΗ 19.10 THE CHASE 20.20 
ALPHA NEWS 21.20 ΚΑΜΠΙΝΓΚ 22.20 8 ΛΕ-
ΞΕΙΣ - Επεισόδιο 201: Η Μάγδα φεύγει κακήν 
κακώς από το κανάλι, παρά τις φιλότιμες προ-
σπάθειες του Αιμίλιου να την προλάβει και να 
της εξηγήσει. Όταν πηγαίνει στο σπίτι, βρίσκει τα 
πράγματά του στην εξώπορτα και η Μάγδα έχει 
ήδη προχωρήσει τις διαδικασίες για την έκδοση 
διαζυγίου, ενώ αρνείται να ακούσει την οποια-
δήποτε δικαιολογία του. Ο Οδυσσέας και η Έρση 
ξεκινάνε την αναζήτηση νέου σπιτιού. Ο Άκης 
αναθέτει στον Μανούσο να γίνει η σκιά της Απο-
στολίας και να την ακολουθεί παντού και πάντα. Η 
Εύα μένει έγκυος, γεγονός που πλημμυρίζει χαρά 
τον Νικηφόρο. 23.00 LINE OF DUTY 00.00 ΕΛΑ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ (Ε) 00.45 THE CHASE (Ε) 01.30 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 02.15 8 ΛΕΞΕΙΣ (Ε) 03.00 ΠΑΡΑΔΟ-
ΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ (Ε) 03.45 ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑ-
ΝΑ (Ε)

CAPITAL
08.15 Rubi - Τηλενουβέλα (Ε) 09.15 Τηλε-

αγορά tv mall 10.00 Εσμεράλδα - Τηλενουβέ-
λα (Ε) 11.00 Τηλεαγορά tv mall 12.00 Μαρία 
Μερσέντες - Τηλενουβέλα (Ε) 13.00 Top story 
- με τη Στέφανη Φλωρίδου 15.30 Τηλεαγορά tv 
mall 18.00 Isabella - Τηλενουβέλα (Ε) 19.15 
Κεντρικό δελτίο ειδήσεων - με τη Χριστιάνα Βε-
ρεσιέ 19.50 Ειδήσεις στη Νοηματική 20.00 
Capital sports - με τον Πόλυ Χαραλάμπους 
21.00 Η συγκάτοικος - Θρίλερ 22.45 Ξένη 
ταινία 00.45 Ξένη ταινία 03.00 Σε κατάσταση 
ομηρίας - Θρίλερ 04.40 Super cyclone - Δράμα 
06.15 Top story (Ε)

Σήμερα διαστήματα με ηλιοφάνεια θα εναλλάσσονται με περι-
όδους με αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα 
πνέουν δυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά το απόγευμα στα 
νότια νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ αλλά 
παροδικά στα δυτικά και το απόγευμα στα νότια μέχρι πολύ 
ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω 
στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα νότια και 
στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα δυτικά και στα βό-
ρεια παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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σαν σήμερα

εορτολόγιο

ο καιρός

ΚΕΡΥΝΕΙΑ 23

ΠΑΦΟΣ 26

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 28 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 23

ΛΑΡΝΑΚΑ 23

ΛΕΜΕΣΟΣ 26

Αγγελική
Άλφα, ώρα: 18.20
Επεισόδιο 118
Η Τζένη αποκαλύπτει στον Παύ-

λο ότι η Αγγελική έχει επιστρέψει 
με άλλο όνομα για να ψάξει αυτούς 
που σκότωσαν τον πατέρα της. Ταυ-
τόχρονα ο Νικόλας προσπαθεί να 
πείσει τον Στέφανο ότι ο Δημήτρης 
αυτοτραυματίστηκε λέγοντάς του 
όλα όσα ξέρει.

Στον κόσμο των Ζάχων ο Θωμάς 
με τη Λένα είναι ακόμα ψυχραμένοι 
και ετοιμάζονται για την αποφυ-
λάκιση του Μιχάλη, ενώ πίσω στο 
σπίτι των Αργυρών η Αγγελική αιφ-
νιδιάζεται όταν η Αθηνά τής λέει ότι 
θα πάει τον Δημήτρη στον γιατρό 
του χωρίς εκείνη.

Στην πραγματικότητα συναντούν 
τον Παύλο και έρχονται αντιμέτω-
ποι με τις υποψίες του για τη δο-
λοφονία του πατέρα της Αγγελικής.

The Blacklist
Ωμέγα, ώρα: 00.30
Αμερικανική σειρά
Σκηνοθεσία: Τζον Μπόκενκαμπ -
Πρωταγωνιστούν: Τζέιμς Σπέι-

ντερ, Μέγκαν Μπουν, Ντιέγκο Κλά-
τενχοφ, Χάρι Λένιξ

Υπόθεση: Ένας καταζητούμε-
νος φυγάς παραδίδεται και βοηθά 
το FBI να πιάσει τους χειρότερους 
εγκληματίες. Θα συνεργαστεί, όμως, 
μόνο με τη νεοσύλλεκτη αναλύτρια 
Λιζ Κιν.

570
Γεννιέται ο Μωάμεθ, προφήτης των Μουσουλμάνων.

1889
Γεννιέται ο Αδόλφος Χίτλερ, ναζιστής ηγέτης.

1902
Το ζεύγος Κιουρί ανακαλύπτει το στοιχείο ράδιο.

1914
Η σφαγή του Λάντλοου. Η Εθνική Φρουρά του 
Κολοράντο στις ΗΠΑ ανοίγει πυρ κατά απεργών 
ανθρακωρύχων. 16 νεκροί εργάτες.

1921
Γεννιέται ο Τάσος Λειβαδίτης, Έλληνας ποιητής.

1956
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Εζεκίας Παπαϊωάννου, δραπετεύει 
στο Νοσοκομείο Λευκωσίας. Φυλακίστηκε από τους 
Βρετανούς αποικιοκράτες τον Δεκέμβριο του 1955 
μαζί με άλλα στελέχη της Αριστεράς, όταν ΑΚΕΛ και 
οργανώσεις του Λαϊκού Κινήματος τέθηκαν στην 
παρανομία.

1982
Συμφωνείται το Μίνιμουμ Πρόγραμμα συνεργασίας 
ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ για τις προεδρικές εκλογές του 1983.

1992
Πεθαίνει ο Μπένι Χιλ, Άγγλος κωμικός.

1999
Πεθαίνει ο Νίκος Ρίζος, Έλληνας ηθοποιός.

ΤΡΙΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΣΗΜΕΡΑ
Ζακχαίου απ., Θεοδώρου Τριχινά οσ., Αθανασίου & 
Ιωάσαφ Μετεωριτών
ΑΥΡΙΟ
Ιανουαρίου ιερομ., Μαξίμου Κων/λεως, Αλεξάνδρας 
βασ.



σταυρόλεξο
sudoku

ΛΥΣΗ

ζώδια
ΚΡΙΟΣ

Έχεις τη δυνατότητα να πετύχεις όσα θέλεις 
και αυτό θα φανεί έντονα σήμερα, με το πλανη-
τικό σκηνικό να σε βοηθά σημαντικά να πάρεις 
κάποιες σημαντικές αποφάσεις.

ΤΑΥΡΟΣ
Θα βάλεις νέους στόχους, θα αλλάξεις νοο-

τροπία και θα επενδύσεις περισσότερο σε αισθή-
ματα όσο και σε χρήματα. Το μόνο που χρειάζεται 
για να τα καταφέρεις είναι να αποφύγεις τις βια-
στικές κινήσεις.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Η κοινωνικότητά σου σήμερα θα είναι τονι-

σμένη και με κατάλληλες ενέργειες θα γνωρίσεις 
ενδιαφέροντα άτομα, αλλά και θα κάνεις σημα-
ντικές συζητήσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Θα μπεις στη διαδικασία να αναζητήσεις την 

οριστική λύση σε κάποια προβλήματα που αντι-
μετωπίζεις. Κάποια ανατρεπτικά γεγονότα που 
θα προκύψουν θα τα κάνουν πιο ενοχλητικά 
από κάθε άλλη φορά. Να ξέρεις ότι όλα είναι τε-
λείως περαστικά.

ΛΕΩΝ
Για να κλείσεις τις πιο σοβαρές εκκρεμότητές 

σου φτιάξε ένα χρονοδιάγραμμα, υπολογίζοντας 
λίγο παραπάνω χρόνο, για τα αναπάντεχα γεγο-
νότα που μπορεί να προκύψουν αιφνίδια.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Οι δυνατότητες που έχεις είναι πάρα πολλές 

και ειδικά σήμερα μπορείς να τις αξιοποιήσεις 
για να πετύχεις πολλά από αυτά που θέλεις. 
Ωστόσο, η κυκλοθυμία σου στέκεται εμπόδιο 
στην ενεργητικότητα που πρέπει να επιδείξεις.

ΖΥΓΟΣ
Έχεις πολλές υποχρεώσεις και δεν μπορείς 

να αντεπεξέλθεις σε όλα. Προγραμματίσου, μην 
αγχώνεσαι και φρόντισε να εκμεταλλευτείς τον 
ελεύθερο χρόνο που θα σου απομείνει για να 
χαλαρώσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η θετική όψη που πραγματοποιείται σήμερα, 

σου δίνει τις καλύτερες επιρροές της. Θα έχεις 
τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσεις ό,τι δεν μπο-
ρούσες στο παρελθόν.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Καταστάσεις που μπορεί να σε κούραζαν 

ψυχικά, βρίσκουν τις καλύτερες λύσεις με τις 
θετικές επιρροές που δέχεσαι σήμερα. Ωστόσο, 
να θυμάσαι ότι οι συμβιβαστικές λύσεις είναι 
πιο κερδοφόρες.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Μην επηρεάζεσαι σήμερα από εξωγενείς 

παράγοντες και βρες τρόπο να διατηρήσεις τις 
ισορροπίες σου. Κοινωνικές καταστάσεις θα 
επηρεάσουν τη διάθεσή σου και θα σε αγχώ-
σουν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Πολλά πράγματα αρχίζουν να μπαίνουν σε 

μια σειρά, που σου παρέχει επιτέλους μια στοι-
χειώδη ικανοποίηση. Ξεκινάει μια πολύ εποικο-
δομητική περίοδος σε ό,τι έχει σχέση με σχέδια 
του παρελθόντος και με εκκρεμότητες που έχεις.

ΙΧΘΥEΣ
Οι υποχρεώσεις σου είναι αμέτρητες, με 

αποτέλεσμα να έχεις εξαντληθεί. Πρόσεξε τη 
διατροφή σου και κράτησε κάποιες ώρες για τη 
χαλάρωσή σου.

Αλάδωτος χαλβάς με κρέμα

Υλικά:
• 500 γρ. γάλα αμυγδάλου
• 70 γρ. ζάχαρη
• 50 γρ. κορν φλάουρ
• 2 βανιλίνες
• 500 γρ. χυμό πορτοκάλι
• 100 γρ. σιμιγδάλι ψιλό
• 100 γρ. σιμιγδάλι χοντρό
• 200 γρ. ζάχαρη
• 200 γρ. νερό
• ξύσμα από 1 πορτοκάλι
• 2 κ.τ.σ. μαρμελάδα κεράσι
• νερό για το αραίωμα

Εκτέλεση:
Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το γάλα αμυ-

γδάλου μαζί με τη ζάχαρη και το κορν φλά-
ουρ και ανακατεύουμε πολύ καλά πάνω στη 
φωτιά ώσπου να πήξει.

