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Πανομοιότυπη διαδικασία που ακολουθήθηκε  
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Διάβημα διαμαρτυρίας στην Άγκυρα
Από τον Έλληνα ΥΠΕΞ
Κατόπιν εντολής του Έλληνα ΥΠΕΞ Νίκου Δέν-
δια, δόθηκαν οδηγίες στην ελληνική πρεσβεία 
στην Άγκυρα να πραγματοποιήσει έντονο διά-
βημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τουρκική πα-
ρενόχληση κατά ερευνητικού πλοίου, καθώς και 
για την έκδοση παράτυπης navtex. Σημειώνεται 
ότι, το ερευνητικό πλοίο γαλλικών συμφερόντων 
«Nautical Geo» που επιχειρεί να διεξαγάγει έρευ-
νες ανατολικά της Κρήτης, στο πλαίσιο της χαρ-
τογράφησης του αγωγού East Med, εμποδίζεται 
από τουρκικά πολεμικά κάθε φορά που βρίσκεται 
πέραν των χωρικών υδάτων.

Συζητήσεις για διέλευση εμβολιασμένων
Στα οδοφράγματα χωρίς τεστ
Συζητήθηκε στη δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή 
Υγείας, το ενδεχόμενο εμβολιασμένα άτομα να 
διέρχονται των οδοφραγμάτων χωρίς την ένδει-
ξη PCR τεστ ή rapid test.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της 
Yeniduzen που επικαλείται πηγές από την Τε-
χνική Επιτροπή Υγείας, η πρόταση κατατέθηκε 
από την τουρκοκυπριακή πλευρά και θα συζη-
τηθεί εκ νέου την ερχόμενη Τετάρτη.
Σημειώνεται ότι, η πρόταση περιλαμβάνει και 
πιθανή ημερομηνία έναρξης του μέτρου, η 
οποία έχει οριστεί η 27η Σεπτεμβρίου.
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στο παρά πέντε

Αυτό είναι το ΑΚΕΛ... βάζει το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών πάνω από το κομματικό
Διακριτή και ποιοτική η διαφορά του ΑΚΕΛ 

με τον τρόπο που αντιπολιτεύεται σε σχέση με τη 
μηδενιστική και ισοπεδωτική αντιπολίτευση που 
ασκούσε ο ΔΗΣΥ όταν βρισκόταν στην αντιπολί-
τευση επί διακυβέρνησης Δ. Χριστόφια. Είναι δι-
ακριτές και οι διαφορές για το ήθος και για την 
πολιτική τους συμπεριφορά και δεοντολογία. Θυ-
μόμαστε όλοι με ποια γλώσσα και αισχρότητα συ-
μπεριφερόταν η ηγεσία του ΔΗΣΥ απέναντι στον 
αείμνηστο Δ. Χριστόφια και στην κυβέρνησή του. 
Σήμερα ως κυβέρνηση είναι ακόμη περισσότερο 
αλαζονικοί και αυταρχικοί, ενώ κυβερνούν και με 
πολλά ελλείμματα δημοκρατίας. Νέμονται τα λά-
φυρα της εξουσίας βάζοντας τα μικροκομματικά 

και παραταξιακά τους συμφέροντα πάνω από το 
συμφέρον του τόπου και του λαού μας.

Το ΑΚΕΛ όχι μόνο δεν τους ακολουθεί, αλλά 
κόντρα και στο λαϊκισμό επιλέγει να ασκεί σοβα-
ρή, υπεύθυνη, πατριωτική και εποικοδομητική 
αντιπολίτευση. Το ΑΚΕΛ διαχρονικά έθετε τα συμ-
φέροντα του τόπου πάνω από τα μικροκομματικά 
συμφέροντα, έστω και αν αυτό σήμαινε πολιτικό 
κόστος. Χωρίς το ΑΚΕΛ το ΓεΣΥ δεν θα μπορούσε 
να εφαρμοστεί. Είναι κάτι που είχαν παραδεχθεί 
δημόσια οι δύο πρώην Υπουργοί Υγείας, κ.κ. Πα-
μπορίδης και Ιωάννου. Τώρα το ΑΚΕΛ μπαίνει 
ξανά μπροστά για να πραγματοποιηθεί η τοπική 
μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση που ήταν έτοιμη και 

θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί επί διακυβέρνησης 
Δ. Χριστόφια, αλλά τότε υπερίσχυσαν οι μικροκομ-
ματικές και εκλογικές σκοπιμότητες του ΔΗΣΥ, ο 
οποίος μαζί με άλλες δυνάμεις ανατίναξαν την όλη 
προσπάθεια στον αέρα.

