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Το μόνο που ενδιαφέρει τον
Κέρκεζ είναι η πρόκριση

ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΜΕ 2-0 ΓΝΩΡΙΣΕ Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΤΙΝΑΜΟ
ΖΑΓΚΡΕΜΠ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ
ΣΕΛ. 22

ΣΕΛ. 23

Πλήττουν την προσπάθεια για λύση
τα νέα τετελεσμένα στο Βαρώσι

Εάν δεν θέσουμε την Τουρκία ενώπιον των ευθυνών της, θα προωθεί τα διχοτομικά της σχέδια
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 3, 6, 7

Άρση του καθεστώτος στρατιωτικοποιημένης
περιοχής για ένα κομμάτι που αντιστοιχεί στο
3,5% της περιφραγμένης πόλης

Άνοιγμα του κλειστού Βαρωσίου μέσω της
«επιτροπής ακίνητης περιουσίας» με σεβασμό
στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα...

Συνέρχεται σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο.
Διαβήματα προς την ΕΕ και στα μόνιμα μέλη
του Συμβουλίου Ασφαλείας

Ταγίπ Ερντογάν: Τούρκοι
της Κύπρου και όχι
«βορράς - νότος»
Δεν θα έχουμε το ντέρτι «νότου - βορρά», ο τ/κ «λαός»
θα συνεχίσει στο δρόμο του πολύ πιο δυνατός, δήλωσε ο
Τούρκος Πρόεδρος, λέγοντας ότι πλέον θα λένε οι Τούρκοι της Κύπρου. Την ίδια στιγμή, εντείνονται οι προσπάθειες του ψευδοκράτους για αναγνώριση από το Αζερμπαϊτζάν. ΣΕΛ. 3

»

Χορήγηση 2ης δόσης
εμβολίου στην Κύπρο
σε εμβολιασθέντες
με την 1η δόση
στο εξωτερικό ΣΕΛ. 8

»

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΕ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ

Το «υπουργικό συμβούλιο» έλαβε την απόφαση για το Βαρώσι την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ο «πρωθυπουργός»
Ερσάν Σανέρ. Αναφέρθηκε στο άνοιγμα περιοχής που, όπως περιέγραψε, φαίνεται πως είναι ανατολικά του Β’ Γυμνασίου Αμμοχώστου και γειτνιάζει με την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης. (σ.σ.: ανάμεσα στην Αγία Αικατερίνη και την
Αγία Ζώνη). ΣΕΛ. 3, 6, 7

Αυξητική ροή
τουριστών και φήμες
για τουρίστες
με ψεύτικα
πιστοποιητικά ΣΕΛ. 9

»

»

Αύξηση ποινής
καταδικασθέντος για
υποθέσεις βιασμού
από 8 σε 12 χρόνια
φυλάκισης ΣΕΛ. 10
dialogos.com.cy

|

Προχωρεί και
ολοκληρώνεται
η ένταξη του ΑΞΙΚ
υπό την αιγίδα
του ΤΕΠΑΚ ΣΕΛ. 10

Άμεση ενημέρωση με άποψη
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της σύνταξης
Του
Νεόφυτου Νεοφύτου

Οι παλινδρομήσεις άφησαν αναξιοποίητη την πρόταση Χριστόφια για Βαρώσι

Η συντονισμένη κίνηση Ερντογάν - Τατάρ
για άνοιγμα μικρού μέρους της κλειστής πόλης των Βαρωσίων παραβιάζει το υφιστάμενο
στάτους κβο και δημιουργεί νέα τετελεσμένα
επί εδάφους. Είναι αρνητική εξέλιξη με άμεσες
επιπτώσεις στο εδαφικό και περιουσιακό, αλλά
και με σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στη συνολική επίλυση του Κυπριακού στη συμφωνημένη
βάση λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Είναι απόφαση που παραβιάζει ισχυρές
αποφάσεις και ψηφίσματα του ΟΗΕ, τα οποία
αναφέρονται ειδικά για την κλειστή πόλη των
Βαρωσίων και τα οποία προβλέπουν επιστροφή της πόλης στους νόμιμους κατοίκους της.
Η κίνηση Ερντογάν - Τατάρ έστω «πιλοτική»,

στο παρά πέντε

όπως την χαρακτήρισαν, είναι ίσως η πιο αρνητική εξέλιξη μετά από την ανακήρυξη του
ψευδοκράτους τον Νοέμβριο του 1983 από τον
Ραούφ Ντενκτάς. Είναι νέα προκλητική και διχοτομική ενέργεια, αφού σε όλα σχεδόν τα υπό
συζήτηση σχέδια για λύση του Κυπριακού, το
Βαρώσι επιστρεφόταν υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση.
Οι νέες εξελίξεις στο Βαρώσι μάς υπενθυμίζουν το τρίπτυχο των προτάσεων Δ. Χριστόφια.
Ο αείμνηστος Δημήτρης Χριστόφιας είχε υποβάλει το καλοκαίρι του 2010 το γνωστό τρίπτυχο στο Κυπριακό που είχε στόχο την ώθηση της
διαπραγματευτικής διαδικασίας. Διασύνδεση
των κεφαλαίων του εδαφικού, περιουσιακού

θετικά βήματα για επιστροφή των Βαρωσίων.
Δυστυχώς, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στα οκτώ
χρόνια που διαχειρίζεται το Κυπριακό επέλεξε
το δρόμο των υποχωρήσεων από τις συγκλίσεις
και των παλινδρομήσεων. Αποτέλεσμα να επιτραπεί στην Άγκυρα σε μια περίοδο απραξίας
και απουσίας ουσιαστικών συνομιλιών να προχωρήσει σε νέα τετελεσμένα για το Βαρώσι. Τετελεσμένα που εμποδίζουν την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών, αλλά και δημιουργούν
νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά τη λύση στη βάση
της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Είτε
γίνονται άμεσες και αποφασιστικές κινήσεις για
επιστροφή στο σωστό πλαίσιο, είτε οδηγούμαστε στην οριστική διχοτόμηση.

Ένας θάνατος και 995 νέα περιστατικά κορονοϊού ανακοινώθηκαν χθες
Νοσηλεύονται
231 ασθενείς
COVID-19, εκ των
οποίων οι 59 σε
σοβαρή κατάσταση

Πάφος
Αποφασίστηκε η ανακαίνιση του
διατηρητέου κτιρίου της οδού Αθηνάς
Προς άμεση υλοποίηση οδηγείται η ανακαίνιση
του διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Αθηνάς,
ιδιοκτησίας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) και η ταυτόχρονη ανέγερση τριώροφου
κτιρίου, μαζί με χώρο στάθμευσης και αποθηκευτικό χώρο στο υπόλοιπο μέρος του οικοπέδου,
για τη στέγαση των πέντε Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πάφου. Το
έργο θα στοιχίσει περίπου 7 εκατ. ευρώ και το κόστος θα καλυφθεί από το ΤΚΑ και την υλοποίησή
του θα αναλάβει ο Δήμος Πάφου.

και εποίκων, τη μορφή της διεθνούς διάσκεψης
και την Αμμόχωστο. Στόχος της πρότασης για
το Βαρώσι ήταν η εφαρμογή του ψηφίσματος
550 για επιστροφή της πόλης στους νόμιμους
κατοίκους της και άνοιγμα του λιμανιού υπό
την αιγίδα του ΟΗΕ ή της ΕΕ για εμπορική
αξιοποίηση από τους Τουρκοκύπριους. Η Τουρκία, σύμφωνα με την πρόταση, θα επωφελείτο
με την προώθηση της ενταξιακής της πορείας, αφού θα άνοιγαν νέα κεφάλαια που ήταν
«παγωμένα». Αν η πρόταση αυτή υιοθετείτο
από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ιδιαίτερα μετά
που αναδείχθηκε στην τουρκοκυπριακή ηγεσία
ο Μουσταφά Ακιντζί, τότε η πρόταση ίσως να
προωθείτο και θα μπορούσαν να είχαν γίνει

Ένας άνθρωπος απεβίωσε από τη νόσο
COVID-19, ενώ 995 (ποσοστό θετικότητας: 1,48%) νέα περιστατικά της νόσου
COVID-19 εντοπίστηκαν την Τρίτη από
τα μοριακά τεστ (PCR) και τα τεστ ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test),
ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων σε 93.247.
Το ένα άτομο που απεβίωσε με την τελική αιτία θανάτου να αποδίδεται στη νόσο COVID-19,
αφορά άντρα, ηλικίας 76 ετών, που κατέληξε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των θανάτων με
τελική αιτία τη νόσο COVID-19 ανέρχεται σε 391, εκ των

οποίων: 260 άντρες (67%) και 131 γυναίκες
(33%). Ο μέσος όρος ηλικίας των θανόντων
από την ασθένεια είναι τα 77,2 έτη.
Επίσης, νοσηλεύονται 231 ασθενείς
COVID-19, εκ των οποίων οι 59 σε σοβαρή
κατάσταση. Ποσοστό 90% των νοσηλευόμενων δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού.
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 67.331
τεστ ανίχνευσης της νόσου με τη μοριακή
μέθοδο (PCR) και τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test).
Στα κατεχόμενα καταγράφηκε ένας θάνατος λόγω
κορονοϊού, ενώ ανακοινώθηκαν επίσης 118 νέα περιστατικά COVID-19.

Ντόνφριντ: Η διεθνής κοινότητα να δώσει ισχυρή απάντηση για τα Βαρώσια
Υποψήφια
ΥΦΥΠΕΞ των ΗΠΑ:
«Χρειάζεται να
παραπέμψουμε
την κατάσταση στο
Σ.Α. του ΟΗΕ»

Χρειάζεται να παραπέμψουμε την κατάσταση (με τα Βαρώσια) στο Συμβούλιο Ασφαλείας, χρειάζεται να ενθαρρύνουμε τη διεθνή
κοινότητα να δώσει ισχυρή απάντηση σ’ αυτή
την ενέργεια, ανέφερε η Δρ Κάρεν Ντόνφριντ, υποψήφια Υφυπουργός Εξωτερικών
για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, καταθέτοντας
ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων
της Γερουσίας.
Η Δρ Ντόνφριντ απαντούσε σε ερώτηση του προέδρου
της Επιτροπής, Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο οποίος αναφέρθηκε
στις προκλήσεις της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας και
της Κύπρου και τις προκλητικές εξαγγελίες Ερντογάν για
συνομιλίες μεταξύ δύο κρατών στην Κύπρο και το άνοιγ-

μα τμήματος των Βαρωσίων. Χαρακτήρισε την
«ανάληψη ελέγχου από τους Τουρκοκύπριους
τμημάτων των Βαρωσίων» ως «κίνηση ξεκάθαρα ασύμβατη με τα ψηφίσματα του Σ.Α.».
«Παρόμοιες ενέργειες είναι προκλητικές,
αποσταθεροποιούν την περιοχή και αποτελούν εμπόδιο σε οποιαδήποτε διευθέτηση στη
βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Αν επικυρωθεί ο διορισμός μου, θα εργαστώ στενά μαζί σας σ’ αυτό. Ειδικά για την περίπτωση
των Βαρωσίων, νομίζω χρειάζεται να παραπέμψουμε την
κατάσταση στο Σ.Α. του ΟΗΕ. Χρειάζεται να ενθαρρύνουμε
τη διεθνή κοινότητα να δώσει ισχυρή απάντηση σ’ αυτή
την ενέργεια», σημείωσε.

«Βαθιά ανησυχία» Λονδίνου για τα Βαρώσια
Λάρνακα
Σύλληψη 49χρονου για διαρρήξεις
κατοικιών και κλοπές
Άνδρας ηλικίας 49 ετών συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με
διερευνώμενη υπόθεση διαρρήξεων κατοικιών και
κλοπές στην επαρχία Αμμοχώστου.
Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται ότι
στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διάρρηξης κατοικίας και κλοπής στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, η Αστυνομία προχώρησε βάσει δικαστικού
εντάλματος στη σύλληψη ενός προσώπου. Σε θεληματική του κατάθεση φέρεται να παραδέχθηκε τη
διάπραξη εννέα υποθέσεων διαρρήξεων κατοικιών
και κλοπών, που διαπράχθηκαν τον Ιούλιο.

Το ΗΒ θα
συζητήσει το
θέμα επειγόντως
με άλλα μέλη
του Συμβουλίου
Ασφαλείας
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Η βρετανική κυβέρνηση είναι «βαθιά
ανήσυχη» για την ανακοίνωση που έγινε
κατά την επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν
στην Κύπρο αναφορικά με το άνοιγμα και
την εποίκηση εκ νέου μιας περιοχής που
συνιστά το 3,4% της περίκλειστης περιοχής
των Βαρωσίων, δήλωσε εκπρόσωπος του
Foreign Office. «Η ανακοίνωση αντιτίθεται
στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας
των ΗΕ και στην Προεδρική Δήλωση του Συμβουλίου
Ασφαλείας της 8ης Οκτωβρίου 2020, που καλούσε την
Τουρκία να σταματήσει και να αναστρέψει τις ενέργειές
της στα Βαρώσια», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.
Συνέχισε τονίζοντας ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο υπο-
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Fax Σύνταξης: 22332205
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στηρίζει σθεναρά τα σχετικά ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας που καλύπτουν το
ζήτημα των Βαρωσίων και καλεί όλες τις
πλευρές να συμμορφωθούν με αυτά. Το ΗΒ
θα συζητήσει το θέμα επειγόντως με άλλα
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το ΗΒ καλεί όλες τις πλευρές να μην προβαίνουν σε
οποιεσδήποτε ενέργειες υπονομεύουν τη διαδικασία λύσης του Κυπριακού ή αυξάνουν
τις εντάσεις στο νησί».
Επίσης, η Υφυπουργός Εξωτερικών Γουέντι Μόρτον
της Μ.Β. διαβεβαίωσε χθες για την «ακλόνητη» βρετανική στήριξη σε μία συνολική, δίκαιη και με διάρκεια
λύση του Κυπριακού.
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Εντείνονται οι προσπάθειες
του ψευδοκράτους για
αναγνώριση από το
Αζερμπαϊτζάν
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Ταγίπ Ερντογάν: Τούρκοι της Κύπρου και όχι «βορράς - νότος»
Δεν θα έχουμε το ντέρτι «νότου - βορρά», ο τ/κ «λαός» θα συνεχίσει στο δρόμο
του πολύ πιο δυνατός, δήλωσε ο Τούρκος
Πρόεδρος, λέγοντας ότι «πλέον δεν θέλουμε να λέμε βορράς - νότος, λέμε Τούρκοι
της Κύπρου.
Έτσι, βλέπουμε την κατάσταση, έτσι θα
συνεχίσουμε από δω και πέρα».
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους
έξω από το τζαμί Χαλά Σουλτάν στη Μια
Μηλιά, όπου προσευχήθηκε χθες Δευτέρα, ο Ταγίπ Ερντογάν ρωτήθηκε και για το
θέμα της αναγνώρισης του ψευδοκράτους
από το Αζερμπαϊτζάν. «Δεν υπάρχει καμία
αμφιβολία γι’ αυτό», είπε, λέγοντας ότι
συνεχώς συζητεί με τον αδελφό πρόεδρο
του Αζερμπαϊτζάν. «Ινσιαλλάχ τα αμοιβαία

πήγαινε - έλα θα συνεχισθούν και θα αυξηθούν», δήλωσε εννοώντας την παρουσία κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας του
Αζερμπαϊτζάν στο ψευδοκράτος.
Για το ίδιο θέμα ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν
Τατάρ είπε ότι το Αζερμπαϊτζάν είναι μια
αδερφή χώρα, στο ψευδοκράτος βρίσκεται
αντιπροσωπεία από το Αζερμπαϊτζάν, «και
σε αυτών την καρδιά υπάρχει η ανάπτυξη
των σχέσεων με την “τδβκ”», όπως αποκάλεσε το ψευδοκράτος. Το να βρίσκεται η
αντιπροσωπεία στα κατεχόμενα μια τέτοια
μέρα, είναι ένα μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα, πρόσθεσε και εξέφρασε την πεποίθηση πως «οι σχέσεις θα αναπτυχθούν με
την πάροδο του χρόνου». Χιλιάδες Αζέροι,
είπε, βρίσκονται στο ψευδοκράτος, σπου-

δάζουν, ζουν και έχουν ισχυρούς δεσμούς
με το νησί. Στην καρδιά τους, πρόσθεσε,
υπάρχει το «ένα έθνος τρία κράτη». Η παρουσία του προέδρου της Τουρκίας στα
κατεχόμενα αυτές τις σημαντικές ημέρες
δίδει μηνύματα στον κόσμο, πρόσθεσε.
Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε επίσης ότι
προχωρούν και σε μια σειρά από εγκαίνια
για έργα που ολοκληρώθηκαν και βελτιώνουν τις υποδομές και θα ενισχύουν την
οικονομία στα κατεχόμενα.
Αρχικά ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε
και στο θέμα του Αφγανιστάν λέγοντας ότι
εάν οι προϋποθέσεις που θέτει η Τουρκία
γίνουν αποδεκτές, θα συνεχίσουν να λειτουργούν το αεροδρόμιο της Καμπούλ μετά
την αποχώρηση των Αμερικανών.

Τατάρ: Αποστρατιωτικοποίηση μέρους του Βαρωσιού
Ταγίπ Ερντογάν: Bήματα «που χαλάσανε τους όρους του παιχνιδιού»
Στο δεύτερο στάδιο της πρωτοβουλίας
ανοίγματος του Βαρωσιού προχωράει το
ψευδοκράτος με την άρση του καθεστώτος στρατιωτικοποιημένης περιοχής για
ένα κομμάτι που αντιστοιχεί στο 3,5%
της περιφραγμένης πόλης, με απόφαση
που θα πάρει το «υπουργικό συμβούλιο»,
σύμφωνα με τον Ερσίν Τατάρ. Ο Τ/κ ηγέτης στην ομιλία του πριν από την παρέλαση για την 47η επέτειο της τουρκικής
εισβολής, είπε ότι είναι αποφασισμένοι ν’
ανοίξουν το Βαρώσι, που είναι μέρος του
ψευδοκράτους και αυτό θα καταστήσει
δυνατή την επιστροφή των περιουσιακών
στοιχείων των πρώην κατοίκων και των
δικαιούχων που δεν μπόρεσαν να πάνε
στα ακίνητα και τις περιουσίες τους εδώ
και χρόνια. «Είναι μια πολύ σημαντική
πρωτοβουλία» είπε. Το άνοιγμα του κλειστού Βαρωσιού θα πραγματοποιηθεί μέσω
της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας» με
σεβασμό στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και
σύμφωνα με το νόμο.
Όπως διέρρευσαν πληροφορίες τις
προηγούμενες μέρες στον Τύπο, πρόκειται για έκταση που καλύπτει λίγο περισσότερο από το 3% της περίκλειστης, έχει
496 τεμάχια ακίνητης περιουσίας, για τα
οποία υπάρχουν 681 τίτλοι ιδιοκτησίας
Ελληνοκυπρίων, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι 33 ιδιοκτήτες της περιοχής αυτής έχουν προσφύγει στη λεγόμενη
επιτροπή αποζημιώσεων.
Ο Τ/κ ηγέτης ευχαρίστησε την Τουρκία
για την ισχυρή στήριξή της στο θέμα της
πρωτοβουλίας για το Βαρώσι.
Στη δική του ομιλία ο Τούρκος Πρόε-

Unite Cyprus Now: Κύπρος
και ΕΕ οδηγούνται
προς ένα σκληρό σύνορο
με την Τουρκία

Συνέρχεται σήμερα το Εθνικό
Συμβούλιο για Βαρώσι

δρος συνεχάρη τον Τ/κ ηγέτη και την «κυβέρνηση» του ψευδοκράτους για την αποφασιστικότητα στην πολιτική τους για το
Βαρώσι ενώ έκανε λόγο για βήματα «που
χαλάσανε τους όρους του παιχνιδιού». «Οι
πόρτες μιας νέας εποχής θα ανοίξουν στο
Βαρώσι προς όφελος όλων, με την εργασία που γίνεται με σεβασμό των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.
Τώρα, μια διαδικασία θα ξεκινήσει
προς το συμφέρον όλων με σεβασμό των
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων» είπε. «Το
Βαρώσι, που για χρόνια ήταν στην αδράνεια, αντί για σύμβολο της μη λύσης θα
γίνει σύμβολο για το μέλλον ευμάρειας
της Κύπρου» ανέφερε ο κ. Ερντογάν. Δεν
εποφθαλμιούμε τα εδάφη και τις περιουσίες κανενός, ούτε να το κάνουν κι αυτοί
για το ψευδοκράτος, συνέχισε.

Η περιοχή που ανοίγει...
Το «υπουργικό συμβούλιο» έλαβε την απόφαση
για το Βαρώσι την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε
ο «πρωθυπουργός», Ερσάν Σανέρ. Όπως είπε,
στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΕΔΑΔ ανοίγει
ακόμη ένα κομμάτι 3,5% στο κλειστό Βαρώσι . «Θα
πάρουμε ακόμα κάποιες πρωτοβουλίες. Είναι γεγονός
ότι άνοιξαν για χρήση από το λαό δημόσιοι χώροι
του Βαρωσιού». Αναφέρθηκε στο άνοιγμα περιοχής
που, όπως περιέγραψε, φαίνεται πως είναι ανατολικά
του Β’ Γυμνασίου Αμμοχώστου και γειτνιάζει με
την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης. (ΣΣ: Ανάμεσα
στην Αγία Αικατερίνη και την Αγία Ζώνη). Μέσω
της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας», συνέχισε,
οποιοσδήποτε Ε/κ μπορεί να διεκδικήσει επιστροφή,
αποζημίωση ή ανταλλαγή. Μετά το άνοιγμα, είπε, οι
Ε/κ θα μπορούν να διεκδικήσουν τις περιουσίες τους
μέσω της «επιτροπής», προσθέτοντας ότι γνωρίζουν
πως Ε/κ έχουν υποβάλει αιτήσεις για τις περιουσίες
τους στο Βαρώσι.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συγκαλέσει για σήμερα Τετάρτη, στις 11π.μ.
σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου, για
ενημέρωση και λήψη αποφάσεων για
περαιτέρω μέτρα μετά τις εξαγγελίες του
Τ/κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ για το Βαρώσι.
Παράλληλα ο ΥΠΕΞ προβαίνει σε συγκεκριμένες ενέργειες με οδηγίες του Προέδρου.
Σε γραπτή δήλωση του κυβερνητικού
Εκπροσώπου Μάριου Πελεκάνου, αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης, σε μια πρώτη και
άμεση αντίδραση, έδωσε οδηγίες όπως
ο Υπουργός Εξωτερικών ενημερώσει τον
Ύπατο Εκπρόσωπο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ για τις εξελίξεις, κάτι που έχει
ήδη γίνει.
Ο ΥΠΕΞ θα αποστείλει επίσης ενημερωτική επιστολή προς τον πρόεδρο και
τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των
ΗΕ προς ενημέρωση για τις εξαγγελίες,
ενόψει και της συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, σε σχέση με τις πρόσφατες εκθέσεις του ΓΓ των ΗΕ.
Ο Υπουργός Εξωτερικών προχώρησε
επίσης σε ενημερώσεις για τις νέες εξαγγελίες, των πρέσβεων των πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας
στην Κύπρο, ενώ υπήρξε επικοινωνία και
ενημέρωση προς τους πρέσβεις των 26
κρατών-μελών της ΕΕ.

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων καταγγέλλει τα νέα έκνομα τετελεσμένα στο νησί
Η Μη Κερδοσκοπική Δικοινοτική Οργάνωση, Unite Cyprus Now, αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι «η Κύπρος και η ΕΕ εξακολουθούν να οδηγούνται στα τυφλά προς ένα
σκληρό σύνορο με την Τουρκία στο κέντρο
της Λευκωσίας, όπως έγινε ξεκάθαρο από
τις τελευταίες δηλώσεις του Προέδρου της
Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν».
Δυστυχώς, προσθέτει, φαίνεται πλέον καθαρά, πως κανείς στη διεθνή κοινότητα δεν
έχει σχέδιο αντιμετώπισης αυτού του εξαιρετικά ασταθούς ούτω καλούμενου «status
quo» και ως εκ τούτου, «η ανασφάλεια για
το μέλλον θα εμποδίσει επενδύσεις, θα στερήσει θέσεις εργασίας και θα καταστήσει

αδύνατο για τους Κύπριους το να κάνουν
βιώσιμα σχέδια για το μέλλον». «Οφείλουν
όλοι να αντιληφθούν πως το Κυπριακό δεν
μπορεί να υποβαθμιστεί σε μια μικρή αιτία
εκνευρισμού που μπορεί να τύχει εύκολης
“διαχείρισης”» και αποτελεί «κεντρικό και
συνεχές πρόβλημα και για την ΕΕ και για
την Τουρκία», καταλήγει η Unite Cyprus
Now.
Στο μεταξύ, η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων αναφέρει ότι «οι εξαγγελίες αυτές δημιουργούν νέα έκνομα τετελεσμένα στο νησί
και αντιβαίνουν στα Ψηφίσματα 550 και 789
του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα οποία ρητά
αναφέρουν ότι η πόλη πρέπει να επιστρα-

φεί στους νόμιμους κατοίκους της υπό τη
διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών». Απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση και ολόκληρη
την πολιτική ηγεσία «να σταθούν στο ύψος
των περιστάσεων και χωρίς περιστροφές να
προχωρήσουν σε όλες τις δέουσες ενέργειες
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ώστε να
μπει ένα φρένο στην αποθρασυμένη πλέον
συμπεριφορά της Τουρκίας σε σχέση με την
Αμμόχωστο και το Κυπριακό γενικότερα.
Μόνο με μια πολύ δυναμική αντίδραση
θα καταφέρουμε να αποτρέψουμε τέτοιες
καταστροφικές ενέργειες, να προστατέψουμε τον προσφυγικό κόσμο, καταλήγει η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων.
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Κώστα Α. Κωνσταντίνου

ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΚΕΛ:
«Τώρα είναι η ώρα ο Πρόεδρος και η
κυβέρνηση να αναλάβουν συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες για να δημιουργηθεί δυναμική επανέναρξης διαπραγματεύσεων. Χωρίς
διαπραγματεύσεις ανενόχλητα η Τουρκία
μπορεί να δημιουργεί συνεχώς τετελεσμένα που οριστικοποιούν τη διχοτόμηση».
Ουσιαστικές διαπραγματεύσεις στο συμφωνημένο πλαίσιο λύσης ΔΔΟ.

ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ:

Προσεκτικές κινήσεις που να λαμβάνουν υπόψιν τους Τ/κύπριους
Την ώρα που ο Ερσίν Τατάρ και οι παρατρεχάμενοί του περίμεναν τον Ταγίπ
Ερντογάν στην κατεχόμενη Κύπρο, η κοινότητά του έμοιαζε με καζάνι που σιγοβράζει. Οι καταγγελίες για το μακρύ χέρι
της Τουρκίας που απλώνεται παντού και
τσιμπάει ό,τι βρει στη δημόσια ζωή των
κατεχομένων διαδέχονταν η μία την άλλη.
Για νέο «σύνταγμα» μίλησε ο δήμαρχος της
κατεχόμενης Λευκωσίας, σε αντιδημοκρατικούς εκφοβισμούς αναφερόταν ο τέως
Τ/κ ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί την ώρα
που ένας στενός του συνεργάτης, ο Αλί
Μπιζντέν, απελάθηκε από την Τουρκία για
«συμπεριφορά ενάντια στην εθνική ασφάλεια». Ακολούθησε και δεύτερη απέλαση
για τον ίδιο ακριβώς λόγο.
Μετά τον Ακιντζί ήρθε και η τοποθέτηση του πρώην Τ/κ ηγέτη, Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Σε γραπτή του δήλωση κατήγγειλε ότι
η νέα πολιτική της Τουρκίας δεν υπολογίζει τη βούληση των Τουρκοκυπρίων. Δυ-

σαρέσκεια και από τον Ιζέτ Ιζτζιάν που κάλεσε τον Ερντογάν να μείνει στη χώρα του,
ενώ τα κόμματα της Αριστεράς έδειξαν ότι
έχουν βαριά αντανακλαστικά και γύρισαν
την πλάτη στην ομιλία του Τούρκου Προέδρου στη λεγόμενη Βουλή.
Την ώρα που το καζάνι σιγοβράζει κάποιοι που είτε δεν καταλαβαίνουν είτε δεν
θέλουν να αντιληφθούν τις αντιδράσεις
εντός της τ/κ κοινότητας στην πολιτική
Τατάρ - Ερντογάν, έχουν τη λύση στο ντουλάπι τους. Να αφαιρεθούν οι ταυτότητες
από τους Τουρκοκύπριους, να αποκοπεί
κάθε είδους χρηματοδότηση και να προχωρήσει το κλείσιμο των οδοφραγμάτων.
Αυτές είναι ανάμεσα στις εισηγήσεις που
πρόσφατα έδωσε το ΕΛΑΜ και άλλοι στην
κυβέρνηση ΔΗΣΥ.
Την ώρα που το μακρύ χέρι της Τουρκίας απλώνεται παντού και τσιμπάει ό,τι βρει
στη δημόσια ζωή των κατεχομένων, υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που στην ουσία

εισηγούνται, τι; Να σπρώξουμε την τ/κ
κοινότητα μια και καλά μέσα στις δαγκάνες της τουρκικής μέγγενης; Να κλείσουμε κάθε δίοδο επικοινωνίας με το σύνοικο
στοιχείο; Στη βάση της μηχανιστικής λογικής τους, μήπως θεωρούν ότι είναι μαγκιά
να επιστρέψουμε τα πυρά; Μήπως αν τους
κλείσουμε και τη στρόφιγγα του ρεύματος
θα ήταν άλλο ένα βήμα απάντησης προς
τις προκλήσεις Ερντογάν; Ακόμα και χθες
μετά τις εξαγγελίες του Τούρκου Προέδρου
επανέλαβαν εαυτόν. Με τέτοιες πολιτικές
αυτό που επιτυγχάνεται είναι ακριβώς το
αντίθετο.
Η διαιώνιση του διαμοιρασμού της Κύπρου και η πλήρης εκχώρηση της τουρκοκυπριακής κοινότητας στο έλεος του
Τούρκου κατακτητή. Έστω και τώρα ας
συνειδητοποιήσουν κάποιοι ότι με τους
Τουρκοκύπριους έχουμε να δώσουμε κοινούς αγώνες για την επανένωση της πατρίδας μας.

«Πλέον δεν θέλουμε να λέμε βορράς
- νότος, λέμε Τούρκοι της Κύπρου. Έτσι,
βλέπουμε την κατάσταση, έτσι θα συνεχίσουμε από δω και πέρα».
Μαζί με τους Τουρκοκύπριους μπορούμε να
ζήσουμε σε μια κοινή, ομόσπονδη και ευημερούσα πατρίδα.

Έφυγε η «ψυχή» του
Εθνογραφικού Μουσείου
ΝΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ:
«Είναι και μέρα τιμής για όσους έδωσαν τη ζωή τους αγωνιζόμενοι για τη δημοκρατία και τη συνταγματική τάξη, την
εδαφική ακεραιότητα και την ελευθερία
της πατρίδας μας».
Δεν ξεχνούμε εκείνους που άνοιξαν τις κερκόπορτες στον Τούρκο εισβολέα.

ΕΡΣΙΝ ΤΑΤΑΡ
ΗΓΕΤΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ:
«Η τουρκοκυπριακή πλευρά δηλώνει ότι
τάσσεται υπέρ μιας συμφωνίας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής μέσω διαπραγματεύσεων. Για να μπορέσει αυτό να γίνει εφικτό
αυτό, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η πραγματικότητα που υπάρχει εδώ και 60 χρόνια,
δηλαδή η ύπαρξη δύο χωριστών κρατών».
Είναι πολύ μικρή η Κύπρος για να την μοιράσουμε σε δύο κράτη!