Μόλις πήξει, αποσύρουμε από τη φωτιά 
και ρίχνουμε και τις 2 βανιλίνες.

Ρίχνουμε την κρέμα όπως είναι ζεστή μέσα 
στη φόρμα και το αφήνουμε στην άκρη.

Σε μια άλλη κατσαρόλα ρίχνουμε το χο-
ντρό και το ψιλό σιμιγδάλι και το καβουρδί-
ζουμε πάνω σε μέτρια φωτιά για 2-3 λεπτά.

Προσθέτουμε το χυμό πορτοκάλι, το νερό, 
τη ζάχαρη και ανακατεύουμε πάνω στη φω-
τιά μέχρι να πήξει. Αφού πήξει, συνεχίζουμε 
το ανακάτεμα πάνω στη φωτιά για ακόμα 1 
λεπτό. Στρώνουμε τον χαλβά πάνω από την 
κρέμα, τον αφήνουμε να κρυώσει σε θερμο-
κρασία δωματίου και έπειτα τον βάζουμε στο 
ψυγείο για 1 ώρα περίπου.

Μετά από 1 ώρα, αφού έχει κρυώσει και 
έχει σταθεροποιηθεί, τον ξεφορμάρουμε.

Σε ένα μπολάκι βάζουμε 2 κ.τ.σ. από τη 
μαρμελάδα της αρεσκείας μας και την αραι-
ώνουμε με λίγο νερό.

Ρίχνουμε τη μαρμελάδα γύρω-γύρω από 
τον χαλβά και έπειτα είναι έτοιμος να τον 
απολαύσουμε.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1 Εκφράζει και το πρόσωπο με πε-
ριορισμένες δυνατότητες ή ταλέντα 
- «Λουκής ...»: έργο του Δημητρίου 
Βικέλα. 2 Διατύπωσε το φερώνυμο 
νόμο των σταθερών αναλογιών 
(1808) - Κοσμικού χαρακτήρα πο-
λυφωνική σύνθεση. 3 Αρχικά για 
τον καιρό - Είδος μικρού γυναικείου 
καπέλου - «Γαλάζια ...»: αριστούρ-
γημα του Γκέρσουιν. 4 Χαράζεται 
από καπετάνιους - Έγραψε το μυ-
θιστόρημα «Εκατό Χρόνια Μονα-
ξιά» - Πήρε Νόμπελ για τη θεωρία 
του «Περί Παιγνίων». 5 Κροατικό 
λιμάνι στην Αδριατική - Φαύλα, πα-
ράνομα - Ο αριθμός 302 με γράμ-
ματα. 6 Φθηνό βαμβακερό ύφασμα 
- Ηρωίδα της δημοτικής μας παρά-
δοσης - Αρχαία βοιωτική πόλη, γε-
νέτειρα του Ησίοδου. 7 Λατίνων... 
και - Διατέλεσε πρόεδρος των Φι-
λιππίνων την περίοδο 1986-1992 
- Ζαν Μαρί...: Γάλλος νομπελίστας 
(1987) χημικός - Γιος του Ιακώβ. 
8 Χιονοδρομικό μας κέντρο - Σκό-
τωσαν τους άντρες τους τη νύχτα 
του γάμου τους - Και βαρήκοοι το... 
συνηθίζουν. 9 Έχει και η... Σελήνη 
(πληθ.) - Νόμισμα των αρχαίων 
Ελλήνων - Πλοίο του ναυμάχου 
Τσαμαδού. 10 Ζάχαρη σε κρυστάλ-
λους από ζαχαροκάλαμο - Άλκη ...: 
Ελληνίδα συγγραφέας - Νορβηγικό 
μουσικό συγκρότημα. 11 Απόλυτο 
αριθμητικό (καθ.) - Πόνοι τοκετού - 
Ελένη ...: γνωστή ηθοποιός μας. 12 
Μουσικός όρος - Αυτός απαρνήθη-
κε την κοινωνική ζωή.

ΚΑΘΕΤΑ
1 Κουρτίνα... καραγκιοζοπαίχτη - 

Όργανο της διαιτησίας μας (αρχι-
κά). 2 Μοναχικό, έρημο - «Το Τρίτο 
...»: βιβλίο του Κ. Ταχτσή. 3 Μια 
απ’ τις πιο μεγάλες επιτυχίες του 
Ντάσπν Χόφμαν - Στρατηγός του 
Ναπολέοντα. 4 Υπάρχουν στη... 
βρύση - Χωρίς κανένα γλωσσικό 
σφάλμα (καθ.). 5 Ένας... Λουδοβί-
κος - Αμερικάνικο αστεροσκοπείο - 
Η όψη, η φυσιογνωμία προσώπου. 
6 Μεξικάνικος πολιτισμός - Από-
λυτα ή οχεδόν όμοιοι με κάποιους. 
7 Ο Ρωμαίος ύπατος που με εμ-
μονή έλεγε ότι η Καρχηδόνα πρέ-
πει να καταστραφεί - Δίσκος του 
Δήμου Μούτση. 8 Ημέρα... ομη-
ρική - Ρόδανός... Γάλλων - Σχολή 
διαλογισμού του βουδισμού. 9 
Πληθυντικός άρθρου - Συμπλε-
κτικός σύνδεσμος - Κατεπείγοντα. 
10 Κύρια ορμόνη του μυελού των 
επινεφριδίων. 11 Δεν κάνει τον... 
παπά - Παλιό μας αριστερό κόμμα 
(αρχικά) - Δύο έχει η... Φωφώ. 12 

Άνεμος θερμός και ξηρός (καθ.) - 
Γάλλος εμπρεσιονιστής ζωγράφος 
- Πρώτο συνθετικό αεροπορικών 
εταιρειών. 13 Δεν δικαιώνεται... 
πάντα - Ανόητη, αλλά και ανού-
σια. 14 Αλλιώς ο προλιμένας - Ο 
αριθμός 23 με γράμματα - Αμε-
ρικανοί αδελφοί πρωτοπόροι της 
αεροπορίας. 15 Το σπήλαιο της 
είναι απ’ τα μεγαλύτερα της χώρας 
μας - Βυζαντινή μουσική νότα. 16 
Πρόσταγμα που απαιτεί... κουπιά - 
Αθλητής αγώνα δρόμου κι αυτός.

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

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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To ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να θέτει τον Πολιτισμό 
πολύ ψηλά στην πολιτική του δράση και θα βρίσκε-
ται πάντα στο πλευρό των ανθρώπων του Πολιτι-
σμού γιατί αναγνωρίζει την προσφορά τους προς την 
κοινωνία και τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματί-
ζουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των αν-
θρώπων, και τη συμβολή τους στους αγώνες για την 
ελευθερία, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιο-
σύνη, είπε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΑΚΕΛ, 
Άντρος Κυπριανού.

Σε ομιλία του στο σωματείο «Ειρήνη» στο Πλατύ 
Αγλαντζιάς, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες με φο-
ρείς και ανθρώπους του Πολιτισμού, ο κ. Κυπριανού 
αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για ίδρυση Υφυπουρ-
γείου Πολιτισμού και το νομοσχέδιο για την επαγγελ-
ματική και κοινωνική κατοχύρωση της υπόστασης 
του καλλιτέχνη-δημιουργού. Αναφερόμενος στην 

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στις 7 Ιουλί-
ου του 2020, για ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού, 
τονίζοντας επανέλαβε ότι η εξαγγελία δεν αρκεί και 
αυτό που επιβάλλεται να γίνει είναι η εφαρμογή ενός 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού, με όραμα, καινοτομίες 
και αποτελεσματικές δομές απαλλαγμένες από παθο-
γένειες του παρελθόντος.

Επί της ουσίας, είπε ο κ. Κυπριανού, μετά από 
πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου, σε αυτό δεν γί-
νεται καθόλου αναφορά σε οργανωτική δομή του 
Υφυπουργείου. «Προκύπτουν επίσης σοβαρά πολιτι-
κά, συνταγματικά και τεχνικά προβλήματα από την 
ένταξη του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο υπό ίδρυση 
Υφυπουργείο. Επίσης, δεν εντάσσονται σ’ αυτό βασι-
κοί πολιτιστικοί φορείς, όπως είναι το Ίδρυμα Συμ-
φωνικής Ορχήστρας», πρόσθεσε.

Ο κ. Κυπριανού είπε πως τα δεδομένα, όπως αυτά 

διαμορφώνονται και από τις οδυνηρές οικονομικές 
επιπτώσεις της πανδημίας, επιβάλλουν την επίσπευ-
ση της κατάθεσης του Νομοσχεδίου για την Επαγ-
γελματική και Κοινωνική Κατοχύρωση της Υπόστα-
σης του Καλλιτέχνη.

Για το ΑΚΕΛ, ανέφερε, όλοι οι πνευματικοί δημι-
ουργοί και οι επαγγελματίες καλλιτέχνες θα πρέπει 
να είναι σε θέση να ζουν με αξιοπρέπεια με το έργο 
που παράγουν. «Σε αρκετές περιπτώσεις η οικονομι-
κή και κοινωνική κατάσταση των δημιουργών είναι 
τραγική, η κοινωνική προστασία ανύπαρκτη. Θα 
πρέπει οι καλλιτέχνες να έχουν ρυθμισμένες εργα-
σιακές σχέσεις και κατοχυρωμένα ωφελήματα όπως 
είναι το ανεργιακό επίδομα, η συμμετοχή στο ΓεΣΥ, 
οι άδειες ασθενείας, μητρότητας, επαρκείς συντάξεις 
και η συμμετοχή σε κρατικά επιδόματα», συμπλήρω-
σε.

Στηλίτευσε 
το σχεδιασμό 

για ένταξη 
του Τμήματος 

Αρχαιοτήτων στο 
υπό ίδρυση Υφ. 

Πολιτισμού

ΓΓ ΑΚΕΛ: «Δίπλα στους ανθρώπους του Πολιτισμού»

Υπόσταση και αξιοπρέπεια
Ο κ. Κυπριανού είπε πως τα δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώνονται 
και από τις οδυνηρές οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, 
επιβάλλουν την επίσπευση της κατάθεσης του Νομοσχεδίου για 
την Επαγγελματική και Κοινωνική Κατοχύρωση της Υπόστασης του 
Καλλιτέχνη.

Απεβίωσε ο Σπύρος Γιατράς, ο στιχουργός  
των μεγάλων λαϊκών επιτυχιών

Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος στιχουργός Σπύρος Γιατράς. Ο Σπύ-
ρος Γιατράς ήταν ο στιχουργός των μεγάλων επιτυχιών του Στράτου 
Διονυσίου, του Τόλη Βοσκόπουλου, του Γιάννη Πάριου, του Θέμη Αδα-
μαντίδη, του Σταμάτη Γονίδη, της Πίτσας Παπαδοπούλου, του Δημήτρη 
Κοντολάζου, του Αντύπα, του Βασίλη Καρρά, του Νότη Σφακιανάκη, 
της Πάολας, του Κωνσταντίνου Αργυρού, του Νίκου Οικονομόπουλου 
και πολλών άλλων καλλιτεχνών.

Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο facebook 
ο Ηλίας Φιλίππου. «Δυστυχώς οι απρόσμενα θλιβερές ειδήσεις αυτού 
του καιρού μάς έχουν διαλύσει ψυχολογικά. Σήμερα έφυγε από τη ζωή ο 
συνάδελφος, πολυαγαπημένος φίλος, σπουδαίος στιχουργός, συναγω-
νιστής μου αμέτρητα χρόνια, άνθρωπος με το αξεπέραστο χιούμορ και 

τη μοναδική εξυπνάδα ο...ο...ο... δεν ξέρω τι να πρωτοπώ και τι να πρω-
τογράψω. Αγαπημένε Σπύρο Γιατρά... Απίστευτη θλίψη και μεγάλο κενό, 
δεν υπάρχουν λόγια... δυστυχώς να περιγράψουν τις στιγμές και την 
αλήθεια, θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγό του και στους δικούς του 
ανθρώπους», ανέφερε ο στιχουργός Ηλίας Φιλίππου για τον Σπύρο 
Γιατρά.

Εκδηλώσεις κυπριακής επιτροπής ICOMOS 
για Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και Χώρων

Το Κυπριακό Τμήμα του ICOMOS (International Council of 
Monuments and Sites) με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Μνη-
μείων και Χώρων που ήταν η 18η Απριλίου, έχοντας αναλάβει τη διορ-
γάνωση της κυπριακής συμμετοχής στην 5η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής 
και Αστικής Αποκατάστασης BRAU5, εντάσσει το Μονοήμερο Συνέδριο 
και την Έκθεση της BRAU5 με θέμα “The Charme of the decay – Η γο-
ητεία της αποσύνθεσης” που διοργανώνεται από την CICOP Ιταλίας και 
το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί διαδικτυακά στις 24 Απριλίου 2021.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η Έκθεση και το Συνέδριο της 
Μπιενάλε συνδιοργανώνεται από το κυπριακό ICOMOS, το Τμήμα Αρ-
χαιοτήτων Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Frederick, 
το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), τον Δήμο Λευκωσίας, 

το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), το Σύλλο-
γο Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ), το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών 
Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), το Σύνδεσμο Αρχαιολόγων Κύπρου (ΣΑΚ), την 
Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) 
και τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας. 

Ο Μαντς Μίκελσεν στην ταινία 
«Indiana Jones 5»  

με τον Χάρισον Φορντ
Ο Μαντς Μίκελσεν εντάχθηκε στο καστ της 

ταινίας «Indiana Jones 5», στην οποία θα πρω-
ταγωνιστήσει ο Χάρισον Φορντ. Οι λεπτομέρειες 
της πλοκής διατηρούνται απόρρητες και είναι 
άγνωστο ποιον χα-
ρακτήρα θα υπο-
δυθεί ο Μίκελσεν 
στη συνέχεια της 
κινηματογραφικής 
σειράς δράσης - πε-
ριπέτειας.

Η Φίμπι Ουόλερ 
- Μπριτζ πρωταγω-
νιστεί επίσης στην 
ταινία που θα σκη-
νοθετήσει ο Τζέιμς 
Μάνγκολντ. Ο Μάνγκολντ παραλαμβάνει τα κα-
θήκοντα σκηνοθέτη από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, 
ο οποίος σκηνοθέτησε τις προηγούμενες τέσσε-
ρις ταινίες Ιντιάνα Τζόουνς.

Οι Στίβεν Σπίλμπεργκ, Κάθλιν Κένεντι, Φρανκ 
Μάρσαλ και Σάιμον Εμάνουλ θα είναι παραγω-
γοί και ο Τζον Ουίλιαμς επιστρέφει για το σάου-
ντρακ της ταινίας.

Η Lucasfilm ελπίζει να ξεκινήσει την παραγω-
γή φέτος το καλοκαίρι, με τον Τζέιμς Μάνγκολντ 
Mangold να προγραμματίζει συναντήσεις και με 
άλλους ηθοποιούς.

Η ταινία «Indiana Jones 5» αναμένεται να 
αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους 
στις 29 Ιουλίου 2022. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

Εγκρίθηκε η νέα δομή  
για το 2024 ΣΕΛ. 20

Παίρνει «σάρκα και οστά»  
η διοργάνωση ΣΕΛ. 20

Βγαίνει το πλάνο 
για την ενδεκάδα ΣΕΛ. 21

Συμβιβάστηκαν και πήραν  
από ένα βαθμό ΣΕΛ. 23

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ

Είναι και δικό του θέμα
Η κατάκτηση του φετινού 
πρωταθλήματος είναι και 
υπόθεση του Απόλλωνα, 
φτάνει να έχει το απόλυτο 
βαθμών στα τρία παιχνίδια 
που έχουν απομείνει. ΣΕΛ. 22

Ανατροπή
Αυτό είναι το σύνθημα 
στις τάξεις της ΑΕΛ ενόψει 
του επαναληπτικού με τον 
Ολυμπιακό. Σήμερα θα 
ξεκαθαρίσει το σκηνικό για την 
αποστολή του αγώνα. ΣΕΛ. 21

Η Ομόνοια υποδεχόμενη στο ΓΣΠ την ΑΕΛ αλλά και τον Απόλλωνα έχει όλα τα φόντα να κερδίσει και ταυτόχρονα 
να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή. ΣΕΛ. 22

Ε.Ν. Παραλιμνίου - Δόξα  ..............0-0
Ερμής - ΑΠΟΕΛ  ................................2-0
Ανόρθωση - Ομόνοια  ......................0-2
ΑΕΛ - Απόλλων  ................................1-2
Ολυμπιακός - ΑΕΚ  ...........................2-1
Εθνικός Άχνας - Πάφος F.C. .........0-2
Νέα Σαλαμίνα - Καρμιώτισσα  ......1-1

θα φέρει και την κατάκτηση του τίτλου
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ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

Εγκρίθηκε η νέα δομή
Η εκτελεστική επιτροπή της UEFA 

έδωσε την έγκριση στο πλάνο αναδια-
μόρφωσης του Τσάμπιονς Λιγκ με 36 
ομάδες από το 2024 και μετά! Παρά τον 
«πόλεμο» που έχει ξεσπάσει με τη δημι-
ουργία της Σούπερ Λιγκ (βλ. σελ. 20), το 
πλάνο για την κορυφαία διασυλλογική 
διοργάνωση προχώρησε κανονικά.

Ο αριθμός των συμμετεχουσών ομά-
δων θα αυξηθεί από τις 32 στις 36 και 
ο αριθμός των εγγυημένων παιχνιδιών 
κάθε ομάδας θα αυξηθεί από έξι που εί-
ναι τώρα σε δέκα.

Δεν θα έχουμε ομίλους, αλλά πρωτά-
θλημα 36 ομάδων. Δεν θα παίζουν όλοι 
με όλους, αφού κάθε ομάδα θα παίζει 
δέκα ματς. Κάθε σύλλογος θα ορίζεται 
από αριθμό δυναμικότητας από το 1 έως 
και το 36 και από εκεί θα προκύπτουν οι 
αντίπαλοί του.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις 
πρώτες οκτώ θέσεις θα προκριθούν 
απευθείας στους 16. Οι υπόλοιπες 16 
ομάδες (κάτω από τις πρώτες οκτώ, από 
την 9η έως και την 24η θέση) θα παί-
ξουν σε πλέι οφ μεταξύ τους. Από εκεί 
θα προκύψουν οι άλλες οκτώ για τη νοκ-
άουτ φάση των 16. Τώρα έχουμε 32 ομά-
δες. Ποιες θα είναι οι άλλες τέσσερις για 
να οδηγηθούμε στις 36 ομάδες; Η πρό-
ταση της UEFA είναι να δώσει μία από 
αυτές τις τέσσερις θέσεις στην ομάδα που 
θα τερματίζει τέταρτη στο πέμπτο ευρω-
παϊκό πρωτάθλημα με βάση τη δυναμι-
κότητα.

Για παράδειγμα, πέμπτο πρωτάθλημα 
τώρα είναι το γαλλικό και βγάζει τρεις 
ομάδες στο Τσάμπιονς Λιγκ. Αν περάσει 
η πρόταση της UEFA, θα βγάζει από το 
2024 τέσσερις. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι 
τέσσερις πρώτοι των πέντε μεγαλύτερων 
ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων (τώρα 
είναι το αγγλικό, το ισπανικό, το γερμα-
νικό, το ιταλικό και το γαλλικό και δύ-
σκολα θα αλλάξει αυτό) θα έχουν θέση 
στη διοργάνωση. Οι άλλες τρεις εκ των 
τεσσάρων θέσεων, σύμφωνα με την πρό-
ταση της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, είναι 
να δίδονται με βάση την ιστορική επίδο-
ση στις διοργανώσεις της τις προηγούμε-
νες πέντε χρονιές. Αυτό θα λειτουργήσει 
ως «μαξιλαράκι ασφαλείας» για ομάδες 
που τα πήγαν καλά στην Ευρώπη, αλλά 
όχι καλά στα εγχώρια πρωταθλήματα για 
να ξαναβγούν στην Ευρώπη.

Η Ένωση Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών 
το θεωρεί άδικο και προβάλλει αντίστα-
ση, καθώς διαταράσσεται η σύνδεση που 
υπάρχει μεταξύ εγχώριων και διεθνών 
διοργανώσεων. Θέλει αυτές οι τρεις έξ-
τρα θέσεις να πηγαίνουν στους πρωτα-
θλητές των χωρών που τώρα πρέπει να 
περάσουν προκριματικούς γύρους για να 
βρεθούν στους ομίλους.

Από εκεί και πέρα, δεν έχει αποσαφη-
νιστεί πώς θα γίνει η διανομή των χρη-
μάτων. Θα γίνει σε επόμενη συνέλευση.

Σούπερ Λιγκ και επίσημα!
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι, Λί-

βερπουλ, Τσέλσι, Άρσεναλ, Τότεναμ, Ρεάλ, Μπαρ-
τσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Γιουβέντους, Μίλαν 
και Ίντερ ανακοίνωσαν από κοινού ότι δημιουρ-
γούν δική τους διοργάνωση, τη Σούπερ Λιγκ, 
αντίστοιχη του Τσαμπιονς Λιγκ!

Η ανακοίνωση: «Δώδεκα από τους ηγετικούς 
συλλόγους της Ευρώπης συμφώνησαν στην 
καθιέρωση μίας νέας διοργάνωσης, η οποία θα 
λαμβάνει χώρα στο μέσο της εβδομάδας, της 
Σούπερ Λιγκ. Θα γίνεται διαχείριση από τα ιδρυ-
τικά μέλη της, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσε-
στερ Σίτι, Λίβερπουλ, Τσέλσι, Άρσεναλ, Τότεναμ, 
Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρί-
της, Γιουβέντους, Μίλαν και Ίντερ. Αναμένονται 
ακόμα τρεις σύλλογοι να προστεθούν σε αυτά τα 
μέλη, με τη διοργάνωση να ξεκινάει το συντομό-
τερο δυνατό.

Τα ιδρυτικά μέλη ανυπομονούν να ξεκινή-
σουν συζητήσεις με τη FIFA και την UEFA, ώστε 
να δημιουργηθούν οι συνεργασίες που θα συμ-
βάλουν για το καλό της νέας δομής, αλλά και του 
ποδοσφαίρου γενικότερα. Η εν λόγω δημιουργία 
καθιερώνεται σε μία εποχή, κατά την οποία η 
πανδημία του κορονοϊού επιτάχυνε τις συνέπειες 
της αστάθειας του υπάρχοντος οικονομικού μο-
ντέλου. Για τα επόμενα χρόνια, τα ιδρυτικά μέλη 
έχουν ως στόχο τη βελτίωση και τη μεταβολή της 
διοργάνωσης, ώστε οι κορυφαίοι σύλλογοι και οι 
παίκτες να μπορούν να ανταγωνίζονται σε στα-
θερή βάση».