Το ΑΚΕΛ πίστεψε και πιστεύει στην τοπική με-
ταρρύθμιση και ενώ βρίσκεται στην αντιπολίτευση 
έχει συμβάλει τα μέγιστα. Είναι με την τεράστια 
συμβολή του ΑΚΕΛ και της τέως προέδρου της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, Ελένης 
Μαύρου, που διαμορφώθηκαν, κατά 80% περίπου, 
ομόφωνα τα τρία νομοσχέδια όπως έχουν σήμερα 
κατατεθεί ενώπιον της Βουλής. Και πάλι το ΑΚΕΛ 
μπαίνει μπροστά για να προχωρήσει η τοπική με-

ταρρύθμιση.
Στα χέρια αυτής της κυβέρνησης οι δήμοι αφέ-

θηκαν να καταρρεύσουν, ενώ υπάρχει συγκέντρω-
ση εξουσίας από το κεντρικό κράτος που δένει 
τα χέρια των τοπικών Αρχών για προσφορά και 
έργα. Το ΑΚΕΛ στηρίζει τη μεταρρύθμιση και όχι 
την οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, αλλά αυτή που θα 
έχει τη σφραγίδα του και θα διασφαλίζει ότι θα έχει 
προοδευτικό, δημοκρατικό και συμμετοχικό χαρα-
κτήρα και κατεύθυνση. Το ΑΚΕΛ στέκεται για ακό-
μη μια φορά στο ύψος των περιστάσεων βάζοντας 
τα συμφέροντα των πολιτών και τοπικών κοινωνι-
ών πάνω από τα οποιαδήποτε μικροκομματικά ή 
εκλογικά συμφέροντα. Αυτό είναι το ΑΚΕΛ.

Του
Νεόφυτου Νεοφύτου

Ως μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες αδα-
σμολόγητων προϊόντων που εντοπίστηκαν το 
τελευταίο διάστημα, θεωρεί η Αστυνομία ότι 
είναι τα καπνικά που βρέθηκαν στην κατοχή 
του 57χρονου, ο οποίος συνελήφθη την Πα-
ρασκευή στη Λεμεσό μετά από επεισοδιακή 
καταδίωξη.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο υπεύ-
θυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, 
εντός του αυτοκινήτου που ερευνήθηκε από την Αστυνομία, 
εντοπίστηκαν προϊόντα αξίας πέραν των πενήντα χιλιάδων 
ευρώ «τα οποία φαίνεται ότι προέρχονται από τα κατεχόμε-
να καθώς και το χρηματικό ποσό των 22.700 ευρώ».

Ο κ. Κυριάκου τόνισε ότι, το απόγευμα της Παρασκευής 

δόθηκε πληροφορία στην Αστυνομία «ότι πρό-
σωπο θεάθηκε στην περιοχή Δεκέλειας να έχει 
στην κατοχή του μεγάλη ποσότητα καπνικών 
προϊόντων».

Γύρω στις 16:30, εντόπισαν το όχημα να 
οδηγείτο από συγκεκριμένο 57χρονο πρόσωπο 
και το καταδίωξαν αφού τοποθέτησαν σειρήνες 
και φάρους στα οχήματά τους.

Ο οδηγός όμως, συνέχισε, αντί να συμμορ-
φωθεί με τις υποδείξεις των αστυνομικών «ανέπτυξε ταχύ-
τητα και εισήλθε εντός κατοικημένης περιοχής όπου οι συ-
νάδελφοι με τη χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων έριξαν 
πυροβολισμούς στα ελαστικά του οχήματος με αποτέλεσμα 
να το ακινητοποιήσουν».

Η UNESCO, η Εκπαιδευτική, Επιστη-
μονική και Επιμορφωτική Οργάνωση των 
Ηνωμένων Εθνών, απηύθυνε χθες έκκλη-
ση για το άνοιγμα των σχολείων για τα κο-
ρίτσια στο Αφγανιστάν, προειδοποιώντας 
έναντι των «μη αναστρέψιμων συνεπειών» 
για το 50% του πληθυσμού της χώρας.

Μονάχα στα αγόρια επετράπη χθες να 
επιστρέψουν στις τάξεις τους στα γυμνά-
σια και τα λύκεια της χώρας, που πλέον κυβερνάται 
από τους Ταλιμπάν. «Εάν αυτή η απαγόρευση (για τα 
κορίτσια) θα διατηρηθεί, θα συνιστά μια σημαντική 
παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος στην εκπαί-
δευση για τα κορίτσια και τις γυναίκες», κατήγγειλε η 

UNESCO σε δελτίο Τύπου.
«Καλούμε τους υπεύθυνους να ξεκαθα-

ρίσουν την κατάσταση και να ξανανοίξουν 
τα σχολεία για όλους τους Αφγανούς μαθη-
τές, αγόρια και κορίτσια».