Αυτοί την ετουρτζέψαν!
Συμπληρώθηκαν χθες 47 χρόνια από
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η οποία
ολοκλήρωσε το δίδυμο έγκλημα του 1974
(πραξικόπημα - εισβολή). Το 2002, ο μεγάλος Κύπριος μουσικοσυνθέτης Μάριος
Τόκας μελοποίησε και δισκογράφησε το
ποίημα «Κορούλα μου» του Βασίλη Μιχαηλίδη. Το τραγούδι αν και σύντομο περιγράφει περιεκτικά το έγκλημα που συντελέστηκε εις βάρος των Κυπρίων από τους
Νατοϊκούς. Το έγκλημα που σχεδιάστηκε
στα στρατηγεία του ΝΑΤΟ και εκτελέστηκε από την ελληνική Χούντα, την ΕΟΚΑ Β’
και την Τουρκία.
Κορούλα μου
Τζαι ποιοι κορούλλα μου, σ’ ετουρτζέψαν;
Τζαι ποιοι, σου ‘κάμαν τουν’ το κακόν;
Γονιούς δεν είσες τζι ‘έν σ’ εγυρέψαν;
Μάγκου δεν είσες μακροδικόν;
*Μακροδικόν: μακρινό συγγενή

Οι ψίθυροι λαμβάνουν
σάρκα και οστά
Χωρίς πολιτική «άμυνα», χωρίς πολιτικό
όραμα, χωρίς πολιτικές θέσεις και χωρίς πολιτικό σχεδιασμό, βαδίζει η κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ. Η αδράνεια όλων αυτών
των χρόνων, η αναξιοπιστία και τα κέρδη
φυσικά από τη διαφθορά, συνέβαλαν ώστε
να έρθουν τα φρικτά αποτελέσματα στο Βαρώσι.
Το ΑΚΕΛ το εκτίμησε, το έλεγε στην κυβέρνηση, πως η πόλη γλιστρά στα χέρια των
κατακτητών, αλλά αυτή δεν έπραξε τίποτε
παρά να κάνει συσκέψεις επί των συσκέψεων και να αρκείται σε νερόβραστες δηλώσεις. «Δύο κράτη», ψιθύρισε στο αυτί του
Τσαβούσογλου ο Πρόεδρος και η Τουρκία
το εκμεταλλεύτηκε και προωθεί αυτήν τη
«λύση». 47 χρόνια μετά το διπλό έγκλημα, η
πόλη της Αμμοχώστου αρχίζει και φεύγει, με
κατεύθυνση την Τουρκία.
Κόκκινη Σφήνα

Έφυγε για το αιώνιο ταξίδι η «ψυχή» του
Εθνογραφικού Μουσείου στην Πάφο, Χρύσω
Ηλιάδη. Η ίδρυση του Εθνογραφικού Μουσείου από τον άλλοτε ακούραστο εμπνευσμένο καθηγητή Γιώργο Ηλιάδη, αλλά και η
συνέχιση του οράματος από τη σύζυγό του,
Χρύσω Ηλιάδη, ήταν και είναι για την κόρη
τους Φρύνη και τους εγγονούς τους η διαρκής προβολή ενός μακραίωνου πολιτισμού,
με στόχο να θυμηθούν οι παλαιότεροι αλλά
και να γνωρίσουν οι νεότεροι, ιδιαίτερα η
νέα γενιά, αλλά και να γνωρίσουν οι ξένοι
επισκέπτες αυτόν τον πολιτισμό.
Η κηδεία της Χρύσως Ηλιάδη θα τελεστεί
το Σάββατο στις 5 μ.μ. από τον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο.

Επένδυση στα «walk-in»
Τα walk-in κέντρα εμβολιασμού, δηλαδή
ελεύθερης προσέλευσης και χωρίς να προαπαιτείται διευθέτηση ραντεβού, μέσα από
αμφιβόλου λειτουργίας διαδικτυακές πύλες
φαίνεται ότι είναι η λύση στην οποία πρέπει
να επενδύσει το Υπουργείο για τόνωση των
εμβολιασμών σε αυτό το σημείο. Για αυτούς
που πολυσκέφτονται το θέμα του εμβολίου ή
ακόμα και τους παντελώς αδιάφορους είναι
ιδανική λύση. Ήδη αυτό φαίνεται και από το
αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς σε λιγότερο
από μία εβδομάδα έγιναν 3.268 εμβολιασμοί
παγκύπρια, μέσω των walk-in, από τους
οποίους οι 1.119 έγιναν χθες.
ΕΠ

μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ
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ευθέως
Μοίρασε
παιχνίδια
και τσάι!
Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ
Ερντογάν, ο οποίος αφίχθη
στα κατεχόμενα για παράνομη
επίσκεψη, μετέβηκε από το
παράνομο αεροδρόμιο της
Τύμπου στην κατεχόμενη
Λευκωσία με λεωφορείο,
συνοδευόμενος από τον
Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν
Τατάρ. Κατά τη διάρκεια της
διαδρομής, ο Ερντογάν ήταν
όρθιος, χαιρετούσε το «λαό»
και μοίραζε παιχνίδια και τσάι.
Μόνο που οι Τουρκοκύπριοι
δεν θέλουν ούτε παιχνίδια,
ούτε τσάι, αλλά λύση και
επανένωση για να ζήσουμε
όλοι μαζί σε μια ομόσπονδη,
ειρηνική και ευημερούσα
πατρίδα, κοιτάζοντας το μέλλον
των παιδιών μας...

Αρνούνταν να δείξουν
Safepass στο δικαστήριο

Αποδοτικά μέτρα

Τεράστιο δίλημμα

Όσο χλευάζουν οι αντιεμβολιαστές τα
θετικά των εμβολίων και την προστασία
της δημόσιας υγείας, άλλο τόσο χλευάζουν
και το δικαστήριο οι δικηγόροι τους. Πραγματικά είναι τόσο εξοργιστικό να ακούς ότι
οι δικηγόροι αρνούνται να μπουν στη δικαστική αίθουσα γιατί δεν θέλουν να δείξουν
Safepass. Αυτό έγινε χθες!
Η συνεδρία του Δικαστηρίου Λευκωσίας
ήταν προγραμματισμένη στις 11 το πρωί,
αλλά σημειώθηκε μεγάλη καθυστέρηση
αφού οι δικηγόροι των συλληφθέντων αρνούνταν να μπουν στην αίθουσα με την
επίδειξη Safepass ή rapid test και με τη
χρήση μάσκας. Τελικά στην αίθουσα μπήκε
μόνο ο ένας από τους δικηγόρους ο οποίος
αποδέχθηκε τη διενέργεια rapid test και τη
χρήση μάσκας εντός της αίθουσας. Εναντίον των επτά (7) συλληφθέντων, το δικαστήριο διέταξε οκταήμερη κράτηση.
Καλό θα ήταν όμως ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος να τοποθετηθεί για το
περιστατικό. Επίσης, οι κυπριακές Αρχές
πρέπει να δουν τι γίνεται σε περίπτωση
που παρουσιαστούν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις.

Από χθες τέθηκαν σε ισχύ τα νέα
μέτρα για την πανδημία, με βάση τα
οποία για όλους σχεδόν τους χώρους
απαιτείται η κατοχή Safepass. Από
την αρχή της πανδημίας είδαμε διάφορα μέτρα που στο τέλος αποδείχτηκαν αναποτελεσματικά. Όχι κατ’
ανάγκη γιατί ήταν «κακά» ως προς
τη φιλοσοφία τους, αλλά γιατί δεν
λαμβάνονταν υπόψιν οι ιδιαιτερότητες της Κύπρου και η νοοτροπία
του λαού. Ένας άλλος λόγος για την
αποτυχία ορισμένων μέτρων ήταν
η αδυναμία εφαρμογής, αλλά και η
σχεδόν παντελής απουσία ελέγχου
τήρησής τους.
Έτσι και τώρα, καθοριστικής
σημασίας για την «επιτυχία» του
Safepass είναι ο έλεγχος από τους
αρμόδιους, αλλά και να ακουστούν
οι ιδιοκτήτες υποστατικών που καλούνται να το εφαρμόσουν.
Μόνο αυτοί μπορούν να υποδείξουν με ακρίβεια τις αδυναμίες του
μέτρου ώστε να γίνει πιο αποδοτικό,
με απώτερο στόχο βέβαια τη βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας και
την κατάργησή του.

Το δίλημμα το οποίο τίθεται μπροστά
στους Βαρωσιώτες είναι τεράστιο. Ως εκ
τούτου η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να
ακούσει τις ανησυχίες τους και να τους
δώσει κατευθυντήριες γραμμές για το τι
θα πράξουν, αναλαμβάνοντας παράλληλα
την ευθύνη για το τι θα γίνει στη συνέχεια.
Στα κατεχόμενα κάνουν λόγο για 36
Ε/κ οι οποίοι έχουν προσφύγει στην «επιτροπή ακίνητης περιουσίας». Εκτιμάται
επίσης ότι ο αριθμός θα αυξηθεί στην πορεία, μετά το άνοιγμα της περιφραγμένης
περιοχής.
Ο κάθε άνθρωπος αναλύει τα δεδομένα
και λαμβάνει τις αποφάσεις του με διαφορετικό τρόπο. Άλλοι καθοδηγούνται περισσότερο από τη λογική και άλλοι από το
συναίσθημα.
Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση θα αναλάβει τις ευθύνες οι οποίες της αναλογούν.
Άλλωστε οι εξελίξεις στο Βαρώσι δεν αφορούν μόνο τους Βαρωσιώτες αλλά όλους
τους Κυπρίους, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Το διακύβευμα είναι τεράστιο
και δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη και
παραλείψεις. Πλέον όλες οι πράξεις και
παραλείψεις έχουν βαρύ κόστος τόσο σε
ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Σήφης

Κάκτος

ΚΑΖ

Έκταση 174.643 τ.μ.
η περιοχή που ανοίγει
στο Βαρώσι
Συνολικής έκτασης 174.643 τ.μ. είναι το
τμήμα που θ’ ανοίξει στην περιφραγμένη
περιοχή των Βαρωσίων, σύμφωνα με την
τ/κ ιστοσελίδα Κίπρις ποστασί που γράφει
ότι συνολικά 36 Ε/κ έχουν υποβάλει αίτηση
για περιουσίες τους εκεί. Αναφέρει επίσης
ότι η περιοχή είναι γνωστή ως γειτονιά του
Αγίου Νικολάου και εκεί βρίσκονται ιδιωτικές περιουσίες. Η απόφαση του «υπουργικού συμβουλίου», προστίθεται, λήφθηκε στις
16 Ιουλίου και εδώ και 4 μέρες κρατήθηκε
μυστική. Τα κάγκελα που υπάρχουν στη συγκεκριμένη περιοχή, θα αφαιρεθούν και επιπλέον «θα συμπεριληφθούν στο δημόσιο τομέα κάποιες ιδιωτικές περιουσίες που ακόμα
δεν δέχονται επισκέπτες» και βρίσκονται μεταξύ των λεωφόρων Δημοκρατίας και Κένεντυ. Στην περιοχή που θα αρθεί το στρατιωτικό καθεστώς, οι περιουσίες των 36 Ε/κ που
έχουν προσφύγει στην «επιτροπή ακίνητης
περιουσίας» θα επιστραφούν. Σημειώνεται
ότι οι 36 Ε/κ έχουν δικαίωμα επιστροφής,
αλλά και αποζημίωσης και ανταλλαγής.

Του
Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Σειρήνες
διχοτόμησης
Οι εξελίξεις στο Βαρώσι επιβεβαιώνουν για
πολλοστή φορά ότι η απουσία πρωτοβουλιών
για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων βολεύει την Τουρκία και όσους προσβλέπουν στην
οριστική διχοτόμηση της Κύπρου.
Οι χθεσινές εξαγγελίες του εκλεκτού της
Άγκυρας για τη θέση του Τ/κ ηγέτη, Ερσίν
Τατάρ, ήταν προβλέψιμες. Τα πρώτα σημάδια
εμφανίστηκαν μετά το ναυάγιο στο Κραν Μοντανά και έγιναν πολύ πιο έντονα στη συνέχεια. Μάλιστα, ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην τελευταία του έκθεση προειδοποίησε
με δραματικό τρόπο ότι «χωρίς αποφασιστική
δράση τώρα, η συνεχής δυναμική (η οποία
αναπτύσσεται) θα μπορούσε να καταστήσει
ανέφικτες τις μελλοντικές προσπάθειες για
επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής διευθέτησης του
Κυπριακού». Και το χειρότερο είναι ότι δεν
επέρριψε ευθύνες στην Τουρκία, αλλά είπε ότι
κοιτάει «πρωτίστως στην Κύπρο στους ηγέτες
να ενεργήσουν πραγματικά προς το καλύτερο
συμφέρον του λαού τους και να εξηγήσουν με
σαφήνεια στους πολίτες τους τι διακυβεύεται».
Ζήτησε επίσης από τους δύο ηγέτες να αναλάβουν πρωτοβουλίες υποδεικνύοντας με νόημα
ότι «οι φυσικοί πόροι σε όλο το νησί πρέπει να
ωφελήσουν και τις δύο κοινότητες και να αποτελέσουν ισχυρό κίνητρο για τα μέρη να βρουν
μια αμοιβαία αποδεκτή και διαρκή λύση στην
Κύπρο και να δημιουργήσουν βαθύτερη περιφερειακή συνεργασία». Δηλαδή ο Αντ. Γκουτέρες, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τι επιδιώκει
η κάθε πλευρά αφού συμμετείχε ενεργά στη
διάσκεψη του Κραν Μοντανά και σε όλες τις
μετέπειτα εξελίξεις, έδειξε ποιο δρόμο πρέπει να
ακολουθήσουν όσοι επιδιώκουν επανέναρξη
των διαπραγματεύσεων με στόχο τη λύση του
Κυπριακού.
Ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, δεν ακολούθησε
φυσικά την παρότρυνση του Αντ. Γκουτέρες,
αφού το δικό του όραμα είναι η οριστική διχοτόμηση της Κύπρου. Και αυτό δεν το έκρυψε
ποτέ.
Παρά ταύτα, θα ανέμενε κανείς ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα ακολουθούσε την παρότρυνση του κ. Γκουτέρες και θα αναλάμβανε πρωτοβουλίες με στόχο, είτε να αναγκαστεί
η Τουρκία να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είτε να εκτεθεί στη διεθνή
κοινότητα ως η υπαίτια για το συνεχιζόμενο
αδιέξοδο. Μάλιστα. προς αυτή την κατεύθυνση το ΑΚΕΛ κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση.
Ωστόσο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επέμεινε σε
προσεγγίσεις που αποδεδειγμένα πλέον διευκολύνουν την Τουρκία.
Υπάρχει ακόμη χρόνος για να σωθεί το Βαρώσι και να μείνουν ζωντανές οι ελπίδες για
επίλυση του Κυπριακού. Είναι προφανές όμως
ότι τα περιθώρια έχουν στενέψει. Οι σειρήνες
της διχοτόμησης ηχούν πιο δυνατά από ποτέ
άλλοτε. Εξάλλου, ο Αν. Γκουτέρες στην τελευταία του έκθεση προειδοποίησε ότι «οι επόμενοι
μήνες θα μπορούσαν να αποδειχθούν καθοριστικοί για το μέλλον της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κύπρο, με πιθανές επιπτώσεις στο
νησί, καθώς και στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου».
Βρισκόμαστε λοιπόν σε πορεία αντίστροφης
μέτρησης. Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες
του για το ποια Κύπρο θα παραδώσουμε στα
παιδιά μας.
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Οι εξαγγελίες Ερντογάν - Τατάρ πλήττουν τις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού
Η εξαγγελία Τατάρ για άρση του στρατιωτικού καθεστώτος ενός τμήματος της περίκλειστης πόλης για επιστροφή περιουσιών πρώην κατοίκων και δικαιούχων, συνιστά άλλο
ένα βήμα προς την πλήρη εξουδετέρωση των
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας που
απαιτούν επιστροφή υπό την προσωρινή διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών, τονίζει με χθεσινή του ανακοίνωση το ΑΚΕΛ, καταγγέλλοντας
τα νέα τετελεσμένα στο Βαρώσι. Τα συγχαρητήρια του Ερντογάν για την εξαγγελία Τατάρ,
επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ,
απλά δείχνουν την κατανομή ρόλων με στόχο να παρουσιαστεί το όλο θέμα ως απόφαση
του ψευδοκράτους και όχι της ίδιας της Τουρκίας. Είναι ολοφάνερο ότι ο εποικισμός μιας
πόλης που εδώ και 47 χρόνια παρέμενε άδεια
για να αποδοθεί στους νόμιμους κατοίκους
της στην πραγματικότητα πλήττει καίρια την
όποια προσπάθεια για συνολική επίλυση του

ΑΚΕΛ: Aναμένουμε από τη
διεθνή κοινότητα να αντιδράσει
άμεσα και αποφασιστικά

Κυπριακού. Είναι για αυτό που αναμένουμε
από τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει άμεσα
και αποφασιστικά, αν πράγματι επιθυμεί την
επίλυση του Κυπριακού.
Καλούμε ταυτόχρονα τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, καταλήγει στην ανακοίνωσή του το
ΑΚΕΛ, να αναλάβει πρωτοβουλίες ικανές είτε
να συνετίσουν την Τουρκία είτε να την εκθέσουν ως τη μοναδική υπαίτιο για τη μη επίλυση του Κυπριακού. Επειδή η κάθε πολιτική
κρίνεται εκ του αποτελέσματος διερωτόμαστε
γιατί εμμένει πεισματικά σε προσεγγίσεις
που αποδεδειγμένα πλέον διευκολύνουν την
Τουρκία στους άνομους στόχους της και οδηγούν στην απώλεια του Βαρωσιού και στην
οριστική διχοτόμηση.
Ο ΔΗΣΥ επισημαίνει ότι οι νέες, παράνομες
εξαγγελίες της Τουρκίας κινούνται εκτός του
πλαισίου του διεθνούς δικαίου, των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και

των όσων μηνυμάτων έχει αποστείλει προς
την Τουρκία σύσσωμη η διεθνής κοινότητα.
Το ΔΗΚΟ αναφέρει ότι «η αποθράσυνση
της Τουρκίας, η ανοχή της διεθνούς κοινότητας και η απουσία διεκδικητικής στρατηγικής
αναχαίτισης των τουρκικών μεθοδεύσεων
μάς έφερε στο “και πέντε” της δημιουργίας
νέων τετελεσμένων».
Η ΕΔΕΚ καλεί για υλοποίηση των προτάσεών της για λήψη οικονομικών και πολιτικών μέτρων σε βάρος του κατοχικού καθεστώτος.
Η Δημοκρατική Παράταξη - Συνεργασία
Δημοκρατικών Δυνάμεων καλεί την κυβέρνηση και τον Πρόεδρο να κινηθεί δυναμικά
προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως προς τους
Ευρωπαίους ηγέτες, θέτοντας ενώπιόν τους
τη λήψη αυστηρών μέτρων εναντίον της
Τουρκίας, μη αποκλείοντας το πάγωμα της
ενταξιακής της πορείας.

Σίμος Ιωάννου: Προσφυγή
στο Σ.Α. του ΟΗΕ
Προσπάθεια για επηρεασμό της Τουρκίας από τον διεθνή παράγοντα για να αλλάξει στάση στην κατεχόμενη Αμμόχωστο,
αρχίζει ο δήμος, με τον δήμαρχο Σίμο Ιωάννου να αναφέρει πως σε περίπτωση που
δεν υπάρξει αποτέλεσμα, τότε η μόνη λύση
είναι η κυβέρνηση να προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ο κ. Ιωάννου μιλούσε
στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αμμοχώστου στη Δερύνεια, όπου πραγματοποιήθηκε στις 10.00 το πρωί χθες, συμβολική
στάση εργασίας διάρκειας πέντε λεπτών. Ο
δήμαρχος Αμμοχώστου Σίμος Ιωάννου ανέφερε ότι «σήμερα στις 10.00 το πρωί έγινε
μια συμβολική πεντάλεπτη στάση εργασίας,
με σύνθημα “Είμαστε όλοι Αμμόχωστος”».
Πρόσθεσε πως «στην πεντάλεπτη στάση εργασίας συμμετείχαν όλα τα δημαρχεία της
Κύπρου, κόμματα και άλλοι φορείς. Με αυτή
τη συμβολική στάση εργασίας, ελπίζουμε ότι
όλος ο κόσμος, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, θα
δει ότι όλη η Κύπρος είναι όχι μόνο μαζί με
την Αμμόχωστο αλλά με το δίκαιο του αγώνα που κάνει ο κυπριακός λαός». Πρόσθεσε
ότι «θέλουμε οι ξένοι να δουν πως αυτά τα
οποία προσπαθεί να επιβάλει ο Πρόεδρος
της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, είναι ξεκάθαρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου».
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο δήμαρχος είπε πως «το επόμενο βήμα του Δήμου
Αμμοχώστου είναι, σε συντονισμό με την
κυβέρνηση και τα κόμματα, να πιέσουμε το
διεθνή παράγοντα να επηρεάσει την Τουρκία
για να αλλάξει τη στάση της όσον αφορά το
θέμα της κατεχόμενης Αμμοχώστου. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος της Τουρκίας δεν
εισακούσει αυτές τις πιέσεις, τότε πιστεύω ότι
η μόνη επιλογή που έχει το κράτος είναι να
προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών».
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Ιωάννου είπε πως «σήμερα είναι μια συμβολική μέρα κατά την οποία ήχησαν οι σειρήνες
στις 05.30 το πρωί και μου ξυπνούν άσχημες
αναμνήσεις αφού τότε ήμουν στρατιώτης
19 χρονών και υπηρετούσα στην Καρπασία.
Εύχομαι κανένας να μην περάσει αυτά τα
οποία περνά οποιοσδήποτε στρατιώτης στον
πόλεμο».

Πρωτοβουλίες για δυναμική επανέναρξης
των διαπραγματεύσεων
Εάν συνεχιστεί η τουρκική κατοχή θα
συνεχιστούν και θα πολλαπλασιάζονται τα
προβλήματα που καθημερινά ζούμε εξαιτίας της κατοχής, δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ
Στέφανος Στεφάνου, μετά την 5λεπτη στάση εργασίας με σύνθημα «Είμαστε Όλοι
Αμμόχωστος» που διοργανώνει ο Δήμος
Αμμοχώστου και συμμετείχε και η Κ.Ε. του
ΑΚΕΛ.
Το ΑΚΕΛ, τόνισε ο Στ. Στεφάνου, κάνει
έντονες παραστάσεις εδώ και καιρό για
το θέμα της Αμμοχώστου, όπως κάνει και
έντονες παραστάσεις και κινητοποιήσεις
διεθνώς για την επίλυση του Κυπριακού,
συμπληρώνοντας ότι «πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους πως ό,τι ζούμε σήμερα με
τις προκλήσεις της κατοχικής δύναμης και
την παράνομη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην κατεχόμενη Κύπρο μας, είναι
αποτέλεσμα του κυπριακού προβλήματος,
της κατοχής που έφερε η τουρκική εισβολή
στην Κύπρο. Πρέπει να γίνει κατανοητό σε
όλους ότι δεν αρκούν μόνο τα διαβήματα,
οι παραστάσεις και οι εκκλήσεις που κάνουμε προς τον διεθνή παράγοντα για να
παρέχει έμπρακτη αλληλεγγύη προς την
Κύπρο για να αντιμετωπίσει την τουρκική
προκλητικότητα. Αυτό είναι απαραίτητο να

Εάν δεν θέσουμε την Τουρκία
ενώπιον των ευθυνών της, θα
συνεχίσει ανενόχλητα να προωθεί
τα διχοτομικά της σχέδια

γίνει και πρέπει να γίνεται». Την ίδια ώρα,
πρόσθεσε ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, «πρέπει να είναι σε όλους ξεκάθαρο ότι εάν συνεχιστεί
η τουρκική κατοχή θα συνεχιστούν και θα
πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα που
καθημερινά ζούμε εξαιτίας της κατοχής.
Τώρα είναι η ώρα ο Πρόεδρος και η κυβέρνηση να αναλάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να δημιουργηθεί δυναμική
επανέναρξης διαπραγματεύσεων. Χωρίς
διαπραγματεύσεις δεν μπορούμε να έχουμε λύση. Και χωρίς διαπραγματεύσεις ανενόχλητα η Τουρκία μπορεί να δημιουργεί
συνεχώς τετελεσμένα που οριστικοποιούν
τη διχοτόμηση».
Ο Στ. Στεφάνου στη συνέχεια διερωτήθηκε τι χρειάζεται να κάνει η κυβέρνηση, λέγοντας ότι «εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση, η οποία απαντά και στη

θέση του ΓΓ του ΟΗΕ ότι πρέπει να αξιοποιηθεί το φυσικό αέριο για τη δημιουργία
δυναμικής για λύση. Προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται η δική μας πρόταση και
την ίδια ώρα λέμε στον Πρόεδρο ότι απερίφραστα πρέπει να τοποθετούμαστε και στα
ζητήματα της πολιτικής ισότητας τα οποία
έχουν συμφωνηθεί, υπάρχουν σε συγκλίσεις και εμείς ως ελληνοκυπριακή πλευρά
εδώ και χρόνια έχουμε συμφωνήσει. Μια
πολιτική ισότητα έτσι όπως περιγράφεται
στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ». Με αυτό
τον τρόπο, είπε «ενισχύουμε την αξιοπιστία
μας, η οποία έχει τρωθεί εδώ και αρκετό
καιρό εξαιτίας λανθασμένων χειρισμών
που έγιναν, ενώ την ίδια ώρα βάζουμε την
Τουρκία μπροστά στις ευθύνες και καλείται να απαντήσει: Είναι έτοιμη για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων έτσι όπως ο
ΓΓ του ΟΗΕ θέτει το ζήτημα στις εκθέσεις
του αλλά και στα ψηφίσματα του ΣΑ του
ΟΗΕ;» «Εάν δεν βάλουμε την Τουρκία ενώπιον των ευθυνών της αυτή θα συνεχίσει
ανενόχλητα να προωθεί και να ενισχύει τα
διχοτομικά τετελεσμένα επί του εδάφους,
επί της θαλάσσης και στην τελική ανάλυση
και στις συνειδήσεις των ανθρώπων», κατέληξε ο Στέφανος Στεφάνου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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ΟΠΕΚ: Ακατανόητη η κυβερνητική αδράνεια για την Αμμόχωστο
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου
Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό
της Κοινωνίας θεωρεί «ακατανόητη την
αδράνεια της κυβέρνησης για το θέμα της
Αμμοχώστου» και εκτιμά πως το γεγονός
ότι «έχουμε φτάσει στο παρά πέντε της οριστικής απώλειας της Αμμοχώστου και μαζί
της δυνατότητας επίλυσης του Κυπριακού,
οφείλεται «στις πολιτικές πρακτικές και στις
επιλογές του Προέδρου της Δημοκρατίας τα

τελευταία τέσσερα χρόνια». Με ανακοίνωσή του, το ΔΣ του ΟΠΕΚ καλεί τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη «να δηλώσει ρητά και δημόσια ότι αποδέχεται την πολιτική ισότητα
όπως την περιγράφουν τα ψηφίσματα του
ΟΗΕ και τη μία τουρκοκυπριακή ψήφο στο
Υπουργικό Συμβούλιο σε περίπτωση λύσης
και να αναλάβει πρωτοβουλίες για προώθηση εποικοδομητικών προτάσεων που του
είχαν γίνει για το θέμα της Αμμοχώστου και

για το ζήτημα της εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου». «Μόνο με αυτόν τον τρόπο
υπάρχει σοβαρή πιθανότητα η διεθνής κοινότητα να μας λάβει σοβαρά υπόψη και ο
Ταγίπ Ερντογάν να μπει στο δίλημμα είτε να
παγώσει τα σχέδιά του για την Αμμόχωστο
είτε να εκτεθεί», καταλήγει η ανακοίνωση.

Κοινό αντι-ιμπεριαλιστικό μέτωπο
Στο μεταξύ, το Τουρκοκυπριακό Σοσια-

λιστικό Κόμμα Κύπρου σε ανακοίνωση με
αφορμή την επέτειο της εισβολής, αναφέρει
ότι ο λαός της Κύπρου πρέπει να οργανώσει ένα κοινό αντι-ιμπεριαλιστικό μέτωπο
δυνάμεων προκειμένου να επιτύχει ειρήνη
και ηρεμία και να ενώσει τη χώρα μας. Δεν
έχουμε άλλη επιλογή, αναφέρει, από το να
νικήσουμε τον ιμπεριαλισμό με την υποστήριξη της εργατικής τάξης της Τουρκίας και
της Ελλάδας.

Διαπραγματεύσεις μεταξύ
δύο κρατών
Εάν υπάρξει μια νέα
διαπραγματευτική διαδικασία,
αυτή μπορεί να είναι μεταξύ
δύο κρατών και γι’ αυτό
πρέπει κατά προτεραιότητα να
επιβεβαιωθεί η κυριαρχική
ισότητα των Τ/κ και το ίσο
καθεστώς. «Αυτό είναι το
κλειδί της λύσης», δήλωσε ο Τ.
Ερντογάν.

Ερντογάν: Άκυρα αποδείχθηκαν τα μοντέλα λύσης ΔΔΟ
«Τα μηνύματα δεν έχουν κανένα νόημα πέραν του θορύβου που κάνουν»
Στο Κυπριακό «έχουμε δίκιο. Θα υπερασπιστούμε μέχρι το τέλος το δίκιο μας.
Μέχρι να λειτουργήσουν και οι δικές τους
ελευθερίες και δικαιώματα (των Τ/κ). Κανείς να μην περιμένει από εμάς από δω και
πέρα να επιστρέψουμε πίσω. Δεν έχουμε
άλλα 50 χρόνια να χάσουμε σε μοντέλα
που αποδείχθηκε ότι είναι άκυρα», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος από τα κατεχόμενα
που πραγματοποιεί παράνομη επίσκεψη.
«Μην κάνετε κανένα λάθος, είτε 47 είτε
147 είτε 247 χρόνια κι αν περάσουν, ο τ/κ
λαός δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και την ελευθερία του», πρόσθεσε ο
Ταγίπ Ερντογάν. Τα μηνύματα που λαμβάνουν από το εξωτερικό ή το εσωτερικό,
συνέχισε, δεν έχουν κανένα νόημα πέραν
του θορύβου που κάνουν «σαν άδειος τενεκές». Τουρκία και ψευδοκράτος, είπε,
κατέβαλαν κάθε ειλικρινή προσπάθεια για

τη λύση του Κυπριακού. Ωστόσο, ισχυρίστηκε, οι Ε/κ δεν σταμάτησαν να βλέπουν
τους Τουρκοκύπριους ως μειονότητα και
να απορρίπτουν τη λύση με βάση την ισότητα. Συνεχίζουν, είπε, οι Ε/κ να θεωρούν
ότι έχουν μόνο οι ίδιοι δικαιώματα στην
εξουσία, την εξουσία και το φυσικό πλούτο του νησιού και να κλείνουν το δρόμο
της λύσης. Η ε/κ πλευρά έχει αποκοπεί
από την πραγματικότητα, επιμένει σε μαξιμαλιστικές και ανειλικρινείς προσεγγίσεις, υποστηρίζοντας πως μέσα τους οι Ε/κ
έχουν τη λαχτάρα των αγριοτήτων πριν το
1974.
Ο κ. Ερντογάν αναφέρθηκε και πάλι
στις συνομιλίες για το Σχέδιο Ανάν στις
οποίες ο ίδιος ήταν παρών αλλά και για
υποσχέσεις που τους δόθηκαν εκεί και
δεν τηρήθηκαν από τον Γκίντερ Φερχόιγκεν που συμμετείχε εκ μέρους της ΕΕ

τότε. Είπε επίσης ότι η ΕΕ δεν βοήθησε οικονομικά τη «βόρεια Κύπρο» ούτε και τη
στήριξε. Είπαν ψέματα, ισχυρίστηκε. Τις
προηγούμενες ημέρες με πήραν τηλέφωνο
(εννοώντας τους Ευρωπαίους), είπε ο Ερντογάν, με παροτρύνσεις ότι η ομιλία μου
δεν θα είναι ενοχλητική. «Δεν πρόκειται
να πάρουμε την άδειά σας γι’ αυτό», απάντησε ο Ερντογάν.
Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τέλος
την πρότασή του για περιφερειακή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο και την
πρόταση των Τ/κ για συνεργασία στους
υδρογονάνθρακες, που είναι ακόμα στο
τραπέζι, όπως σημείωσε. Ωστόσο, συνέχισε, οι Ε/κ ανακοίνωσαν ότι το φθινόπωρο
θα κάνουν γεωτρήσεις. «Ποιος κάνει μονομερείς ενέργειες, ποιος αυξάνει την ένταση, το αφήνω στη συνείδηση της διεθνούς
κοινότητας».

Τηλεφωνική επικοινωνία Χριστοδουλίδη - Λαβρόφ για Αμμόχωστο
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο
Υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, είχε
για το θέμα της Αμμοχώστου, ο Υπουργός
Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης. Κατά τη
συνομιλία του με τον κ. Λαβρόφ, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε, υπό το φως της παράνομης επίσκεψης του Τούρκου προέδρου
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα κατεχόμενα, στους
τουρκικούς σχεδιασμούς και ενέργειες αναφορικά με την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου και στην παραβίαση των ψηφισμάτων
των Ηνωμένων Εθνών και του status quo
από την τουρκική πλευρά. Ανέφερε ακόμη
στον Ρώσο ομόλογό του πως ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη θα
στείλει επιστολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών, καταγγέλλοντας τις
τουρκικές ενέργειες. Ανάλογη επιστολή για το
θέμα της Αμμοχώστου και τις ανακοινώσεις

Πλήρη σεβασμό ψηφισμάτων
ΣΑ ΟΗΕ για Βαρώσια
ζητά η Ε.Ε.
που έγιναν από τουρκικής πλευράς στάλθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών και προς τον
Ύπατο Εκπρόσωπο της Ε.Ε. για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, Ζοζέπ Μπορέλ.