Η δομή
Είκοσι συμμετέχουσες ομάδες μαζί με τα 15 

ιδρυτικά μέλη και μηχανισμό πρόκρισης για πέ-

ντε ακόμη ομάδες κάθε χρόνο, με βάση τα επι-
τεύγματα την προηγούμενη χρονιά.

Μεσοβδόμαδα ματς με όλες τις συμμετέχουσες 
ομάδες να συνεχίζουν να παίζουν στα αντίστοιχα 
εθνικά πρωταθλήματα.

Ξεκίνημα τον Αύγουστο, με τις 20 ομάδες να 
χωρίζονται σε δύο γκρουπ των 10, για να παί-
ξουν εντός κι εκτός έδρας ματς. Οι τρεις πρώτοι 
κάθε ομίλου προκρίνονται αυτόματα για τα προ-
ημιτελικά. Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 4η 
και 5η θέση θα παίξουν σε πλέι οφ δύο ματς για 
τις εναπομείνασες θέσεις των προημιτελικών.

Τα νοκ-άουτ θα συνεχιστούν μέχρι τον τελικό 
του Μαΐου, ο οποίος θα είναι μονό ματς και θα 
διεξαχθεί σε ουδέτερο έδαφος.

To συντομότερο δυνατό θα ακολουθήσει και η 
αντίστοιχη για τις γυναικείες ομάδες των συλλό-

γων, με γνώμονα την πρόοδο και την ανάπτυξη 
του αθλήματος.

Η ετήσια διοργάνωση θα παρέχει σημαντικά 
μεγαλύτερη οικονομική αύξηση και στήριξη του 
ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, μέσω μακρόχρονης 
δέσμευσης για πληρωμές χωρίς όριο, που θα 
αυξάνονται σε συνάρτηση με τα έσοδα. Αυτές 
οι πληρωμές αλληλεγγύης θα είναι σημαντικά 
υψηλότερες από όσες προκύπτουν από αυτές 
των τρεχουσών ευρωπαϊκών διοργανώσεων και 
αναμένεται να ξεπεράσουν τα 10 εκατ. ευρώ, 
κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου δέσμευ-
σης των συλλόγων.

Οι ιδρυτικοί σύλλογοι θα λάβουν ένα ποσό της 
τάξης των 3,5 εκατ. ευρώ, μόνο για να υποστηρί-
ξουν τα επενδυτικά πλάνα για τις υποδομές τους 
και να καλύψουν τον αντίκτυπο της πανδημίας.

Χάρη σε ένα επικό επιμέρους σκορ 8-0 στα 
τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, η Μαϊάμι Χιτ 
πήρε σπουδαία εντός έδρας νίκη 109-107 απέ-
ναντι στους Μπρούκλιν Νετς, οι οποίοι είδαν τον 
Κέβιν Ντουράντ να αποχωρεί τραυματίας από 
νωρίς. Η Χιτ έκανε αποφασιστικό βήμα για μια 
θέση στα πλέι οφ.

Επιθετικά ο Λάντρι Σαμέτ αναδείχθηκε πρώ-
τος σκόρερ της αναμέτρησης με 30 πόντους, 
έχοντας ως άξιο συμπαραστάτη τον Κάιρι Ίρ-
βινγκ (20 πόντους, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ). Από 
την άλλη πλευρά, ο Μπαμ Αντεμπάγιο είχε 21 
πόντους και 15 ριμπάουντ.

Δεύτερη σερί ήττα στο Ντάλας γνώρισαν οι 
Μάβερικς, αυτή τη φορά από τους Κινγκς με 
121-107. Ο ΝτιΆαρον Φοξ είχε 30 πόντους και 
12 ασίστ για τον Σακραμέντο, ενώ Μπαρνς και 
Ντέιβις ακολούθησαν με 24 και 23 πόντους 
αντίστοιχα. Ο Λούκα Ντόντσιτς πάλεψε με 37 
πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ για τους ητ-

τημένους.
Οκτώ νίκες στα εννιά τελευταία ματς έφτασαν 

οι Κλίπερς που δεν είχαν δύσκολο έργο απένα-
ντι στους Τίμπεργουλβς, 124-105. Ο Πολ Τζορτζ 
είχε 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο 
Κογουάι Λέοναρντ είχε αντίστοιχα 15, 11 και 8.

Τέλος στο σερί τεσσάρων ηττών έβαλαν οι 
Χόρνετς επικρατώντας 109-101 των Μπλέι-
ζερς με τον Τέρι Ροζίερ να μετρά 34 πόντους, 10 
ασίστ και 8 ριμπάουντ. Ο Καρμέλο Άντονι είχε 
24 πόντους με 6/12 τρίποντα για την ομάδα 
Πόρτλαντ.

Οι Ράπτορς συνέχισαν την προσπάθεια πρό-
κρισης στα πλέι οφ με νίκη 112-106 επί της 
Θάντερ. Ο Κρις Μπουσέ με 31 πόντους και 12 
ριμπάουντ ηγήθηκε των νικητών

Οι Ρόκετς πέρασαν νικηφόρα με 114-110 
από το Ορλάντο επί των Μάτζικ έχοντας κορυ-
φαίο τον Κρίστιαν Γουντ με 25 πόντους και 10 
ριμπάουντ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Φαβορί η Μπάγερν
Η πρωτοπόρος της Μπουντεσλίγκα, Μπάγερν Μονάχου, υποδέχε-

ται απόψε στις 21:30 την Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο πλαίσιο της 30ής 
αγωνιστικής. Οι πρωταθλητές είναι στην πρώτη θέση με 68 βαθμούς, 

ενώ η Λεβερκούζεν 6η με 47.
Από εκεί και πέρα, η 2η Λειψία φιλοξενείται από 

την Κολωνία στις 19:30 με στόχο τη νίκη, η οποία 
θα τη διατηρήσει σε τροχιά Τσάμπιονς Λιγκ. Οι 
«ταύροι» έχουν 61 βαθμούς, ενώ η Κολωνία 23.

Στις 21:30 η Άιντραχτ Φρανκφούρτης υποδέ-
χεται την Άουγκσμπουργκ και έχει τον πρώτο λόγο 

για το τρίποντο. Οι γηπεδούχοι είναι 4οι με 53 βαθ-
μούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι 11οι με 33.

Την ίδια ώρα η 15η Αρμίνια Μπίλεφελντ φιλοξενεί την ουραγό 
της βαθμολογίας Σάλκε. Οι γηπεδούχοι έχουν 27 βαθμούς, ενώ οι 
«βασιλικοί μπλε» 13.

ΕΥΡΩΠΗ

Δράση σε Αγγλία και Ιταλία
Μετά την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, η Τσέλ-

σι στρέφει την προσοχή της στην Πρέμιερ Λιγκ. Οι «μπλε» υποδέ-
χονται απόψε στις 22:00 στο «Στάμφορντ Μπριτζ» την Μπράιτον, 

στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής. Η Τσέλσι είναι 
στην 5η θέση της βαθμολογίας με 54 βαθμούς 
και με νίκη έχει την ευκαιρία να ανεβεί 4η και 
να μπει σε τροχιά Τσάμπιονς Λιγκ. Η Μπρά-
ιτον είναι 16η με 33 βαθμούς και δίνει μάχη 
για παραμονή.

Από εκεί και πέρα, υπάρχει αγωνιστική δρά-
ση και στην Ιταλία. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της 

32ης αγωνιστικής της Σέριε Α, η Βερόνα φιλοξενεί απόψε στις 
21:45 τη Φιορεντίνα. Οι γηπεδούχοι είναι 9οι με 41 βαθμούς, 
ενώ οι «βιόλα» 16οι με 30. Η ομάδα της Φλωρεντίας δίνει μάχη 
για παραμονή.

ΝΒΑ: Βήμα για τα πλέι οφ από τη Χιτ

Ανακοινώθηκε η νέα διοργάνωση από 12 μεγάλες ομάδες
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tv agendaΗ ώρα της αντίδρασης
Η αντίστροφη μέτρηση για τον αυριανό 

αγώνα Κυπέλλου με αντίπαλο τον Ολυμπιακό 
στο Τσίρειο συνεχίζεται στην ομάδα της ΑΕΛ. 
Οι «γαλαζοκίτρινοι» θέλουν την πρόκριση 
στον τελικό και για να συμβεί κάτι τέτοιο, θα 
πρέπει να ανατρέψουν το 4-2 με το οποίο έχα-
σαν στο πρώτο παιχνίδι. 2-0 ή 3-1 δίνουν την 
πρόκριση στην ΑΕΛ, όπως και οποιαδήποτε 
νίκη με τρία γκολ διαφορά.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ ζήτησε από τους παίκτες 
του να ξεχάσουν το παιχνίδι της περασμένης 
Κυριακής και να επικεντρωθούν σε αυτό που 
έρχεται. Η παρουσία της ομάδας στον τελικό 
της διοργάνωσης ήταν εξ αρχής ένας μεγάλος 
στόχος. Έτσι, θα γίνει η προσπάθεια για να κα-
τακτήσει η ΑΕΛ το τρόπαιο.

Αν λάβουμε υπόψη τι ακολούθησε μετά τις 
αναμετρήσεις με Ολυμπιακό και Απόλλωνα, 
εύκολα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι έχει 
μπει αρκετή πίεση στους ποδοσφαιριστές και 
την τεχνική ηγεσία. Τώρα, λοιπόν, είναι η ώρα 
που η ΑΕΛ πρέπει να βγάλει αντίδραση και 
να αποδείξει σε όλους πως η φετινή ομάδα 
φτιάχτηκε με στόχο να διεκδικήσει και τα δύο 
τρόπαια μέχρι το τέλος.

Όσο δύσκολα κι αν είναι τα δεδομένα, η 
ΑΕΛ έχει υποχρέωση στην ίδια την ιστορία 
της αλλά και στον κόσμο να κάνει ό,τι είναι 
δυνατόν για να κλείσει τη χρονιά με ένα τρό-
παιο. Μπορεί τα δεδομένα στο πρωτάθλημα 
να έχουν γίνει ακόμα πιο δύσκολα, αλλά αυ-
τός δεν είναι λόγος να παρατήσει η ομάδα την 
προσπάθεια.

Τα ίδια ισχύουν και για το Κύπελλο το 
οποίο προηγείται χρονικά. Η αποστολή απέ-

ναντι στον Ολυμπιακό είναι εξαιρετικά δύ-
σκολη. Ωστόσο, η προσπάθεια θα γίνει ώστε 
να ανατραπεί το αποτέλεσμα και να φτάσει η 
ομάδα στο ζητούμενο.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, θα πε-
ριμένουμε ορισμένες διαφοροποιήσεις στην 
ενδεκάδα. Ο Ντούσαν Κέρκεζ αξιολογεί τα δε-
δομένα και θα προσπαθήσει να παρατάξει ό,τι 
καλύτερο έχει στη διάθεσή του. Έχει ξεκινήσει 
ήδη να σκέφτεται τον τρόπο με τον οποίο θα 
παρατάξει την ομάδα του. Δεν αποκλείεται να 
δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με 
όλα όσα έχουμε... μάθει για τη φετινή ΑΕΛ. 
Όπως για παράδειγμα να παίξει η ομάδα με 
δύο επιθετικούς.