Η διευθύντρια της UNESCO, Οντρέ 
Αζουλέ, εκτιμάει, στο ίδιο δελτίο Τύπου, ότι 
το «μέλλον του Αφγανιστάν εξαρτάται από 
την εκπαίδευση των κοριτσιών και των 

αγοριών» και πρόσθεσε ότι «είναι το ίδιο σημαντικό 
στο σύνολο των γυναικών εκπαιδευτικών να επιτραπεί 
να επιστρέψουν στο σχολείο για να διδάξουν, προσφέ-
ροντας ένα ασφαλές και ανοικτό σε όλους περιβάλλον 
μάθησης».

Με τη συμμετοχή της Κύπρου ολοκλη-
ρώθηκε η πολυεθνική άσκηση «Bright 
Star 2021», που πραγματοποιήθηκε στην 
Αίγυπτο από τις 2 μέχρι τις 17 Σεπτεμ-
βρίου και στην οποία συμμετείχαν επί-
σης, πέραν της διοργανώτριας Αιγύπτου, 
οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, Ελλάδας, 
Ηνωμένου Βασιλείου, Πακιστάν, Ιορδανίας 
και Σαουδικής Αραβίας. Συμμετείχαν επί-
σης με παρατηρητές το Σουδάν, το Μαρόκο, η Ιταλία, 
το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράκ, η 
Τυνησία, η Ισπανία, το Κουβέιτ, η Νιγηρία, η Τανζανία 
και η Κένυα.

Να σημειωθεί ότι κατά την Ημέρα Διακεκριμένων 

Επισκεπτών της «Bright Star 2021» ο Αι-
γύπτιος Υπουργός Άμυνας, Μοχάμεντ Ζάκι, 
μετέφερε τους χαιρετισμούς του Προέδρου 
της Αιγύπτου, Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι, προς 
όλες τις συμμετέχουσες χώρες, όπου την Κύ-
προ εκπροσώπησε ο αρχηγός της Εθνικής 
Φρουράς, αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερ-
βάκης. Ο κ. Ζερβάκης είχε επαφές με τους 
ομολόγους του της Αιγύπτου και της Ιορ-

δανίας, αντιστράτηγο Mohamed Farid Hegazy και Υπο-
στράτηγο Yousef Huneiti αντίστοιχα, καθώς και με τον 
Υπουργό Άμυνας της Αιγύπτου, στρατηγό Mohamed 
Zaki, στον οποίον, εκτός των άλλων, μετέφερε το χαιρε-
τισμό του Υπουργού Άμυνας, κ. Χαράλαμπου Πετρίδη.

Στην κατοχή 57χρονου μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες αδασμολόγητων

Μόνο για τα αγόρια άνοιξαν οι Ταλιμπάν τα σχολεία στο Αφγανιστάν 

Ολοκληρώθηκε η πολυεθνική άσκηση «Bright Star 2021»
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Στη Νέα Υόρκη μετέβη χθες το απόγευμα 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστα-
σιάδης όπου θα προσφωνήσει την 76η Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ και θα έχει συνάντηση με 
τον ΓΓ των ΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, αλλά και 
σειρά συναντήσεων με ηγέτες και αξιωματού-
χους χωρών και οργανώσεων.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ραδιο-
φωνικού σταθμού «Άστρα», Πανίκος Παναγιώ-
του, οι ηγέτες των δυο κοινοτήτων ανταποκρί-
θηκαν θετικά σε πρόσκληση του κ. Γκουτέρες 
για να έχουν κοινή συνάντηση τη μεθεπόμενη 
Δευτέρα το πρωί, 27 Σεπτεμβρίου στο περιθώ-
ριο των εργασιών της 76ης συνόδου της Γενι-
κής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Θα προηγηθούν οι καθιερωμένες χωριστές 
συναντήσεις του Γενικού Γραμματέα, μάλλον 

με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη την Παρασκευή 
24 Σεπτεμβρίου και με τον κ. Τατάρ την επό-
μενη μέρα.

Όπως εκτιμάται, ο ΓΓ δεν αναμένεται να 
ακούσει κάτι διαφορετικό, τουλάχιστον από 
πλευράς του κ. Τατάρ, με βάση τις τουρκικές 
τοποθετήσεις. 

Το ερώτημα είναι αν αυτή τη φορά ο κ. 
Γκουτέρες θελήσει να θέσει ένα ξεκάθαρο 
πλαίσιο για επανέναρξη του διαλόγου, ώστε η 
κάθε πλευρά να λάβει σχετική απόφαση, γιατί 
αλλιώς δεν αναμένεται να υπάρξει οποιαδή-
ποτε εξέλιξη και, μέχρι στιγμής, θεωρείται ότι 
είναι το επικρατέστερο ενδεχόμενο.