Κοινοτικός αξιωματούχος της Ε.Ε. επανέλαβε τη σημασία του καθεστώτος των Βαρωσίων
και ζητεί τον πλήρη σεβασμό των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και
ιδίως των ψηφισμάτων 550, 789 και 1251.
Πρόσθεσε πως «η θέση της Ε.Ε. για το Κυπριακό είναι σαφής, όπως επιβεβαιώθηκε από τους
ηγέτες της Ε.Ε. πρόσφατα στη συνάντησή τους
τον Ιούνιο (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο)».
Εξάλλου, ο τέως Πρωθυπουργός της Ελλάδας και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι «οι επιθετικές ανακοινώσεις
Ερντογάν για την Αμμόχωστο τορπιλίζουν την
ειρήνη και την προσπάθεια δίκαιης επίλυσης
του Κυπριακού που είναι πιο αναγκαία από
ποτέ. Δεν ξεχνάμε ότι το πρόβλημα εδώ και
47 χρόνια είναι η παράνομη τουρκική εισβολή
και κατοχή. Λύση δύο κρατών δεν υπάρχει»,
τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σακελλαροπούλου: Μένουμε
προσηλωμένοι
στη νομιμότητα
Ελλάδα και Κύπρος παραμένουν ενωμένες, με αδελφική συνεργασία, διαρκή
συντονισμό και ακλόνητη προσήλωση
στη διεθνή νομιμότητα, ήταν το μήνυμα
της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, με
αφορμή την επέτειο από την τουρκική
εισβολή του 1974. Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου υποστήριξε ότι Ελλάδα και
Κύπρος ενωμένες αντιμετωπίζουν τη διευρυνόμενη τουρκική επιθετικότητα και
παραβατικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, τις απόπειρες δημιουργίας νέων τετελεσμένων και επέκτασης της κατοχής στην περιοχή των
Βαρωσίων και «τις απόπειρες επέκτασης
της παράνομης στρατιωτικής και ναυτικής τους παρουσίας».
Από πλευράς του ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι
«είναι καιρός η Τουρκία να εγκαταλείψει τον αδιέξοδο δρόμο των απειλών
κατά της Κύπρου, αλλά και των ίδιων
των Τουρκοκυπρίων». «Είναι άλλωστε»,
πρόσθεσε, «απειλές και εναντίον της διεθνούς νομιμότητας και σταθερότητας
στην περιοχή. Εναντίον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των αξιών του 21ου αιώνα.
Γι’ αυτό και δεν θα γίνουν ανεκτές», σημειώνει. «Οι δεκαετίες που μεσολάβησαν,
απέδειξαν πως μόνον η εφαρμογή των
ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των αποφάσεων της Ε.Ε. μπορούν να κλείσουν μία
πληγή στην καρδιά της Μεσογείου: οι
συζητήσεις για μία ενιαία Κύπρο, διζωνική και δικοινοτική. Ένα ευρωπαϊκό κράτος της ειρήνης και της προόδου για το
λαό και τους γείτονές της», καταλήγει σε
μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στεφάνια στον Τύμβο
της Μακεδονίτισσας
Πολιτικοί, στρατιωτικοί και άλλοι αξιωματούχοι του κράτους με επίσημη κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία από την
Ελλάδα, κατέθεσαν στεφάνια μετά το
τρισάγιο και επιμνημόσυνη δέηση που
έγινε χθες στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας για τους πεσόντες κατά την τουρκική
εισβολή. Στεφάνι μεταξύ άλλων κατέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο
Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας,
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος
εκπροσωπεί την ελληνική κυβέρνηση
στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής.
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Κλείνει και πάλι ο θάλαμος νοσηλείας
στην Πόλη Χρυσοχούς
ΑΚΕΛ Πάφου: Μπαλωματικές κινήσεις, με κίνδυνο
να χαθούν ζωές, από κυβέρνηση και ΟΚΥπΥ

Εκτός ελληνικής ΕΜΑΚ
54 άτομα που αρνήθηκαν
να εμβολιαστούν
Εκτός του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος τίθενται 54 άτομα που αρνήθηκαν να
εμβολιαστούν. Η διορία που έδωσαν οι ελληνικές Αρχές έληξε στα τέλη Ιουλίου ενώ ειδική απόφαση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό όσων υπηρετούν στις Ειδικές Μονάδες
Αντιμετώπισης Καταστροφών έλαβε και το
Συμβούλιο της Επικρατείας. Τα 54 άτομα που
αρνήθηκαν να εμβολιαστούν θα μεταφερθούν σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου. «Η
πόρτα της ΕΜΑΚ είναι ανοιχτή για όποιους
εμβολιαστούν και θέλουν να επιστρέψουν.
Λόγω της ιδιαιτερότητας της αποστολής των
μελών της ΕΜΑΚ, δεν είναι δυνατόν να μην
έχουν εμβολιαστεί», επισημαίνει στο ΑΠΕΜΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Με SafePass επιστρέφουν
οι φοιτητές

Για την προσέλευση και παραμονή όλων
των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και των επισκεπτών στους χώρους των
πανεπιστημίων, θα απαιτείται «SafePass» ή
θα ισχύει όποια άλλη ρύθμιση τυχόν αποφασισθεί από την Κυβέρνηση ή/και με Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας, ανακοίνωσε
το Υπουργείο Παιδείας. Την ευθύνη για την
εφαρμογή των σχετικών Διαταγμάτων έχουν
οι αρχές των Πανεπιστημίων.

Για δεύτερη φορά, σε λιγότερο από 3 μήνες,
κυβέρνηση και ΟΚΥπΥ, επανέρχονται με νέα
απόφαση για «αναστολή» της λειτουργίας του
Παθολογικού Θαλάμου του Νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς.
Η Επαρχιακή Επιτροπή ΑΚΕΛ Πάφου, με
ανακοίνωσή της επισημαίνει πως περί τα μέσα
Απριλίου, «εκφράσαμε την έντονη δυσαρέσκειά
μας, αλλά και την κάθετη διαφωνία μας με την
απόφαση του Υπουργείου Υγείας και του ΟΚΥπΥ
για “προσωρινό” κλείσιμο του Παθολογικού Θαλάμου στο Νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς και
τη μεταφορά του προσωπικού στο Νοσοκομείο
Πάφου, για υποστήριξη του θαλάμου covid-19,
που λειτουργούσε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου». Σήμερα, συνεχίζει, «είμαστε και πάλι στο
ίδιο έργο θεατές, αφού κυβέρνηση και ΟΚΥπΥ αποφάσισαν την “αναστολή” της λειτουργίας του θαλάμου νοσηλείας, προκειμένου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να μεταφερθούν
και να ενισχύσουν τα Γενικά Νοσοκομεία Πάφου και Λεμεσού».
Για ακόμη μία φορά, προσθέτει, «κυβέρνηση
και ΟΚΥπΥ επιχειρούν ν’ αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο αύξησης των κρουσμάτων με μπαλωματικές λύσεις, κλείνοντας θαλάμους σε κρατικά νοσηλευτήρια σε απομακρυσμένες περιοχές,
με αυξημένο τον κίνδυνο να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Οι σπασμωδικές αυτές κινήσεις του
Υπουργείου Υγείας και του ΟΚΥπΥ αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την αδυναμία και τη μη
ετοιμότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει με
ολοκληρωμένο σχεδιασμό αντιμετώπισης της
πανδημίας», συμπληρώνει. Σημειώνει δε, πως
«παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του ΑΚΕΛ,
οι κυβερνώντες δεν μερίμνησαν να λάβουν

έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα για προετοιμασία
των δημόσιων νοσηλευτηρίων». Υπογραμμίζει
πως η κυβέρνηση «αντί να προχωρήσει στην
επαρκή στελέχωση όλων των νοσηλευτηρίων
της Κύπρου και ιδιαίτερα του Νοσοκομείου Αμμοχώστου, προχωρεί στη λήψη βεβιασμένων
αποφάσεων που θυματοποιούν απομακρυσμένες περιοχές. Οι ευθύνες που βαραίνουν την κυβέρνηση και τον ΟΚΥπΥ είναι τεράστιες», καταλήγει.

Κίνητρα σε προσωπικό για στελέχωση
Κλινικών Covid
Την παροχή κινήτρων σε νοσηλευτές και ιατρικό προσωπικό για έκτακτη στελέχωση των
Κλινικών Covid στα δημόσια νοσηλευτήρια, καθώς και παραπομπή ασθενών σε ιδιωτικά νοση-

Ανεμβολίαστοι οι περισσότεροι νοσηλευόμενοι ασθενείς Covid και στο Ην. Βασίλειο
Οι περισσότεροι νοσηλευόμενοι ασθενείς
Covid στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ανεμβολίαστοι, διευκρίνισε με διορθωτική ανάρτηση στο Twitter το βράδυ της Δευτέρας ο
επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της
βρετανικής κυβέρνησης σερ Πάτρικ Βάλανς.
Κατά τη συνέντευξη Τύπου που είχε προηγηθεί στην Ντάουνινγκ Στριτ με αφορμή
την άρση των νομικών περιορισμών κατά
της πανδημίας, ο σερ Πάτρικ είχε πει πως
το 60% των νοσηλευόμενων είναι πλήρως
εμβολιασμένοι πολίτες. Λίγες ώρες αργότερα, ωστόσο, έγραψε στο Twitter ότι το στατιστικό που έδωσε ήταν λάθος και ότι για την

4.000 νοσηλευόμενοι ενώ, πριν τα
εμβόλια, με ίδιο
αριθμό κρουσμάτων,
ήταν 40 χιλιάδες
ακρίβεια το 60% των νοσηλευόμενων φορέων κορονοϊού είναι ανεμβολίαστοι πολίτες.
Ο σερ Πάτρικ είχε πει πάντως ότι με το
μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού να είναι
πλέον πλήρως εμβολιασμένο και με τα εμ-

βόλια να μην είναι 100% αποτελεσματικά, ο
ιός θα προσβάλλει αναλογικά όλο και περισσότερους πλήρως εμβολιασμένους πολίτες,
αν και η συντριπτική πλειοψηφία θα είναι
προστατευμένη έναντι λοίμωξης και σοβαρής νόσησης.
Ενδεικτικό της αποτελεσματικότητας των
εμβολίων είναι πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 4.000 ασθενείς Covid σε νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ όταν
τα κρούσματα αριθμούσαν, όπως και τώρα,
ξανά περίπου 50.000 την ημέρα, τον Ιανουάριο, οι νοσηλευόμενοι πλησίαζαν τους
40.000.

Με αποκοπή των μισθών αντιεμβολιαστών ιερέων, προειδοποιεί ο Αρχιεπίσκοπος
Με αποκοπή των μισθών ιερέων, για τους
οποίους δέχθηκε καταγγελίες ότι παροτρύνουν
πιστούς να μην εμβολιαστούν και να εκκλησιάζονται χωρίς να φορούν προστατευτικές μάσκες, προειδοποιεί ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος.
Ανέφερε, μάλιστα, ότι έδωσε οδηγίες να του
φέρουν τα ονόματα των κληρικών αυτών, τονίζοντας ότι όποιος ιερέας αντιστρατεύεται τις
αποφάσεις της Αρχιεπισκοπής και δη της Ιεράς
Συνόδου, πρέπει να τιμωρηθεί. Θα φανώ, είπε
χαρακτηριστικά, πολύ αυστηρός.
Ο Μακαριότατος, ο οποίος μιλούσε στο κρατικό κανάλι, υπέμνησε ότι η Ιερά Σύνοδος εξέ-

«Ούτε ο Άγιος
Παΐσιος ούτε
κανένας Άγιος έχει
καταπιαστεί με αυτά
τα θέματα»
δωσε εγκύκλιο με σύσταση για εμβολιασμό των
πιστών, τονίζοντας ότι δεν ασπάζεται τη συνωμοσιολογία που αναπτύσσεται γύρω από το εμβολιαστικό σχήμα.
Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύ-

πρου εξέφρασε επίσης δυσφορία για το γεγονός ότι κάποιοι αλλοιώνουν και παραφράζουν
λόγια Αγίων. «Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει
θρησκεία δική του ούτε να βάζει στο στόμα του
ό,τι θέλει», υπογράμμισε. «Ούτε ο Άγιος Παΐσιος ούτε κανένας Άγιος έχει καταπιαστεί με αυτά
τα θέματα όπως φωνασκούν μερικοί καθημερινά», τόνισε.
Ανέφερε ακόμα ότι αν οποιοσδήποτε υπάλληλος της Αρχιεπισκοπής επιστρέψει από τις
διακοπές του χωρίς να έχει εμβολιαστεί θα παυθεί από τα καθήκοντά του. Όπως είπε, από τους
80 υπαλλήλους της Αρχιεπισκοπής, μόνο 8 - 9
δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί.

λευτήρια, αποφάσισε ευρεία σύσκεψη που έγινε με πρωτοβουλία του Οργανισμού Κρατικών
Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).
Με αμοιβαία συνεννόηση ΟΚΥπΥ και ΠΙΣ,
συζητήθηκε πρόταση του ΟΚΥπΥ για παροχή κινήτρων σε ιατρούς για έκτακτη στελέχωση των
Κλινικών Covid στα δημόσια νοσηλευτήρια. Παράλληλα, ο ΟΚΥπΥ εισηγήθηκε την παροχή κινήτρων για το προσωπικό των νοσηλευτηρίων,
στην προσπάθεια να μην ανακληθούν άδειες.
Λόγω της αύξησης των εισαγωγών στα νοσοκομεία και της ανάγκης αποσυμφόρησης της
βραχείας νοσηλείας, ο ΟΚΥπΥ παρότρυνε επίσης, τον ΟΑΥ να συνδράμει ώστε οι προσωπικοί ιατροί να ανταποκρίνονται στις κλήσεις των
πολιτών και να τους καθοδηγούν σωστά για να
μην πηγαίνουν απευθείας στα ΤΑΕΠ.

Οδηγίες για 2η δόση, αν η
πρώτη έγινε στο εξωτερικό
Για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί
με την 1η δόση στο εξωτερικό και επιθυμούν να εμβολιαστούν με τη 2η δόση στην
Κύπρο, ενημερώνει το Υπουργείο Υγείας.
Δικαιούχοι είναι μόνο τα άτομα που
εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες: Κύπριοι πολίτες, είτε μόνιμα διαμένοντες στη
Δημοκρατία, είτε πολίτες εγγεγραμμένοι
στο ΓεΣΥ.
Σημειώνει ότι η
υποβολή των αιτημάτων για ραντεβού για τη 2η δόση
στην Κύπρο μπορεί
να γίνει είτε τηλεφωνικά μέσω του
1474, είτε μέσω
αποστολής
ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική
διεύθυνση covid19@dmrid.gov.cy.
Όπως αναφέρει, στην εν λόγω επικοινωνία, θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν όλα τα πιο κάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Αρ. αποδεικτικού ταυτοποίησης
(ταυτότητα, διαβατήριο, Δελτίο Εγγραφής
Αλλοδαπού), Ημερομηνία γέννησης, Ημερομηνία χορήγησης της 1ης δόσης, Είδος
εμβολίου, Αρ. τηλεφώνου επικοινωνίας,
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
επαρχία διαμονής.
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Στοιχεία
Την περίοδο Ιανουαρίου –
Ιουνίου οι αφίξεις τουριστών
ανήλθαν σε 340.984, σε
σύγκριση με 255.675 την
αντίστοιχη περσινή περίοδο,
σημειώνοντας αύξηση 33,4%.
Παρά ταύτα, σε σύγκριση με την
περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου
2019 που καταγράφηκαν
1.631,023 αφίξεις,
παρατηρείται μείωση της τάξης
του 79,1%.

Σημαντική αύξηση των πτήσεων από τη Βρετανία
Η κατάσταση παραμένει ρευστή αφού η Κύπρος είναι σε «βαθύ κόκκινο»
Σημαντική αύξηση των πτήσεων από τη
Βρετανία παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, μετά την απόφαση της βρετανικής
κυβέρνησης για κατάργηση της καραντίνας στους εμβολιασμένους επιβάτες, οι
οποίοι επιστρέφουν από χώρες της πορτοκαλί κατηγορίας, όπως η Κύπρος.
Παρά ταύτα, όπως δήλωσε η Ανώτερη Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης,
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes
Airports, Μαρία Κουρούπη, στο ΚΥΠΕ, «η
κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή,
μιας και η Ευρώπη διανύει ένα τέταρτο
κύμα της πανδημίας και δεδομένου ότι η
Κύπρος βρίσκεται σήμερα στο βαθύ κόκκινο του χάρτη του ECDC υπάρχει αβεβαιότητα και ενδεχομένως να υπάρξουν αλλαγές ή ακυρώσεις».
Όπως ανέφερε η Μ. Κουρούπη, την περασμένη βδομάδα είχαμε 36 πτήσεις προς
τη Βρετανία, ενώ μέχρι το τέλος του Ιούλη
αναμένεται να φτάσουν σχεδόν στις 85 τη

βδομάδα. Ανέφερε επίσης ότι η κατάσταση
είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με πέρσι.
Πρόσθεσε ωστόσο ότι «έχουμε αρκετό
δρόμο να διανύσουμε», επισημαίνοντας
παράλληλα ότι την αντίστοιχη περίοδο του
2019 είχαμε 250 πτήσεις τη βδομάδα από
τη Βρετανία.
Ανέφερε ακόμη ότι «παρά την αύξηση
στις πτήσεις, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή, μιας και η Ευρώπη διανύει
ένα τέταρτο κύμα της πανδημίας και δεδομένου ότι η Κύπρος βρίσκεται σήμερα
στο βαθύ κόκκινο του χάρτη του ECDC,
υπάρχει αβεβαιότητα και ενδεχομένως να
υπάρξουν αλλαγές ή ακυρώσεις».

Αφίξεις: Μειωμένες κατά 79,1%
το πρώτο εξάμηνο
Σημειώνεται ότι με βάση στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου οι αφίξεις τουριστών
ανήλθαν σε 340.984, σε σύγκριση με

Οι γυναίκες πλήρωσαν
το μεγαλύτερο τίμημα στην πανδημία
Οι γυναίκες επλήγησαν σκληρότερα σε
σχέση με τους άνδρες από τις απώλειες θέσεων εργασίας σε όλο τον κόσμο λόγω της πανδημίας COVID-19 και μόνο η απασχόληση
των ανδρών είναι πιθανό να επανέλθει φέτος
στα επίπεδα του 2019, ανακοίνωσε η Διεθνής
Οργάνωση Εργασίας.
Οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να απολυθούν ή να μειωθεί το ωράριο
εργασίας τους κατά τη διάρκεια των περιόδων των υγειονομικών, οικονομικών και
κοινωνικών περιορισμών, κυρίως σε τομείς
όπως ο ξενοδοχειακός, ο κατασκευαστικός, οι
υπηρεσίες εστίασης, δήλωσε η υπηρεσία του
ΟΗΕ.
Πολλές γυναίκες δεν βίωσαν μόνο τη σοβαρή απώλεια εισοδήματος, αλλά επίσης συνεχίζουν να επωμίζονται το βάρος της απλήρωτης εργασίας στην παροχή φροντίδας.
«Παρότι η προβλεπόμενη ανάπτυξη θέσεων εργασίας το 2021 για τις γυναίκες
υπερβαίνει την αντίστοιχη των ανδρών, δεν
θα είναι ωστόσο αρκετή για να επαναφέρει
τις γυναίκες στα επίπεδα απασχόλησης προ

255.675 την αντίστοιχη περσινή περίοδο,
σημειώνοντας αύξηση 33,4%. Παρά ταύτα. σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2019 που καταγράφηκαν
1.631.023 αφίξεις, παρατηρείται μείωση
της τάξης του 79,1%.
Τον Ιούνιο καταγράφηκαν 184.159 αφίξεις τουριστών, σε σύγκριση με 9.119 τον
αντίστοιχο περσινό μήνα και 509.662 τον
Ιούνιο του 2019 (-63,9%).
Οι αφίξεις από τη Ρωσία υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Ιούνιο,
αφού αποτέλεσαν το 45,8%, ενώ ακολούθησαν οι αφίξεις από το Ισραήλ (7,4%),
την Ουκρανία (6,5%), την Ελλάδα (5,5%),
την Πολωνία (5%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (4,2%).
Ο σκοπός ταξιδιού τον Ιούνιο ήταν για
ποσοστό 82,8% των τουριστών οι διακοπές, για 10,9% η επίσκεψη σε φίλους ή
συγγενείς και για ποσοστό 6,3% επαγγελματικός.
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Φήμες για τουρίστες
με ψεύτικα πιστοποιητικά
Φήμες για τουρίστες που φτάνουν
στην Κύπρο με ψεύτικα πιστοποιητικά
εμβολιασμού ή/και τεστ, κυκλοφορούν
τις τελευταίες μέρες σε τουριστικές περιοχές και ιδιαίτερα στην Αμμόχωστο.
Ο δήμαρχος Αγίας Νάπας, Χρήστος
Ζαννέττου, κληθείς χθες να σχολιάσει
της φήμες δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι «δεν
έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο». Ανέφερε
επίσης ότι «από τα τεστ κορονοϊού που
γίνονται σε αρκετές χιλιάδες τουριστών
και όχι μόνο στην επαρχία Αμμοχώστου,
το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων δεν είναι ψηλό». Ανέφερε ακόμη
ότι «λόγω του ελέγχου που γίνεται σε
τουρίστες που φτάνουν στην Κύπρο από
το αεροδρόμιο Λάρνακας, αλλά και των
τεστ που γίνονται στους μόνιμους αλλά
και επισκέπτες της περιοχής, ο κόσμος
που κυκλοφορεί με ψεύτικα πιστοποιητικά είναι πολύ λίγος».
«Πιστεύουμε πως ειδικά οι τουρίστες,
δεν θα ρισκάρουν τα ταξιδέψουν για
διακοπές με ψεύτικα πιστοποιητικά, με
τον κίνδυνο να τεθούν υπό περιορισμό
σε περίπτωση που εντοπιστούν θετικοί
στον κορονοϊό», είπε.

Αυξητική ροή τουριστών
Ο Χρ. Ζαννέττου είπε ότι υπάρχει μια
σταθερή, αυξητική ροή τουριστών από
το εξωτερικό. Πρόσθεσε ωστόσο ότι το
ποσοστό πληρότητας των ξενοδοχείων
κυμαίνεται στο 30 - 40%. Ανέφερε επίσης ότι «μεγάλο ποσοστό των τουριστών
καταλύει στα ξενοδοχεία με το γνωστό
all inclusive, κάτι που δυστυχώς στερεί
από τις παρεμφερείς υπηρεσίες αρκετή
εργασία».

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΤ.21/2021
Η Cyta δέχεται προσφορές για:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ CYTA ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

πανδημίας», αναφέρει σε έκθεση η Διεθνής
Οργάνωση Εργασίας.
Συνολικά, μεταξύ 2019 και 2020, το 4,2%
της απασχόλησης των γυναικών εξαλείφθηκε ως αποτέλεσμα της πανδημίας, αντιπροσωπεύοντας μια απώλεια 54 εκατομμυρίων
θέσεων εργασίας, συγκριτικά με το 3% της
απασχόλησης των ανδρών ή 60 εκατομμύρια
θέσεις εργασίας, επισημαίνεται στην έκθεση.
«Μόνο το 43,2% παγκοσμίως των γυναικών σε ηλικία εργασίας θα απασχολείται το
2021, συγκριτικά με το 68,6% των ανδρών
σε ηλικία εργασίας», τονίζει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας.

Οι σχετικές προδιαγραφές θα είναι διαθέσιμες από σήμερα Τετάρτη 21 Ιουλίου
2021, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και χωρίς χρέωση, στην ιστοσελίδα http://
www.cyta-tenders.cytanet.com.cy
Σύντομη περιγραφή του πιο πάνω διαγωνισμού διατίθεται δωρεάν στην πιο
πάνω ιστοσελίδα.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν κλειστές στη θυρίδα προσφορών που βρίσκεται στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων της Cyta, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος, 1396 Λευκωσία, μέχρι τις 10:00π.μ. της Παρασκευής 10 Σεπτεμβρίου 2021.
Η Cyta δεν είναι υποχρεωμένη να αποδεχθεί τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε
άλλη προσφορά.
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Αύξηση ποινής καταδικασθέντος για υποθέσεις βιασμού σε 12 έτη, αποφάσισε το Ανώτατο
Ανέτρεψε το χρόνο ποινής νεαρού για υποθέσεις βιασμού και επιθέσεων εναντίον γυναικών σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις το Ανώτατο Δικαστήριο μετά από σχετική έφεση που
άσκησε η Γενική Εισαγγελία.
Συγκεκριμένα από 8 σε 12 χρόνια αυξήθηκε η καταδίκη ενός ατόμου για βιασμούς
και απόπειρες βιασμού για τους οποίους κρίθηκε ένοχος νεαρός στην επαρχία Πάφου. Το

Κακουργιοδικείο Πάφου τον είχε καταδικάσει
σε 8 χρόνια φυλάκιση για σειρά βιασμών και
αποπειρών βιασμού που έγιναν εντός του 2020
στο διαμέρισμα Πόλης Χρυσοχούς. Ωστόσο, η
ποινή των 8 χρόνων κρίθηκε ανεπαρκής από
τη Γενική Εισαγγελία και η ανώτερη δημόσια
κατήγορος Ειρήνη Σάββα άσκησε έφεση στο
Ανώτατο Δικαστήριο. Το Ανώτατο εξέδωσε χθες
την απόφασή του, βάσει της οποίας η ποινή του

καταδικασθέντος αυξάνεται κατά τέσσερα χρόνια και πλέον αυτός καλείται να εκτίσει ποινή
12 ετών για τα κακουργήματα για τα οποία κρίθηκε ένοχος.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο καταδικασθείς έμπαινε σε διάφορες περιπτώσεις σε κατοικίες στις οποίες διαπίστωνε ότι βρίσκονταν
ανυπεράσπιστες γυναίκες, χωρίς παρουσία άλλων ατόμων σ’ αυτές και αφού τις φίμωνε τις

βίαζε. Σε κάποιες περιπτώσεις ωστόσο η αντίσταση των υποψήφιων θυμάτων του και το γεγονός ότι προλάβαιναν να καλούν σε βοήθεια
πριν τις ακινητοποιήσει, τον ανάγκασε να αποχωρεί πριν φτάσει βοήθεια προς τις γυναίκες.
Τα αδικήματα στα οποία κρίθηκε ένοχος ο
νεαρός αφορούν επιθέσεις εναντίον γυναικών,
διαρρήξεις στις κατοικίες τους και βιασμό σε
τρεις διαφορετικές περιπτώσεις.

Μαρτυρίες «καίνε»
τον 67χρονο
για τη μεγάλη πυρκαγιά
Μελέτη για άμεση υλοποίηση
αντιδιαβρωτικών και
αντιπλημμυρικών έργων
Μαρτυρίες και άλλο υλικό που εξασφαλίστηκε από την ομάδα των ανακριτών του
ΤΑΕ Λεμεσού που ανέλαβαν την εξιχνίαση
της υπόθεσης της μεγάλης φονικής πυρκαγιάς που σάρωσε την περιοχή της ορεινής
Λεμεσού και Λάρνακας, φαίνεται ότι «καίνε»
τον 67χρονο ο οποίος είχε συλληφθεί από την
πρώτη στιγμή και τελούσε υπό κράτηση ως
πρόξενος του κακού.
Χθες ο 67χρονος οδηγήθηκε εκ νέου στο
Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού και παραπέμφθηκε σε απ’ ευθείας δίκη στις 6 Σεπτεμβρίου
ενώπιον του Κακουργιοδικείου, με κατηγορητήριο που περιλαμβάνει τα αδικήματα του
εμπρησμού και της πρόκλησης πυρκαγιάς.
Εναντίον του 67χρονου υπάρχουν 8 συνολικά
μαρτυρίες προερχόμενες από καταθέσεις ενώ
έχει εξασφαλιστεί και βιντεογραφημένο υλικό
στο οποίο φαίνεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε σε
σημείο κοντά στο χωράφι του στον Αρακαπά.

Να θυμίσουμε ότι η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε μικρό χρονικό διάστημα, καλύπτοντας
έκταση πέραν των πενήντα τετραγωνικών χιλιομέτρων και καταστρέφοντας στο πέρασμα
της κατοικίες, κτηνοτροφικά και άλλα επαγγελματικά υποστατικά, καλλιέργειες και δασική έκταση ενώ οδήγησε σε φρικτό θάνατο τέσσερις ανθρώπους. Ο ίδιος ο 67χρονος αρνείται
τα όσα του καταλογίζονται ενώ το δικαστήριο
αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο με όρους,
μέχρι την ημέρα έναρξης της δίκης. Ειδικότερα κλήθηκε να καταβάλει χρηματική εγγύηση
50.000 ευρώ, παρέδωσε τα ταξιδιωτικά του
έγγραφα και τα στοιχεία του καταχωρήθηκαν
στο stop list ενώ θα παρουσιάζεται σε αστυνομικό σταθμό τρεις φορές την εβδομάδα.
Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες και
από το ΤΑΕ Λάρνακας σε ό,τι αφορά τα τραγικά αποτελέσματα της πυρκαγιάς σε κοινότητες της επαρχίας όπου βρήκαν και το θάνατο

τέσσερις αλλοδαποί που εργάζονταν στην περιοχή της πυρόπληκτης κοινότητας της Οδού.
Ο φάκελος της υπόθεσης που αφορά το κατά
πόσον ο 67χρονος θα αντιμετωπίσει και την
κατηγορία της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης,
αναμένεται ότι θα συμπληρωθεί μέσα στον
επόμενο μήνα οπότε και θα δοθούν οι ανάλογες οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία για το
χειρισμό της υπόθεσης.

Επιστημονική ομάδα
στις πυρόπληκτες περιοχές
Εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών κάλεσε στην Κύπρο, το Υπουργείο
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) με στόχο την παροχή
κάθε δυνατής βοήθειας στις επηρεαζόμενες
ορεινές περιοχές των επαρχιών Λάρνακας και

Λεμεσού και τη συμβολή στη μείωση των επιπτώσεων από τη μεγάλη πυρκαγιά. Η ομάδα
έφτασε χθες στην Κύπρο και θα πραγματοποιήσει σήμερα Τετάρτη ολοήμερη περιοδεία στις
πυρόπληκτες περιοχές των επαρχιών Λάρνακας και Λεμεσού.
Από την περιοδεία αναμένεται ότι θα προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία θα
εμπλουτίσουν τις εισηγήσεις της αρμόδιας
ομάδας εργασίας που συστάθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με στόχο
την άμεση υλοποίηση αντιδιαβρωτικών και
αντιπλημμυρικών έργων στις επηρεαζόμενες
περιοχές. Στην εν λόγω ομάδα εργασίας συμμετέχουν εκπρόσωποι του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, του Τμήματος Δασών και του
Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης του ΥΓΑΑΠ, καθώς και εκπρόσωποι των Επαρχιακών
Διοικήσεων Λάρνακας και Λεμεσού.
Χρήστος Χαραλάμπους

Ικανοποίηση ΠΑΣΥΔΥ για την ένταξη του ΑΞΙΚ στο ΤΕΠΑΚ
Η ΠΑΣΥΔΥ και η ομάδα προσωπικού του
Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) εκφράζουν την ικανοποίησή
τους και χαιρετίζουν την υπογραφή μνημονίου ένταξης του ΑΞΙΚ υπό την αιγίδα του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Σημειώνεται ότι η ένταξη του ΑΞΙΚ στο
ΤΕΠΑΚ θα αποτελέσει ορόσημο και σημαντι-

κό γεγονός στην ύπαρξη και λειτουργία του
αφού πρόκειται να επιλύσει τα χρόνια προβλήματα υποστελέχωσης σε διδακτικό και
υποστηρικτικό προσωπικό που αντιμετωπίζει
το Ινστιτούτο, ενώ παράλληλα θα δώσει τη
δυνατότητα εκσυγχρονισμού των κτιριακών
και εργαστηριακών του εγκαταστάσεων και
περαιτέρω αναβάθμισης των προγραμμάτων
σπουδών του, του εκπαιδευτικού του έργου
και της γενικότερης λειτουργίας του ως εκ-

παιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η απόφαση αυτή, προστίθεται, είναι προς
όφελος τόσο των φοιτητών όσο και της τουριστικής βιομηχανίας του τόπου μας.
Η ΠΑΣΥΔΥ μέσα από προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με το ΥΠΠΑΝ διαβεβαιώνει τα
μέλη του ότι τα όποια συμφέροντα και δικαιώματά του μέσα από την ένταξή τους στο ΤΕΠΑΚ θα τύχουν πλήρους διασφάλισης.