Η σημερινή τελευταία προπόνηση θα ξε-
καθαρίσει το σκηνικό. Στόχος της ΑΕΛ είναι 
να βρει όσο το δυνατό πιο γρήγορα το δρόμο 
προς τα δίχτυα για να έχει μπροστά της αρκε-
τή ώρα να κυνηγήσει το σκορ της ανατροπής.

Αυτή τη στιγμή, η ομάδα χρειάζεται στήριξη 
από όλους και δεν είναι η ώρα να επιρρίπτο-
νται ευθύνες σε ποδοσφαιριστές και τεχνική 
ηγεσία. Άλλωστε αυτοί είναι που έφεραν την 
ομάδα σε αυτό το σημείο και δημιούργησαν 
προσδοκίες στον κόσμο για κατάκτηση του 
νταμπλ. Δεν είναι δυνατόν να είναι όλοι τόσο 
άσχετοι όσο προσπαθούν κάποιοι να τους πα-
ρουσιάσουν.

Χρίστος Αποστολίδης

Έχουν γραφτεί πολλά όσον αφορά τις πι-
θανότητες που έχει η ΑΕΛ για κατάκτηση του 
φετινού πρωταθλήματος. Είναι γεγονός ότι η 
ομάδα του Κέρκεζ έγινε το τρίτο φαβορί μετά 
το αποτέλεσμα στο λεμεσιανό ντέρμπι. Πέρα 
από το γεγονός ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να 
κερδίσει τους δικούς της αγώνες, θα πρέπει 
να περιμένει ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων 
για να κόψει πρώτη το νήμα.

Με τα όσα έχουμε δει να συμβαίνουν φέ-
τος, τίποτα από όλα τα πιο πάνω δεν μου 
φαίνεται περίεργο. Απλά να θυμίσουμε ότι 
στις τρεις αγωνιστικές που απομένουν μέχρι 
το τέλος, υπάρχουν δύο ντέρμπι μεταξύ των 
τριών ομάδων που βρίσκονται ψηλά στη βαθ-

μολογία.
Την ερχόμενη Δευτέρα θα γίνει στο ΓΣΠ το 

Ομόνοια-ΑΕΛ και στην τελευταία στροφή του 
πρωταθλήματος η Ομόνοια θα φιλοξενήσει 
τον Απόλλωνα. Άρα όλα είναι πιθανά και όλα 
μπορεί να συμβούν.

Τα πιο πάνω σενάρια αφορούν την 
ομάδα της ΑΕΛ. Για την πρωτοπόρο 
Ομόνοια αλλά και τον δεύτερο 
στη βαθμολογία Απόλλωνα τα 
πράγματα είναι πιο απλά. Ου-
σιαστικά οι δύο ομάδες κρα-
τούν την τύχη στα δικά τους 
χέρια.

Η Ομόνοια θέλει νίκη πάνω 

σε ΑΕΛ και ΑΕΚ, έτσι θα βολεύεται και με την 
ισοπαλία στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλή-
ματος με αντίπαλο τον Απόλλωνα.

Η ομάδα της Λεμεσού θέλει τρεις επιτυχίες 
απέναντι σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Ομόνοια και 
με τον τρόπο αυτό θα κατακτήσει τον τίτλο.

Όλα τα σενάρια είναι πιθανά και θα 
πρέπει να κάνουμε ακόμα λίγη 

υπομονή για να δούμε ποιος 
θα είναι αυτός που θα βρεθεί 
στην κορυφή του βαθμολογι-
κού πίνακα. Ευχή όλων μας 
είναι να δούμε καλό θέαμα 
από όλες τις ομάδες.

Χρίστος Αποστολίδης

Οι διεκδικητές του τίτλου είναι τρεις

21ΤΡΙΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Cytavision Sports3HD (κανάλι 203)
18:00 Τένις (εκπομπή): Top Spin (Ζ)
22:00 Πρέμιερ Λιγκ: Τσέλσι - Μπράιτον (Ζ)
Cytavision Sports4HD (κανάλι 204)
21:45 Ιταλικό πρωτάθλημα: Βερόνα - Φιορεντίνα (Ζ)
Cytavision Sports5HD (κανάλι 205)
12:00 Τένις (ATP 500): Βαρκελώνη/ 2η ημέρα (Ζ)
Cytavision Sports6HD (κανάλι 206)
19:45 Κύπελλο Γαλλίας (προημιτελικά): Βαλιέρ - Τουλούζ (Ζ)
Cytavision Sports7HD (κανάλι 207)
21:00 Ιππόδρομος/ Εκπομπή: Χωρίς Παρωπίδες (Ζ)
22:00 Κύπελλο Γαλλίας (προημιτελικά): Κανέ - Μονπελιέ (Ζ)
 Primetel 3 
19:30 Γερμανικό πρωτάθλημα: Κολωνία - Λειψία (Ζ)
 

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΙΔΗΣ

Επιστροφή  
στους αγώνες 

Στη Vilamoura της Πορτογαλίας 
άρχισε από χθες ο μεγαλύτερος διε-
θνής αγώνας ιστιοπλοΐας που θα διε-
ξαχθεί πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του Τόκιο, το προσεχές καλοκαίρι. Και 
αυτό διότι τα μεγάλα ραντεβού έχουν 
ματαιωθεί ή μετατεθεί: το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα της Βουλγαρίας θα γίνει 
τον Οκτώβριο, το Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο 
στη Βαρκελώνη, ενώ δεν υπάρχει 
προγραμματισμός για Παγκόσμια Κύ-
πελλα.

Στη Vilamoura αυτές τις ημέρες 
βρίσκεται όλος ο κόσμος της ιστιο-
πλοΐας, καθώς κρίνονται οι τελευταί-
ες κάρτες πρόκρισης για το Τόκιο. Στα 
Laser των ανδρών, όπου συμμετέχει ο 
Κοντίδης, διαγωνίζονται 139 αθλητές. 
Θα δοθούν δύο κάρτες τις οποίες διεκ-
δικούν 17 χώρες, κάτι που δεν αφο-
ρά τον Κύπριο Ολυμπιονίκη, ο οποίος 
κρατάει την κάρτα από το 2018.

«Αρκετά καλοί και δυνατοί αντίπα-
λοι από την Ευρώπη θα μείνουν εκτός, 
αφού οι κάρτες είναι μόνο δύο», σχο-
λιάζει ο 31χρονος ιστιοπλόος από τη 
Vilamoura, όπου βρίσκεται για προε-
τοιμασία εδώ και δυο βδομάδες.

Σχετικά με τον αγώνα, δηλώνει: «Θα 
χωριστούμε σε δύο στόλους, σχεδόν 70 
σκάφη στον κάθε έναν. Τεράστιο νού-
μερο. Οι εκκινήσεις είναι πολύ σημα-
ντικές, αφού αν κάνεις κακή εκκίνηση 
θα είναι πολύ δύσκολο να βρεις καθα-
ρούς διαδρόμους και καθαρό αέρα για 
να βγεις μπροστά, ειδικά όταν είναι 
χαμηλές οι εντάσεις του ανέμου. Όπως 
όλα δείχνουν, η αρχή της βδομάδας θα 
έχει μέτριο αέρα και προς το τέλος θα 
είναι πιο χαμηλή η ένταση».

Συνεχίζοντας, προσθέτει: «Στόχος 
είναι να δώσω τον καλύτερό μου εαυ-
τό, να δούμε σε τι κατάσταση βρισκό-
μαστε μιας και όλα δείχνουν ότι θα 
είναι ο τελευταίος μεγάλος διεθνής 
αγώνας πριν τους ολυμπιακούς Αγώ-
νες. Εύχομαι όλα να πάνε κατ’ ευχήν».

Ετοιμάζεται η ενδεκάδα
Η προετοιμασία της Ανόρθωσης για το εκτός 

έδρας παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ θα ολοκληρωθεί 
σήμερα και αμέσως μετά το τέλος της προπόνη-
σης θα ανακοινωθεί και η αποστολή του αγώνα. 
Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στον επανα-
ληπτικό ημιτελικό Κυπέλλου, με την ομάδα της 
Αμμοχώστου να έχει το υπέρ της 1-0 από το 
πρώτο παιχνίδι.

Ο Τιμούρ Κετσπάγια είναι στην ευχάριστη 
θέση να υπολογίζει στον Γκιόργκι Κβιλιτάια, ο 
οποίος ανέβασε ρυθμό στις προπονήσεις και 
βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. Ο 
Γεωργιανός επιθετικός, θα έχει 
την... ευθύνη να στείλει την 
μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα 
και να κάνει πιο εύκολο το 
έργο της Ανόρθωσης για 
πρόκριση στον τελικό της 
διοργάνωσης.

Το πρόβλημα που φαίνεται 
να αντιμετωπίζει ο προπονη-

τής της ομάδας έχει να κάνει με τη μεσαία γραμ-
μή. Εκεί δηλαδή που αγωνίζεται ο Νταουσβίλι. 
Ο ποδοσφαιριστής είναι τιμωρημένος και δεν θα 
είναι στην αποστολή του αυριανού αγώνα.

Ο Κωστάκης Αρτυματάς θα είναι ο ένας 
ποδοσφαιριστής που θα βρεθεί σε αυτό το ση-
μείο και αναμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο 
παρτενέρ του. Η λογική λέει Μαργκάσα, αλλά 
δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί ο Αμπαρ-
τζουμιάν. Ο Αρμένιος μπορεί να προσφέρει και 
σε εκείνο το σημείο του γηπέδου και είναι ακό-

μα μια επιλογή.
Θυμίζουμε πως πέρα από τον 
τιμωρημένο Νταουσβίλι, δεν 

υπολογίζονται οι τραυματίες 
Γκαλίτσιος και Μπουσουλά-
ντζιτς. Ο Γκαλίτσιος μπορεί 
να προλάβει τον τελικό σε πε-
ρίπτωση που η Ανόρθωση τα 

καταφέρει.
Χρίστος Αποστολίδης

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Η επόμενη μέρα...
Η φετινή πορεία της ΑΕΚ δεν αφήνει 

κανέναν στην ομάδα ικανοποιημένο. Ο 
στόχος για κατάκτηση ενός τίτλου χά-
θηκε πολύ νωρίς, ενώ η ομάδα δεν δι-
εκδίκησε ούτε την έξοδο στην Ευρώπη. 
Αυτά τα στοιχεία έφεραν απογοήτευση 
και στεναχώρια σε όλους στην ομάδα. 
Τώρα είναι η στιγμή που όλοι θα πρέ-
πει να μελετήσουν την επόμενη ημέρα. 
Η ΑΕΚ πρέπει να αλλάξει προς το καλύ-
τερο και να παρουσιαστεί πολύ καλύτε-
ρη τη νέα περίοδο. Μόνο έτσι θα φτάσει 
εκεί που θέλει και θα διεκδικήσει ξανά 
τίτλους. Ο Τσάβι Ρόκα είναι ο αρμόδιος 
για να σχεδιάσει την επόμενη χρονιά και 
φαίνεται πως είναι έτοιμος να προχωρή-
σει σε εισηγήσεις προς τη διοίκηση. Ο 
Ισπανός τεχνικός διευθυντής αποτελεί 
την ελπίδα των φίλων της ομάδας να 
ανατρέψει την κατάσταση και να βά-
λει ξανά το όνομα της ΑΕΚ πολύ ψηλά 
στη... βαθμολογία. Η πρώτη περίπτωση 
που πρέπει να ξεκαθαρίσει είναι αυτή 
του προπονητή και μένει να δούμε εάν 
θα συνεχίσει ο Σωφρόνης Αυγουστή ή 
όχι. Πάντως οι πληροφορίες αναφέρουν 
ότι έχει γίνει κουβέντα με τον Αντόνιο 
Ιντάλγκο και αναμένουμε, πλέον, την 
επίσημη ενημέρωση. Αναμένεται πως 
ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει εντός των 
επόμενων ημερών.