Επίσης, ο κ. Γκουτέρες αυτή τη φορά δεν 
αναμένεται να δηλώσει ότι σκοπεύει να συ-
γκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε περίοδο 2-3 

μηνών, όπως είχε πει στη Γενεύη τον περασμέ-
νο Απρίλιο.

Από την πλευρά του ο Ερσίν Τατάρ, σε δη-
λώσεις που παραχώρησε πριν από την αναχώ-
ρησή του για τη Νέα Υόρκη τόνισε ότι, στην 
Κύπρο υπάρχουν δύο κυρίαρχα, ανεξάρτητα 
κράτη και ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει 
εγκαταλείψει τη δικοινοτική, διζωνική ομο-
σπονδία ως βάση λύσης του Κυπριακού.

Θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς, είπε, 
είναι η προώθηση των έξι σημείων όπως τα 
παρουσίασε στη Γενεύη, προσθέτοντας ότι μετά 
την εκλογή του στη λεγόμενη προεδρία στα κα-
τεχόμενα, υπάρχει συμφωνία (στα κατεχόμενα) 
για προώθηση λύσης δύο κρατών, ανεξάρτητα, 
κυρίαρχα κράτη τα οποία θα συνυπάρχουν το 
ένα δίπλα από το άλλο.

Για ακόμη μία φορά βγήκαν στους δρόμους 
οι κάτοικοι της ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης στο Δάλι και φώναξαν για τα ασφαλ-
τικά εργοστάσια, που παρά τις υποσχέσεις της 
κυβέρνησης, η μετακίνησή τους δεν έχει υλο-
ποιηθεί.

Είναι ένας αγώνας ο οποίος διαρκεί εδώ και 
επτά χρόνια, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
ένα χρόνο και ένα μήνα πριν, δηλαδή τον Αύ-
γουστο του 2020, να δίνει υποσχέσεις στους 
κατοίκους ότι σε έξι με οκτώ μήνες θα υπάρχει 
οπωσδήποτε μετακίνηση των ασφαλτικών.

Όπως είναι προφανές οι υποσχέσεις της κυ-
βέρνησης έμειναν χωρίς αντίκρισμα.

Οι κάτοικοι της ενορίας και της ευρύτερης 

περιοχής συνεχίζουν να αναπνέουν το ζημιο-
γόνο για την υγεία τους αέρα και σε ακόμη μία 
παρέμβασή τους προς την Πολιτεία έστειλαν 
πολλαπλά μηνύματα «Αναπνοή - Έξω η άσφαλ-
τος από τα σπίτια μας - Όχι στη συνύπαρξη με 
εργοστάσια».

Στην εκδήλωση διαμαρτυρίας που πραγμα-
τοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου (18/09), το 
παρών τους έδωσαν και εκπρόσωποι κομμάτων 
με τον βουλευτή και Επαρχιακό Γραμματέα του 
ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας, Χρίστο Χριστοφί-
δη, να καλεί για ακόμα μια φορά την κυβέρνη-
ση, να τηρήσει τις δεσμεύσεις και τις αποφάσεις 
της και το συντομότερο δυνατό να μετακινήσει 
τα ασφαλτικά από την περιοχή και να τα μετα-

φέρει σε περιοχή που δεν θα επιβαρύνει την 
υγεία άλλων συμπολιτών μας.

«Είναι καιρός επιτέλους οι δεσμεύσεις της 
κυβέρνησης να υλοποιηθούν γιατί κανένας δεν 
έχει δικαίωμα να παίζει με την υγεία παιδιών, με 
την υγεία συνανθρώπων μας, με την υγεία χι-
λιάδων συμπολιτών μας», πρόσθεσε ο κ. Χριστο-
φίδης, ενώ σημείωσε επίσης ότι το ΑΚΕΛ όπως 
πράττει ανελλιπώς τα τελευταία εφτά χρόνια, θα 
συνεχίσει να στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις 
τις προσπάθειες και τον αγώνα των κατοίκων.