Προσφορές για εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Γιορτής του Κρασιού
Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για μουσικές, θεατρικές και λαογραφικές εκδηλώσεις
για τη Γιορτή του Κρασιού, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 - 17 Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση
του Δήμου Λεμεσού απευθύνεται σε γραφεία
παραγωγών, οργανωμένα πολιτιστικά σύνολα,
μεμονωμένους καλλιτέχνες και λαογραφικούς
ομίλους, οι οποίοι «πρέπει να διαθέτουν πείρα
στη διοργάνωση εκδηλώσεων -να υποβληθεί
βιογραφικό- και να έχουν διευθετήσει όλες τις

φορολογικές τους υποχρεώσεις από οποιεσδήποτε Κρατικές Υπηρεσίες». Οι προσφορές πρέπει
να περιλαμβάνουν προτάσεις για καλλιτεχνικό
πρόγραμμα συναυλίας, πολυθεάματος, θεατρικών και λαογραφικών παραστάσεων, η θεματολογία των οποίων να συνάδει με τη Γιορτή του
Κρασιού. Προτεραιότητα, προστίθεται, θα δοθεί
σε παραγωγές υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου,
που είναι αφιερώματα στην ελληνική ή κυπριακή μουσική που να συνάδουν με το ύφος της

Γιορτής και σε θεατρικές παραστάσεις ή επιθεωρήσεις με χιουμοριστικό ύφος.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν και
να παραδοθούν στα γραφεία του Πολιτιστικού
Τμήματος ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση
culturaldep@limassolmunicipal.com.cy μέχρι
τη Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00
το μεσημέρι. Διευκρινίσεις και πληροφορίες από
τη λειτουργό του δήμου των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, Σκεύη Αντωνιάδου, στο τηλ. 25 745919.
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Τέως Μητροπολίτης Κιτίου: Σήμερα η απόφαση για δίκη ή ψυχιατρείο!
Σήμερα θα κριθεί το τι μέλλει γενέσθαι
με την υπόθεση του τέως Μητροπολίτη Κιτίου ενώπιον του Κακουργιοδικείου
Λάρνακας. Το δικαστήριο θα ανακοινώσει
σήμερα την ετυμηγορία του για τη νοητική ικανότητα του 83χρονου ιεράρχη και
αναλόγως θα κριθεί εάν θα καθίσει στο
εδώλιο για να δικαστεί για βιασμό ή όχι.
Όπως έχουμε γράψει, σε περίπτωση που
το Κακουργιοδικείο αποδεχθεί τη θέση της

Υπεράσπισης ότι ο κατηγορούμενος είναι
νοητικά ανίκανος να παρακολουθήσει δικαστική διαδικασία, ο κ. Χρυσόστομος θα
οδηγηθεί στο ψυχιατρείο.
Το δικαστήριο εξέτασε τις επιστημονικές μαρτυρίες πραγματογνωμώνων που
παρουσίασαν η Γενική Εισαγγελία και η
Υπεράσπιση σχετικά με το επίπεδο των
νοητικών λειτουργιών του τέως Μητροπολίτη και σήμερα θ’ ανακοινώσει την ετυ-

μηγορία του.
Σε περίπτωση που κριθεί ότι ο 83χρονος
είναι ικανός να παρακολουθήσει δίκη, θα
προχωρήσει η απαγγελία κατηγοριών και
η απάντηση. Εάν όμως κριθεί ότι πάσχει
όντως από έκπτωση νοητικών λειτουργιών
σε βαθμό που δεν μπορεί ν’ αντιληφθεί
δικαστική διαδικασία, δεν θα απαλλαγεί
απλώς από τις κατηγορίες και θα επιστρέψει σπίτι του. Σε αυτή την περίπτωση, το

Κακουργιοδικείο θα ενεργοποιήσει το άρθρο 70 του Περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου το οποίο διέπει την ψυχική διαταραχή
κατηγορουμένου και θα διατάξει υποχρεωτική κράτησή του σε κρατικό ψυχιατρείο.
Επίσης, το δικαστήριο θα διατάξει όπως
ο κατηγορούμενος τεθεί υπό παρακολούθηση ψυχιάτρου για την παροχή της αναγκαίας νοσηλείας.
Τάσος Περδίος

Ο χρόνος
είναι εχθρός
Κατά τη συνάντηση του
Επίτροπου Προεδρίας με
την Πανελλήνια Επιτροπή
Γονέων και Συγγενών
Αδήλωτων Αιχμαλώτων και
Αγνοουμένων, επισημάνθηκε
ότι ο χρόνος ενεργεί εις
βάρος των οικογενειών
και των προσπαθειών για
αποτελεσματική διερεύνηση.
Τονίστηκε ότι επείγει η
λήψη άμεσων μέτρων και
πρωτοβουλιών, τόσο εντός
όσο και εκτός Κύπρου,
ώστε να δημιουργηθούν οι
προϋποθέσεις για συνεργασία
και συνδρομή της κατοχικής
δύναμης στις προσπάθειες
λύσης του προβλήματος.

κό τόσο για τους Λαρνακείς όσο και για τον
υπόλοιπο κόσμο, ντόπιους και ξένους, που
επισκέπτονται την πόλη μας., είπε ο κ. Βύρας
για ένα έργο το οποίο θα κοστίσει περίπου
τρία εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα αυτά
εξασφαλίστηκαν από ευρωπαϊκά ταμεία, από
αντισταθμιστικά κονδύλια που δόθηκαν έναντι της αδειοδότησης του Metropolis Mall
και από τα δημοτικά ταμεία.
Ο δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι παρά τη μεγάλη δυσκολία λόγω του ότι βρίσκονται
στην καρδιά της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της πόλης, τα έργα θα έχουν συνέχεια. Αυτό θα γίνει στο επόμενο στάδιο με
την ανάπλαση και ενοποίηση των πλατειών
Αλκής και Ακρόπολης και με την κατασκευή
πλακόστρωτων σε ολόκληρη την οδό Ερμού
και την οδό Ζήνωνος Κιτιέως.

Αισιόδοξα μηνύματα για τον τουρισμό
έστειλε χθες ο δήμαρχος Αγίας Νάπας. Ο
κ. Ζαννέττου δήλωσε ότι υπάρχει μια αυξητική ροή τουριστών από το εξωτερικό
ενώ εκτίμησε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο τις επόμενες μέρες με την έναρξη πτήσεων από την Αγγλία. Η πληρότητα των ξενοδοχείων στο
μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο του τόπου
κυμαίνεται στο 30% με 40%, πρόσθεσε, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η φετινή εικόνα
δεν μπορεί να συγκριθεί με την περσινή.
«Υπάρχει μια σταθερή, αυξητική ροή τουριστών, ειδικά από τη ρωσική αγορά και
αναμένονται αυτή την εβδομάδα οι πτήσεις
από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ελπίζουμε ότι
θα υπάρξει σημαντική αριθμητική αύξηση
στις αφίξεις τουριστών ανά το παγκύπριο»,
ανέφερε ο Χρίστος Ζαννέττου, συμπληρώνοντας ότι σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία της
Αγίας Νάπας είναι ανοικτά.
Ερωτηθείς σχετικά, απάντησε ότι αισιόδοξα μηνύματα έρχονται και από τη σκανδιναβική αγορά αλλά και από τον εγχώριο
τουρισμό. Ειδικά για τους Κύπριους, σημείωσε ότι δίνουν τονωτική ένεση τα Σαββατοκύριακα.
Κληθείς να σχολιάσει φήμες, σύμφωνα με τις οποίες μερίδα τουριστών φτάνει
στην Κύπρο για διακοπές με ψεύτικα πιστοποιητικά εμβολιασμού, αρνητικό PCR
ή rapid test ή και safe pass, ο δήμαρχος
Αγίας Νάπας είπε πως δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο.
Αντίθετα, όπως παρατήρησε, είναι ευχάριστο το γεγονός ότι από τα τεστ κορονοϊού που γίνονται σε αρκετές χιλιάδες
τουριστών στην επαρχία Αμμοχώστου, το
ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων δεν
είναι ψηλό. «Πιστεύουμε πως ειδικά οι
τουρίστες, δεν θα ρισκάρουν τα ταξιδέψουν
για διακοπές με ψεύτικα πιστοποιητικά, με
τον κίνδυνο να τεθούν υπό περιορισμό σε
περίπτωση που εντοπιστούν θετικοί στον
κορονοϊό», είπε ο δήμαρχος Αγίας Νάπας,
ο οποίος απηύθυνε έκκληση να συνεχιστεί
η τήρηση των μέτρων αφού αυτό θα κρατήσει την τουριστική βιομηχανία ανοικτή.
«Ελπίδα μας είναι να συνεχίσουν τα λειτουργούν οι ξενοδοχειακές μονάδες και
όλες οι παρεμφερείς υπηρεσίες, τόσο με
ξένους όσο και με ντόπιους επισκέπτες,
τουλάχιστον μέχρι το τέλος Οκτωβρίου»,
κατέληξε.

Τάσος Περδίος

Τάσος Περδίος

Τακτικισμοί και προσκόμματα από την Τουρκία στο θέμα αγνοουμένων
Την ανάγκη για συνεργασία Τουρκίας, τονίζουν Φωτίου και συγγενείς Ελλήνων αγνοουμένων
Επείγει η λήψη άμεσων μέτρων και πρωτοβουλιών, εντός και εκτός Κύπρου, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για συνεργασία
και συνδρομή της Τουρκίας στις προσπάθειες
λύσης του θέματος των αγνοουμένων, τονίστηκε σε συνάντηση που είχε ο Επίτροπος Προεδρίας, Φώτης Φωτίου, με την πρόεδρο και με
μέλη της Πανελλήνιας Επιτροπής Γονέων και
Συγγενών Αδήλωτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων.
Τόσο ο Φώτης Φωτίου όσο και η Μαρία
Καλμπουρτζή εξέφρασαν την απογοήτευσή
τους γιατί η διεθνής κοινότητα και οι ισχυροί
της Γης επιτρέπουν στην Τουρκία με τακτικισμούς και προσκόμματα να διαιωνίζει ένα πρόβλημα, το οποίο προκαλεί για τόσες δεκαετίες
ανείπωτο πόνο και δυστυχία σε εκατοντάδες
οικογένειες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, κατά τη συνάντηση έγινε μια σε βάθος ανασκόπηση των προβλημάτων και των προκλήσεων που αντιμετω-

πίζουν οι προσπάθειες επίλυσης της τραγωδίας
των αγνοουμένων προς όφελος των δοκιμαζόμενων οικογενειών.
Κοινή διαπίστωση ήταν ότι τα προβλήματα
που υπάρχουν, τα οποία αποτελούν τροχοπέδη
στις προσπάθειες επίτευξης προόδου οφείλονται στην έλλειψη ειλικρινούς και ουσιαστικής
συνεργασίας από πλευράς κατοχικής δύναμης.
Επισημάνθηκε ότι ο χρόνος ενεργεί εις βάρος των οικογενειών και των προσπαθειών
για αποτελεσματική διερεύνηση. Τονίστηκε ότι
επείγει η λήψη άμεσων μέτρων και πρωτοβουλιών, τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου, ώστε
να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για συνεργασία και συνδρομή της κατοχικής δύναμης
στις προσπάθειες λύσης του προβλήματος.
Στο πλαίσιο αυτό ήταν κοινή διαπίστωση
ότι ο ρόλος και η συνεισφορά των Ηνωμένων
Εθνών καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικά και να
αποτελέσουν την αφετηρία για επίτευξη προ-

όδου. Κατά την παρουσία της στην Κύπρο η
Μαρία Καλμπουρτζή μαζί με την αδελφή της,
Αφροδίτη Καλμπουρτζή, εκ μέρους της οικογένειας, θα παραλάβουν σε επίσημη τελετή που
θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 22 Ιουλίου
2021 και ώρα 10:00 π.μ. στον Ιερό Ναό της Του
Θεού Σοφίας τα λιγοστά οστά από τα ιερά λείψανα του πατέρα της, Αντιστράτηγου Στυλιανού Καλμπουρτζή.
Τα οστά είχαν εντοπιστεί σε περιοχή του
κατεχόμενου χωριού Συγχαρί και ταυτοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων. Μετά
την τελετή παράδοσης-παραλαβής τα οστά θα
μεταφερθούν στην Ελλάδα όπου θα ταφούν με
τις πρέπουσες και αρμόζουσες τιμές από την
οικογένεια του ήρωα και την κυβέρνηση της
Ελλάδος.
Ο Επίτροπος Προεδρίας εξέφρασε προς τις
θυγατέρες του ήρωα την ευγνωμοσύνη Πολιτείας και λαού για τη θυσία του.

Λάρνακα: Στόχος ένα κέντρο φιλικό προς τις οικογένειες
Μέχρι το τέλος Αυγούστου θα ολοκληρωθούν τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη για
ανάπλαση κεντρικών δρόμων και πλατειών
στο κέντρο της Λάρνακας μαζί με εγκατάσταση υποδομών για άτομα με αναπηρίες, όπως
δήλωσε ο δήμαρχος. Ο Ανδρέας Βύρας σημείωσε ότι έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο
κομμάτι της οδού Αγίου Λαζάρου και έχει
απομείνει ένα μικρό μέρος του δρόμου στο
οποίο γίνονται ορισμένες εργασίες. Επίσης
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε τμήμα της
οδού Ερμού και στις οδούς Βασιλέως Ευαγόρου, Κορδιγκτώνος, Αρμενικής Εκκλησίας, Μαυροειδή, Κλεάνθη Καλογερά και Εσκί
Τσιαρσί. Το τελευταίο τμήμα που αφορά στην
πλατεία μεταξύ του μεσαιωνικού κάστρου
και του τεμένους αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου, συμπλήρωσε ο δήμαρχος. «Στόχος του δήμου είναι

Βύρας: Ολοκληρώνονται έργα
σε κεντρικούς δρόμους και
πλατείες και έπονται και άλλα
σε λίγα χρόνια το κέντρο της Λάρνακας να
γίνει φιλικό προς τις οικογένειες, φιλικό για
τις μητέρες με βρέφη αλλά και για τα ΑμεΑ,
για περπάτημα, για ψώνια και γενικά φιλι-

Δήμαρχος Αγίας Νάπας:
Παίρνει τα πάνω του
ο τουρισμός
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Pegasus:
Ένας ρουφιάνος
στο κινητό σου
Τη δυνατότητα που έχουν οι μυστικές υπηρεσίες και τα αστικά κράτη να προχωρούν σε
εκτεταμένες παρακολουθήσεις, αξιοποιώντας τα
νέα τεχνολογικά επιτεύγματα, έρχεται να επιβεβαιώσει η δημοσιογραφική έρευνα σχετικά με
την ισραηλινή εταιρεία «NSO Group», που δημοσιεύτηκε σε πολλά μέσα ενημέρωσης.
Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2011 στο Τελ
Αβίβ, διαθέτει εμπορικά το λογισμικό «Pegasus»
για τα iphone και «Χρυσάωρ» για android. Πρόκειται για ένα κακόβουλο λογισμικό το οποίο
μολύνει τις συσκευές και δίνει τη δυνατότητα
στους χειριστές του να υποκλέψουν μηνύματα,
φωτογραφίες, email, να καταγράψουν κλήσεις,
να ενεργοποιήσουν μικρόφωνα και GPS στα
κρυφά.
Η «NSO Group» συστήνεται ως εταιρεία «τεχνολογικής επιτήρησης» και δημιουργήθηκε
από τρία πρώην μέλη της «Unit 8200», δηλαδή
της κεντρικής μονάδας συγκέντρωσης πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ.
Η NSO υποστηρίζει πως το λογισμικό της
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παρακολούθηση και την εξάρθρωση κυκλωμάτων κακοποιών ή τρομοκρατών.
Ωστόσο, η έρευνα που δημοσιεύθηκε τη
Δευτέρα από δεκαεπτά διεθνή μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους τη γαλλική εφημερίδα «Le
Monde», τη βρετανική «The Guardian» και την
αμερικανική «The Washington Post», αμφισβητεί αυτή την εκδοχή. Ούτως ή άλλως, η έννοια

ξένος τύπος

Αποκαλύψεις για ένα παγκόσμιο σύστημα κατασκοπείας των τηλεφώνων
Le Monde, Γαλλία

της «τρομοκρατίας» είναι μια έννοια-λάστιχο
που αξιοποιείται κατά το δοκούν.
Οι συντάκτες της έρευνας έλεγξαν έναν κατάλογο με 50.000 τηλεφωνικούς αριθμούς, που
είχαν μπει στο στόχαστρο από πελάτες της NSO
από το 2016, ώστε να παρακολουθούνται. Σε
αυτούς συγκαταλέγονται οι αριθμοί τουλάχιστον
180 δημοσιογράφων, 600 πολιτικών, 85 υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 65
επικεφαλής επιχειρήσεων κ.ά., που μπόρεσαν
να εξακριβωθούν στο Μαρόκο, στη Σαουδική
Αραβία, στο Μεξικό.
Για ευνόητους λόγους οι επικρίσεις προς την
ισραηλινή εταιρεία αφορούν κυρίως τη συνεργασία της με αυταρχικά καθεστώτα. Ωστόσο, οι
εκτεταμένες παρακολουθήσεις και υποκλοπές
είναι μια πραγματικότητα σε όλα τα αστικά κράτη, χωρίς να εξαιρούνται τα «δυτικά» που έχουν
απογειώσει τη σχετική τεχνολογία και την εξα-

μοί ανταποκριτών διαφόρων διεθνών μέσων
ενημέρωσης, από την εφημερίδα «Wall Street
Journal» ως τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και
«France 24», τον ιστότοπο «Mediapart», την

Λογισμικό ισραηλινής εταιρείας παρακολουθεί κινητά τηλέφωνα
για λογαριασμό κυβερνήσεων. Δίνει τη δυνατότητα υποκλοπής
μηνυμάτων, φωτογραφιών, email, καταγράφει κλήσεις και μπορεί να
ενεργοποιήσει μικρόφωνα και GPS.
γάγουν κιόλας.
Στον κατάλογο με τις παρακολουθήσεις που
δημοσιεύτηκε, υπάρχει ο αριθμός του Μεξικανού δημοσιογράφου Σεσίλιο Πινέδα Μπίρτο, ο
οποίος δολοφονήθηκε μερικές εβδομάδες μετά
την εμφάνισή του σε αυτόν. Επίσης οι αριθ-

εφημερίδα «El País», το Γαλλικό Πρακτορείο.
Δύο από τις συσκευές ανήκαν σε γυναίκες κοντά
στον Σαουδάραβα δημοσιογράφο Τζαμάλ Κασόγκι, που δολοφονήθηκε το 2018 στο προξενείο
στην Κων/πολη από ομάδα πρακτόρων. Η μία
από τις συσκευές ανήκε στη μνηστή του.

Η λίστα συμπεριλαμβάνει αρκετές πολιτικές
προσωπικότητες -έναν αρχηγό κράτους και
δυο αρχηγούς κυβερνήσεων στην Ευρώπη- τα
ονόματα των οποίων θα αποκαλυφθούν τις προσεχείς ημέρες, σύμφωνα με τους συντάκτες της
έρευνας.
Η ανάλυση αυτή προστίθεται στη μελέτη που
έκανε το 2020 το Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο, το οποίο επιβεβαίωσε την παρουσία του λογισμικού «Pegasus» στα τηλέφωνα
δεκάδων εργαζομένων του τηλεοπτικού δικτύου
«Αλ Τζαζίρα» του Κατάρ.
Ο όμιλος NSO, όπως σε κάθε προηγούμενη περίπτωση, «διαψεύδει κατηγορηματικά τις
ψευδείς κατηγορίες» που διατυπώνονται στην
έρευνα.

Ουγγαρία, Ισραήλ και το πολυπόθητο Pegasus
Η ακροδεξιά κυβέρνηση της Ουγγαρίας είναι
ύποπτη για παραβίαση τηλεφώνων ερευνητικών δημοσιογράφων και στόχευση ιδιοκτητών,
σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.
Η κυβέρνηση του Βίκτορ Ορμπάν έχει αναπτύξει ένα νέο όπλο στον πόλεμό της στα ΜΜΕ
στην Ουγγαρία, χρησιμοποιώντας μερικά από
τα πιο επεμβατικά προγράμματα κατασκοπείας
στον κόσμο εναντίον ερευνητών-δημοσιογράφων και του κύκλου ενός από τους τελευταίους
ανεξάρτητους ιδιοκτήτες μέσων της χώρας που
απομένουν. Μάλιστα ένας πρώην υπάλληλος
της NSO επιβεβαίωσε ότι η Ουγγαρία ήταν μεταξύ των πελατών της εταιρείας.
Προφανώς, απέκτησε το εν λόγω λογισμικό
μετά από μια επίσκεψη το 2017 στη χώρα από
τον τότε Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν

Νετανιάχου, στενό σύμμαχο του Ορμπάν. Η NSO
αρνήθηκε ότι παίρνει κατεύθυνση από την ισραηλινή κυβέρνηση όταν επιλέγει τους πελάτες
της.
Σε απάντηση των λεπτομερών ισχυρισμών
σχετικά με την απόκτηση και τη χρήση του
Pegasus από την Ουγγαρία, ένας εκπρόσωπος

της ουγγρικής κυβέρνησης είπε: «Η Ουγγαρία
είναι ένα δημοκρατικό κράτος που διέπεται από
το κράτος δικαίου».
Στην Ουγγαρία, οι κρατικοί φορείς που είναι
εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιούν κρυφά
μέσα, παρακολουθούνται τακτικά από κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς.
Δεν υπάρχει δικαστική εποπτεία εάν το αίτημα υποβάλλεται για λόγους εθνικής ασφάλειας
και απαιτείται μόνο η υπογραφή του Υπουργού
Δικαιοσύνης.
Ωστόσο, η Ουγγαρία φέρεται να το χρησιμοποιούσε για να κατασκοπεύει συγκεκριμένα
δημοσιογράφους, τον ιδιοκτήτη ενός ειδησεογραφικού ιστότοπου, έναν δήμαρχο της αντιπολίτευσης και δικηγόρους, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Ανεξέλεγκτη η πύρινη κόλαση που μαίνεται σε 13 πολιτείες των ΗΠΑ
Οι επενδυτές ζητούν ασφαλείς παραδείσους μακριά από τη μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ
Financial Times, ΗΠΑ

Να παρθούν άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας του λαού
Ριζοσπάστης, Ελλάδα

Για δέκατη συναπτή μέρα μαίνεται η πύρινη
λαίλαπα στις δυτικές ΗΠΑ, ενώ ένας πάροχος
ηλεκτρικού ρεύματος της Καλιφόρνιας, ο οποίος ευθυνόταν ήδη για την πιο φονική πυρκαγιά
που έχει αντιμετωπίσει η πολιτεία, κατηγορείται για το ξέσπασμα μιας από τις 80 μεγάλες
φωτιές. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα
μέτωπα στη σύγχρονη ιστορία του Όρεγκον και
εκτείνεται σε 13 πολιτείες της χώρας, έχοντας
αποτεφρώσει περισσότερα από 1,1 εκατ. στρέμματα.
Οι πυροσβέστες ανησυχούν κυρίως για την
πυρκαγιά Τάμαρακ, η οποία επεκτάθηκε ξαφνικά νότια της λίμνης Τάχο, στα σύνορα μεταξύ
Καλιφόρνιας και Νεβάδας. Στο Όρεγκον προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά Μπούτ-

λεγκ, η έκταση της οποίας είναι ήδη μεγαλύτερη από ολόκληρη την πόλη του Λος Άντζελες.

Κοντά σε εκκένωση όλο το Όρεγκον
Οι Αρχές έδωσαν εντολή στους κατοίκους
αρκετών χωριών να φύγουν από τα σπίτια τους

και ζήτησαν να κλείσει μέρος του μονοπατιού
πεζοπορίας Pacific Crest Trail. Τοπικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι περισσότεροι
κάτοικοι του Όρεγκον θα πρέπει να προετοιμαστούν για εκκένωση. Περίπου 20.000 άτομα,
πυροσβέστες και μέλη της αρμόδιας δασικής
υπηρεσίας, έχουν ριχτεί στη μάχη με τις φλόγες.
Εργάζονται νυχθημερόν, διαβεβαίωσε ο Τζόι Χέσελ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση
των πυρκαγιών στην περιοχή.
Το μέτωπο απειλεί επίσης το δίκτυο ηλεκτροδότησης της Καλιφόρνιας και οι Αρχές θέλουν
με κάθε τίμημα να αποφύγουν να βυθιστούν
στο σκοτάδι εκατομμύρια άνθρωποι, όπως συνέβη τις προηγούμενες χρονιές, όταν το δίκτυο
δέχθηκε μεγάλες πιέσεις.

ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Τουλάχιστον 35 νεκροί
από επίθεση αυτοκτονίας
στη Βαγδάτη
Τουλάχιστον 35 άνθρωποι, ανάμεσά τους
γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν και δεκάδες
τραυματίστηκαν σε επίθεση αυτοκτονίας που
σημειώθηκε τη Δευτέρα στη λαϊκή αγορά
σιιτικής ανατολικής συνοικίας της Βαγδάτης,
στο Ιράκ, την παραμονή της Άιντ αλ Άντχα, της
Γιορτής της Θυσίας, που είναι η σημαντικότερη
μουσουλμανική γιορτή.
Σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας
και ιατρικής, ανάμεσα στους νεκρούς είναι 15
γυναίκες και παιδιά και ο αριθμός των τραυματιών ξεπερνά τους 50. Ο Ιρακινός πρόεδρος Μπαρχάμ Σάλεχ
κατήγγειλε στο Twitter «ένα φρικτό έγκλημα πρωτοφανούς ωμότητας». «Στοχεύουν τους αμάχους μας στη
Σαντρ Σίτι την παραμονή της Άιντ. Δεν αποδέχονται ότι οι άνθρωποι χαίρονται, ακόμη και μια στιγμή», είπε.
Την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος» (ΙΚ). Σε ανάρτησή
του στο κανάλι του στην πλατφόρμα «Telegram», το ΙΚ ανέφερε ότι την επίθεση διέπραξε βομβιστής-καμικάζι,
ο οποίος, κατ’ αυτό, ονομαζόταν Αμπού Χάμζα αλ Ιράκι.
Η προχθεσινή επίθεση αυτοκτονίας ήταν η πιο πολυαίμακτη τα τελευταία τρία χρόνια.
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Συρία: Νέες πυραυλικές
επιθέσεις από το Ισραήλ
ανεβάζουν την ένταση
Η συριακή αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε
ισραηλινούς πυραύλους στον εναέριο χώρο
της επαρχίας του Χαλεπιού, μετέδωσαν το
συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA
και το συριακό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ
Ιχμπαρίγια. Τη Δευτέρα «περί τις 23:27» (τοπική
ώρα), «ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε επίθεση
στο νοτιοανατολικό Χαλέπι, βάζοντας στο
στόχαστρο θέσεις στην περιφέρεια Ας Σαφίρα»,
δήλωσε στρατιωτική πηγή στο SANA. Συστοιχίες
της συριακής αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν και «αναχαίτισαν» τους ισραηλινούς πυραύλους,
«καταρρίπτοντας τους περισσότερους», πρόσθεσε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας ότι οι στρατιωτικές Αρχές
βρίσκονται ακόμη στη φάση της αποτίμησης των ζημιών. Λίγες ώρες αργότερα δύο ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από
την επικράτεια του Λιβάνου εναντίον του βόρειου Ισραήλ, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν οι σειρήνες της
αεράμυνας, πάντως χωρίς να αναφερθούν θύματα ή υλικές ζημιές, ενώ το ισραηλινό πυροβολικό ανταπέδωσε
τα πυρά, ανακοίνωσε χθες το ισραηλινό γενικό επιτελείο. Η μία από τις ρουκέτες καταρρίφθηκε από το σύστημα
αντιαεροπορικής άμυνας του Ισραήλ «Σιδηρούς Θόλος», ενώ η δεύτερη έπεσε σε ανοικτή έκταση.

Περού: Ο Π. Καστίγιο
ανακηρύχθηκε νικητής
των Προεδρικών

Η Κούβα προσφέρει τα
εμβόλια που παράγει
χωρίς πατέντες για όλο
τον κόσμο

Σε αυτό το νησί η υγεία δεν είναι εμπόρευμα
H Κούβα δρομολογεί πλέον την αδειοδότηση
δύο εμβολίων, προτείνοντας την παραγωγή τους
χωρίς δικαιώματα για τις φτωχές χώρες και δίνοντας ένα ράπισμα στις πολυεθνικές του φαρμάκου και τις μεγάλες κυβερνήσεις του πλανήτη,
που στοχεύουν στην αποκόμιση κερδών σε βάρος
της δημόσιας υγείας, και μάλιστα τη στιγμή που
το νησί της Επανάστασης βρίσκεται στο στόχαστρο των ιμπεριαλιστικών κέντρων.
«Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου
Soberana 2 φτάνει στο 91,2% εναντίον της εμφάνισης των συμπτωμάτων του κορoνοϊού και
κατά 100% στην αντιμετώπιση σοβαρών ή θανατηφόρων συνεπειών με την εφαρμογή τριών δόσεων, δύο κανονικών δόσεων και μίας δόσης του
Soberana Plus», τόνισε την Πέμπτη 8 Ιουλίου ο
Βισέντε Βέρες, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Φίν-

λαϊ Εμβολίων της Κούβας, δηλαδή πάνω από το
όριο του 50% που έχει θέσει ο ΠΟΥ για την ανάδειξη ενός νέου εμβολίου. Την Κυριακή, τη στιγμή
που υπήρχαν διαδηλώσεις στην Αβάνα, το Ινστιτούτο Φίνλαϊ και το Ινστιτούτο Παστέρ του Ιράν
υπέγραψαν ένα πρωτόκολλο για τη μεταφορά της
τεχνολογίας για την παραγωγή του Soberana 2
στην Τεχεράνη, μετά την κλινική δοκιμή του εμβολίου σε 44 χιλιάδες στην Κούβα και 23 χιλιάδες
άτομα στο Ιράν, ενώ η Κούβα διαπραγματεύεται
τη χορήγηση του Soberana 2 στην Αργεντινή, τη
Βενεζουέλα, το Βιετνάμ και άλλες χώρες.
Ο πρόεδρος του ομίλου των δημοσίων εταιρειών παραγωγής φαρμάκων βιοτεχνολογίας, ανακοίνωσε ότι η χώρα θα είναι σε θέση να παράγει
έως και 100 εκατ. δόσεις του Soberana 2 έως το
τέλος του έτους και ότι η Κούβα, θα διευκολύνει

την παραγωγή των εμβολίων στις φτωχές χώρες
που τα έχουν ανάγκη χωρίς τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας τους.
Ο πρωθυπουργός της Κούβας Μανουέλ Μοντέρο ανακοίνωσε ότι ο ενήλικος πληθυσμός της
χώρας θα έχει εμβολιαστεί πριν από τα τέλη του
2021 και ότι από το Σεπτέμβριο θα αρχίσει τον
εμβολιασμό των ανηλίκων μεταξύ 3 και 18 ετών
με τα δύο εμβόλια. Το 60% του πληθυσμού θα έχει
εμβολιαστεί πλήρως μέχρι τα τέλη Αυγούστου και
το 80% θα έχει κάνει τουλάχιστον την πρώτη από
τις τρεις δόσεις που προβλέπονται.
Αυτά συμβαίνουν στο νησί της Επανάστασης.
Στη χώρα που οι ιμπεριαλιστές έχουν αποκλείσει
αλλά ο λαός της συνεχίζει να παλεύει με πείσμα.
Εκεί σε αυτό το νησί το φάρμακο και η υγεία δεν
είναι εμπορεύματα.