Η ΑΕΛ θέλει απαραίτητα την πρόκριση στο Κύπελλο



ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Έμειναν άλλα τρία βήματα
Άλλα τρία βήματα έμειναν στην Ομόνοια 

για να πετύχει τον αρχικό της στόχο, που 
δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του 
πρωταθλήματος. Άλλα τρία παιχνίδια, εκ 
των οποίων τα δύο είναι εντός έδρας, που 
οι «πράσινοι» θέλουν να κερδίσουν για να 
κατακτήσουν το πρωτάθλημα μετά από 11 
ολόκληρα χρόνια. Στο «τριφύλλι» γνωρίζουν 
ότι κανένα παιχνίδι από αυτά που έχουν 
απομείνει δεν θα είναι εύκολο. Πόσω μάλλον 
όταν τα δύο θα είναι με τις ομάδες της Λεμε-
σού που επίσης διεκδικούν το προβάδισμα. 
Από την άλλη όμως είναι τρία παιχνίδια, στα 
οποία πρέπει να δώσουν ό,τι έχουν και δεν 
έχουν ώστε να απολαύσουν τους καρπούς 
και τους μόχθους μίας ολόκληρης σεζόν με 
τον καλύτερο τρόπο. Η πίστη και η αισιοδο-
ξία έχουν γιγαντώσει εντός της ομάδας. Οι 

παίκτες γνωρίζουν ότι μπορούν να πετύχουν 
τρεις νίκες και να κατακτήσουν τον τίτλο. 
Ταυτόχρονα όμως γνωρίζουν ότι μπορεί και 
να στραβώσει το όλο θέμα. Παραμένουν προ-
σγειωμένοι και πειθαρχημένοι. Παραμένουν 
ταπεινοί και προσηλωμένοι ώστε να επιτευ-
χθεί ο κόσμος, γνωρίζοντας ότι το όφελος 
που θα αποκομίσουν θα είναι προς πολλές 
κατευθύνσεις. Δεν θα αφορά μόνο το σύλλο-
γο αλλά και τους ίδιους προσωπικά. Η Ομό-
νοια έδειξε στον αγώνα με την Ανόρθωση ότι 
ήθελε να κερδίσει και το έκανε πράξη. Κατά 
διαστήματα είχε πολύ καλή απόδοση στον 
αγωνιστικό χώρο. Με επιθετικές αρετές αλλά 
και αμυντικές. Λειτούργησε σε μεγάλο βαθ-
μό το πλάνο του Χένινγκ Μπεργκ, ο οποίος 
παρουσίασε σε άλλον έναν αγώνα την ομάδα 
του πανέτοιμη, παρά τις σημαντικές απουσί-

ες. Πλέον η προσοχή έχει στραφεί στον αγώ-
να της ερχόμενης Δευτέρας, όπου αντίπαλος 
θα είναι η ΑΕΛ. Στόχος το τρίποντο ώστε να 
γίνει άλλο ένα σημαντικό βήμα προς τα 
εμπρός και την ίδια ώρα να τεθεί 
εκτός διεκδίκησης η προσεχής 
αντίπαλος. Η αξιοποίηση της 
έδρας στα δύο παιχνίδια είναι 
απολύτως αναγκαία. Μπορεί 
να απουσιάζει ο κόσμος, μπο-
ρεί να μην υπάρχει η ατμό-
σφαιρα, αλλά η έδρα πρέπει 
να αξιοποιηθεί στο ακέραιο. Άλ-
λωστε κέρδισε και ΑΕΛ και Απόλ-
λωνα στο ΓΣΠ στα παιχνίδια της α’ 
φάσης του πρωταθλήματος. Η ομάδα θα έχει 
αρκετό χρόνο για να προετοιμαστεί για άλλο 
ένα ντέρμπι.

Το όνειρο παρέμεινε ζωντανό. Η κατάκτη-
ση του πρωταθλήματος είναι και δική του 
υπόθεση πλέον. Ο Απόλλωνας με τη νίκη 
του επί της ΑΕΛ -την πρώτη φετινή και 
μετά από ένα χρόνο- κρατάει την 
τύχη στα χέρια του για να κα-
τακτήσει τον τίτλο. Οι τρεις 
βαθμοί διαφορά από την 
κορυφή κάλλιστα μπορούν 
να καλυφθούν με δεδομένο 
ότι υπάρχει και ο αγώνας 
με την πρωτοπόρο Ομόνοια 
την τελευταία αγωνιστική. 

Μέχρι τότε όμως μεσολαβούν δύο παιχνίδια 
εντός έδρας, τα οποία πρέπει να κερδηθούν, 
ευελπιστώντας την ίδια ώρα η Ομόνοια να 

έχει απώλειες. Στον Απόλλωνα γνωρίζουν 
ότι τα δύο επόμενα παιχνίδια δεν 

θα είναι εύκολα. Ούτε η ΑΕΚ 
σε πρώτη φάση, ούτε και ο 
Ολυμπιακός στη συνέχεια θα 
είναι εύκολοι αντίπαλοι. Σε 
καμία περίπτωση δεν υπάρ-
χει υποτίμηση, αλλά ούτε 

και υπεροψία. Αντίθετα, στον 
Απόλλωνα παραμένουν προ-

σγειωμένοι και ταπεινοί. Θέλουν παιχνίδι με 
παιχνίδι να κάνουν το βήμα προς την κατά-
κτηση του τίτλου. Επόμενος αντίπαλος η ΑΕΚ 
το ερχόμενο Σάββατο και ο Απόλλωνας κα-
λείται να κολλήσει δεύτερη συνεχόμενη νίκη. 
Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, οι Δη-
μητρίου και Βασιλείου θα είναι εκτός, όπως 
επίσης και οι δύο παίκτες που προσβλήθη-
καν από κορονοϊό. Από εκεί και πέρα, τα τεστ 
στην ομάδα γίνονται επί καθημερινής βάσης 
ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω δυσάρεστες 
καταστάσεις που μπορεί να πληγώσουν την 
ομάδα. 

Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα για το ΑΠΟΕΛ

Απόλλωνας: Είναι και δική του υπόθεση πλέον

Ξεκαθαρίζει σήμερα  
ή αύριο για Κούσουλο

Ο Ιωάννης Κούσουλος έγινε ανα-
γκαστική αλλαγή στον αγώνα με 
την Ανόρθωση, καθώς ο διεθνής 
Κύπριος μέσος ένιωσε σφίξιμο στο 
πόδι. Εκ πρώτης δεν φαντάζει να 
είναι κάτι σοβαρό, με τον Ιωάννη 

Κούσουλο να δοκιμάζει σήμερα ή 
αύριο να προπονηθεί. Αν δεν 

νιώσει οποιαδήποτε ενό-
χληση, τότε θα είναι στην 
αποστολή. Σε διαφο-
ρετική περίπτωση θα 
περάσει από ιατρικές 
εξετάσεις για να διαπι-

στωθεί αν το πρόβλημα 
είναι σοβαρό. Πάντως 

ο διεθνής μέσος τις προη-
γούμενες ημέρες χρειάστηκε 

να ξεκουραστεί. Από εκεί και πέρα 
δεδομένα είναι εκτός οι τραυματίες 
Κίκο και Ασάντε. Επιστρέφουν οι 
Χούμποτσαν και Ντούρις που εξέ-
τισαν την τιμωρία τους. Παραμένει 
αμφίβολος ο Λοΐζος Λοΐζου, αν και 
οι εκτιμήσεις είναι με το μέρος του, 
αφού φαίνεται ότι το διάστρεμμα 
στον αστράγαλο δεν θα τον κρατήσει 
εκτός αποστολής. 

Με βάση λοιπόν τα πιο πάνω δε-
δομένα, εκείνο που ανησυχεί σε με-
γάλο βαθμό είναι κατά πόσο ο Ιωάν-
νης Κούσουλος θα είναι έτοιμος. Η 
παρουσία του στο χώρο της μεσαίας 
γραμμής είναι καταλυτική, αφού δι-
ανύει την καλύτερη του σεζόν στην 
καριέρα του. Είναι ο ποδοσφαιρι-
στής που δίνει τα πάντα στον αγωνι-
στικό χώρο. Πάθος, δύναμη, θέληση 
και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 
είναι εκ των αρχηγών της ομάδας. 
Οι επιστροφές των Χούμποτσαν και 
Ντούρις γεμίζουν το οπλοστάσιο του 
Νορβηγού προπονητή, που δεν ανα-
μένεται εκτός απροόπτου να προβεί 
σε αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση 
με τον προηγούμενο αγώνα. Άλλω-
στε το απέδειξε ο Νορβηγός ότι εν-
δεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει.

ΕΝΠ

Αξιοποίηση έδρας
Η παραμονή της Ένωσης περνά από 

το «Τάσος Μάρκου». Εάν η Ένωση θέλει 
να διεκδικήσει τις όποιες ελπίδες της 
έχουν απομείνει, θα πρέπει άμεσα ν’ αξι-
οποιήσει την έδρα της. Στην προτελευ-
ταία θέση που είναι σήμερα με τους 28 
βαθμούς, σε καμία των περιπτώσεων δεν 
υπάρχουν περιθώρια για άλλες απώλει-
ες. Ακολουθούν άλλα τρία συνεχόμενα 
εντός έδρας παιχνίδια με Νέα Σαλαμίνα, 
Καρμιώτισσα και Πάφο, τα οποία πρέπει 
να κερδίσει. Να σημειωθεί πάντως πως 
το αρνητικό στοιχείο για τους «βυσσινί» 
είναι το ότι στην έδρα τους έχουν να κερ-
δίσουν πάνω από δύο μήνες. Συγκεκρι-
μένα, κέρδισαν για τελευταία φορά στις 4 
Φεβρουαρίου με 1-0 τον Ερμή. Από εκεί 
και έπειτα δεν γεύτηκαν ξανά τη χαρά 
της νίκης.

Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα στο ΑΠΟΕΛ. 
Η αυριανή επαναληπτική αναμέτρηση με την 
Ανόρθωση είναι το παιχνίδι της χρονιάς μέχρι 
στιγμής. Δεν χρειάζεται να γραφτούν και πολ-
λά, γιατί είναι το παιχνίδι της χρονιάς. Απλά 
μόνο ότι με ανατροπή των δεδομένων και πρό-
κριση στον τελικό, πρωτίστως θα διεκδικήσει 
τίτλο σε μια κακή σεζόν και κατά δεύτερο θα 
διεκδικήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο που άπαντες 
γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι αυτό σε οικο-
νομικά αλλά και αγωνιστικά επίπεδα. Η αυρι-
ανή λοιπόν αναμέτρηση είναι το άλφα και το 
ωμέγα για τους «γαλαζοκίτρινους». Τυχόν μη 
πρόκριση απλά θα ολοκληρώσει με τον χειρό-

τερο τρόπο μια αποτυχημένη χρονιά. Στο ΑΠΟ-
ΕΛ φυσικά δεν σκέφτονται κάτι τέτοιο. Υπάρχει 
μεγάλη αισιοδοξία και πάνω απ’ όλα πίστη ότι η 
ομάδα θα βρεθεί στον τελικό για να διεκδικήσει 
το κύπελλο. Η ήττα από τον Ερμή δεν ενόχλησε 
κανέναν, αφού η προσοχή είναι στον αυριανό 
αγώνα. Εκεί όπου ο Σάββας Πουρσαϊτίδης θα 
παρατάξει ό,τι καλύτερο διαθέτει επαναφέρο-
ντας βασικούς ποδοσφαιριστές στο αρχικό σχή-
μα. 