Επισήμανε ακόμη πως, η εκδήλωση ξεκίνη-
σε με μονόλεπτη σιγή στη μνήμη τριών μητέ-
ρων οι οποίες έφυγαν το τελευταίο διάστημα 
χτυπημένες από τον καρκίνο.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ δεν αναμένεται 
να ακούσει κάτι διαφορετικό 

από πλευράς τού κ. Τατάρ

«Είναι καιρός επιτέλους  
οι δεσμεύσεις  

της κυβέρνησης  
να υλοποιηθούν»

«Κλείδωσε» στις 27 Σεπτεμβρίου η τριμερής

Ξανά στους δρόμους οι κάτοικοι Ιδαλίου για τα ασφαλτικά

Για μεροληψία της EUMED9 
υπέρ της Κύπρου κάνει λόγο 
το τουρκικό ΥΠΕΞ

Μεροληπτική υπέρ της Κύπρου και της 
Ελλάδας χαρακτηρίζει την κοινή δήλωση της 
EUMED9 το τουρκικό ΥΠΕΞ και καλεί τις χώ-
ρες της ΕΕ που υπέγραψαν το ανακοινωθέν 
να το εγκαταλείψουν. Σε χθεσινή ανακοίνω-
σή του το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι 
«τα αποσπάσματα στην κοινή δήλωση για 
την Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο και την 
παράτυπη μετανάστευση, όπως αυτά δημοσι-
εύτηκαν μετά το τέλος της συνόδου κορυφής 
που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 17 
Σεπτεμβρίου 2021 από τα εννέα μέλη της ΕΕ 
(Γαλλία, Κύπρος, Κροατία, Ισπανία, Ιταλία, 
Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ελλάδα), είναι 
μεροληπτικά, στερούνται οράματος και δεν 
έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα». 

Καλεί «τις χώρες της ΕΕ που υπέγραψαν 
το προαναφερθέν ανακοινωθέν να εγκαταλεί-
ψουν τη μονόπλευρη και μεροληπτική στάση 
της Ελλάδας και της “ε/κ διοίκησης νότιας Κύ-
πρου”, την οποία ακολουθούν τυφλά υπό το 
πρόσχημα της αλληλεγγύης».

Υπενθυμίζεται ότι η EUMED9 στην κοινή 
της διακήρυξη έστειλε την ισχυρή της δέ-
σμευση για βιώσιμη συνολική επίλυση του 
Κυπριακού στη βάση της διζωνικής, δικοινο-
τικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως 
ορίζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το ευ-
ρωπαϊκό κεκτημένο.

Δίπλα στους πληγέντες των πυρκαγιών το ΑΚΕΛ
Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ σε συ-

νεργασία με την Περιβαλλοντική Κίνηση 
Κύπρου διοργάνωσαν χθες το Φεστιβάλ Πε-
ριβάλλοντος και Πολιτισμού «Φυλλωσιά», 
για τη στήριξη των ορεινών περιοχών Λε-
μεσού - Λάρνακας που έχουν πληγεί από τις 
πυρκαγιές του περασμένου Ιούλη.

Το Φεστιβάλ «Φυλλωσιά» πραγματοποι-
ήθηκε, στο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Βαβα-
τσινιάς με την υποστήριξη των κοινοτήτων 
της περιοχής, περιλαμβάνοντας επίσης 
αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο -ο οποίος κατά-
γεται από την κοινότητα των Αγίων Βαβα-
τσινιάς- σε καλλιτεχνική επιμέλεια Βασίλη 
Βίκτωρος.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο ΓΓ της ΚΕ του 
ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, ο οποίος τό-
νισε ότι, «τώρα που έσβησαν οι προβολείς, 
τώρα που σίγησαν τα μεγάλα λόγια, εμείς 
επιστρέφουμε ξανά εδώ στην περιοχή για 
να δώσουμε ανάσα στη ζωή που κάηκε στις 
καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου 
Ιουλίου».

«Επιστρέφουμε ξανά εδώ, όπως επιστρέ-
ψαμε μερικές φορές μέσα σε σύντομο χρονι-
κό διάστημα με πολυμελείς αντιπροσωπείες 
του Κόμματος και του Λαϊκού Κινήματος, 
για να συναντήσουμε τους πληγέντες κατοί-
κους και τους επαγγελματίες στην περιοχή», 
συμπλήρωσε.

«Ξέρουμε ότι οι ζημιές που έγιναν είναι 
μεγάλες και δεν πρόκειται εύκολα και γρή-
γορα να επουλωθούν. Θα χρειαστεί πολλή 
προσπάθεια αλλά εμείς θα είμαστε εδώ για 
να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί αυτή η 
προσπάθεια. Για να ξαναδώσουμε ζωή και 
προοπτική στην περιοχή», παρατήρησε ο ΓΓ 

του ΑΚΕΛ.
Αυτό που κάνουμε ή δεν κάνουμε τώρα, 

τόνισε ο Στέφανος Στεφάνου, τα επόμενα 
δέκα χρόνια θα καθορίσει τις ζωές μας, προ-
σθέτοντας πως στο ΑΚΕΛ επιλέγουν να κά-
νουν, επιλέγουν να δρουν, με πρωτοβουλίες 
όπως η χθεσινή, με συνεχή πολιτική δράση 
μέσα και έξω από τη Βουλή για ολοκληρω-
μένο σχεδιασμό, για την πρόληψη και τη 
διαχείριση των κινδύνων.