Κρούσματα και Ακροδεξιά ανεβαίνουν πλάι-πλάι στη Γαλλία
«Καυτές» μέρες -και όχι μόνο λόγω των καλοκαιρινών θερμοκρασιών- ζει η Γαλλία, καθώς
από τη μία μεριά αυξάνονται τα κρούσματα του
κορονοϊού, ενώ από την άλλη αυξάνονται και οι
αντιδράσεις στα νέα αυστηρά μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση Μακρόν μέσω του λεγόμενου
υγειονομικού διαβατηρίου.
Χθες κατατέθηκε νομοσχέδιο που θα κάνει
υποχρεωτικό τον εμβολιασμό για τους υγειονομικούς και τους εργαζόμενους στα γηροκομεία
και ταυτόχρονα θα επιτρέπει την πρόσβαση σε
εστίαση, μουσεία, γήπεδα και άλλους δημόσιους
χώρους μόνο κατόπιν επίδειξης πιστοποιητικού

εμβολιασμού, αρνητικού τεστ ή πιστοποιητικού
νόσησης.
Στο μεταξύ, θα πρέπει να αναμένονται και
άλλες κινητοποιήσεις κατά των νέων μέτρων,
κρίνοντας από όσα συνέβησαν την περασμένη
εβδομάδα και ειδικά το Σάββατο όπου, έγιναν
136 διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Οι διαδηλώσεις είχαν έντονο άρωμα Ακροδεξιάς με
συνθήματα κατά της «δικτατορίας» των μέτρων
και ειδικά κατά των υποχρεωτικών εμβολιασμών και ατυχέστατους παραλληλισμούς με
το καθεστώς του απαρτχάιντ και τα ναζιστικά
στρατόπεδα συγκέντρωσης, ενώ κάποιοι φο-

ρούσαν το χαρακτηριστικό κίτρινο αστέρι που
επέβαλλαν οι ναζί στους Εβραίους, γεγονός που
καταδικάστηκε έντονα από εβραϊκές οργανώσεις. Παράλληλα, βανδαλίστηκαν δύο εμβολιαστικά κέντρα στη νοτιοανατολική Γαλλία.
Στη διαδήλωση του Παρισιού μάλιστα, τα
πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν δεν άφηναν
πολλές αμφιβολίες για το πολιτικό και ιδεολογικό της στίγμα: ο Φλοριάν Φιλιπό, ο πρώην Νο 2
του ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου, ο εθνικιστής
βουλευτής Νικολά Ντιπόν-Ενιάν, αρχηγός του
κόμματος «Όρθια Γαλλία» και η συνωμοσιολόγος ανεξάρτητη βουλευτίνα Μαρτίν Βονέρ.

Ο σοσιαλδημοκράτης υποψήφιος Πέδρο
Καστίγιο αναδείχθηκε νικητής του δεύτερου γύρου των εκλογών για την προεδρία
του Περού, την 6η Ιουνίου, ανακοίνωσαν
οι εκλογικές Αρχές κάπου ενάμιση μήνα
μετά την ψηφοφορία, στην οποία αναμετρήθηκε με την υποψήφια της λαϊκιστικής
δεξιάς, την Κέικο Φουχιμόρι.
«Ανακηρύσσω πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Χοσέ Πέδρο Καστίγιο Τερόνες», ανέφερε ο πρόεδρος του εκλογοδικείου Χόρχε
Λουίς Σάλας, κατά τη διάρκεια σύντομης
τελετής, η οποία διεξήχθη ψηφιακά.
Το εκλογοδικείο, επιφορτισμένο με την
εξέταση των προσφυγών των υποψηφίων, επιβεβαίωσε έτσι το αποτέλεσμα που
είχε γνωστοποιήσει πριν από εβδομάδες
το εθνικό όργανο εκλογικών διαδικασιών
(ONPE), η εκλογική επιτροπή.
Μετά την καταμέτρηση του 100% των
ψηφοδελτίων, η ONPE ανέφερε πως ο Καστίγιο έλαβε το 50,12% των ψήφων, ενώ η
Κέικο Φουχιμόρι έλαβε το 49,87%.
Με βάση το αποτέλεσμα που επικυρώθηκε, ο Π. Καστίγιο επικράτησε με μόλις
44.263 ψήφους διαφορά έναντι της κόρης
τού πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι.
Λίγες ώρες προτού ανακοινωθεί το
οριστικό αποτέλεσμα η Κ. Φουχιμόρι, η
οποία είχε αφήσει να εννοηθεί στις αρχές
του μήνα πως δεν θα αναγνώριζε τη νίκη
του αντιπάλου της, έκανε στροφή εκατόν
ογδόντα μοιρών, αναγνωρίζοντας το αποτέλεσμα.
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Επιτέθηκαν και στον φωτογράφο του Associated Press
Άλλα 7 πρόσωπα υπό κράτηση, ενώ αναμένεται η έκδοση άλλων 4 ενταλμάτων

«Ως Δαμέ»: Αυταρχική
διαχείριση της πανδημίας

Το Κίνημα «Ως Δαμέ» διαμηνύει πως θα συνεχίσει να λειτουργεί με ξεκάθαρα ταξικά προτάγματα, θα στέκεται αλληλέγγυο σε κάθε άνθρωπο
ασχέτως καταγωγής, θρησκείας, χρώματος δέρματος κ.λπ. και μακριά από μισαλλόδοξες, θρησκοληπτικές και εθνικιστικές προσεγγίσεις, ενώ
εκφράζει την πεποίθηση πως η κριτική προς
την κυβέρνηση είναι θεμιτή και πρέπει να γίνεται, είτε με κείμενα, είτε με διαμαρτυρίες, είτε με
οποιεσδήποτε άλλες δράσεις.Σε ανακοίνωσή του,
με αφορμή τα γεγονότα της Κυριακής στο συγκρότημα Δίας και στο Προεδρικό, το «Ως Δαμέ»
αναφέρει πως αυτά «δεν ήρθαν ουρανοκατέβατα», αλλά σημειώνει πως «αποτελούν συνέπεια
(προβλέψιμη μάλιστα) της αυταρχικής διαχείρισης της πανδημίας, της καλλιέργειας τοξικού
κλίματος στα κυρίαρχα συντηρητικά μέσα αλλά
και της δράσης εθνικιστικών και θρησκευτικά
προσανατολισμένων κύκλων». Όπως συμπληρώνει «λόγω πληροφοριών που λαμβάνουμε
για επικείμενη δικαστική σκευωρία, νομίζουμε
πως είναι ξεκάθαρο σε όλους και όλες ότι το “Ως
Δαμέ” δεν είχε κάποια σχέση με τις διαμαρτυρίες
και ότι η στοχοποίηση “αντιεξουσιαστών” γενικά από τον Αναστασιάδη, αλλά και ενδεχομένως
ατόμων και ομάδων πιο συγκεκριμένα στο μέλλον, είναι μια οπορτουνιστική κίνηση για καταστολή πολιτικών αντιπάλων του κράτους».

Εκτός από την επίθεση στον «Δία», το βράδυ
της Κυριακής οι αντιεμβολιαστές επιτέθηκαν και
στον φωτορεπόρτερ του πρακτορείου Associated
Press, Πέτρο Καρατζιά, ο οποίος βρισκόταν έξω
από το Προεδρικό για επαγγελματικούς λόγους.
Η Ένωση Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ), μέλος της
οποίας είναι ο Π. Καρατζιάς, με ανακοίνωσή της
καλεί τις αρμόδιες Αρχές να διερευνήσουν με όσο
το δυνατόν πιο πλήρη και αποτελεσματικό τρόπο
το περιστατικό. Η ΕΣΚ σημειώνει ότι η βία, ο εκφοβισμός και οι προπηλακισμοί δεν θα περάσουν γιατί η αλήθεια πρέπει πάντα να φτάνει ανεμπόδιστα
στην κοινή γνώμη και οι δημοσιογράφοι να επιτελούν το έργο και την αποστολή τους, απρόσκοπτα.
Όπως αναφέρεται, ο φωτορεπόρτερ φέρει εκδορές σε διάφορα μέρη του σώματός του, ενώ δέχτηκε κτυπήματα και στο κεφάλι. Οι διαδηλωτές προσπάθησαν να του αποσπάσουν και τον εξοπλισμό
του, με αποτέλεσμα αυτός να υποστεί ζημιές.
Ο Πέτρος Καρατζιάς, με παρότρυνση και της
ΕΣΚ, έκανε γραπτή καταγγελία και έδωσε κατάθεση στην Αστυνομία. Εξετάστηκε δε και από γιατρό
του Δημοσίου, ο οποίος διαπίστωσε τα εμφανή σημάδια της βίας που ασκήθηκε πάνω του.
Η Ένωση Συντακτών Κύπρου καταδικάζει τη
βία που ασκήθηκε σε βάρος ενός επαγγελματία
λειτουργού του Τύπου, που υπηρετεί μάλιστα σε
ένα ξένο ειδησεογραφικό πρακτορείο, γεγονός που
εκθέτει την πατρίδα μας διπλά. Ήδη το Associated
Press προβαίνει σε σχετικά διαβήματα τόσο προς
τις αρμόδιες κυπριακές Αρχές, όσο και σε διεθνή
φόρουμ, καταλήγει η ανακοίνωση.

Υπό 8ήμερη κράτηση άλλοι 7
Υπό οκταήμερη κράτηση τελούν με απόφαση

του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας οι επτά
συλληφθέντες που θεωρούνται ύποπτοι για τα
επεισόδια στο συγκρότημα ΔΙΑΣ την περασμένη
Κυριακή. Στην πορεία του χρόνου η Αστυνομία θα
συνεχίσει το ανακριτικό έργο με τη λήψη άλλων
80 καταθέσεων από το οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον των υπόπτων, αλλά και από πολίτες που βρίσκονταν κατά μήκος των δρόμων που
πέρασε η πορεία και κόσμο που υπέστη ζημιές η
περιουσία του.
Σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν από τον ανακριτή της υπόθεσης στο δικαστήριο, αναφορικά με
τους τρεις από τους επτά υπόπτους, μόλις είδαν
τη φωτογραφία τους αναρτημένη στα ΜΜΕ εμφανίστηκαν στην Αστυνομία και παραδόθηκαν. Οι
άλλοι τρεις από τους συλληφθέντες θεωρούνται εκ

των διοργανωτών και υποκινητών από την Αστυνομία. Ένας εκ των υπόπτων διακρίνεται μέσα από
την επεξεργασία δεδομένων κλειστών κυκλωμάτων μαζί με άλλους άγνωστους ως τώρα υπόπτους
διαπιστώθηκε ότι έσπρωχνε την καγκελόπορτα
του συγκροτήματος ΔΙΑΣ με αποτέλεσμα αυτή να
κοπεί και να εισέλθει μέσα πλήθος διαδηλωτών. Ο
συγκεκριμένος έχει ανακριθεί από την Αστυνομία
για προηγούμενες πρόσφατες υποθέσεις.
Επίσης, δύο άλλα πρόσωπα αναζητούνται με
δικαστικά εντάλματα, ενώ αναμένεται σύντομα
να εκδοθούν εντάλματα και εναντίον άλλων τεσσάρων προσώπων, τα οποία ταυτοποιήθηκαν από
τις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα.
Τη Δευτέρα το δικαστήριο διέταξε την τετραήμερη
κράτηση για άλλους πέντε ύποπτους.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ
Ειδοποίηση δυνάμει του εδαφίου (3)
του άρθρου 90
(τροποποιητικός νόμος 76(Ι)/2011)
Σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 90, του
περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, δίδεται
η ειδοποίηση ότι:
Η
εταιρεία
EL&D
CHRISTOU
ELECTROMECHANICAL SERVICES
Συνιδιοκτήτες του τεμαχίου με αριθμό: ΕΠΙ 2095,
Φ/ΣΧ: 21/62Ε2
Οδός/αριθμός: Λεωφόρος Αθαλάσσης 97
Τοποθεσία: Άγιος Δημήτριος, Στρόβολος, Λευκωσία
Έχει υποβάλει στις 06/07/2021 την αίτηση με
αριθμό ΛΕΥ/01692/2021 και ΛΕΥ/01691/2021
στην Πολεοδομική Αρχή (Επαρχιακή Λειτουργός Λευκωσίας, Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως), χωρίς αυτή να υπογράφεται από όλους
τους συνιδιοκτήτες για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για:
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ.
Συνιδιοκτήτης ο οποίος θεωρεί ότι επηρεάζονται
οι ανέσεις ή τα νόμιμα ιδιοκτησιακά συμφέροντά
του, όπως η άνετη, νόμιμη και εύλογη κάρπωση
της ιδιοκτησίας του δύναται να υποβάλει ένσταση
στην Πολεοδομική Αρχή, εντός (30) τριάντα ημερών από την ημερομηνία που θα λάβει γνώση του
περιεχομένου της αίτησης. Ως τέτοια ημερομηνία θεωρείται η ημερομηνία δημοσίευσης της Ειδοποίησης αυτής σε δύο ημερήσιες εφημερίδες,
είτε η ημερομηνία ανάρτησης της Ειδοποίησης
αυτής στο χώρο της ανάπτυξης ή η ημερομηνία
της παραλαβής συστημένης επιστολής, οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Λευκωσία 02/04/2021

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ
ΕΝΤΟΛΗ 2/2006 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ
4.7 ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 2/2006

Σύμφωνα με την Παράγραφο 4.7
της Εντολής 2/2006 του Υπουργού Εσωτερικών, με την παρούσα γνωστοποιείται ότι η Εταιρεία
AGM Lightpower Ltd προτίθεται
να υποβάλει αίτηση στον Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας & Οικήσεως Λευκωσίας για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας για τη
δημιουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου δυναμικότητας 5ΜW.
Η αίτηση αφορά το τεμάχιο με αρ.
567 (μέρος), Φ/Σχ 40/11, στην περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου
Λουρουκίνα.
Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατό να ληφθούν από τα
Γραφεία της Πολεοδομικής Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες. Έγγραφες παραστάσεις είναι δυνατό να υποβληθούν στην
Πολεοδομική Αρχή μέσα σε διάστημα 21 εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία δημοσίευσης της
παρούσας γνωστοποίησης.

Γνωστοποίηση
Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού
Γνωστοποιείται ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού αποφάσισε
την καταστροφή, μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας ειδοποίησης, των πιο κάτω κατηγοριών υποθέσεων, για τις πιο κάτω χρονολογίες:
Πολιτικές αγωγές για τα έτη 2003, 2004 και 2005.
Όσοι ενδιαφέρονται για τη φύλαξη συγκεκριμένου φακέλου υπόθεσης από τις πιο πάνω υποθέσεις ή επιστροφής τεκμηρίων, παρακαλούνται όπως αποταθούν γραπτώς στον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση
της παρούσας.
Ευαγόρας Χατζηδημήτρη
Ανώτερος Πρωτοκολλητής
Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού
Ημερομηνία: 16.07.2021

ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και αδελφή

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΦΟΥ
Αρ. αίτησης: 197/21
Δικαιοδοσία Επικυρώσεων Διαθηκών
Αναφορικά με την περιουσία του
αποβιώσαντα THOMAS COLIN
FENDER, προηγούμενα από την
Κισσόνεργα.

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΛΕΜΕΣΟΥ
Αρ. αίτησης: 295/21
Δικαιοδοσία Επικυρώσεων Διαθηκών
Αναφορικά με την περιουσία
του αποβιώσαντα PETER JOHN
COURTENAY HUMPHRYS, προηγούμενα από το Πισσούρι.

Δίδεται διά του παρόντος ειδοποίηση ότι μετά την παρέλευση 8 ημερών από της δημοσιεύσεως της
παρούσας, θα υποβληθεί εις το
Πρωτοκολλητείο Επικυρώσεως Διαθηκών του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου αίτηση δια την παραχώρηση εις τον MICHAEL JAMES
FENDER από την Πάφο του παραχωρητηρίου επικυρώσεως της διαθήκης (ή του παραχωρητηρίου διαχειρίσεως της περιουσίας) του
THOMAS COLIN FENDER προηγούμενα από την Κισσόνεργα.
RUTH HATFIELD HADJIIOANNOU
Δικηγόρος εκτελεστή

Δίδεται διά του παρόντος ειδοποίηση ότι μετά την παρέλευση 8 ημερών
από της δημοσιεύσεως της παρούσας, θα υποβληθεί εις το Πρωτοκολλητείο Επικυρώσεως Διαθηκών
του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού αίτηση δια την παραχώρηση εις
την MARGARET RUTH HUMPHRYS
από το Πισσούρι του παραχωρητηρίου επικυρώσεως της διαθήκης (ή
του παραχωρητηρίου διαχειρίσεως
της περιουσίας) του PETER JOHN
COURTENAY HUMPHRYS προηγούμενα από το Πισσούρι.
RUTH HATFIELD HADJIIOANNOU
Δικηγόρος εκτελεστή

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ
ΕΡΆΝΟΥ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δίδεται ειδοποίηση ότι εμείς
η εταιρεία AG. NICOLAIDES
BROS LTD από Λάρνακα, ιδιοκτήτης του τεμαχίου 2154,
Φύλλο/Σχέδιο 40/55.Ε2, Τμήμα 11, Ενορία ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δήμου Λάρνακας,
θα υποβάλουμε αίτηση στην
Πολεοδομική Αρχή Λάρνακας
(Δήμος Λάρνακας) για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας
για οκταώροφη οικοδομή.
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως μπορούν να υποβληθούν
προς την Πολεοδομική Αρχή
μέσα σε προθεσμία 21 ημερών
από τη δημοσίευση της ειδοποιήσεως αυτής.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος
για παιδιά με καρκίνο και
συναφείς παθήσεις «Ένα
Όνειρο μια Ευχή» ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Διαδρομής Αγάπης
17 - 21 Μαρτίου 2021,
με αριθμό άδειας Ν.Π
63/2020. Από τα κουπόνια εισφοράς που είχαν
διατεθεί, υπήρξαν:
Έσοδα: €111.472,18.
Έξοδα: €1.683,15.
Καθαρά έσοδα:
€109.789,03.

ΕΘΝΙΚΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΟ

ΤΩΝ ΗΡΏΩΝ ΓΙΑΛΟΥΣΙΤΏΝ
Σας προσκαλούμε να παραστείτε και να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση Μνήμης και Τιμής για τους Ήρωες της
Κωμόπολης Αιγιαλούσης, που θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του παρεκκλησίου του Αγίου Θύρσου στο Πλατύ Αγλαντζιάς, αύριο Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 και η οποία θα συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Εσπερινό του Αγίου Θύρσου στις 18:30 μ.μ. ο οποίος θα τελεστεί στο ομώνυμο παρεκκλήσι που βρίσκεται παραπλεύρως του
Ι.Ν. Απ. Ανδρέα.
2. Τέλεση μνημόσυνου των ηρώων Γιαλουσιτών στις 19:30 μ.μ.
και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο που φέρει την επωνυμία
«ΗΡΩΟΝ ΓΙΑΛΟΥΣΙΤΩΝ».

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΑΠΙΝΗ (ΠΑΡΠΕΡΗ)
από την Κοκκινοτριμιθιά
που απεβίωσε χθες Τρίτη 20 Ιουλίου 2021, σε ηλικία 93
ετών, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 από τον
Ιερό Ναό Παναγίας Εισόδια της Θεοτόκου στην Κοκκινοτριμιθιά η ώρα 5:30 και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη
της να παραστούν
Οι τεθλιμμένοι:
Τα παιδιά: Γιώργος-Ελένη Τσιαπίνη
Οι νύμφες: Μηλιά Τσιαπίνη, Ειρήνη Τσιαπίνη,
Νίτσα Τσιαπίνη
Ο αδελφός: Γιάννης Σκαρπάρης
Εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς
Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές στο
Ίδρυμα «Ένα Όνειρο, μια Ευχή» και για την εκκλησία Παναγίας Εισόδια της Θεοτόκου.

3. Ομιλία από την έντιμη Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κα. Αννίτα Δημητρίου.
4. Επετειακό καλλιτεχνικό πρόγραμμα και δεξίωση.
Του Εσπερινού και του μνημοσύνου θα προστεί ο Θεοφιλέστατος
Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος.
ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:
- Κοινοτικό Συμβούλιο Αιγιαλούσης
- Εκκλησιαστικές Επιτροπές (Αρχ. Μιχαήλ, Αγ. Μαρίνης και Αγ. Θύρσου)
- Σχολική Εφορεία Αιγιαλούσης
- Σύνδεσμος Γιαλουσιτών
- Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ηρωομάρτυρα Σάββα Χατζηπαντελή
- Σύνδεσμος Γυναικών Γιαλούσας
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OI ΠEPI ΠOΛEOΔOMIAΣ KAI
XΩPOTAΞIAΣ (AITHΣEIΣ KAI
IEPAPXIKEΣ ΠPOΣΦYΓEΣ)
KANONIΣMOI TOY 1990
(K.Δ.Π. 55 TOY 1990)

ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ

δυνάμει του Κανονισμού 4(1)
Δίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα με τον Kανονισμό 4 (1) των περί Πολεοδομίας και
Xωροταξίας (Aιτήσεις και Iεραρχικές
Προσφυγές) Kανονισμών του 1990, ότι
εγώ ο Παύλος Παύλου από Λεμεσό, ιδιοκτήτης του τεμαχίου με αρ. 702, Φύλλο/Σχέδιο 59/5000V01, ενορία/οδός/αρ.
Αγίας Φυλάξεως, στην περιοχή του Δήμου Λεμεσού, θα υποβάλω αίτηση στην
Πολεοδομική Αρχή του Δήμου Λεμεσού,
για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για
αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε TAKE
AWAY.
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως μπορούν
να υποβληθούν προς την Πολεοδομική
Aρχή μέσα σε προθεσμία 21 ημερών από
τη δημοσίευση της ειδοποιήσεως αυτής.

ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Γίνεται γνωστό σ’ όλους τους
ενδιαφερόμενους
ότι
την
22/7/2021, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:30-11:00 π.μ. στην
οδό Ιωάννη Κορομία 2, Καϊμακλί, Λευκωσία θα γίνει πώληση
με δημόσιο πλειστηριασμό των
ακολούθων κινητών που κατασχέθηκαν με βάση δικαστική
απόφαση και δυνάμει του εντάλματος κινητών Αρ. 387/2021
που εκδόθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στην
Αγωγή Αρ. 5065/2013.
Ράφια, πάγκος με ερμαράκια,
τροχοί 200 m.m., τροχοί 175
m.m., φλάντζες για τροχούς, πόδια για καναπέδες, τροχοί για κομοδίνα και άλλα διάφορα εργαλεία.
Η παράδοση θα γίνει στον τελευταίο πλειοδότη, αν η τιμή θεωρηθεί ικανοποιητική, αφού πληρώσει το αντίτιμο σε μετρητά.
Κρύστα Οικονόμου
Δικαστικός Επιδότης
Επαρχιακού Δικαστηρίου
Λευκωσίας
Τηλ. 96 650111

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Το
Κλινικό
Εργαστήριο Frixos Demosthenous
Clinical Lab Ltd ζητά να
προσλάβει
αιμολήπτριες
και τεχνολόγους Ιατρικών
Εργαστηρίων.
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν CV στο info@
frixoslab.com
Για πληροφορίες καλέστε
στο +357-99606622.

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

Notice of Appointment of
a Liquidator under Section
204 of the BVI Business
Companies Act, 2004.
TVERKOL HOLDING INC.
(In Voluntary Liquidation)
Company No. 1766453

NOTICE is hereby given
pursuant to Section 204,
subsection 1 (b) of the BVI
Business Companies Act,
2004 that the Company is
in
voluntary
liquidation.
The voluntary liquidation
commenced on 11 May
2021. The Liquidator is Mrs.
Eirini Priligkou of 1, Andrea
Patsalidis str., Aseka Building,
3rd floor, Office 301, 2362,
Agios
Dometios,
Nicosia,
Cyprus.
Dated 11 May 2021.
Sgd:
Eirini
Priligkou,
Voluntary Liquidator

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το
άρθρο 25 του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και
Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 224, ότι
συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στα ακίνητα που
αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης:
1/Π/2324/2021
Πωλητής: BANK OF CYPRUS
PUBLIC COMPANY LIMITED, Στασίνου 51, 2002, Άγιος Δημήτριος,
Δήμος Στροβόλου, Λευκωσία
Αγοραστής: OSU OASIS LTD, Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου 18,
Petoussis Building, Διαμ. 001,
3030 Λεμεσός
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 0/6363, Φύλλο/
Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 0/2-169392/5/100/7, Είδος Ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν 365 τ.μ., Γεωγραφική Περιοχή: Λευκωσία, Πηγένια,
Τοποθεσία: Καψάλια, Μεταβίβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/15, Ποσό Πώλησης: €100,00
Σημείωση: Τα ακίνητα ενδέχεται
να υπόκεινται σε ΦΠΑ, ο οποίος
δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό
πώλησης.

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το
άρθρο 25 του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή
και Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 224,
ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί το
μερίδιο ή συμφέρον στα ακίνητα
που αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης:
1/Π/2323/2021
Πωλητής: BANK OF CYPRUS
PUBLIC COMPANY LIMITED,
Στασίνου 51, 2002, Άγιος Δημήτριος, Δήμος Στροβόλου, Λευκωσία
Αγοραστής: OSU OASIS LTD, Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου 18,
Petoussis Building, Διαμ. 001,
3030 Λεμεσός
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 0/6199, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.:
18/51/0/594/5, Είδος Ακινήτου:
Χωράφι, Εμβαδόν 75 τ.μ., Γεωγραφική Περιοχή: Λευκωσία, Πηγένια, Τοποθεσία: Τέντες, Μεταβίβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/2, Ποσό
Πώλησης: €190,00
Σημείωση: Τα ακίνητα ενδέχεται
να υπόκεινται σε ΦΠΑ, ο οποίος
δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό
πώλησης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
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φαρμακεία

tv ενημέρωση

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
•Πετρίδης Μιχάλης, Αγίου Ιλαρίωνος 151
ΑΒ, απέναντι από φούρνο ZORBA μετά το
BATA roundabout, Καϊμακλί, 22524404 •Παφίτη Μαρία, Πεδιαίου 18, Συνοικισμός Άγιος
Μάμας, Λακατάμεια, 22324114, 22254533
•Τσαγγάρη Χριστίνα, Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε,
δίπλα από Υπεραγορά «Άλφα Μέγα» Έγκωμης, Έγκωμη, 22480405, 22516861 •Μήτση Μάγδα, Πινδάρου 18, έναντι οικήματος
ΔΗΣΥ, 22750672, 22438434 •Τρακκούδη Κυπριανού Μαρία, Αντρέα Αβρααμίδη 88Β,
δρόμος Αρεταίειου, απέναντι από Μπιχλιμπίδι, πλησίον φώτα Κώστα Θεοδώρου, Στρόβολος, 22490360, 22514821

ΛΕΜΕΣΟΣ
•Χριστοφόρου Πάρης, Σπύρου Κυπριανού
8, απέναντι από Primetel, Cablenet, Μέσα
Γειτονιά, 25725521, 25724501 •Μαυρογιάννη Δέσποινα, Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 228,
δίπλα από ψησταριά Διομήδης, 25361626,
25772588 •Αγαθοκλέους Παντελής, Αγίας
Αναστασίας 19, απέναντι εκκλησσία Άγιας
Αναστασίας, Πάνω Πολεμίδια, 25382525,

99943651 •Χουβαρτάς Στέλιος, Παναγιώτη Τσαγγάρη 9, Ποταμός Γερμασόγειας, δίπλα από Υπεραγορά «Παπάς», Γερμασόγεια,
25879006, 25770489

ΛΑΡΝΑΚΑ
•Δημητρίου Ανδρέας, Αρχ. Μακαρίου
ΙΙΙ 44, φώτα ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας - έναντι
SAMSONITE, 24822422, 24812188 •Βέρνη Λένια, Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33, μεταξύ Τροχαίας Λάρνακας & Κτηνιατρείου,
24638470, 24533055

ΠΑΦΟΣ
•Τσέλεπου Λένια, Ελευθερίου Βενιζέλου
91, δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν τα φώτα
round about Λεμεσού, 26954594, 26949276
•Χαραλάμπους Πηνελόπη, Ακαμαντίδος 4, δίπλα από περίπτερο «Time Out», 26943222,
26272151

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
•Γιάλλουρος Πανίκος, 1ης Απριλίου 184,
απέναντι από την υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Παραλίμνι, 23825979, 23744771

tv επιλογές

σαν σήμερα
1718

Έλα στη θέση μου

Υπογράφεται η Συνθήκη του Πασάροβιτς. Οι Οθωμανοί χάνουν εδάφη στα βόρεια Βαλκάνια προς την
Αυστρία και κερδίζουν τις κτήσεις της Βενετίας σε
Πελοπόννησο και Κρήτη.

1899

Γεννιέται ο Έρνεστ Μίλερ Χέμινγουεϊ, Αμερικανός
δημοσιογράφος και συγγραφέας.

1904

Ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος
μήκους 4607 μιλιών (Μόσχα - Βλαδιβοστόκ).

1928

Αυτοκτονεί ο Κώστας Καρυωτάκης, Έλληνας ποιητής.

1948

Γεννιέται ο Ε/κ Στέφανος Γεωργίου. Έκανε σπουδαία
καριέρα ως τραγουδοποιός στην Αγγλία ως Κατ
Στίβενς και τώρα, έχοντας ασπαστεί τον Ισλαμισμό,
ονομάζεται Γιουσέφ Ισλάμ.

1952

Γεννιέται ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, Αμερικανός κωμικός.

1965

Σοβαρά επεισόδια σε παμφοιτητική διαδήλωση στην
Ελλάδα. Φονεύεται ο κομμουνιστής Σωτ. Πέτρουλας.

2008

Συλλαμβάνεται στη Σερβία ο καταζητούμενος για 11
χρόνια Σερβοβόσνιος ηγέτης Ράντοβαν Κάρατζιτς.

εορτολόγιο
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ΣΗΜΕΡΑ

Alpha, ώρα: 13:50
Υπόθεση: Η Θάλεια προσπαθεί να
πλησιάσει την Ισμήνη και να μάθει
τα πραγματικά της αισθήματα για τον
Βλάση, την ώρα που ο Δαμιανός φαίνεται να μην είναι και τόσο εύκολος
«στόχος» τελικά. Τι θα κάνει η Κέντρα
όταν ο Μάρκος τής προτείνει ένα σχέδιο που ενοχοποιεί τον Αχιλλέα για
πλαστογραφία και μεταφορά παράνομων ειδών;

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα

Alpha, ώρα: 21:20
Υπόθεση: Η Καίτη συμμετέχει σε
ένα διαγωνισμό ραβανί. Προς μεγάλη
έκπληξη όλων βγαίνει τρίτη. Ακολουθούν όμως μεγαλύτερες εκπλήξεις, καθώς ο Ηλίας προσπαθεί να της φτιάξει
το κέφι με απρόβλεπτες συνέπειες… Ο
Μπάμπης ανακαλύπτει πως ο πελάτης
του στη Λίμο είναι ένας παλιός συμμαθητής του με λεφτά και καριέρα. Κι ο
Μπάμπης πέφτει σε κατάθλιψη…

κληρώσεις

ΑΥΡΙΟ
Μαρίας Μαγδαληνής Μυροφόρου, Μαρκέλλης Χιοπολίτιδας

ο καιρός
ΚΕΡΥΝΕΙΑ 30
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 37

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 30
ΛΑΡΝΑΚΑ 30

ΛΕΜΕΣΟΣ 33

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά στο δυτικό μισό
του νησιού θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, νωρίς το πρωί
ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και τοπικά μέτριοι, 4
Μποφόρ για να καταστούν σύντομα μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με
5 Μποφόρ. Παροδικά, το απόγευμα, στα προσήνεμα παράλια θα
πνέουν μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα
ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους
33 στα νότια, στα ανατολικά και στα βόρεια παράλια και γύρω
στους 30 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα
ψηλότερα ορεινά.

ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
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23 36

42

ΡΙΚ1

06.45 Πρώτη Ενημέρωση 09.30 Όμορφη Μέρα - Κάθε Μέρα 11.00 Είναι θέμα Υγείας
11.25 1974, Κυριακή 21 Ιουλίου 11.30 Από
μέρα σε μέρα 14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 15.30
Γυναίκα 15.35 Χρυσές Συνταγές 16.30 Happy
Hour 3 17.55 1974, Κυριακή 21 Ιουλίου 18.00
Ειδήσεις και στη Νοηματική 18.20 Κοντά Έπεσες
19.20 Καμώματα τζι Αρώματα 19.55 1974, Κυριακή 21 Ιουλίου 20.00 Ειδήσεις 21.05 Χάλκινα
Χρόνια 22.00 Το Μυστικό της Πεταλούδας 22.45
1974, Κυριακή 21 Ιουλίου 22.50 Ειδήσεις 23.00
Αφανείς Ήρωες 23.45 Γυναίκα 23.50 Είναι Θέμα
Υγείας 00.15 Κοντά Έπεσες 01.15 Ειδήσεις 02.30
Ηappy Hour 3 03.45 Αφανείς Ήρωες 04.30 Χρυσές Συνταγές 05.30 Το Μυστικό της Πεταλούδας
06.15 Καμώματα Τζι Αρώματα

ΡΙΚ2

07.30 Χωρίς Αποσκευές 08.00 Γέλα Χαμογέλα
08.30 Μάγια η Μέλισσα 09.00 Το θαυμαστό ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον 09.25 Ο Μικρός Χνουδωτός 09.50 Μπόμπι και Μπιλ 10.15 Σπίριτ, το
άγριο άλογο 10.45 Τα Τρενάκια Ρομπότ 11.10
Γκάρφιλντ 12.00 Μάγια η Μέλισσα 12.30 Το θαυμαστό ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον 12.55 Ο Μικρός Χνουδωτός 13.20 Μπόμπι και Μπιλ 13.45
Σπίριτ, το άγριο άλογο 14.15 Τα Τρενάκια Ρομπότ
14.40 Γκάρφιλντ 15.20 Μάγια η Μέλισσα 15.30
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ 16.00 Ιστορίες του Χωρκού
16.25 Μανώλης και Κατίνα 16.50 Μάθε Τέχνη
κι Άστηνε 17.15 Golden Series 18.05 Euromaxx
Design 18.30 Γυναίκα της Κύπρου 19.30 Ειδήσεις στην Αγγλική 19.40 Ειδήσεις στην Τουρκική
20.00 Κεντρικό Δελτίο στη Νοηματική 21.05
Baywatch 21.50 EU4U 22.00 Das Boot - Πολεμική, δραματική σειρά, βασισμένη στην ομώνυμη
κλασική ταινία, κατάλληλη για άτομα άνω των 15
ετών 00.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας (Ε) 01.00 Ειδήσεις στην Αγγλική και Τουρκική (Ε) 01.20 Από
Μέρα σε Μέρα (Ε) 04.20 Όμορφη Μέρα - Κάθε
Μέρα (Ε) 05.45 Μανώλης και Κατίνα (Ε) 06.10
Ιστορίες του Χωρκού (Ε) 06.40 Baywatch (Ε)

PLUS

05:55 ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 06:50 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ep. 47 07:10 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΠ. 19
07:30 COOK EAT (Ε) 08:25 ΤΗΛΕΝΟΥΒΕΛΑ (μεταγλωτισμένη) (Ε) - ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΕ ΜΟΥ 10:00
ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 12:00 ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ, Season
IΙI (σεζόν 2020/2021) 14:30 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 18:10
ΣΥΝΤΟΜΟ (10’) ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 18:30 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 19:15 ΤΗΛΕΝΟΥΒΕΛΑ «ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΕ ΜΟΥ» 20:15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΟ PLUS 20:50
TRAVEL GUIDE (1ης προβολής) 21:50 ΑΟΡΑΤΟΣ
ΦΑΚΟΣ 22:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ (12) 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 04:25 ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΣΕΝΑ (Ε) 05:00 ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ, Season
IΙΙ (Ε)

OMEGA

ΤΖΟΚΕΡ

Ιωάννου & Συμεών δια Χριστόν Σαλού, Παρθενίου
επ. Άρτης

ΠΑΦΟΣ 33

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΤΖΟΚΕΡ 6

5+1 αριθμοί: .......................................................TZAK-ΠOT
5 αριθμοί: ............................................................TZAK-ΠOT
4+1 αριθμοί: 7 τυχεροί.......................................€2.500,00
4 αριθμοί: 171 τυχεροί............................................ €50,00
3+1 αριθμοί: 418 τυχεροί........................................ €50,00
3 αριθμοί: 8.175 τυχεροί............................................€2,00
2+1 αριθμοί: 5.859 τυχεροί........................................€2,00
1+1 αριθμοί: 28.477 τυχεροί.....................................€1,50

ΕΞΤΡΑ 5
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 20-07-2021

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 10502ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
11, 12, 15, 23, 29
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 10503ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
1, 8, 10, 25, 27

SUPER 3
46127 (10.00)........................... 4....... 3...... 3
46128 (11.00)........................... 5....... 6...... 8
46129 (12.00)........................... 3....... 8...... 0
46130 (13.00)........................... 0....... 6...... 1
46131 (14.00)........................... 0....... 7...... 5
46132 (16.00)........................... 5....... 4...... 6
46133 (17.00)........................... 1....... 8...... 6
46134 (18.00)........................... 9....... 9...... 4
46135 (20.00)........................... 4....... 9...... 2
46136 (21.00)........................... 7....... 8...... 5

06:00 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕΦ (E) 07:00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ (Ε) 09:00 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ NOT
12:00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ 13:30 ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ
15:00 ΑΙΧΜΕΣ 16:35 STYLE ME UP (Ε) 17:35
SHOPPING STAR (Ε) 18:00 OMEGA NEWS 18:10
SHOPPING STAR (συνέχεια) 19:00 Ο ΤΡΟΧΟΣ
ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ (Ε) 20:10 OMEGA NEWS 21:15 ΜΙΑ

ΤΟΥ ΚΛΕΦΤΗ (ΕΠ. 14) 22:15 WONDER WOMAN
00:30 THE BLACKLIST (Ε) 01:30 STYLE ME UP
(E) 02:30 ΑΙΧΜΕΣ (Ε) 04:00 ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ (Ε)

ANT1

06.30 ΠΑΡΘΕΝΑ ΖΩΗ (Ε) 07.20 LA PASTA
POMILωRI (Ε) 08.10 LA PASTA POMILωRI (Ε)
09.00 ΜΗΝ ΨΑΡΩΝΕΙΣ (Ε) 10.20 ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΑ
(Ε) 11.00 ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 14.00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 14.50 ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ (Ε) 15.40 ΠΑΡΘΕΝΑ ΖΩΗ (Ε) 16.30
ΑΙΓΙΑ FUXIA (Ε) 18.00 ΤΑ ΝΕΑ ΣΕ 10’ 18.10 …
ΑΙΓΙΑ FUXIA (Ε) 18.20 ΚΑΤΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ (Ε) 19.15 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) 20.20
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 21.20 ΠΕΤΑ ΤΗ ΦΡΙΤΕΖΑ
(Ε) 22.15 LA PASTA POMILωRI (Ε) 00.00 ΕΚΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ (Ε) 00.50 ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ
ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ (Ε) 01.40 ΚΡΥΦΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
(Ε) 02.30 ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ (Ε) 03.20 ΤΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΑΝΤ1 04.10 ΝΙΩΣΕ ΜΕ ΙΙ (Ε) 04.50 ΕΡΩΤΑΣ
(Ε) 05.40 ΚΑΡΜΑ (Ε)

SIGMA

06:00 DOT (E) 07:00 Προορισμός Ευτυχία (Ε)
07:50 Άλλα λόγια θκειε παπά (Ε) 08:40 Βουράτε Γειτόνοι (Ε) 09:45 Ώρα για Φαγητό (Ε) 10:15
Παντρεμένοι κι οι δυό (Ε) 11:00 Μεσημέρι και
Κάτι 13:30 Καλό Μεσημεράκι (Ε) 15:15 Στο Παρά
Πέντε (Ε) 17:00 7 Θανάσιμες Πεθερές (Ε) 18:00
Γεγονότα σε συντομία 18:10 Βουράτε Γειτόνοι (Ε)
19:30 Η Πεθερά (Ε) 20:20 Τομές στα Γεγονότα
21:20 Είσαι το Ταίρι μου 22:15 After Dark με
το Θέμη Γεωργαντά 23:30 Bhopal: A prayer for
rain 01:00 Γεγονότα Τίτλοι Ειδήσεων 01:10 Καλό
Μεσημεράκι (Ε) 02:40 Super Makeover (Ε) 03:30
Μόνο μια φορά (Ε) 04:20 Τομές στα Γεγονότα (Ε)
05:20 The Cooking (Ε)

AΛΦΑ

06:00 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε) 06:45
ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΚΑ (Ε) 07:15 DEAL (Ε) 08:00
Η ΦΑΜΙΛΙΑ (Ε) 08:45 ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ (Ε) 09:30 ΣΠΙΤΙ ΕΙΝΑΙ (Ε) 10:15 ΑΣΤΕΡΑΣ
ΡΑΧΟΥΛΑΣ (Ε) 10:50 60’ ΕΛΛΑΔΑ (Ε) 12:00
ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13:50 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΜΟΥ 14:35 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 16:35
KITCHEN LAB 17:30 Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ 18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
18:10 Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ 18:20 Η ΦΑΜΙΛΙΑ (Ε) 19:00 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε) 20:20 ALPHA
NEWS 21:20 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ
22:10 ΚΑΜΠΙΝΓΚ (Ε) 23:45 ΠΑΟΛΙΝΑ Η ΣΦΕΤΕΡΙΣΤΡΙΑ 00:45 PASSENGER (Ε) 01:30 ΕΛΑ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ (Ε) 02:15 ΥΠΕΡΟΧΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ (Ε) 03:45 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ΜΠΕΚΑ (Ε) 04:30 ΜΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΑΣ ΜΑΝΙΑΤΙΚΟ (Ε)
05:15 ΕΡΩΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΓΑ (Ε)

CAPITAL

08:00 Isabella - Τηλενουβέλα (Ε) 09:00 Τηλεαγορά tv mall 10:00 Εσμεράλδα - Τηλενουβέλα
(Ε) 11:00 Τηλεαγορά tv mall 12:00 Juana - 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 Βερεσιέ 19:50
Ειδήσεις στη Νοηματική 20:00 Προσωπικότητες
(Ε) 21:00 Ξένη ταινία 23:00 Ξένη ταινία 01:00
Ξένη ταινία 03:10 Ξένη ταινία 04:45 Ξένη ταινία
06:20 Top story (Ε)

στη συχνότητα του Άστρα 92,8
05:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
06:05-08:55 ΠΡΩΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ. Mε τη δημοσιογραφική 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 ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ. 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 Αποστολίδη και Γλαύκο Μιχαηλίδη.

14:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:05-16:55 ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ. Μουσικές επιλογές με τον Πάμπο Φιλίππου
15:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00-17:55 Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΛΛΙΩΣ. Με
τον Νεόφυτο Νεοφύτου.
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ: ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ. Mε τους Νίκο
Τριμικλινιώτη και Χρίστο Χατζηϊωάννου.
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
ΤΕΤΑΡΤΗ: ΑΛΦΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ με τον Αντρέα
Ανδρέου και τη Νανά Σαμαρά
23:00-06:00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ
*ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑ: 9:00, 11:00, 15:00,
19:00, 21:00, 23:00 (ενδεικτικά)

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Μακαρονάδα με ντοματίνια και μοτσαρέλα

ζώδια
ΚΡΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

Oι πολλές υποχρεώσεις της ημέρας θα σε
αγχώσουν και θα σε αποσυντονίσουν. Φρόντισε να έχεις πολύ συνετό προγραμματισμό
σε ό,τι κάνεις και να κρατάς την ψυχραιμία
σου.

Τώρα που οι πλανήτες ευνοούν τις ενδοσκοπήσεις και τους βαθύτερους συλλογισμούς, είναι σημαντικό να ανακαλύψεις τις ουσιαστικές
ανάγκες σου που αφορούν το μέλλον της επαγγελματικής σου ζωής.

ΤΑΥΡΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

H σημερινή μέρα είναι μια καλή ευκαιρία
να μιλήσεις στους δικούς σου για όσα σε απασχολούν και να λύσεις ίσως και κάποια οικογενειακά θέματα που σας έχουν απομακρύνει.

Υπάρχουν θέματα από το παρελθόν που επανέρχονται σήμερα στη ζωή σου και ζητούν επιτακτικά μία λύση.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Υλικά:
•300 γρ. σκιουφιχτά μακαρόνια
•2 μελιτζάνες φλάσκες κομμένες σε κύβους
•20 ντοματίνια
•1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
•2 σκ. σκόρδου ψιλοκομμένες
•1 ποτηράκι του κρασιού λευκό κρασί
•80 ml ζωμό λαχανικών
•½ ματσάκι φρέσκο βασιλικό
(μόνο τα φύλλα του)
•2 κ.τ.σ. ελαιόλαδο
•150 ml συμπυκνωμένο χυμό τομάτα
•50 γρ. παρμεζάνα τριμμένη
2 μοτσαρέλες των 150 γρ.
•αλάτι και μαύρο φρεκοαλεσμένο πιπέρι

Εκτέλεση:
Βράζουμε τα σκιουφιχτά μακαρόνια για 2
λεπτά λιγότερο από ό,τι λέει η συσκευασία,
τα ραντίζουμε με ηλιέλαιο και τα αφήνουμε
στην άκρη να περιμένουν.
Κόψτε τις μελιτζάνες σε κύβους των 2 εκα-

τοστών.
Τηγανίστε τις μελιτζάνες σε ηλιέλαιο μέχρι
να πάρουν ένα χρυσαφί χρώμα. Σε ένα μεγάλο τηγάνι βάλετε μια κ.τ.σ. ελαιόλαδο και
όταν ανεβάσει θερμοκρασία προσθέσετε το
κρεμμύδι και το σκόρδο.
Σοτάρετε για ένα λεπτό.
Προσθέτουμε τα ντοματίνια, τη μελιτζάνα
(που είναι τηγανιτή από πριν) και σοτάρουμε
για ακόμα ένα λεπτό πάντα σε δυνατή φωτιά.
Σβήνουμε με το κρασί και προσθέτουμε το
ζωμό λαχανικών και την ντομάτα.
Όταν πάρουν μια βράση, προσθέτουμε και
τα προβρασμένα μακαρόνια.
Η σάλτσα πρέπει να δέσει καλά, τότε βάζουμε την παρμεζάνα και τον μισό από τον
βασιλικό ψιλοκομμένο.
Δοκιμάζουμε και αλατοπιπερώνουμε.
Σερβίρουμε τις μακαρονάδες με μια μοτσαρέλα στο κέντρο (σε θερμοκρασία δωματίου).
Περιχύνουμε με λίγο ελαιόλαδο και γαρνίρουμε με ολόκληρα φύλλα βασιλικού.

σταυρόλεξο
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ΤΟΞΟΤΗΣ

Απόφυγε σήμερα να προσπαθήσεις να
επιβάλεις τις απόψεις σου. Αν δεν σου αρέσει
κάτι στη συμπεριφορά των δικών σου ανθρώπων, καλύτερο είναι να τους μιλήσεις.

Η ημέρα απαιτεί να επιστρατεύσεις τις πιο
κοινωνικές πτυχές του χαρακτήρα σου και να
επιδιώξεις νέες γνωριμίες με άτομα ισχύος, που
θα σε βοηθήσουν στην προώθηση των σχεδίων
σου.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Αρκετό άγχος και ένταση έχει η σημερινή
μέρα για εσένα. Δυστυχώς πρέπει να συμβιβαστείς με αυτή την κατάσταση και να μάθεις
να τη χειρίζεσαι όσο καλύτερα γίνεται.

Να ξέρεις ότι με τις θετικές επιρροές που
δέχεσαι σήμερα, το μυαλό σου θα σε οδηγήσει
να πάρεις τις πιο ορθές. Πρόσεξε μόνο να μην
παρασυρθείς από το συναίσθημα.

ΛΕΩΝ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Κάποια γεγονότα σήμερα θα σε ξαφνιάσουν και θα σε κάνουν να τα χάσεις. Μην
υποκύψεις σε αυτές τις απρόσμενες εξελίξεις,
αλλά δείξε λίγη ψυχραιμία. Χρησιμοποίησε το
διπλωματικό σου ταλέντο για να τα χειριστείς.

Αρκετά ζητήματα θα σε απασχολήσουν τη
σημερινή μέρα και πολλές εκκρεμότητες του
παρελθόντος θα κάνουν την εμφάνισή τους. Έχε
τα μάτια σου ανοιχτά για προφανείς λύσεις που
δεν έχεις σκεφτεί.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

Η ενέργεια που θα έχεις σήμερα θα είναι
πολύ μεγάλη και σε συνδυασμό με τις ικανότητές που διαθέτεις, θα σε βοηθήσει να τακτοποιήσεις αρκετά θέματα και να τα φέρεις εις
πέρας με τον καλύτερο τρόπο.

Αν καταφέρεις να ξεκολλήσεις από κάποια
ζητήματα που ανήκουν στο παρελθόν, θα μπορέσεις να περάσεις πολύ πιο όμορφα στο παρόν
και να υλοποιήσεις τα περισσότερα σχέδια που
έχεις για το μέλλον.

sudoku
ΛΥΣΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Κάθε ζήτημα που η λύση του
παρουσιάζει δυσκολίες - Γερμανός φυσιοδίφης και βοτανολόγος: (1779-1851). 2. Χετταίος
στρατηγός, του οποίου τη γυναίκα ερωτεύτηκε ο Δαβίδ - Γλυκό
του ταψιού. 3. ... Τσε: Κινέζος
φιλόσοφος - Επένδυση, κάλυμμα - Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας.
4. Ονομασία προϊστορικών πολεμικών ομάδων που εισέβαλαν
στην Αίγυπτο το 1700 π.Χ. περίπου - «Ο ... Των Ημερών»: μυθιστόρημα του Παύλου Μάτεσι. 5.
Πρώτα στην... κίνηση - Τραγούδι
του Θανάση Παπακωνσταντίνου
με τον Διονύση Σαββόπουλο Πασκάλ...: Γάλλος αρχιτέκτονας
και μηχανικός (1787-1879).
6. Είδος γλυκίσματος. 7. Είδος
αποκριάτικης φορεσιάς - Βουνό της Θεσσαλίας. 8. Ντίλαν ...:
Βρετανός ποιητής (1914-1953)
- Νοήματα, γνεψίματα. 9. Γονείς
της ήταν ο Κρόνος και η Ρέα - Η
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της
Μοζαμβίκης - Τα έχει η... τιμή.
10. Σύμφωνα... λύπης - Εβίνα ...:
υπήρξε κορυφαία Ελληνίδα μπασκετμπολίστρια - «Μαράν ...»:
έργο του Θωμά Ψύρρα. 11. Οροσειρά μεταξύ Φθιώτιδας και Φωκίδας - Δίψηφο φωνήεν - Νησί
των Φιλιππίνων. 12. Τα υγρά
σύμφωνα - ... Ρουρκ: έπαιξε και
στην ταινία «Ο Παλαιστής» - ...
ρεστάντ: τμήμα της ταχυδρομικής
υπηρεσίας. 13. Βάσανα, κακουχίες - Χαρούμενοι (αρχ.). 14.
Πλήθος ανθρώπων, όχλος (μτφ.)

- Πόλη της Θεσσαλίας.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Φωτιστικό με πολλά καντήλια, που χρησιμοποιείται κυρίως
σε εκκλησία - Δίνει έμφαση στο
«όχι». 2. Ρεύμα νερού μικρής
ποσότητας και έντασης - Υποβρύχια βλήματα. 3. Υδατώδες
συστατικό του αίματος - Έγραψε
την όπερα «Μινιόν» - Τέχνασμα, κόλπο (ξεν.). 4. Δύο έχει
η... Βίβιαν - Μεστά, γινωμένα
- Απαγορεύει - Ο αριθμός 55
με γράμματα. 5. Η παρουσίαση
νέου είδους στην αγορά - ... ντελ
Πλάτα: πόλη της Αργεντινής. 6.
Νήαρ ...: γνωστή ομάδα μπάσκετ
- Νομπελίστας Γερμανός συγγραφέας - Δίπλα, παραπλεύρως. 7.
Αυτά λειτουργούν με καρτερικότητα. 8. Ιταλικός οίκος μόδας
- Πρόθεση της Αρχαίας - Μπαντ
...: πόλη της Αυστρίας. 9. Τροπι-

κό φυτό - Σατιρικός μας ποιητής
(1853-1919) - Μόριο όρκων.
10. 0 αριθμός 72 - Άπρεπα,
ανάρμοστα - Εκείνα ακριβώς που
(αρχ.). 11. Η πορεία προς την
παρακμή - Σιδερένια βάση, όπου
σφυρηλατούνται τα μέταλλα. 12.
Κατάπληκτος - Αδάμαστος, ανυπόταχτος. 13. Πολλοστή... φορά
- Για τη χριστιανική θρησκεία,
είναι ό,τι παρεκκλίνει των 10
Εντολών.

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.
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Δεν μπορεί να κάνει
κάτι η Δικοινοτική Επιτροπή
για Πολιτισμό
«Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, διότι αν δεν είμαστε ολομέλεια,
που σημαίνει και Τουρκοκύπριοι, δεν έχουμε εξουσιοδότηση να
παίρνουμε αποφάσεις. Και δυστυχώς όπως γνωρίζετε, από τον
καιρό που παραιτήθηκαν τα τ/κ μέλη της Επιτροπής, διορίστηκαν μεν
άλλα στη θέση τους αλλά ουδέποτε έκαναν την εμφάνισή τους και
ουδέποτε μας έδωσαν οποιαδήποτε πρόταση ενώ εμείς το κάναμε»,
είπε η κα Βασιλείου.

Ανδρούλλα Βασιλείου: Η Ιστορία δεν μπορεί να παραγραφεί
Επικάλυψη
της επιγραφής
«Ελληνικόν
Γυμνάσιον» από
τις κατοχικές
αρχές στο
Γυμνάσιο
Αμμοχώστου

Η Ιστορία δεν μπορεί να παραγραφεί, δήλωσε
στο ΚΥΠΕ η συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για τον Πολιτισμό, Ανδρούλλα
Βασιλείου, κληθείσα να σχολιάσει την επικάλυψη από τις κατοχικές αρχές της σκαλιστής επιγραφής «Ελληνικόν Γυμνάσιον» από μάρμαρο
στο Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου. «Αυτό που
έγινε στο Γυμνάσιο Αμμοχώστου είναι ενδεικτικό
του πολιτισμού αυτών των ανθρώπων», είπε η κα
Βασιλείου.
Πρέπει να γνωρίζουν, πρόσθεσε, «ότι δεν μπορούν να παραγράψουν την Ιστορία, δεν μπορούν
να αλλοιώσουν τη μνήμη του λαού, δεν μπορούν
να αλλοιώσουν τα βιβλία της Ιστορίας και τις
φωτογραφίες οι οποίες υπάρχουν και για αυτό.
Θεωρώ ότι δεν ήταν καθόλου έξυπνο εκ μέρους
τους να το κάνουν. Το ίδιο προσπάθησαν να κά-

νουν και σε κάποιο βαθμό στην Αγία Σοφία στην
Κωνσταντινούπολη αλλά ο κόσμος όλος γνωρίζει
ποια είναι η Αγία Σοφία, ποια ήταν η προέλευσή
της και τι συμβολίζει για το Χριστιανισμό. Άρα δεν
μπορούν να παραγράψουν αυτά που υπάρχουν
στη μνήμη των ανθρώπων και στα βιβλία μας»,
τόνισε.
Ερωτηθείσα κατά πόσον η Τεχνική Επιτροπή
για τον Πολιτισμό θα κάνει κάτι επ’ αυτού είπε
ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει καθώς η Επιτροπή
δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις και εξήγησε τα
προβλήματα που υπάρχουν. «Δεν μπορούμε να
κάνουμε κάτι διότι αν δεν είμαστε ολομέλεια, που
σημαίνει και Τουρκοκύπριοι, δεν έχουμε εξουσιοδότηση να παίρνουμε αποφάσεις. Και δυστυχώς
όπως γνωρίζετε, από τον καιρό που παραιτήθηκαν τα τ/κ μέλη της Επιτροπής διορίστηκαν μεν

Αρχαίος «θησαυρός» στη
Μεσόγειο: Ναυάγιο και ελληνικοί
τάφοι σε βυθισμένη πόλη

«Ένδυμα Ψυχής»
μια έκθεση φωτογραφίας στην Ύδρα
Η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδας παρουσιάζει στην Ιστορική Οικία Λαζάρου Κουντουριώτη, παράρτημα του
Εθνικού Ιστορικού Μουσείου στην Ύδρα, την έκθεση «Ένδυμα
Ψυχής», με δημιουργίες του φωτογράφου Βαγγέλη Κύρη και
του καλλιτέχνη κεντητικής Anatoli Georgiev.
Νησιώτικες ενδυμασίες του 18ου και 19ου αι., από τις πλέον αντιπροσωπευτικές τής ενδυματολογικής συλλογής του ΕΙΜ,
φωτογραφίζονται φορεμένες από ανθρώπους του σήμερα. Τα
έργα των δημιουργών, τυπωμένα σε καμβά και κεντημένα με
χρυσοκλωστές και νήματα, προσδίδουν μια άλλη διάσταση στις
ενδυμασίες της συλλογής του Μουσείου, αναδεικνύοντας την
υψηλή αισθητική, που δεν επηρεάστηκε από τους τέσσερις αιώ-

νες της υποτέλειας.
Η έκθεση, σε επιμέλεια Έρικας Βασιλείου, εντάσσεται στις
επετειακές εκδηλώσεις του ΕΙΜ για τα 200 χρόνια από την
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και θα είναι ανοιχτή για το
κοινό καθημερινά 10:00 - 16:00 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα
www.
nhmuseum.gr

Open call για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα
του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2022
Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, στο πλαίσιο προετοιμασίας για
το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του 2022, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως και τις 23/08/2021
στις 15:00. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας που είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ (aefestival.gr).
Η Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου,
ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για προτάσεις που έχουν ως κέντρο τους
την έρευνα και την ανανεωτική προσέγγιση στη σύλληψη, τη δραματουργία, την αισθητική κατεύθυνση, τη θεματολογία, τη μεθοδολογία, τις παραστατικές τεχνικές.

άλλα στη θέση τους αλλά ουδέποτε έκαναν την
εμφάνισή τους και ουδέποτε μας έδωσαν οποιαδήποτε πρόταση ενώ εμείς το κάναμε», είπε.
Σε ερώτηση κατά πόσον γίνονται συνεδρίες
της Επιτροπής, είπε ότι έγιναν δύο συνεδρίες
διαδικτυακά η πρώτη ήταν με την ίδια και τον
Τ/κ συμπρόεδρο και η άλλη ήταν «μία υποτιθέμενη συνεδρία της ολομέλειας, επίσης διαδικτυακή, στην οποία παρουσιαστήκαμε όλα τα ε/κ
μέλη και μόνο τρεις από τους Τουρκοκύπριους
και μας υποσχέθηκαν ότι εντός μερικών ημερών
-και αυτό συνέβη πριν μερικούς μήνες- θα μας
υπέβαλλαν τις δικές τους προτάσεις, τις οποίες
ουδέποτε πήραμε». Ερωτηθείσα γιατί συμβαίνει
αυτό, είπε ότι «νομίζω δεν είναι μόνο η δική μας η
Επιτροπή, είναι μία γενική ένδειξη ότι δεν έχουν
καμία διάθεση να συνεργαστούν δυστυχώς».

«Στόχος μας είναι, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου να αποτελέσει φιλόξενη κυψέλη δημιουργίας για Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες και να τους δώσει την ευκαιρία να εργαστούν απρόσκοπτα
πάνω στο αντικείμενό τους, να διευρύνουν τη σχέση τους με το
κοινό και να εξερευνήσουν νέες συνεργασίες», αναφέρει η σχετική
ανακοίνωση του Φεστιβάλ.

Ακόμη ένας αρχαιολογικός «θησαυρός» εντοπίστηκε στο βυθό της Μεσογείου από δύτες γαλλο-αιγυπτιακής αποστολής υπό το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Υποβρύχιας Αρχαιολογίας (IEASM).
Οι δύτες βρήκαν
ένα ναυάγιο αρχαίου
στρατιωτικού πλοίου
και τα ερείπια ελληνικού ταφικού συμπλέγματος, στη βυθισμένη
αρχαία πόλη ΘώνιςΗράκλειο, που κάποτε
υπήρξε το μεγαλύτερο
λιμάνι της Αιγύπτου.
Όπως μεταδίδει το
Reuters, η πόλη Θώνις-Ηράκλειο αποτελούσε την πύλη εισόδου στην
Αίγυπτο και βρισκόταν στο χείλος του δυτικού βραχίονα του Νείλου. Ήταν η κραταιά πόλη για αιώνες
πριν ιδρυθεί η Αλεξάνδρεια από τον Μεγάλο Αλέξανδρο το 331 π.Χ.. Καταστράφηκε και βυθίστηκε μαζί
με ένα μέρος του Δέλτα του Νείλου από σεισμούς
και παλιρροϊκά κύματα. Η Θώνις-Ηράκλειο εντοπίστηκε το 2001 στον κόλπο του Αμπουκίρ κοντά στην
Αλεξάνδρεια. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το
στρατιωτικό πλοίο που βρέθηκε, βυθίστηκε περί τον
2ο αιώνα προ Χριστού. Έχει μήκος 25 μέτρα, κουπιά και μεγάλα ιστία. Σε άλλο σημείο της βυθισμένης
πόλης, η αποστολή των δυτών εντόπισε τα ερείπια
ενός μεγάλου ταφικού χώρου που χρονολογείται στα
πρώτα χρόνια του 4ου αιώνα προ Χριστού.

κόσμος των ΣΠΟΡ

Πλήρης αθλητική ενημέρωση
από την Κύπρο και τον κόσμο
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΝΑΤΑΣΑ ΛΑΠΠΑ

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΜΑΚΡΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΙΟΛΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΙΔΗΣ

Στο Τόκιο για τις εμπειρίες
και ό,τι ήθελε προκύψει ΣΕΛ. 21

Βάπτισμα του πυρός με...
φόρα από το Ευρωπαϊκό ΣΕΛ. 21

Γράφει ιστορία με την 5η συμμετοχή
σε Ολυμπιακούς Αγώνες ΣΕΛ. 21

Στοχεύει πάντα ψηλά ο Κύπριος
Ολυμπιονίκης ΣΕΛ. 21

ΗΤΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΘΕΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σύνθημα πρόκρισης

Η Ομόνοια παρά την προσπάθειά της απέναντι στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ δεν απέφυγε την ήττα με 2-0 και έγιναν
πολύ δύσκολα τα πράγματα για πρόκριση στην επόμενη φάση. ΣΕΛ. 22

Ο Ντούσαν Κέρκεζ το μόνο που
θέλει είναι να περάσει στην
επόμενη φάση του Κόνφερενς
Λιγκ η ΑΕΛ, δηλώνοντας ότι
είναι ευχαριστημένος από την
προετοιμασία. ΣΕΛ. 23

Εμπειρίες για το μέλλον του Στίβου
Αυτό το διήμερο θα διεξαχθεί στο «Λανίτειο» Στάδιο Λεμεσού η αθλητική συνάντηση Κύπρου - Ελλάδας στις
κατηγορίες Παίδων και Νεανίδων. ΣΕΛ. 21

Δύο αμφίβολοι...
Η ετοιμότητα των Μαυρία,
Κατελάρη θα καθορίσει το πλάνο
του Τσόρνιγκερ για τον αγώνα με
τη Ζίλινα. ΣΕΛ. 23

Κράτησε αρκετές σημειώσεις στο μπλοκάκι του ΣΕΛ. 23

ΑΕΚ: Ξεκίνησε το «κτίσιμο» στη Σλοβενία ΣΕΛ. 23
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Αμφίρροπο και ποιοτικό πρόγραμμα
Προτείνουμε: ΑΠΟΛΥΤΟΣ - ΚΕΠΑ - ΒΕΝΣΕΡΕΜΟΣ - ΟΡΚΟΣ ΤΙΜΗΣ

Αμφίρροπο παρουσιάζεται το πρόγραμμα
της 47ης ιπποδρομιακής συνάντησης με πιο
συναρπαστική την αναμέτρηση 2ης και 3ης
κλάσης που πολλά άλογα διεκδικούν την κατάκτηση νίκης. Από το υπόλοιπο πρόγραμμα
ξεχωρίζουν οι μεικτές ιπποδρομίες που αφορούν άλογα 4ης κλάσης.