Σε μία άλλη εξέλιξη, άσχημα ήταν τα νέα 
για τον νεαρό Σταύρο Γαβριήλ, ο οποίος έχει 
υποστεί ρήξη χιαστού και ρήξη έσω πλάγιου 
συνδέσμου. Θα προχωρήσει σε χειρουργική 

επέμβαση για αποκατάσταση. Προβλεπόμενος 
χρόνος επιστροφής είναι μεταξύ 6 και 8 μηνών.

Στο μεταξύ, το ΑΠΟΕΛ προχώρησε σε καταγ-
γελία του διαιτητή, Λούκα Σωτηρίου, προς την 
ΚΟΠ. Σε μακροσκελή επιστολή της, η διοίκηση 
της εταιρείας επισημαίνει τα σημεία στα οποία 
εστιάζεται η καταγγελία του διαιτητή για τον 
αγώνα με τον Ερμή, κάνοντας λόγο για ψευ-
δείς αναφορές στο φύλλο αγώνος. Παράλληλα, 
ζητά συνάντηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής 
Διαιτησίας, προκειμένου να δώσει περαιτέρω 
λεπτομέρειες για τη στάση του εν λόγω διαιτη-
τή, τον οποίο χαρακτηρίζει ως ανεπιθύμητο για 
τους αγώνες της ομάδας.

Η Ομόνοια επικεντρώθηκε ήδη στον αγώνα με την ΑΕΛ
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Νέα Σαλαμίνα και Καρμιώτισσα εξήλθαν ισό-
παλες 1-1, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του 
Β’ Ομίλου της δεύτερης φάσης του Πρωταθλή-
ματος CYTA. Η Νέα Σαλαμίνα άνοιξε το σκορ με 
πέναλτι του Βάγκνερ στο 40ό λεπτό και η Καρ-
μιώτισσα ισοφάρισε στο 42ο λεπτό με τον Ρομό.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν στην 11η θέση 
και έφτασαν τους 34 βαθμούς. Η ομάδα των Πο-
λεμιδιών έφτασε τους 23 βαθμούς και παρέμεινε 
στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, αλλά έχει 
αγώνα λιγότερο.

Η πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα ήρθε στο 2’ 
και ήταν για τη Νέα Σαλαμίνα. Μετά από εκτέλε-
ση κόρνερ του Κονφέ, ο Βάγκνερ έκανε το σουτ, 
αλλά η μπάλα πέρασε έξω. Η ομάδα της Αμμο-
χώστου απείλησε και στο 9’ με την κεφαλιά του 
Τσουκαλά, η οποία πέρασε έξω.

Η Καρμιώτισσα στο 12’ είχε την ευκαιρία να 
ανοίξει το σκορ, αλλά το σουτ του Ρομό βρήκε σε 
ετοιμότητα τον Κίσσα που μπλόκαρε.

Από κει και πέρα, οι «ερυθρόλευκοι» ανέλαβαν 
πλήρως τα ηνία του αγώνα και στο 20’ ο Οσέι 
έκανε το σουτ με την μπάλα να περνάει έξω. Στο 
32’ ο Κίττος μάζεψε την κεφαλιά του Τσουκαλά, 
μετά την μπαλιά του Οσέι.

Η πίεση της Νέας Σαλαμίνας απέφερε τελικά 
καρπούς στο 40’. Ο Ντουβεντρού κέρδισε πέναλτι 

σε ανατροπή από τον Πέρεζ. Την εκτέλεση ανέλα-
βε ο Βάγκνερ, ο οποίος ήταν εύστοχος και «έγρα-
ψε» το 1-0.

Παρ’ όλα αυτά η Καρμιώτισσα αντέδρασε και 
ισοφάρισε σε 1-1 δύο λεπτά αργότερα (42’) με 
ωραίο πλασέ του Ρομό από το ύψος της μεγάλης 
περιοχής. Το σουτ του Οσέι στο 45’ πέρασε έξω 
για τη Νέα Σαλαμίνα.

Στην επανάληψη ο ρυθμός του αγώνα έπεσε 
σε σχέση με το πρώτο μέρος. Χρειάστηκε να περι-
μένουμε μέχρι το 73’ για την πρώτη καλή στιγμή 
στην επανάληψη, η οποία ήταν για τη Νέα Σα-
λαμίνα. Συγκεκριμένα, μετά από εκτέλεση φάουλ 

του Βαρέλα, ο Κίττος έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ!
Στη συνέχεια η ομάδα της Αμμοχώστου προ-

σπάθησε να ανεβάσει την απόδοσή της και κατά-
φερε να γίνει σαφώς πιο επιθετική. Η Καρμιώτισ-
σα από την πλευρά της περιορίστηκε σε παθητικό 
ρόλο. Στο 83’ η μπαλιά-σουτ του Μπρέμο ανά-
γκασε τον Κίττο να διώξει εντυπωσιακά. Παρ’ όλα 
αυτά και κόντρα στη ροή η ομάδα των Πολεμι-
διών λίγο έλειψε να «κλέψει» τη νίκη όταν στο 
87’ της δόθηκε πέναλτι σε ανατροπή του Κωμοδί-
κη από τον Χριστοφόρου. Εν τέλει ο διαιτητής της 
αναμέτρησης, Τιμόθεος Χριστοφόρου, έδωσε φά-
ουλ εκτός περιοχής μετά από υπόδειξη του VAR. 

ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Πήραν από ένα βαθμό...

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ:

Κίσσας, Σεργίου, 
Καμισόκο, 

Ντουβεντρού (80’ 
Πικής), Βάγκνερ, 

Οσέι (80’ Κρεχίν), 
Τσουκαλάς, Νικολάου 

(46’ Μπρένο), 
Χριστοφόρου, Κονφέ, 
Σανγκό (69’ Βαρέλα)

Σκόρερ: 40’ πεν. 
Βάγκνερ

Κίτρινη: Σανγκό, 
Καμισόκο
Κόκκινη: -

Διαιτητής: Χριστοφή 
Τιμόθεος ( Πέτρου 

Πέτρος, Σάββα 
Γιώργος)

VAR: Σωτηρίου 
Λούκας (AVAR: 

Αναστασίου Ιωάννης)

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ:

Κίττος, Ευσταθίου, 
Ρομό, Χριστοφή, 
Πέρεζ, Ι. Σάσι, 
Χατζηβασίλης, 

Χρίστου, Καψός, 
Χέρκοβιτς (59’ 

Κωμοδίκης), 
Νεοφύτου

Σκόρερ: 42’ Ρομό
Κίτρινη: Καψός, 

Νεοφύτου, Ι. Σάσι
Κόκκινη: -

02’
Μετά από εκτέλεση κόρνερ του 
Κονφέ, ο Βάγκνερ έκανε το σουτ, 
αλλά η μπάλα πέρασε έξω.

09’
Η Νέα Σαλαμίνα απείλησε με την 
κεφαλιά του Τσουκαλά από καλή 
θέση, η οποία πέρασε όμως έξω.

12’
Η Καρμιώτισσα είχε την ευκαιρία να 
ανοίξει το σκορ, αλλά το σουτ του 
Ρομό βρήκε σε ετοιμότητα τον Κίσσα 
που μπλόκαρε.

20’
Ο Οσέι έκανε το σουτ από καλή 
θέση, με την μπάλα να περνάει έξω.

32’
Ο Κίττος μάζεψε την κεφαλιά του 
Τσουκαλά, μετά την μπαλιά που 
έκανε ο Οσέι.

40’
ΓΚΟΛ (1-0): Ο Ντουβεντρού κέρδισε 
πέναλτι σε ανατροπή από τον Πέρεζ 
για τη Νέα Σαλαμίνα. Την εκτέλεση 
του πέναλτι ανέλαβε ο Βάγκνερ, ο 
οποίος ήταν εύστοχος και «έγραψε» 
το 1-0 για τους «ερυθρόλευκους».

42’
ΓΚΟΛ (1-1): Μόλις δύο λεπτά 
κράτησε το προβάδισμα της Νέας 
Σαλαμίνας, καθώς η Καρμιώτισσα 
ισοφάρισε σε 1-1 με ωραίο πλασέ 
του Ρομό από το ύψος της μεγάλης 
περιοχής.

45’
Το σουτ του Οσέι από ευνοϊκή θέση 
πέρασε έξω για τη Νέα Σαλαμίνα.

73’
Μετά από εκτέλεση φάουλ του 
Βαρέλα, ο Κίττος έδιωξε δύσκολα σε 
κόρνερ!

83’
Η μπαλιά-σουτ του Μπρέμο 
ανάγκασε τον Κίττο να διώξει 
εντυπωσιακά.

87’ 
Αρχικά δόθηκε πέναλτι σε 
ανατροπή του Κωμοδίκη από τον 
Χριστοφόρου. Εν τέλει ο διαιτητής 
της αναμέτρησης, Τιμόθεος 
Χριστοφόρου, έδωσε φάουλ εκτός 
περιοχής μετά από υπόδειξη του 
VAR.

ΠΑΛΕΨΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ, ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 1-1

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΟΝΤΙΚΟΣ:
«Ξεκινήσαμε το παιχνίδι με ένα σύστημα 4-4-2 

και ο αντίπαλος τα πρώτα λεπτά ήταν καλύτερος 
και μας δημιούργησε κάποια προβλήματα. Είδαμε 
τα λάθη μας και αλλάξαμε το σύστημά μας σε 4-2-
3-1 με μια εσωτερική αλλαγή. Το δεύτερο ημίχρο-
νο η ομάδα που έκανε τις ευκαιρίες για τη νίκη 
ήταν η Καρμιώτισσα ξεκάθαρα. Είχαμε μεγάλες 
προϋποθέσεις και ευκαιρίες για να πάρουμε τη 
νίκη».

ΧΡΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ:
«Είχαμε ένα παιχνίδι με μοναδικό στόχο τους 

τρεις βαθμούς. Προερχόμασταν από άσχημα απο-
τελέσματα και έπρεπε οπωσδήποτε να πάρουμε 
το τρίποντο. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, 
πιέσαμε σωστά και καταφέραμε να προηγηθούμε. 
Ούτε για ένα λεπτό δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε 
το αποτέλεσμα. Είναι αποτέλεσμα που δεν θέλαμε. 
Θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να πάρουμε 
τους βαθμούς που χρειάζονται».
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κόσμος των ΣΠΟΡ Κύπρο η τελική φάση  
του EURO U17

Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, 
η οποία συνεδρίασε χθες στην Ελβετία, 
αποφάσισε την ανάθεση της τελικής 
φάσης του EURO U17 του 2024 στην 
Κύπρο!

Στη συνεδρία της 
Εκτελεστικής Επιτρο-
πής της UEFA συμμε-
τείχε και ο πρόεδρος 
της ΚΟΠ, Γιώργος 
Κούμας.

Όπως είναι γνω-
στό, η UEFA μάς είχε 
αναθέσει τη διοργά-

νωση της τελικής φάσης του φετινού 
EURO U17, το οποίο όμως αναβλήθη-
κε λόγω της πανδημίας του κορονο-
ϊού.