Τόνισε ότι, το ΑΚΕΛ θέλει να αφήσει στα 
παιδιά μας μια καλύτερη Κύπρο και πως η 
χθεσινή πρωτοβουλία είναι μια μικρή αρχή.

Τέλος, εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε 
όλες τις κοινότητες και τους κοινοτάρχες 
της περιοχής, αλλά και τους καλλιτέχνες για 
το πολιτιστικό πρόγραμμα καθώς και όλους 
τους παραγωγούς που συμμετείχαν στο Φε-
στιβάλ.

Τρεις μήνες μετά δεν έχουν εφαρμοστεί  
οι συστάσεις

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, επεσήμανε ότι, «είμαστε εδώ για να 
συνεχίσουμε να ελέγχουμε αν οι υποσχέσεις που 
έχουν δοθεί από την κυβέρνηση και τις αρμόδιες 
κρατικές υπηρεσίες υλοποιούνται». Ο έλεγχος που 
θα συνεχίσει να ασκεί το ΑΚΕΛ δεν περιλαμβάνει 
μόνο τις δεσμεύσεις που δόθηκαν, η υλοποίηση 
των οποίων είναι προτεραιότητα, ανέφερε 
εξηγώντας ότι, θα περιλαμβάνει και την προώθηση 
πολιτικών και μέτρων που θα διαμορφώσουν μια 
ολοκληρωμένη προληπτική πολιτική. «Κρούουμε 
λοιπόν τον κώδωνα του κινδύνου, γιατί τρεις 
μήνες μετά τις πυρκαγιές δεν έχουν εφαρμοστεί οι 
συστάσεις της επιστημονικής επιτροπής σχετικά με 
τις μεταπυρικές καταστροφές και τους κινδύνους, 
ιδιαίτερα αυτών της διάβρωσης και των πλημμυρών. 
Είναι επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν τα 
αντιδιαβρωτικά - αντιπλημμυρικά έργα και να 
αποκατασταθεί το οικοσύστημα», δήλωσε.

«Στο ΑΚΕΛ επιλέγουμε να κάνουμε, επιλέγουμε να δρούμε»
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μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ

είπαν

Του 
Παναγιώτη Πενταλιώτη

Κύπρος 2021. Οι ζωγραφιές ενός 
εκπαιδευτικού έφτασαν να συζητιούνται 
στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Ιστορικός του 
Μέλλοντος είτε θα πεθάνει από ανία είτε από 
τα γέλια βλέποντας την ημερήσια διάταξη 
του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης 
του Νίκου Αναστασιάδη -από τη μια πωλητές 
διαβατηρίων και από την άλλη εικαστικοί.
Το τραβολόγημα του ζωγράφου - 
εκπαιδευτικού Γαβριήλ έκλεισε αισίως ένα 
χρόνο από την πρώτη μέρα που «βγήκαν» 
στην επιφάνεια οι ζωγραφιές του και τον 
τσάκωσε η ναυαρχίδα της παιδείας που 
ονομάζεται Πρόδρομος Προδρόμου (τον οποίο 
εκδικείται καθημερινά ο διανοούμενος εαυτός 
του -στην προκειμένη ο μόνος που μας 
εκδικείται καθημερινά εδώ και 8 χρόνια είναι 
ο Νίκος Αναστασιάδης που δεν παραιτείται 
ή που δεν τον παραιτεί, αφού δεν μπορεί να 
παραιτηθεί σύσσωμη η κυβέρνηση).
Η υπόθεση με τα έργα του ζωγράφου είναι 
μακριά, χοντρή και σκληρή. Μακριά, γιατί 
κράτησε ακριβώς 12 μήνες για να αποδειχθεί 
το αυτονόητο. Χοντρή, γιατί ήταν πολύ 
χοντρή η μμ... παλλουτζιά που έχει φάει 
για ακόμα μια φορά ο Υπουργός Παιδείας 
και σκληρή γιατί αντίκρισαν τη σκληρή 