7η κούρσα
Η ΚΟΥΗΝ ΛΥΓΙΑ έδειξε στις μέχρι τώρα
συμμετοχές της μια σταθερότητα και είναι
κοντά να πάρει τη νίκη. Η ΚΟΥΗΝ ΒΑΤΥΛΗ
έδειξε καλά στοιχεία στο ντεμπούτο της και
είναι υπολογίσιμη. Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ
έδειξε σημαντική βελτίωση στην τελευταία
του συμμετοχή και είναι υπολογίσιμος. Αουτσάιντερ ο ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ που αν αποφεύγει τις δυστροπίες του είναι ικανός ακόμη
και για τη νίκη.
Προτείνουμε: ΚΟΥΗΝ ΛΥΓΙΑ - ΚΟΥΗΝ
ΒΑΤΥΛΗ - ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ - ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ

1η κούρσα
Η ΠΟΠΙΟΥΛΑΡ ΣΩΤΙΑ έβαλε κούρσα στο
ενεργητικό της και στον όμιλο αυτό θα έχει
πλεονέκτημα για να πάρει τη νίκη. Η ΜΙΚΡΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ διαθέτει καλή αρχική ταχύτητα
και θα προσπαθήσει διά της φυγής να διασωθεί. Ο ΦΟΥΕΡΤΕ σταθεροποίησε τις επιδόσεις
του και είναι υπολογίσιμος αντίπαλος. Αουτσάιντερ η πρόσφατη νικήτρια ΘΕΟΡΕΣΤ που
δείχνει να είναι σε άνοδο.
Προτείνουμε: ΠΟΠΙΟΥΛΑΡ ΣΩΤΙΑ - ΜΙΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΦΟΥΕΡΤΕ - ΘΕΟΡΕΣΤ

8η κούρσα

η σημαντικότερη αντίπαλός του. Η ΧΑΒΑΗ
ΓΚΡΕΗΣΦΟΥΛ σταθεροποίησε τις επιδόσεις
της και στον όμιλο αυτό είναι υπολογίσιμη.
Αουτσάιντερ η ΜΙΣ ΦΟΡΤΣΙΟΥΝ που έχει αρκετές εμπειρίες στον όμιλο.
Προτείνουμε: ΟΝΗΣΙΛΟΣ - ΜΗΛΙΩΤΗΣ
ΑΝΝΑ - ΧΑΒΑΗ ΓΚΡΕΗΣΦΟΥΛ - ΜΙΣ ΦΟΡΤΣΙΟΥΝ

Στην αναμέτρηση της 4ης κλάσης η
ΙΝΤΙΑΝΑ ΤΖΟΟΥΝΣ προειδοποίησε για τη
βελτίωσή της και αν συνεχίσει είναι κοντά να
πάρει την πρώτη της νίκη. Η ΑΠΠΟΛ ΚΑΝΤΥ
με το δυνατό της τέλος θα είναι απειλητική
στην τελική ευθεία. Ο ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ έχει
καλό χρόνο από την απόσταση και δεν μπορεί να αγνοηθεί. Αουτσάιντερ η ΚΟΡΣΑΡΟ
ΛΑΗΝ που στον όμιλο αυτό μπορεί να βρεθεί
στην άφιξη με αξιώσεις.
Προτείνουμε: ΙΝΤΙΑΝΑ ΤΖΟΟΥΝΣ - ΑΠΠΟΛ ΚΑΝΤΥ - ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ - ΚΟΡΣΑΡΟ
ΛΑΗΝ

6η κούρσα

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΚΑΝΙΑΝ

2η κούρσα
Ο ΚΑΖΑΚ ΦΛΑΟΥΕΡ έβαλε κούρσα στο
ενεργητικό του και σε πιο ευνοϊκή απόσταση
θα έχει πλεονέκτημα έναντι των αντίπαλων
του. Ο ΠΟΙΑΣ προέρχεται από νίκη με καλή
επίδοση και μπορεί να συνεχίσει νικηφόρα.
Η ΘΕΟΚΛΑΣ προειδοποίησε για τη βελτίωσή
της και θα είναι με αξιώσεις στην άφιξη. Αουτσάιντερ ο ΛΙΤΤΛΟΛ ΑΛΜΠΕΡΤ που θα είναι
δυνατός στην τελική ευθεία.
Προτείνουμε: ΚΑΖΑΚ ΦΛΑΟΥΕΡ - ΠΟΙΑΣ
- ΘΕΟΚΛΑΣ - ΛΙΤΤΛΟΛ ΑΛΜΠΕΡΤ

3η κούρσα
Η ΕΜΠΟΛΗ λόγω κιλών πιστεύω θα έχει
ένα σοβαρό πλεονέκτημα για να πάρει τη
νίκη. Ο ΣΙΟΟΥ ΜΑΣΤ ΓΚΟΟΥ ΟΝ παρά τις
επιβαρύνσεις στα κιλά είναι σοβαρότατος
αντίπαλος. Ο ΔΟΚΙΜΟΣ σταθεροποίησε τις
επιδόσεις του και θα είναι στην άφιξη με αξιώσεις. Αουτσάιντερ ο ΑΗΣ ΣΕΡΚΗΣ που με
τα χαμηλά του κιλά θα οδηγήσει και θα είναι
δύσκολο να καταβληθεί στο τέλος.
Προτείνουμε: ΕΜΠΟΛΗ - ΣΙΟΟΥ ΜΑΣΤ

ΓΚΟΟΥ ΟΝ - ΔΟΚΙΜΟΣ - ΑΗΣ ΣΕΡΚΗΣ

4η κούρσα
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΣΑ τρέχει σε απόλυτα ευνοϊκή απόσταση και με το δυνατό της τέλος
πιστεύω θα πάρει τη νίκη. Ο ΖΟΥΚΟΦ με πιο
μετρημένη διαδρομή θα βρεθεί στην άφιξη με
καλές πιθανότητες για διάκριση. Ο ΑΙΘΕΡΑΣ
προειδοποίησε για τη βελτίωσή του και παρά
την πιο μεγάλη απόσταση δεν αγνοείται.
Αουτσάιντερ η ΚΟΛΟΜΠΙΑΝΑ που τρέχει
σταθερά στις τελευταίες της συμμετοχές.
Προτείνουμε: ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΣΑ - ΖΟΥΚΟΦ
- ΑΙΘΕΡΑΣ - ΚΟΛΟΜΠΙΑΝΑ

5η κούρσα
Ο ΟΝΗΣΙΛΟΣ έδειξε να βρίσκεται σε καλή
αγωνιστική κατάσταση και με κούρσα επικεφαλής θα αποκτήσει σοβαρό πλεονέκτημα για
να πάρει τη νίκη. Η ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΝΑ έχει
καλή επίδοση στην απόσταση και θα είναι
1η Ιπποδρομία

Δηλώσεις
διαγραφών
και αναβάσεων
Δηλώσεις Διαγραφών και Αναβάσεων για
την 47η Ιπποδρομιακή Συνάντηση της Περιόδου 2021 που θα διεξαχθεί σήμερα Τετάρτη
21/07/2021
Σημ: Το Πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές.
Στοιχήματα γίνονται δεκτά μόνο με το
Επίσημο Πρόγραμμα της Λέσχης.
Στοίχημα Τέτρακαστ λειτουργεί σε ιπποδρομίες με έξι ή περισσότερα άλογα.

Ωρα: 05:00 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΦΟΥΕΡΤΕ........................... (6)
2 ΠΟΠΙΟΥΛΑΡ ΣΩΤΙΑ................( 4)
3 ΙΠΠΟΜΕΝΗΣ....................... (5)
4 ΜΙΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ................. (3)
5 ΘΕΟΡΕΣΤ............................ (8)
6 ΣΑΒΑΝ ΜΥΡΙΑ .................... (7)

4η Ιπποδρομία

Δ. Κεφάλας................. [+]
Κ. Καποδίστριας ......... [+]
Ολ. Γεωργίου.............. [+]
Χ. Λ. Ανδρέου ............ [+]
Μ. Κωνσταντίνου ......... [+]
Αδ. Γεωργίου............... [+]

2η Ιπποδρομία

59.0
57.0
56.0
56.0
55.0
49.5

Ωρα: 06:30 μ.μ. 1500 μέτρα

1 ΖΟΥΚΟΦ ..........................( 5)
2 ΚΟΛΟΜΠΙΑΝΑ ..................... (4)
3 ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΣΑ..................... (7)
4 ΑΥΓΟΡΙΤΙΣΣΑ ....................( 1)
5 ΠΟΛΥΜΝΙΑ ....................... (6)
6 ΑΙΟΕΡΑΣ .......................... (3)
7 ΑΛΟΔΙΟ............................. (2)

Κ. Καποδίστριας.................59.0
Μ. Κωνσταντίνου ......... [+] 57.5
Δ. Κεφάλας.................[#] 57.5
Χ. Λ. Ανδρέου ............ [+] 56.0
Π. Καράμανος ............ [+] 55.5
Π. Δημητσάνης ............ [+] 54.0
Μ. Κ. Πέππος ............ [+] 53.5

7η Ιπποδρομία

Ωρα: 08:00 μ.μ. 1000 μέτρα

1 ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ............(10)
2 ΙΑΣΩΝΑΣ ........................... (5)
3 ΚΟΥΗΝΛΥΠΑ ..................... (4)
4 ΒΡΑΧΙΜΗΣ ....................... (8)
5 ΖΑΛΕΤΣΙ ........................... (2)
6 ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ..................(12)
7 ΚΟΥΗΝ ΒΑΤΥΛΗ ................. (9)
8 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΓΚΑΝΤΥΟΥΚΑ........( 6)
9 ΤΣΙΑΚΥ ............................. (3)
10 ΧΑΜΟΓΙΑ ........................(11)
11 ΑΕΤΙΝΑ............................ (7)
12 ΖΑΧΑΡΑ .........................( 1)

Π. Δημητσάνης ............ [+]
Κ. Καποδίστριας .......... [+]
Π. Καράμανος ............ [+]
Ηρ. Ηρακλέους ........... [+]
Π. Λ. Ανδρέου ............ [+]
Δ. Κεφάλας................. [+]
Μ. Κ. Πέππος ........... [+]
Χ. Λ. Ανδρέου ............ [+]
Β. Α. Αδάμου..........[+][%]
Γ. Μεσιήτης ............... [+]
Μ. Κωνσταντίνου .........[#]
Ο. Τ. Γκανκαλί .......[+][%]

Β. Α. Αδάμου............... [+]
Κ. Καποδίστριας .......... [+]
Δ. Κεφάλας................ [+]
Χ. Λ. Ανδρέου ............ [+]
Ο. Τ. Γκανκαλί ............ [+]
Μ. Κωνσταντίνου ......... [+]
Αδ. Γεωργίου............... [+]

59.0
57.0
56.0
55.0
52.5
51.0
50.5

Ο. Τ. Γκανκαλί .................59.0
Μ. Κ. Πέππος ............ [+] 56.0
Χ. Λ. Ανδρέου ............ [+] 55.5
Μ. Κωνσταντίνου .............54.5
Π. Λ. Ανδρέου ............ [+] 54.0
Αδ. Γεωργίου............... [+] 52.0
Ηρ. Ηρακλέους ........... [+] 52.0
Β. Α. Αδάμου............... [+] 50.5
Γ. Μεσιήτης ............... [+] 49.5
Κ. Καποδίστριας ..........[&] 49.5

Ωρα: 08:30 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΙΝΤΙΑΝΑ ΤΖΟΟΥΝΣ ............... (9)
2 ΝΙΝΙΛΑΝ ........................(10)
3 ΣΑΤΡΑΠΕΙΑ .......................(11)
4 ΑΠΠΟΛΚΑΝΤΥ .....................( 1)
5 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΓΑΠΗ ..............( 4)
6 ΣΙΟΟΥΤΑΗΜ ΛΕΥΚΟ ............. (8)
7 ΚΙΒΩΤΟΣ ........................... (2)
8 ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ................ (7)
9 ΚΟΡΣΑΡΟ ΛΑΗΝ................... (5)
10 ΑΝΑΣΣΑ ......................... (3)
11 ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ....................(12)
12 ΧΑΛΕΝΑ ........................ (6)
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 3.5 κιλά.

1) 2
3) 5
4) 3

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΙΔΥΜΑ
5) 2 Χ 3
6) 3 Χ 1

ΑΟΥΤΣΑΪΝΤΕΡ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
7) 6
8) 9
3η Ιπποδρομία

Ωρα: 07:00 μ.μ. 1500 μέτρα

1 ΜΙΣΦΟΡΤΣΙΟΥΝ ..................(10)
2 ΟΝΗΣΙΛΟΣ ....................... (4)
3 ΜΗΛΙΩΤΗΣΑΝΝΑ..................( 1)
4 ΔΩΡΑΝΟΙΑ .......................( 5)
5 ΒΟΛΑ ............................. (8)
6 ΕΛΛΑΣ ............................. (2)
7 ΤΡΕΛΛΑ ΜΟΥ .................... (3)
8 ΖΑΤΑΝΝΑ .......................... (7)
9 ΠΟΛΙΤΗΣ ........................... (6)
10 ΧΑΒΑΗ ΓΚΡΕΗΣΦΟΥΛ ......... (9)
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 0.5 κιλά.

8η Ιπποδρομία

59.0
58.5
58.5
57.0
56.5
56.5
56.5
56.5
56.5
56.5
55.0
55.0

Ωρα: 05:30 μ.μ. 1500 μέτρα

1 ΡΙΑΝΟΝ............................. (4)
2 ΠΟΙΑΣ ............................. (6)
3 ΘΕΟΓΚΛΑΣ ......................... (7)
4 ΛΙΤΤΟΛΑΛΜΠΕΡΤ ................ (2)
5 ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΑΓΚΑΛΗ............. (5)
6 ΠΙΟΚΑΛΑΠΟΥΤΟΚΑΛΑ ..........( 1)
7 ΚΑΖΑΚ ΦΛΑΟΥΕΡ ............... (3)
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 1.5 κιλά.

5η Ιπποδρομία

Κ. Κωνσταντίνου Ιπποδρομιάρχης
* Καθυστερεί στην Αφετηρία
** Καθυστερεί και παραμένει στην Αφετηρία
[+] Το άλογο θα τρέξει με Παρωπίδες
[&] Το άλογο θα τρέξει με Προσωπίδα
[%] Το άλογο θα τρέξει με Καλύπτρα Οφθαλμών
[#] Το άλογο θα τρέξει με Γούνινα Παραγνάθια
[@] Το άλογο θα τρέξει με Καλύπτρα Κεφαλής
[§] Το άλογο θα τρέξει με Προστατευτικό Ματιού.

Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ έβαλε κούρσα στο ενεργητικό του, έδειξε σε νεότερή του προετοιμασία
ότι είναι σε άνοδο και στον όμιλο αυτό θα είναι κοντά να πάρει τη νίκη.
Ο ΚΕΠΑ έτρεξε πολύ βελτιωμένα στην
τελευταία του συμμετοχή και θα είναι στην
άφιξη. Ο ΒΕΝΣΕΡΕΜΟΣ έδειξε καλά στοιχεία
στο ντεμπούτο του και αν δείξει συνέπεια θα
είναι με αξιώσεις στην άφιξη. Αουτσάιντερ ο
ΟΡΚΟΣ ΤΙΜΗΣ που έβαλε κούρσες στο ενεργητικό του.

Δ. Κεφάλας................. [+] 59.0
Κ. Καποδίστριας .....[+][%] 59.0
Κ. Α. Ιωάννου ........... [+] 59.0
Ολ. Γεωργίου............... [+] 58.0
Χ. Λ. Ανδρέου ............ [+] 58.0
Μ. Κωνσταντίνου ....[+][%] 58.0
Ηρ. Ηρακλέους ........... [+] 55.0
Γ. Μεσιήτης ............... [+] 53.5
Ο. Τ. Γκανκαλί .................53.0
Αδ. Γεωργίου............... [+] 52.5
Π. Δημητσάνης .................52.5
Β. Α. Αδάμου............... [+] 52.5

Ωρα: 06:00 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΣΙΟΟΥ ΜΑΣΤ ΓΚΟΟΥ ON ........( 5)
2 ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΣΤΕΛΛΑΡΑΣ .....( 8)
3 ΔΟΚΙΜΟΣ.......................... ( 6)
4 ΔΙΟΤΙΜΙΑ .......................... (7)
5 ΕΜΠΟΛΗ .......................... (4)
6 ΑΗΣ ΣΕΡΚΗΣ....................... (3)

6η Ιπποδρομία

Κ. Καποδίστριας .......... [+] 70.0
Χ. Λ. Ανδρέου ............ [+] 67.5
Π. Καράμανος....................56.5
Γ. Μεσιήτης .............. [@] 51.0
Π. Δημητσάνης ............ [+] 51.0
Ο. Τ. Γκανκαλί ............ [+] 49.0

Ωρα: 07:30 μ.μ. 1000 μέτρα

1 ΚΕΠΑ................................ (8)
2 ΒΕΝΣΕΡΕΜΟΣ ....................( 1)
3 ΑΠΟΛΥΤΟΣ ........................ (6)
4 ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ........................ (4)
5 ΟΡΚΟΣ ΤΙΜΗΣ .................... (2)
6 ΑΜΑΛΙΑΔΑ ....................... (7)
7 ΤΖΙΠΣΥ ΓΚΕΡΛ ....................( 3)
8 ΣΑΒΣ ΣΤΟΡΜ....................... (5)

Κ. Καποδίστριας .......... [+] 59.0
Ηρ. Ηρακλέους ...........[#] 58.0
Π. Δημητσάνης ............ [+] 57.0
Αδ. Γεωργίου............... [+] 56.5
Ο. Τ. Γκανκαλί ............ [+] 56.0
Χρ. Παύλου ............... [+] 55.0
Χ. Λ. Ανδρέου .................55.0
Μ. Κ. Πέττττος ........... [+] 53.0

ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Έτοιμοι για όλα οι ιστιοπλόοι

tv agenda

«Κλειδί» η σταθερότητα και η αποφυγή των λαθών για τον Κοντίδη
Μεγάλη αισιοδοξία επικρατεί στην ιστιοπλοϊκή μας ομάδα για την επίτευξη των στόχων
στους επικείμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι
οποίοι αρχίζουν το βράδυ της Παρασκευής 23
Ιουλίου στο Τόκιο. Χθες το απόγευμα ο αρχηγός της κυπριακής αποστολής στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, Ανδρέας Θεοφυλάκτου και ο
συνεργάτης του, Γιώργος Κορέλλης, οδήγησαν
τη δημοσιογραφική ομάδα στην Ενοσίμα, όπου
θα πραγματοποιηθεί το άθλημα της ιστιοπλοΐας.
Στη «μαρίνα» της Φουτζισάβα Σίτι συναντήσαμε,
μετά την έξοδό τους από την προπόνηση, τον
Παύλο Κοντίδη, τη Μαριλένα Μακρή και τη
Νατάσα Λάππα, ενώ στο Ολυμπιακό Χωριό των
Ιστιοπλόων τα είπαμε με τον Ανδρέα Καριόλου,
αφού είχε ολοκληρώσει νωρίτερα την προπόνησή του.
Οι ιστιοπλόοι μας, αλλά και οι προπονητές
τους, εμφανίστηκαν αισιόδοξοι για την παρουσία τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με τον
καθένα ξεχωριστά βέβαια να έχει διαφορετικούς
στόχους. Και οι τέσσερις βρίσκονται εδώ και
περίπου μία εβδομάδα στην Ενοσίμα, όπου βάζουν τις τελευταίες... πινελιές στην προετοιμασία
τους, θέλοντας να παρουσιάσουν ό,τι καλύτερο
διαθέτουν στην έναρξη των πολύ κουραστικών
ιστιοδρομιών την Κυριακή 25 Ιουλίου.
Ο μοναδικός αθλητής μας με Ολυμπιακό
Μετάλλιο, το αργυρό από το 2012 στο Λονδίνο
στην κατηγόρια λέιζερ, ο Παύλος Κοντίδης, έχει
πια τεράστια εμπειρία από τόσο μεγάλης σημασίας διοργάνωση, αφού θα είναι οι 4οι Ολυμπιακοί που θα λάβει μέρος. Εξερχόμενος έπειτα
από τρεις ώρες μέσα στα νερά του Ειρηνικού
Ωκεανού, ο 31χρονος Ολυμπιονίκης ανέφερε:
«Νιώθω να βρίσκομαι σε αρκετά καλή κατάστα-

Στα χνάρια του πατέρα...
Αναμφίβολα υπερηφάνεια θα αισθάνεται
η οικογένεια Λάππα για τη συμμετοχή της
19χρονης Νατάσας στους Ολυμπιακούς του
Τόκιο στα RSX, αφού είναι η θυγατέρα του
Δημήτρη Λάππα, ο οποίος μας εκπροσώπησε στους Ολυμπιακούς του 1996 και του
2000. «Η προετοιμασία εδώ πάει μια χαρά,
αφού αρχίζω σιγά - σιγά να προσαρμόζομαι
στις συνθήκες στις τρεις πίστες. Από τη ζέστη είμαστε συνηθισμένοι στην Κύπρο και
αυτό είναι στα θετικά μας, καθώς βλέπουμε
κάποιες αθλήτριες από βόρειες χώρες να δυσκολεύονται. Στόχος μου είναι να κάνω το
καλύτερο που μπορώ, να είμαι συγκεντρωμένη σε κάθε ιστιοδρομία και ό,τι έρθει. Θέλω
να διασκεδάσω την παρουσία μου εδώ και να
απολαύσω κάθε στιγμή», μας είπε η Νατάσα
Λάππα, η οποία από τον Μάιο προπονείται
υπό τις οδηγίες της Αγγελικής Σκαρλάτου.
Η έμπειρη προπονήτρια, με τέσσερις παρουσίες σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ανέφερε
από πλευράς της: «Είναι μικρό το χρονικό
διάστημα το οποίο είμαστε μαζί, όμως πιστεύω ότι κάναμε πολλά πράγματα. Ο στόχος
από την αρχή της συνεργασίας μας ήταν να
μπουν οι βάσεις στη Νατάσα, για να αποκτήσει φιλοσοφία και νοοτροπία νικήτριας.
Στο Τόκιο δεν μας απασχολεί η θέση, όμως
θέλουμε να εμφανιστούμε πανέτοιμες για να
κάνουμε αυτά που πρέπει και να βάλουμε
στέρεες βάσεις για το μέλλον».

Cablenetsports1 HD
16:30 Ιππόδρομος: 47η ιπποδρομιακή συνάντηση (Ζ)
Cablenetsports2 HD
16:00 Χωρίς παρωπίδες: Εκπομπή για τον Ιππόδρομο (Μ)
18:00 Στίβος (συνάντηση Κύπρου - Ελλάδας): Παίδες/ Κορασίδες
Κ-18 (Ζ)
Cytavision Sports4 HD (κανάλια 204/ 504)
11:30 Τένις (τουρνουά ATP 250): Γκστάαντ (Ζ)
Cytavision Sports5 HD (κανάλια 205/ 505)
17:30 Τένις (τουρνουά ATP 250): Κροατία (Ζ)
03:00 Τένις (τουρνουά ATP 250): Μεξικό/ Λος Κόμπος (Ζ)
Cytavision Sports6 HD (κανάλια 206/ 506)
21:00 Ποδόσφαιρο (φιλικός αγώνας): Ρέντινγκ - Γουέστ Χαμ (Ζ)
02:40 Ποδόσφαιρο (αμερικανικό πρωτάθλημα MLS): Ίντερ Μαϊάμι Νιου Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον (Ζ)
Cytavision Sports7 HD (κανάλια 207/ 507)
16:30 Ιππόδρομος: 47η ιπποδρομιακή συνάντηση (Ζ)
Novasports1 HD
21:30 Τσάμπιονς Λιγκ: Pre Game (Ζ)
22:00 Τσάμπιονς Λιγκ (2ος προκριματικός γύρος): Ολυμπιακός - Νέφτσι Μπακού (Ζ)
24:00 Τσάμπιονς Λιγκ: Post Game (Ζ)

ΣΤΙΒΟΣ
ση. Πήραμε τις βάρκες μας στις 14 του μήνα και
από την επομένη προπονούμαι καθημερινά για
τον μεγάλο στόχο της χρονιάς. Έχω να έρθω εδώ
από το καλοκαίρι του 2019, αφού ο κορονοϊός
άλλαξε πολλά πράγματα στη ζωή μας. Ζήσαμε
λίγο από όλα το προηγούμενο διάστημα και
τώρα είναι για όλους το ίδιο. Θα ριχτούμε στα
νερά και όποιος τα καταφέρει καλύτερα».
Έχοντας μία 13η, μία 2η και μία 7η θέση σε
Ολυμπιακούς, ο Κοντίδης έχει την εμπειρία και
ξέρει τι πρέπει να προσέξει για να προσθέσει
άλλη μία επιτυχία στο ενεργητικό του. «Αυτό
που πρέπει να προσέξω είναι ό,τι σε όλους τους
αγώνες, δηλαδή να μην κάνω λάθη και να είμαι σταθερός. Στόχος μου είναι να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου σε κάθε κούρσα», απάντησε,
ενώ για το ποια από τις 3 πίστες προτιμά στην
Ενοσίμα, μας είπε: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα

με καμία πίστα. Λόγω της γεωγραφικής τοποθεσίας κάθε πίστα έχει διαφορετικά γεωγραφικά
δεδομένα, αναλόγως πόσο κοντά ή μακριά είναι
από την ξηρά. Όπου και να τρέξω, ξέρω τι είναι
αυτό που πρέπει να κάνω και θα προσπαθήσω
για το καλύτερο».
Σε ό,τι αφορά τον προπονητή του, Γιόζο Γιάκελιτς, ήταν φειδωλός στις δηλώσεις του, αναφέροντάς μας πως ο Παύλος είναι σε αρκετά
καλή κατάσταση και θα δώσει ό,τι καλύτερο για
τη διάκριση. Αρχηγός της κυπριακής ιστιοπλοϊκής ομάδας, η οποία μένει περίπου τρεις ώρες
μακριά από το Ολυμπιακό Χωριό στο Τόκιο, είναι ο πατέρας του Παύλου Κοντίδη, Δρ Παναγιώτης Κοντίδης, ο οποίος φροντίζει καθετί που
απασχολεί τους αθλητές μας.
Αργύρης Αργυρού
(Απεσταλμένος ΕΑΚ)

Πρώτη συμμετοχή για τη Μακρή

ΝΑΤΑΣΑ ΛΑΠΠΑ
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Με... φόρα από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
κάτω των 21 ετών, που διεξήχθη τον Ιούνιο
στο Μαυροβούνιο, πάει στο Τόκιο η Μαριλένα Μακρή. «Αισθάνομαι πολύ καλά και έτοιμη
για τους πρώτους Ολυμπιακούς της ζωής μου.
Εδώ και πέντε ημέρες μπήκαμε στα νερά των
Αγώνων, είδαμε τις πίστες σε κοινή προπόνηση με αθλήτριες άλλων χωρών ώστε να βρούμε
την ταχύτητα στα νερά. Οι καιρικές συνθήκες
δεν με προβληματίζουν, καθώς προσαρμόζεσαι
σε αυτές. Μπορεί να μην έχω πολλές εμπειρίες από τόσο μεγάλους αγώνες, αλλά
με το πάθος, τη σωστή εκτίμηση
και τη σωστή διαχείριση κάθε
κούρσας αισιοδοξώ να κάνω
το καλύτερο δυνατόν», είπε
αρχικά η αθλήτριά μας
στα λέιζερ ράντιαλ. Σε ό,τι
αφορά τους στόχους της η
Μακρή ανέφερε: «Αυτό που
στοχεύω είναι να είμαι χαρού-

μενη για το πώς αγωνίστηκα. Να δώσω τον
καλύτερό μου εαυτό, να είμαι περήφανη για
την προσπάθειά μου και ευχαριστημένη ότι
κέρδισα πολλές γνώσεις».
Στα 18 της μόλις χρόνια, η Μαριλένα Μακρή θα λάβει μέρος στους ιστορικούς πρώτους
Ολυμπιακούς Αγώνες της. Και ίσως να οφείλει
αρκετά γι’ αυτήν τη σπουδαία εμπειρία στον
Χάρη Τσώλη, ο οποίος την είδε πριν από πέντε
χρόνια να κάνει ιστιοπλοΐα, ενώ ήταν αθλήτρια
του βόλεϊ και αμέσως διαπίστωσε τις προοπτικές της. «Η προετοιμασία μας εδώ πηγαίνει με
βάση το πλάνο που θέσαμε, με καλή
προσαρμογή στα νερά. Η Μαριλένα
είναι σε αρκετά καλή σωματική
και ψυχολογική κατάσταση.
Είναι μεγάλο σχολείο οι Ολυμπιακοί Αγώνες για όλους
μας και ελπίζουμε να απολαύσουμε τις κούρσες μας στην
Ενοσίμα», ανέφερε σχετικά ο κ.
Τσώλης.

Συνάντηση Κύπρου και
Ελλάδας στη Λεμεσό
Αρχίζει σήμερα η συνάντηση Κύπρου Ελλάδας στις κατηγορίες Παίδων και Κορασίδων (κάτω των 18 χρόνων). Για 35η φορά
τα νιάτα του κυπριακού στίβου θα ανταγωνιστούν αυτά της Ελλάδας, σε μία ιστορική συνεύρεση, η οποία αντικατοπτρίζει την αγωνιστική σύγκριση σε αυτές τις ηλικίες και
πολλές φορές προδιαγράφει το μέλλον των
αθλητών. Η συνάντηση, που θα διεξαχθεί
στο «Λανίτειο» Στάδιο Λεμεσού, εντάσσεται
στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Αθλητικής
Συνεργασίας του Κυπριακού Οργανισμού
Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού Ελλάδας. Οι Αγώνες ήταν προγραμματισμένοι να γίνουν στην Κύπρο το
2020, όμως εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού μετατέθηκαν για φέτος.
Οι Εθνικές Ομάδες της Κύπρου καταρτίστηκαν από την ΚΟΕΑΣ, αφού λήφθηκαν
υπόψιν τα αποτελέσματα των Παγκύπριων
Πρωταθλημάτων Παίδων - Κορασίδων και
οι πιθανοί επηρεασμοί στις συνθέσεις λόγω
του COVID-19. Σε κάθε αγώνισμα έχουν το
δικαίωμα συμμετοχής δύο αθλητές / αθλήτριες από κάθε χώρα.
Το πρόγραμμα της ημέρας είναι: 08:30
100μ. εμπόδια - Έπταθλο, 08:45 100μ. - Δέκαθλο, 09:30 Ύψος - Έπταθλο, 09:45 Μήκος
- Δέκαθλο, 11:00 Σφαιροβολία - Έπταθλο,
11:45 Σφαιροβολία - Δέκαθλο, 16:00 Σφυροβολία (Κ), 17:00 Σφυροβολία (Π), 17:00
Τελετή έναρξης, 17:10 Επί κοντώ (Κ), 17:10
Μήκος (Π), 17:10 Δισκοβολία (Κ), 17:10
Ύψος - Δέκαθλο, 17:10 400μ. εμπόδια (Κ),
17:25 400μ. εμπόδια (Π), 17:35 100μ. (Κ),
17:45 100μ. (Π), 17:50 200μ. - Έπταθλο,
17:55 2000μ. στιπλ (Π), 18:15 2000μ. στιπλ
(Κ), 18:30 Δισκοβολία (Π), 18:30 Μήκος (Κ),
18:30 Ύψος (Π), 18:30 1.500μ. (Κ), 18:40
1.500μ. (Π), 18:45 400μ. - Δέκαθλο, 18:50
400μ. (Κ), 19:00 400μ. (Π), 19:10 4Χ100μ.
(Κ), 19:20 4Χ100μ. (Π).

Πέμπτοι Ολυμπιακοί για τον Καριόλου
Τη δικιά του ξεχωριστή ιστορία γράφει στο
«Τόκιο 2020» ο Ανδρέας Καριόλου, καθώς θα
αγωνιστεί για 5η φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ρεκόρ το οποίο θα μοιραστεί με τον σκοπευτή μας Γιώργο Αχιλλέως! Από τον Απρίλιο,
ο 38χρονος πια πρωταθλητής μας προπονείται
υπό τις οδηγίες του πρώην συναθλητή του
Χουάν Μάνουελ Μορένο Βέγκα και μαζί έθεσαν ως μεγάλο στόχο τη διάκριση στην Ενοσίμα. «Νιώθω περήφανος που θα εκπροσωπήσω
την Κύπρο μας για ακόμα μία φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήρθα στο Τόκιο με απαιτήσεις.
Θέλω να απολαύσω τον αγώνα μου, που είναι
κάτι πολύ σημαντικό για να έρθει το αποτέλεσμα», μας είπε αρχικά ο Ανδρέας Καριόλου.

Τα νερά του Ειρηνικού δεν είναι άγνωστα
για τον αθλητή μας στα RSX (ιστιοσανίδα), ο
οποίος τα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση την
περσινή λόγω κορονοϊού, επισκέπτεται την Ιαπωνία για αγώνες. «Μεγάλος μου στόχος είναι
να καταφέρω να βρεθώ στην κούρσα μεταλλίων και ό,τι βγει. Όμως, για να γίνει αυτό θα
πρέπει να κοιτάζω μέρα με τη μέρα,
κούρσα με την κούρσα. Είμαι ψυχολογικά και σωματικά προετοιμασμένος για να παλέψω μέχρι
τέλους. Δεν έχω το οποιοδήποτε πρόβλημα με τον αέρα ή τα
ρεύματα που μπορεί να υπάρχουν στις ιστιοδρομίες, καθώς

είμαι αρκετά έμπειρος για να τα αντιμετωπίσω.
Αυτό που χρειάζομαι περισσότερο είναι να είμαι συγκεντρωμένος, με καθαρό μυαλό σε κάθε
κούρσα και όλα είναι δυνατά», πρόσθεσε ο Κερυνειώτης ιστιοπλόος.
Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη μέχρι
τώρα προετοιμασία είναι και ο Χουάν
Μάνουελ Μορένο Βέγκα. «Ο Ανδρέας έχει βελτιωθεί πάρα πολύ
το τελευταίο διάστημα και είμαι
σίγουρος ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατόν για να φτάσει
όσο πιο ψηλά γίνεται», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ισπανός
προπονητής.

ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
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9’

Πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη στην άμυνα
της Ντιναμό από την Ομόνοια. Ο Λέτσιακς
από αριστερά έκανε ωραία ενέργεια, με το
γύρισμά του να αποκρούει ο Λιβάκοβιτς
και στη συνέχεια να απομακρύνεται η
μπάλα.