Με τη χθεσινή της απόφαση, η Ευ-
ρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου 
επαναβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της 
προς την ΚΟΠ για τη φιλοξενία μιας 
διοργάνωσης υψηλού επιπέδου, όπως 
είναι η τελική φάση του EURO U17.

Ελλάδα: Πολύτιμος βαθμός 
για τη Λάρισα

Άντεξε στο «Αθανάσιος Διάκος» 
η ΑΕΛ, η οποία κατάφερε να πά-
ρει το βαθμό της ισοπαλίας (0-0) 
κόντρα στη Λαμία, στο πλαίσιο της 
4ης αγωνιστικής των 
πλέι άουτ της Σού-
περ Λιγκ 1.

Οι γηπεδούχοι 
ήταν ανώτεροι 
και είχαν δύο δο-
κάρια στο πρώτο 
ημίχρονο με τον 
Ντέλετιτς, οι Θεσσα-
λοί είδαν την εστία τους 
να μην παραβιάζεται μέχρι και το 
τελευταίο σφύριγμα και έτσι ανέ-
βηκαν στην προτελευταία (7η) θέση 
της βαθμολογίας με 24 πόντους. 
Όσους δηλαδή έχει και ο Παναιτω-
λικός, από τον οποίον όμως υπερ-
τερούν στη μεταξύ τους ισοβαθμία. 
Ταυτόχρονα, η Λάρισα βρίσκεται 
στο -1 από τον 6ο ΟΦΗ και στο -7 
από τη Λαμία.

Τότεναμ: Επίσημα τέλος  
ο Ζοσέ Μουρίνιο

Η διοίκηση της Τότεναμ απο-
φάσισε να απομακρύνει από την 
τεχνική ηγεσία τον Ζοσέ Μουρίνιο, 
ο οποίος ήταν στην τεχνική ηγε-
σία από τον Νοέμβριο του 2019 

και είχε συμβόλαιο 
μέχρι το καλοκαίρι 
του 2023.

Η απόφαση τα-
ράζει τα νερά της 
ομάδας, λίγες ημέ-
ρες πριν τον τελι-
κό του Λιγκ Καπ 
με τη Μάντσεστερ 

Σίτι την προσεχή Κυριακή (25/04). 
Η Τότεναμ είναι στην 7η θέση της 
Πρέμιερ Λιγκ με 50 βαθμούς, γεγο-
νός που δεν έχει ικανοποιήσει τη 
διοίκηση, που επέλεξε να βάλει τέ-
λος στη συνεργασία τους πρόωρα. 
Αντικαταστάτης του Πορτογάλου 
προπονητή θα είναι προσωρινά 
ο Ράιαν Μέισον μέχρι να βρεθεί ο 
επόμενος.

Ξεκάθαρος για τους παίκτες ο Τσέφεριν
Σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση 

έστειλε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ 
Τσέφεριν. Συγκεκριμένα, ο Τσέφε-
ριν τόνισε πως οι παίκτες των 
ομάδων της Σούπερ Λιγκ (βλ. 
σελ. 20), δεν θα έχουν δι-
καίωμα συμμετοχής στις 
διοργανώσεις της FIFA 
και της UEFA.

«Οι παίκτες που θα 
παίξουν στη Σούπερ Λιγκ 
δεν θα έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στο Παγκόσμιο 

Κύπελλο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. 
Δεν θα έχουν δικαίωμα να παίξουν με τις 

εθνικές τους ομάδες», είπε ο πρόε-
δρος της UEFA και συμπλήρωσε:

«Η Σούπερ Λιγκ είναι μια 
απαίσια πρόταση, οι λίγες 
συμμετέχουσες ομάδες τρο-
φοδοτούνται από απληστία. 
Η Σούπερ Λιγκ είναι απλά 
ένα θέμα χρημάτων, τη 
στιγμή που η UEFA επανε-

πενδύει το 90% των κερδών 
της στο ποδόσφαιρο. Η Σού-

περ Λιγκ υποτιμά και προσβάλλει όλους 
όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, και δεν θα 
τους αφήσουμε να μας το στερήσουν».

Από κει και πέρα, αρκετά μέλη από τις 
ομάδες που συμμετέχουν στη Σούπερ Λιγκ 
παραιτήθηκαν από τη θέση τους στην 
Ένωση Συλλόγων της Ευρώπης (ECA).

Ο πρόεδρος της ECA και της Γιουβέ-
ντους, Αντρέα Ανιέλι, παραιτήθηκε όπως 
έπραξε και από τη θέση του στην Εκτελε-
στική Επιτροπή της UEFA. Παραιτήθηκαν 
επίσης Μίλαν, Ίντερ και Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ.

Νίκη για την Πάφος FC
Με γκολ των Μπεριγκό και Τόρες η Πά-

φος FC επικράτησε με 2-0 του Εθνικού Άχνας 
μέσα στο «Δασάκι», στο πλαίσιο της 7ης αγω-
νιστικής του Β’ ομίλου της δεύτερης φάσης 
του Πρωταθλήματος CYTA.

Η ομάδα της Πάφου πέτυχε έτσι την 3η 
της σερί νίκη στο πρωτάθλημα, έφτασε τους 
45 βαθμούς και πλησίασε στον ένα βαθμό 
τον πρωτοπόρο του ομίλου, ΑΠΟΕΛ. Από την 
άλλη πλευρά, ο Εθνικός Άχνας είδε το δικό 
του σερί των πέντε νικών στο πρωτάθλημα να 
σταματάει και παρέμεινε στους 37 βαθμούς.

Όσον αφορά τον αγώνα, η Πάφος FC ήταν 
καλύτερη από τον Εθνικό Άχνας, αλλά το 
πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 0-0. 
Στην επανάληψη η παφιακή ομάδα μπήκε 
επιθετικά και κατάφερε να ανοίξει το σκορ 
στο 54’ με τον Μπεριγκό. Τη νίκη για τους 
φιλοξενούμενους σφράγισε στο 89’ ο Τόρες, ο 
οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Εθνικός: Μπογκατίνοφ, Ουαλί (54’ Κ. 
Ηλία), Περατικός, Παπαγεωργίου (54’ Μιγκε-
λίτο), Ντέιβινσον (80’ Κουμής), Χουντόμπιακ, 
Ζάκπα, Γκόρουπετς (80’ Κυπριανού), Χριστο-
φή, Ταράσοφς, Μάιντεβατς (38’ Ηλία)

Πάφος FC: Ρούτκο, Σάιθ, Αραγιούρι 
(90’+2’ Αντωνίου), Κβίντα, Φουρ, Αουρέλιο 
(90’+2’ Σπόντας), Πάντσεον, Πάνιτς, Βαλακάρι 
(87’ Καμπράλ), Μέρφι (75’ Τόρες), Μπεριγκό

Διαιτητής: Νικολάου Γιώργος (Ανδρέου 
Π. Ανδρέας, Μαρίνου Μιχάλης)

4ος: Αναστάση Αναστάσης
VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης (AVAR: Νε-

οκλέους Νικόλας)
Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

Δηλώσεις προπονητών
Φανερά ικανοποιημένος ήταν ο προπονη-

τής της Πάφος FC, Στιβ Κωνσταντινίδης, μετά 
τη νίκη επί του Εθνικού. «Κάναμε ένα αρκε-
τά καλό παιχνίδι, το οποίο ελέγξαμε από την 
αρχή ως το τέλος. Νομίζω ότι η Άχνα είναι μία 
από τις καλύτερες ομάδες που έχουμε αντα-
γωνιστεί και θέλω να δώσω τα συγχαρητή-
ριά μου στον Ηλία για τη δουλειά που κάνει. 
Για μας ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι στην 
προσπάθεια που κάνουμε για να τερματίσου-
με πρώτοι στο γκρουπ. Ή Άχνα προερχόταν 
από τέσσερις σερί νίκες και ξέραμε ότι ήταν 
δύσκολο παιχνίδι. Είχαμε ένα σωστό τακτικό 
πλάνο και δεν τους αφήσαμε να παίξουν από 
τις πτέρυγες. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη νίκη 

για μας. Την αφήνουμε τώρα πίσω και κοιτά-
με τα ματς με Καρμιώτισσα και ΕΝΠ».

Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής 
του Εθνικού Άχνας, Ηλίας Χαραλάμπους, 
ανέφερε: «Αντιμετωπίσαμε έναν πολύ 
καλό αντίπαλο, γνωρίζαμε τη δυσκολία. 
Δεν πήραμε κάτι. Ο στόχος ήταν οι τρεις 
βαθμοί, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ο δρό-
μος είναι μακρύς. Είχαμε πέντε σερί νίκες. 
Δεν μπορείς να κερδίζεις όλα τα παιχνίδια. 
Κερδίζουμε όλοι μαζί, χάνουμε όλοι μαζί. 
Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι 
να αφήσουμε πίσω αυτό το παιχνίδι. Βλέ-
πουμε το ΑΠΟΕΛ. Βλέπουμε παιχνίδι με 
παιχνίδι. Ο Μάιντεβατς δεν ξέρουμε πόση 
ζημιά έχει. Θα δούμε».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Η αντίδραση της Κομισιόν
«Οι διαφορές που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση του αθλητισμού 

μπορούν συνήθως να αντιμετωπίζονται καλύτερα από τους αρμόδιους 
φορείς διαιτησίας και τα εθνικά δικαστήρια», τονίζει μεταξύ άλλων η Κο-
μισιόν σχετικά με τις διενέξεις που έχουν προκύψει μεταξύ FIFA, UEFA 
και των διοργανωτών της μελλο-
ντικής Ευρωπαϊκής Σούπερ Λιγκ. 

Συγκεκριμένα, η αρμόδια εκ-
πρόσωπος της Κομισιόν, Σόνια 
Γκοσποντίνοβα, απαντώντας σε 
ερώτημα του ΚΥΠΕ ανέφερε: «Ο 
αθλητισμός -συμπεριλαμβανομέ-
νου του ποδοσφαίρου- αποτελεί 
μέρος του κοινωνικού ιστού. Η 
Κομισιόν υπερασπίζεται ένα ευ-
ρωπαϊκό μοντέλο αθλητισμού, το 
οποίο είναι μοναδικό με διάφο-
ρους τρόπους».

FIFPRO

Θα προστατεύσει τους παίκτες
Η ανακοίνωση για τη δημιουργία της «Σούπερ Λίγκας» από δώδεκα 

ευρωπαϊκούς συλλόγους φέρνει στους παίκτες και στις ενώσεις τους πολ-
λές ανησυχίες και ερωτήματα σχετικά με τον αντίκτυπό της, σύμφωνα με 
την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαιριστών (FIFPRO). «Η απειλή μιας 
αποσχιστικής διοργάνωσης και οι 
επακόλουθες παραχωρήσεις στη 
μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών 
διοργανώσεων έχουν διαμορφώ-
σει τον τρόπο λήψης αποφάσεων 
εδώ και χρόνια. Οι παίκτες συνεχί-
ζουν να χρησιμοποιούνται ως πε-
ριουσιακά στοιχεία και ως μοχλός 
πίεσης σε αυτές τις διαπραγματεύ-
σεις. Θα αντιταχθούμε σθεναρά σε 
μέτρα από κάθε πλευρά που θα 
παρακωλύουν τα δικαιώματα των 
παικτών.

Επικράτησε εύκολα του Εθνικού Άχνας με 2-0 για το πρωτάθλημα

ΤΡΙΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

{ Πλήρης αθλητική ενημέρωση από την Κύπρο και τον κόσμο }
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