πραγματικότητα οι κυβερνώντες: ζούμε σε 
δημοκρατία ενώ είχαν ονειρώξεις για άλλου 
τύπου καθεστώτα: λίγο μουστάκι, λίγο μαλλί 
και τα νάζια μου.
Στην αρχή νόμισαν ότι έπιασαν διάνα, ότι 
βρήκαν την ευκαιρία να απολύσουν αυτόν 
τον αμαρτωλό ζωγράφο που διδάσκει στα 
παιδιά μας τον γυμνό Ιησού, την Παναγία 
ως μετανάστρια, τον Χριστό ως φυλακισμένο; 
Ίσως κάποιοι να πειράχτηκαν γιατί κάποιες 
από τις ζωγραφιές του ήταν «προκλητικές»: 
ένας σκύλος κατουρούσε τον Γρίβα, ένας 
σκύλος κατουρούσε στον Αρχιεπίσκοπο. Δεν 
τους πέρασε από το μυαλό ότι ο σκύλος είχε 
ακράτεια;
Δεν θυμάμαι να είχε ζητήσει κάποιος 
απόλυση του «δημιουργού» του μοντάζ με τον 
Άντρο Κυπριανού ως ιερόδουλη να κάθεται 
πάνω στα πόδια του Ντάουνερ (αν θυμάμαι 
καλά). Δεν ζητήθηκε δίωξη από την εργασία 
τού μοντέρ της φάτσας της βουλεύτριας 
του ΑΚΕΛ, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, που 
«κυκλοφορούσε» πάνω σε σώματα από 
γυμνόστηθες πορνοστάρ επειδή η αισθητική 
του καθενός στον ελεύθερό του χρόνο δεν 
έχει να κάνει με τη δουλειά του.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει έχουν θιχτεί από 
το γυμνό των πινάκων του ζωγράφου, έχει 
θιχτεί η υποκρισία τους και ξεγυμνώθηκαν οι 

«ήρωες» του αφηγήματός τους.
Ήταν μεγάλη η εμμονή του ανθρώπου που 
ανακυκλώνεται από τη δεκαετία του ’80 
σε διάφορα πόστα για να εξυπηρετήσει τον 
εαυτό του, να τιμωρήσει έναν εκπαιδευτικό. 
Στην αρχή τον είχαν κατηγορήσει ότι τα έργα 
αυτά τα είχε κάνει/παρουσιάσει στο σχολείο, 
αλλά έπεσαν έξω. Και αφού είδαν ότι έπεσαν 
έξω, άρχισε έρευνα εάν ως διευθυντής 
είχε ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες του 
υπουργείου για τις εθνικές εορτές, κανονική 
χούντα δηλαδή.
Πέρασε ένας χρόνος και αφού είδαν ότι η 
πλειοψηφία τάχθηκε από την πρώτη στιγμή 
υπέρ του ζωγράφου και στο δικαίωμά του 
να ζωγραφίζει ό,τι θέλει στον ελεύθερο του 
χρόνο, αποφάσισαν να του την «χαρίσουν»... 
αφού η ευθύνη για το ποιος αποφάσισε τη 
δίωξή του ήταν σαν μπαλάκι του πινγκ-
πονγκ από Γενική Εισαγγελία στο Υπουργείο 
Παιδείας.
Τον βρήκαν «ένοχο» αλλά του την «χάρισαν». 
Η αλήθεια είναι ότι εμάς μας την χάρισαν, 
επειδή εμείς οι φορολογούμενοι γλιτώσαμε τη 
λυπητερή από τα δικαστήρια που θα έσερνε 
τη Δημοκρατία ο ζωγράφος.
Υ.Γ. Το κείμενο ελέχθηκε για τυχόν 
αντιγραφή. ΝΕΔΗΣΥ approves.

Φρέιρε: O μεγάλος 
φιλόσοφος και παιδαγωγός

Σαν σήμερα, το 1921, γεννήθηκε στη Βραζι-
λία ο μεγάλος φιλόσοφος και παιδαγωγός Πά-
ουλο Φρέιρε. Ο Πάολο Φρέιρε συνέβαλε στη 
φιλοσοφία της εκπαίδευσης που αναμείχθηκε 
με τις κλασικές προσεγγίσεις που προέρχονται 
από τον Πλάτωνα και τους σύγχρονους μαρξι-
στές και αντι-αποικιοκράτες στοχαστές. O Φρέ-
ιρε υποστήριζε ότι η υπάρχουσα εκπαίδευση 
ως θεσμός έχει ως σκοπό την αναπαραγωγή 
της κυρίαρχης ιδεολογίας. Η αναπαραγωγή 
εμπεριέχει την κατασκευή μιας αδιαφανούς 
πραγματικότητας, η οποία εμποδίζει τους μα-
θητές να «διαβάζουν» κριτικά τη δική τους 
πραγματικότητα. Ωστόσο οι συγκρούσεις που 
προκύπτουν στο εσωτερικό των εκπαιδευτι-
κών δομών προσφέρουν τη δυνατότητα αμφι-
σβήτησης της ιδεολογίας αυτής.

Δεν είμαστε σεΐχηδες
Σαρώνει τα νοικοκυριά η ακρίβεια των 

καταναλωτικών αγαθών, συνέπεια της απα-
ράδεκτης αργοπορίας της κυβέρνησης να 
πάρει μέτρα ως προς την αύξηση της τιμής 
της ενέργειας. 