Ντιναμό Ζάγκρεμπ:
Λιβάκοβιτς, Ριστόφσκι,
Τεοφίλ-Κατρίν,
Λαουρίτσεν, Μπουμπάντζε,
Γιάκιτς, Ιβάνουσετς (63’
Καστράτι), Μάγερ, Αντέμι
(42’ Μίσιτς), Όρσιτς (79’
Τσιοπ), Πέτκοβιτς (79’
Γκαβράνοβιτς)

19’

Από μακρινή απόσταση ο Γκόμεθ εκτέλεσε
έξυπνα το φάουλ, με την μπάλα να
περνάει λίγο έξω.

23’

Σκόρερ: 65’ Μάγερ,
81’ Γιάκιτς

Κόρνερ για την Ντιναμό, το οποίο
εκτελέστηκε απευθείας και τον Φαμπιάνο
να διώχνει την μπάλα σε νέο κόρνερ, το
οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο.

Κίτρινες: Γιάκιτς
Κόκκινες: Διαιτητές: Πάβελ
Γκιλ (Νταβίτ Γκόλιε,
Κριστόφ Μίρμους)

27’

Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια.
Ο Ντούρις από το ύψος της περιοχής και
εντελώς μόνος, έκανε το σουτ και η μπάλα
πέρασε έξω.

ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΟΜΟΝΟΙΑ 2-0

34’

Επικίνδυνη επίσκεψη της Ντιναμό στην
περιοχή της Ομόνοιας, με τον Χούμποτσαν
να προλαβαίνει τελευταία στιγμή τον
Όρσιτς.

36’

Τεράστια διπλή χαμένη ευκαιρία για
την Ντιναμό. Τα δύο σουτ του Πέτκοβιτς
απέκρουσε ο Σέχου προ της γραμμής.

Ομόνοια:
Φαμπιάνο, Σέχου,
Χούμποτσαν, Λανγκ,
Λέτσιακς, Κούσουλος,
Γκόμεθ, Μποτεάκ,
Ντίσκερουντ (62’
Τζιωνής), Ντούρις (82’
Λοΐζου), Τσέποβιτς (82’
Κακουλής)

45’+1’

Πολύ καλή ευκαιρία για την Ντιναμό. Ο
Μάγερ από τη μικρή περιοχή έκανε την
κεφαλιά και η μπάλα πέρασε έξω.

45’+2’

Σκόρερ: Κίτρινες: Κούσουλος
Κόκκινες: -

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΠΕΦΥΓΕ ΤΗΝ ΗΤΤΑ

Ξεθωριάζει το όνειρο
Την ήττα με 2-0 γνώρισε η Ομόνοια από την
Ντιναμό Ζάγκρεμπ και τα πράγματα για πρόκριση στην επόμενη φάση έγιναν πολύ δύσκολα.
Σ’ ένα παιχνίδι που η Ομόνοια προσπάθησε
και είχε πολύ καλή αμυντική λειτουργία σχεδόν
σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, φάνηκε η ανωτερότητα της κροατικής ομάδας, η οποία χωρίς
να εντυπωσιάσει πέτυχε δύο τέρματα με τους
Μάγερ και Γιάκιτς και έκανε το έργο της πολύ
εύκολο ενόψει του επαναληπτικού την ερχόμενη Τρίτη στο ΓΣΠ.
Η Ομόνοια είχε τις δικές της ευκαιρίες για να
σκοράρει, αλλά δεν τα κατάφερε.
Χωρίς κάτι το ουσιαστικό κύλησε για αρκετό
χρονικό διάστημα το παιχνίδι στο α’ ημίχρονο,
παρ’ όλο που η Ντιναμό αρχικά κρατούσε περισσότερο την μπάλα. Η Ομόνοια είχε στηθεί άριστα
από τον Χένινγκ Μπεργκ, κλείνοντας όλους τους
διαδρόμους που οδηγούσαν στην άμυνά της και
προσπαθούσε με υπομονή να βρει τον τρόπο να
βρεθεί στην αντίπαλη περιοχή.
Στο 9’ υπήρχε η πρώτη καλή φάση, με τον
Λέτσιακς από τα πλάγια εντός περιοχής να κάνει
την παράλληλη μπαλιά, αλλά ο τερματοφύλακας
Λιβάκοβιτς πρόλαβε και έδιωξε την μπάλα.
Η Ομόνοια συνέχισε να έχει πολύ σωστή
τακτική στον αγωνιστικό χώρο και έφτασε μία

ανάσα από το τέρμα όταν στο 27’ ο Ντούρις ανενόχλητος από το ύψος της μεγάλης περιοχής
έκανε το πλασέ με την μπάλα να περνά έξω.
Η Ντιναμό έκανε αισθητή την παρουσία της
στο 34’ όταν χρειάστηκε η παρέμβαση του Χούμποτσαν στο πλάσε που επιχείρησε ο Όρσιτς. Οι
στροφές από πλευράς της γηπεδούχου ομάδας
ανέβηκαν επικίνδυνα στη συνέχεια και μάλιστα
έχασε μεγάλη διπλή ευκαιρία να πετύχει το τέρμα.
Συγκεκριμένα στο 36’ ο Πέτκοβιτς επιχείρησε εις διπλούν σουτ, αλλά και στα δύο βρέθηκε
στη γραμμή ο Σέχου και ανέκοψε την πορεία της
μπάλας. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων η

Ο Μάγερ απειλεί ξανά. Μακρινό σουτ από
τον άσο της Ντιναμό, με τον Φαμπιάνο να
διώχνει σε κόρνερ.

55’

Πρώτη καλή φάση για την Ομόνοια στην
επανάληψη. Σέντρα του Λέτσιακς, με τον
Σέχου να κάνει το σουτ, αλλά την μπάλα
να πηγαίνει έξω.
Ντιναμό έχασε καλή ευκαιρία όταν μέσα από τη
μικρή περιοχή ο Μάγερ έκανε την κεφαλιά, αλλά
δεν βρήκε στόχο. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής στο
αμέσως επόμενο λεπτό έκανε το μακρινό σουτ,
με τον Φαμπιάνο να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ.
Ίδιο το σκηνικό και στα πρώτα λεπτά της
επανάληψης, με την Ομόνοια να ελέγχει και να
φτιάχνει ευκαιρίες σε αντίθεση με την Ντιναμό
που δεν μπορούσε να απειλήσει. Η καλύτερη
φάση καταγράφηκε για τους «πράσινους» στο
58’ όταν ο Ντίσκερουντ μέσα από τη μεγάλη περιοχή έκανε το σουτ, με την μπάλα να έχει πορεία προς τα δίχτυα, αλλά να ανακόπτεται από
τους αμυντικούς της Ντιναμό.
Εκεί που φαινόταν ότι η Ντιναμό αδυνατούσε
να σκοράρει, τελικά τα κατάφερε. Στο 65’ ο Μάγερ βρέθηκε στην περιοχή της Ομόνοιας, έκανε
το σουτ και παρά την απόκρουση του Φαμπιάνο
με τα πόδια, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.
Η Ομόνοια προσπαθούσε να δημιουργήσει
ευκαιρία για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, αλλά
δεν μπορούσε.
Στον αντίποδα η Ντιναμό στο 80’ απείλησε με
το μακρινό σουτ του Ριστόφκσι, αλλά απέκρουσε
σε κόρνερ ο Φαμπιάνο. Στο αμέσως επόμενο λεπτό έγινε το 2-0 με την κεφαλιά του Γιάκιτς που
διαμόρφωσε και το τελικό αποτέλεσμα.

58’

Καλή φάση και πάλι για την Ομόνοια. Ο
Λέτσιακς ανέβηκε ξανά από τα αριστερά,
έκανε το γύρισμα στον Ντίσκερουντ, το
σουτ του οποίου όμως από καλή θέση
ανακόπηκε.

65’

ΓΚΟΛ. Μετά από λάθος στην άμυνα της
Ομόνοια και διώξιμο από τον Γκόμεθ,
ο Μάγερ βρέθηκε στην περιοχή της
Ομόνοιας, έκανε το σουτ και παρά την
απόκρουση του Φαμπιάνο με τα πόδια η
μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.

81’

Μακρινό σουτ του Ριστόφσκι με τον
Φαμπιάνο να αποκρούει εξαιρετικά σε
κόρνερ.

82’

ΓΚΟΛ. Μετά από σέντρα στην περιοχή ο
Γιάκιτς πήρε την κεφαλιά και έκανε το 2-0.

ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 | 23

Βγαίνει το πλάνο του Τσόρνιγκερ
Ο Απόλλωνας ολοκληρώνει την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα με τη Ζίλινα
στην «ΑΕΚ Αρένα» και στη σημερινή τελευταία
προπόνηση, που θα γίνει στη Λάρνακα, θα διαφανεί κατά πόσον είναι έτοιμοι οι Μαυρίας και
Κατελάρης. Η κατάσταση των δύο ποδοσφαιριστών θα καθορίσει το πλάνο του Αλεξάντερ
Τσόρνιγκερ, αφού σε περίπτωση που τεθούν
στη διάθεσή του διεκδικούν με αξιώσεις θέση
στο αρχικό σχήμα. Στα θετικά για τον Γερμανό
τεχνικό καταγράφεται η ετοιμότητα του Νταμπό, ο οποίος προπονείται κανονικά τις τελευταίες μέρες.
Ο Απόλλωνας θα επιδιώξει αποτέλεσμα που
θα του δίνει προβάδισμα πρόκρισης, αφού αυτός είναι ο στόχος του στις αναμετρήσεις με τους
Σλοβάκους.
Στο μεταξύ, ο Ίλιαν Ίλιεφ βρίσκεται από χθες

το απόγευμα στην Κύπρο για την ολοκλήρωση
της μεταγραφής του. Ο νεαρός Βούλγαρος θα
περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να ενεργοποιηθεί η συμφωνία απόκτησής του από την
Τσέρνο Μόρε. Εντός της ημέρας αναμένεται στο
νησί μας και ο Ραντζέλο Γιάνγκα, ο οποίος θα
ακολουθήσει ανάλογη διαδικασία. Αμφότεροι
έκαναν προετοιμασία και σύμφωνα με όλες τις
ενδείξεις θα δηλωθούν στον κατάλογο των «γαλάζιων» για τον επαναληπτικό με τη Ζίλινα στη
Σλοβακία (29 Ιουλίου).
Μέχρι την Παρασκευή οι αφίξεις θα γίνουν
τρεις, καθώς αναμένεται στην Κύπρο ο Άμρο
Ταρέκ, ο οποίος είναι ο «εκλεκτός» για το κέντρο
της άμυνας. Αυτή η εξέλιξη δείχνει ότι επήλθε
συμφωνία με τον 29χρονο Αμερικανό και απέμειναν τα διαδικαστικά για να ενταχθεί στο ρόστερ της λεμεσιανής ομάδας.

Σύνθημα πρόκρισης από τον Κέρκεζ
«Θέλω μόνο να περάσουμε», είπε χαρακτηριστικά ο Βόσνιος τεχνικός
Ξεκάθαρο μήνυμα πρόκρισης έστειλε ο
προπονητής της ΑΕΛ, Ντούσαν Κέρκεζ ενόψει του αυριανού πρώτου αγώνα με τη Βλάζνια Αλβανίας στο πλαίσιο δημοσιογραφικής
διάσκεψης που παραχώρησε χθες. Ο Βόσνιος
προπονητής τόνισε χαρακτηριστικά ότι «δεν
με ενδιαφέρει πώς θα παίξουμε, θέλω μόνο
να περάσουμε». Να σημειώσουμε ότι το αυριανό παιχνίδι μετά από συνεννόηση όλων των
εμπλεκόμενων μερών θα αρχίσει στις 20:00
και όχι στις 17:30 που ήταν αρχικά ορισμένο
λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που αναμένεται ότι θα υπάρχει το απόγευμα.
Ο Ντούσαν Κέρκεζ στην αρχική του τοποθέτηση είπε: «Θέλω να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα, υγεία και κόσμο στα γήπεδα. Δουλεύαμε ένα χρόνο για να είμαστε εδώ. Είμαι
ευχαριστημένος από την προετοιμασία. Κανένας δεν μπορεί να είναι έτοιμος μετά από
ένα μήνα, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαι
ευχαριστημένος από τους παίκτες που έμειναν και αυτούς που ήρθαν. Έχουμε το παιχνίδι με τη Βλάζνια, είδαμε τα δύο παιχνίδια
και κάναμε ανάλυση. Ήταν δύο διαφορετικά
παιχνίδια. Είναι ομάδα που παίζει καλύτερα
εντός έδρας, παλεύουν όλοι μαζί και είναι
φανατικοί στο γήπεδο, όπως και ο κόσμος.
Θέλουμε να παίξουμε δύο καλά παιχνίδια και
να περάσουμε».
Ερωτηθείς για τη σημασία του καλού αποτελέσματος στο πρώτο παιχνίδι ο προπονητής
της ΑΕΛ είπε «είναι πολύ σημαντικό το μηδέν
πίσω, αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Η Βλάζνια είναι λίγο πιο έτοιμη, έπαιξε δύο επίσημα παιχνίδια. Θέλουμε να παίξουμε το παιχνίδι μας,
αλλά δεν παίζουμε μόνοι μας. Έχουμε καλή

ομάδα και μπορούμε να κάνουμε δύο καλά
παιχνίδια και να περάσουμε». Ο Ντούσαν
Κέρκεζ μετά από σχετική ερώτηση απάντησε
και στην κριτική που γίνεται ότι η ομάδα δεν
σκόραρε στα φιλικά παιχνίδια λέγοντας «πείτε μου ένα χρόνο που δεν υπήρχε αυτό. Το
καταλαβαίνω, η κριτική είναι φυσιολογική,
αλλά στην Κύπρο θέλουμε από το πρώτο φιλικό να σκοράρουμε πέντε γκολ. Θέλουν και
οι παίκτες χρόνο, θέλουμε κι εμείς».
Καταλήγοντας, αναφέρθηκε και στον κόσμο επισημαίνοντας ότι «όταν ήρθα στην
ΑΕΛ έλεγα ότι ο πιο σημαντικός παίκτης είναι ο κόσμος. Ξέρω ότι τώρα είναι δύσκολα
τα πράγματα, αλλά για μας είναι πολύ ση-

μαντικό να έρθει ο κόσμος να μας βοηθήσει.
Στην Ευρώπη δεν έχει εύκολο παιχνίδι, όλες
οι ομάδες που παίζουν είναι καλές. Χωρίς κόσμο θα δυσκολευτούμε».
Τους ποδοσφαιριστές εκπροσώπησε ο
Αντρέ Τεϊσέιρα, που ανέφερε «περιμένουμε
ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, με παίκτες που
παλεύουν για κάθε μπάλα. Έχουν γρήγορους
παίκτες μπροστά. Πρέπει να είμαστε σοβαροί,
να κάνουμε το παιχνίδι μας και αυτά που θέλει ο προπονητής από εμάς και να είμαστε
έτοιμοι να κερδίσουμε το παιχνίδι. Θέλουμε
τον κόσμο πίσω στο γήπεδο, να νιώσουμε
την ατμόσφαιρα. Είναι έξτρα κίνητρο για τους
παίκτες, θα είναι μεγάλη βοήθεια».

Κατέγραψε αρκετά πράγματα ο Τιμούρ Κετσπάγια
Η Ανόρθωση συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία της στην απουσία του Τιμούρ Κετσπάγια, ο οποίος παρακολούθησε διά ζώσης
τον αγώνα ανάμεσα στη Ραπίντ Βιέννης και
τη Σπάρτα Πράγας και κατέγραψε αρκετά
πράγματα στο μπλοκάκι του. Είναι γνωστό ότι
ο χαμένος του συγκεκριμένου αγώνα θα είναι
και ο αντίπαλος της βαρωσιώτικης ομάδας
στον γ’ προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ.
Ερχόμενος πίσω στο νησί μας έχοντας αρκετές
σημειώσεις ο Γεωργιανός τεχνικός θα προσαρμόσει και τα πλάνα του στις προπονήσεις των
επόμενων ημερών ώστε η ομάδα να είναι πανέτοιμη για τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.
Στο μεταξύ, χθες τις πρώτες του δηλώσεις
ως ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης έκανε ο
Ντένις Πόποβιτς, ο οποίος αναφέρθηκε στα
συναισθήματά του που είναι πλέον παίκτης

της ομάδας της Αμμοχώστου και τόνισε πως
ανυπομονεί να γνωρίσει τους συμπαίκτες του.
«Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Είχα
πρόταση άλλες δύο φορές από την ομάδα,
αλλά τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή και γι’
αυτό υπέγραψα. Είμαι πραγματικά χαρούμενος και ανυπομονώ να γνωρίσω τους συμπαίκτες, τους προπονητές και θα κάνω ό,τι
καλύτερο μπορώ για το σύλλογο», είπε και
πρόσθεσε «στην Εθνική παίζω ως αμυντικός
μέσος, αλλά στις ομάδες μου ως επιτελικός,
αυτό που λέμε 10άρι. Έχω καλό σουτ, καλές
εκτελέσεις φάουλ, είμαι τεχνίτης ποδοσφαιριστής με καλή πάσα και νομίζω είμαι επικίνδυνος στα τελευταία 30 μέτρα». Ο Πόποβιτς
έστειλε και μήνυμα στον κόσμο λέγοντας
«μπορώ να υποσχεθώ πως θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό».

ΑΕΚ

Ξεκίνησε το «κτίσιμο»
στη Σλοβενία
Στη Σλοβενία βρίσκεται από χθες η
ΑΕΚ, η οποία θα πραγματοποιήσει το
βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.
Ο Νταβίντ Καταλά θα προσπαθήσει
να βάλει γερές βάσεις ώστε η ομάδα
να καταφέρει να βρίσκεται τη νέα σεζόν σε πρωταγωνιστική πορεία. Νέα
ομάδα η ΑΕΚ καθώς έγιναν αρκετές
μεταγραφές. Ομάδα που θα χρειαστεί
χρόνο για να φτιαχτεί λόγω των πολλών νέων προσώπων στο ρόστερ.
Ο Ισπανός τεχνικός θα προσπαθήσει κατά τη διάρκεια της παραμονής
στη Σλοβενία να μοντάρει την ομάδα
και το κυριότερο να εντάξει σε αυτήν τους νέους παίκτες. Δεν θα είναι
καθόλου εύκολο εγχείρημα για τον
Νταβίντ Καταλά, αλλά γνωρίζει πολύ
καλά ότι η ομοιογένεια θα αποτελέσει τα πάντα ώστε να επιτευχθούν οι
στόχοι.
Οι παίκτες που αποκτήθηκαν δίνουν προοπτική για καλύτερες ημέρες. Οι πλείστοι έμπειροι με παραστάσεις από προηγμένα πρωταθλήματα
της Ευρώπης και το σημαντικότερο
ότι κάποιοι εξ αυτών γνωρίζουν πολύ
καλά το κυπριακό πρωτάθλημα.
Πέραν των πιο πάνω ο Ισπανός
τεχνικός θα κάνει και καλύτερη αξιολόγηση των νέων παικτών καθώς θα
γίνουν και φιλικοί αγώνες. Εκεί όπου
θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα
από τον Ισπανό τεχνικό για όλη την
ομάδα. Μάλιστα, αν προκύψει και
θέμα περαιτέρω ενίσχυσης της ομάδας δεν θα διστάσει να το πράξει.
Αφού κάναμε αναφορά στα θέματα ενίσχυσης υπενθυμίζουμε ότι
παραμένει άλλη μία μεταγραφή. Η
απόκτηση εξτρέμ θα ολοκληρώσει
σε πρώτη φάση το μεταγραφικό πλάνο και ο τεχνικός διευθυντής Τσάβι
Ρόκα εξετάζει αρκετούς υποψήφιους
παίκτες και δεν αποκλείεται λίαν συντόμως να έχουμε και εξελίξεις.
Να σημειώσουμε ότι ο πρώτος φιλικός αγώνας της ΑΕΚ στη Σλοβενία
θα διεξαχθεί αύριο με αντίπαλο την
Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Θα διεξαχθούν
επίσης άλλα δύο φιλικά παιχνίδια.
Στο μεταξύ, χθες έκανε τις πρώτες
του δηλώσεις με τη φανέλα της ΑΕΚ
ο Βίκτορ Ολατούντζι τον οποίο οι
«κιτρινοπράσινοι παρουσίασαν» στα
ΜΚΔ τους με ένα ωραίο βίντεο.
«Ονομάζομαι Βίκτορ Ολατούντζι.
Είμαι χαρούμενος που υπέγραψα
στην ΑΕΚ. Είναι ένας εκπληκτικός
σύλλογος και ανυπομονώ να γνωρίσω τους φιλάθλους και όλους στην
ομάδα», ήταν οι σύντομες τοποθετήσεις του νέου αποκτήματος της ΑΕΚ.
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Οδεύει προς το τέλος της η περίπτωση Σόουζα
Η απόκτηση του Λούκας Σόουζα είναι αυτή
που παραμένει σε εκκρεμότητα τη δεδομένη
χρονική στιγμή στο ΑΠΟΕΛ. Ο Βραζιλιάνος βρίσκεται στη διαδικασία
εξασφάλισης της ελευθέρας
του για να καταφέρει να έρθει στην Κύπρο καθώς έχει
συμφωνήσει σε όλα με τους
«γαλαζοκίτρινους».
Προσπάθεια του Βραζιλιάνου
είναι τουλάχιστον μέχρι το
τέλος του μήνα να έχει ολοκληρωθεί το όλο θέμα. Από κει

και πέρα δεν αποκλείεται να γίνουν και άλλες
κινήσεις κυρίως με παίκτες που θα εγγραφούν
στον κατάλογο β’. Αυτό θα ξεκαθαρίσει
μετά το τέλος της προετοιμασίας
στη Βουλγαρία.

Ισόπαλο το πρώτο
φιλικό
Ισόπαλο χωρίς τέρματα
έληξε χθες το πρώτο φιλικό παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ στη
Βουλγαρία με αντίπαλο τον
Απόλλων Σμύρνης. Ο Σάββας

Πουρσαϊτίδης εξήγαγε αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα χρησιμοποιώντας σχεδόν όλους τους
ποδοσφαιριστές που είχε στη διάθεσή του.
Στην αρχική ενδεκάδα ο Ελλαδίτης τεχνικός
επέλεξε τους Ουζόχο, Καρώ, Βινίσιους, Εφραίμ,
Ντε Βινσέντι, Κβιλιτάια, Πολυκάρπου, Κατσαντώνης, Γουίλερ, Ντονγκαλά, Κούτσακος. Με
την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου πέρασαν
στον αγωνιστικό χώρο οι Μιχαήλ, Σάβιτς, Ντανίλο, Ντίας, Λουντέμο, Μπερν Θεοδώρου, ενώ
στο 60’ πήρε θέση στον αγωνιστικό χώρο ο
Βρόντης. Σε όλο το παιχνίδι αγωνίστηκαν οι
Βινίσους, Κβιλιτάια και Ντονγκαλά.

Σοκ στο φινάλε για την Κύπρο
Ήττα της Εθνικής Γυναικών από το Κόσοβο στην πρεμιέρα
Παρά την πολύ καλή της παρουσία, η Εθνική Κύπρου γνώρισε την ήττα στην πρεμιέρα
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών
Μικρών Χωρών της FIBA από το Κόσοβο με
σκορ 70-68, έπειτα από μπάζερ μπίτερ τρίποντο
στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
Η ομάδα του Κοσόβου ξεκίνησε καλά το
παιχνίδι και προηγήθηκε με 23-16 στην πρώτη περίοδο, ενώ στη συνέχεια η Κύπρος ήταν
ανώτερη και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 34-34
στο ημίχρονο. Με το τέλος της 3ης περιόδου το
σκορ πήγε στο 58-52 για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Στην τέταρτη περίοδο οι
δύο ομάδες έδωσαν όλες τους τις δυνάμεις στο
παρκέ. Στο 39.31 η Όρλοβιτς με λέι απ έδωσε προβάδισμα στην Κύπρο με 68-67, όμως η
Εθνική μας φάνηκε άτυχη καθώς στο τελευταίο
δευτερόλεπτο του αγώνα η Ντάτσι με τρίποντο
διαμόρφωσε το τελικό 70-68 για το Κόσοβο.
Κορυφαία για την Κύπρο ήταν η Σταύρια
Κόνιαλη με 24 πόντους (1 τρίποντο, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ). Διψήφιο αριθμό πόντων πέτυχαν, επίσης, οι Έλενα Πηλακούτα (14 πόντοι, 9
ριμπάουντ, 2 ασίστ) και Μαρίσσα Πάγκαλος (11
πόντοι, 1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ).
Επόμενος αγώνας για την Εθνική Κύπρου
την Πέμπτη (22/7, 19:00) απέναντι στο Λουξεμβούργο.
Δεκάλεπτα: 16-23, 34-34, 58-52, 68-70
Κύπρος (Μάρκος Ασωνίτης): Παπαδούρη, Μενελάου 2, Κασάπη 1, Κόνιαλη 24 (1),
Ράτσα 8 (1), Γεωργίου, Όρλοβιτς 6, Πηλακούτα
14, Πάγκαλος 11 (1), Παπαϊωάννου 2, Χριστοδούλου, Οικονομίδου.
Κόσοβο (Φίνταν Σιάτρι): Ε. Σιάτρια 8, Τό-

λεφρι 22 (2), Καμερόλι 3, Κονζούσα 6 (1), Μουχάντρι 2, Οσμάναζ, Ρουσίτι, Ντάσι 16, Περκούκου 13 (1), Τούχινα, Χαλιτάζ.
Στο άλλο παιχνίδι που έγινε χθες η Ιρλανδία
νίκησε την Ανδόρα με 104-33.
Το πρόγραμμα για τη συνέχεια της διοργάνωσης είναι:
Τετάρτη 21 Ιουλίου
16:00 Ανδόρα - Μάλτα
19:00 Κόσοβο - Λουξεμβούργο
Πέμπτη 22 Ιουλίου
16:00 Μάλτα - Ιρλανδία
19:00 Λουξεμβούργο - Κύπρος
Σάββατο 24 Ιουλίου
14:00 Αγώνας κατάταξης θέσεων 5-6
17:00 Ημιτελικός Α’

20:00 Ημιτελικός Β’
Κυριακή 25 Ιουλίου
17:00 Αγώνας κατάταξης θέσεων 3-4
20:00 Τελικός διοργάνωσης
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΟΚ για το
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα εκδοθούν μόνο
κανονικά εισιτήρια αγώνα, τα οποία θα κοστίζουν €10 για κάθε αγώνα. Τονίζεται πως λόγω
των μέτρων προστασίας κατά του COVID-19
και με βάση το διάταγμα του Υπουργείου Υγείας,
ημερομηνίας 8/7/2021, η ΚΟΚ θα προχωρήσει
σε έκδοση 150 εισιτηρίων για κάθε αγώνα.
Τα εισιτήρια θα πωλούνται αποκλειστικά και
μόνο διαδικτυακά από την ιστοσελίδα www.
tickethour.com.cy όπως και από όλα τα ACS
Couriers παγκύπρια.

ΛΕΙΨΙΑ

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ

Παρελθόν ο Κλάιφερτ

Θέλει δανεικό τον Σέρτζι Ρομπέρτο

Η Λειψία αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς του Τζάστιν
Κλάιφερτ από τη Ρόμα, όπως ανακοίνωσαν χθες οι «κόκκινοι ταύροι», αποχαιρετώντας παράλληλα τον Ολλανδό εξτρέμ. Ο Κλάιφερτ αγωνίστηκε σε
27 επίσημα ματς συνολικά με τη φανέλα της Λειψίας, πετυχαίνοντας τρία
τέρματα σε επίπεδο Bundesliga και
άλλο ένα στο Champions League.
Πάντως, ο 22χρονος άσος δεν θα
επιστρέψει στην Ιταλία για λογαριασμό των «τζιαλορόσι» στους
οποίους και ανήκει, έχοντας παίξει
σε 53 παιχνίδια και σημειώνοντας
πέντε γκολ μαζί τους. Αντιθέτως,
σύμφωνα με τα ιταλικά ρεπορτάζ,
ο Κλάιφερτ θα μετακομίσει στη
Γαλλία, προκειμένου να αγωνιστεί
στη Νις. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις.

Τις συζητήσεις με την Μπαρτσελόνα για το δανεισμό του Σέρτζι Ρομπέρτο, έχει ξεκινήσει η Μπάγερν Μονάχου, σύμφωνα με το «Goal».
Όπως αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ, οι Βαυαροί ψάχνουν για ένα αξιόπιστο back up του Παβάρ, χωρίς ωστόσο να ξοδέψουν αρκετά χρήματα.
Έτσι, στράφηκαν στην περίπτωση
του 29χρονου Ισπανού δεξιού
μπακ, επιδιώκοντας μάλιστα να
συμπεριληφθεί στη συμφωνία και
οψιόν αγοράς. Το συμβόλαιο του
Ρομπέρτο με τους Καταλανούς
εκπνέει το επόμενο καλοκαίρι, με
τους τελευταίους να μη θέλουν
να τον χάσουν χωρίς να ανταμειφθούν οικονομικά. Εξάλλου, οι
δύο ομάδες διατηρούν εξαιρετική
φόρμουλα επικοινωνίας, μετά το
δανεισμό του Φελίπε Κουτίνιο.

{ Πλήρης αθλητική ενημέρωση από την Κύπρο και τον κόσμο }

Μπρέντφορντ: Πήρε
Ονιέκα, κλείνει και Άγιερ
Με την Μπρέντφορντ να ετοιμάζεται για την πρώτη της παρουσία στην
Premier League μετά από 74 χρόνια,
οι άνθρωποι της ομάδας τρέχουν
τον μεταγραφικό σχεδιασμό τους. Οι
«σφήκες» ανακοίνωσαν την απόκτηση
του Φρανκ Ονιέκα
από τον συνεργαζόμενο σύλλογο της
Μίντιλαντ, με το ποσό
να φέρεται να φτάνει
τα δέκα εκατομμύρια
ευρώ. Ο Νιγηριανός
μέσος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το
2026, αφήνοντας τους Δανούς μετά
από μια επιτυχημένη τριετία. Παράλληλα, η Μπρέντφορντ τα έχει βρει με
τη Σέλτικ για την απόκτηση του Κρίστοφερ Άγιερ. Το deal αναμένεται να
φτάσει στα 15 εκατομμύρια ευρώ, με
τον Δανό στόπερ να φέρεται να έχει
ήδη περάσει από ιατρικά τεστ και να
ανακοινώνεται άμεσα.

Αποφάσισε να παραμείνει
στη Ρεάλ ο Μπέιλ
Ο Κάρλο Αντσελότι στον πάγκο της
Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως διώχνει
μακριά τα σύννεφα που υπήρχαν στο
μυαλό του Γκάρεθ Μπέιλ. Ο Ουαλός
σύμφωνα με την «AS» αποφάσισε να συνεχίσει
να αγωνίζεται με τη
φανέλα της «βασίλισσας», εφόσον
και ο 62χρονος
τεχνικός τον θέλει στο δυναμικό
της ομάδας. Ο Μπέιλ
ήταν φανερό πως δεν τα
πήγαινε καλά με τον Ζινεντίν Ζιντάν
και οι σχέσεις των δύο ανδρών είχαν
ψυχρανθεί, ωστόσο με την άφιξη του
Αντσελότι αλλάζουν πολλά. Ο Ουαλός
αγωνίζεται στη Ρεάλ από το 2013, με
το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται
το 2022. Μετράει 251 συμμετοχές, 105
γκολ και 68 ασίστ. Πάντως, ο ίδιος ευελπιστεί ότι τη νέα σεζόν θα αποδείξει
ότι αξίζει τα λεφτά που λαμβάνει.

Συμφώνησε η Γιουνάιτεντ
με Παρί για τον Πογκμπά
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Παρί
Σεν Ζερμέν φαίνεται πως τα έχουν
βρει σε όλα για τη μετακίνηση του
Πολ Πογκμπά στην ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.
Ο 28χρονος Γάλλος από την περσινή
σεζόν έχει εκφράσει
την επιθυμία του
να αποχωρήσει από
τους
«κόκκινους
διαβόλους», ωστόσο το συμβόλαιό του
θα ολοκληρωθεί το
2022 και η διοίκηση δεν είχε δείξει
κάποια διάθεση να τον αφήσει.
Γαλλικά δημοσιεύματα αναφέρουν
πως οι δύο πλευρές πλέον τα έχουν
βρει και ο Πογκμπά θα μετακινηθεί
στο Παρίσι, με τη Γιουνάιτεντ να βάζει στα ταμεία της 80 εκατομμύρια
ευρώ. Απομένει να δούμε αν τελικά
οι πληροφορίες από τη Γαλλία θα
επιβεβαιωθούν τις επόμενες ημέρες.