Η αύξηση της τάξης του 3,3%, σε σχέση με 
τον αντίστοιχο περσινό μήνα στα καταναλω-
τικά αγαθά, δεν καίει καρφάκι την κυβέρνη-
ση Αναστασιάδη. Ούτε βέβαια η αύξηση του 
26% στην ενέργεια. Άλλωστε γιατί να ασχο-
ληθούν; Δεν είμαστε βλέπετε τίποτα εκατομ-
μυριούχοι σεΐχηδες, που να ζητάμε διαβατή-
ρια, ούτε καταζητούμενοι της Interpol.

Κόκκινη Σφήνα

Μειώσεις τιμών 
ηλεκτρισμού

Οι πιέσεις του ΑΚΕΛ και της κοινωνίας έφεραν 
αποτέλεσμα και αναγκάστηκε η κυβέρνηση μετά από 
πολλές ημέρες σιωπής να προχωρήσει την περασμέ-
νη Παρασκευή σε εξαγγελία για μείωση 10% στην 
τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Θετικό βήμα, αλλά 
προσωρινό και... πονηρό! Η μείωση θα αφορά τα επό-
μενα δίμηνα, δηλαδή τις διμηνίες Νοεμβρίου – Δε-
κεμβρίου 2021 και Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022. 
Άφησαν εκτός τις διμηνίες του καλοκαιριού Ιουλίου - 
Αυγούστου και Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου, μήνες που 
λόγω του καύσωνα η κατανάλωση έφθασε στα ύψη 
και οι λογαριασμοί είναι φουσκωμένοι. Είναι όμως 
καιρός να εξεταστεί και η μείωση στους φόρους κα-
τανάλωσης, έτσι ώστε να μιλάμε για μόνιμες μειώσεις 
στις τιμές και όχι προσωρινές... Είναι καιρός και για 
στροφή των πολιτικών της κυβέρνησης στις ΑΠΕ και 
στην πράσινη ενέργεια για να έρθουν όχι μόνο μει-
ώσεις στις τιμές του ηλεκτρισμού, αλλά και μειώσεις 
στους ρύπους και στη μόλυνση του περιβάλλοντος!

Κοκονής

Σε διαρκή προεκλογική 
ο Αβέρωφ

Σε διαρκή προεκλογική εκστρατεία βρίσκεται 
ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, έχοντας την ψευδαίσθη-
ση ότι μπορεί να αποκτήσει προεδρικό προφίλ 
για τις Προεδρικές του 2023. Ο Νίκαρος ανη-
συχεί και προκρίνει για διάδοχο στον προεδρι-
κό θώκο τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Φρόντισε να 
εξοστρακίσει ενδεχόμενη υποψηφιότητα Χρ. 
Στυλιανίδη, δίνοντας τη συγκατάθεσή του για 
την υπουργοποίηση στην ελληνική κυβέρνηση. 
Παραμένει όμως στο αντάρτικο ο πρώην Υπουρ-
γός Υγείας, κ. Παμπορίδης, που εκδηλώνει ενδι-
αφέρον για την προεδρία, ενώ απέναντί τους θα 
βρουν και τον τέως Επίτροπο Αγροτικών Πλη-
ρωμών, Τίμη Ευθυμίου. Άρχισε σιγά - σιγά να 
κινείται η προεκλογική μηχανή και θα πρέπει τα 
μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης έγκαιρα να 
αρχίσουν να προβληματίζονται για το πώς φεύ-
γει από την εξουσία η κυβέρνηση ΔΗΣΥ που δεν 
άφησε τίποτα όρθιο στον τόπο του!

Κοκονής
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Γ.Γ. ΤΗΣ ΚΕ ΑΚΕΛ:

«Ενημερώσαμε την κυρία Πρόεδρο (σ.σ. 
της Ελλάδας) για τις εξελίξεις για την όλη 
κατάσταση. Έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον 
αλλά και γνώση για το Κυπριακό και για 
τη φάση στην οποία βρίσκεται σήμερα».
Μακάρι να έδειχνε και ο δικός μας Πρόεδρος 
ενδιαφέρον, αλλά πού...

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΚΕΛ:

«Σοβαρότατες και ασήκωτες οι ευθύνες 
από μέρους της κυβέρνησης στο θέμα της 
έλευσης φυσικού αερίου. Απέτυχαν μέχρι 
τώρα τέσσερις φορές να φέρουν φυσικό 
αέριο».
Και τις ευθύνες της κυβέρνησης, τις πληρώ-
νει ο ταλαίπωρος κυπριακός λαός.

ΕΡΣΙΝ ΤΑΤΑΡ
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ:

«Αν δεν γίνει αποδεκτή η κυρίαρχη ισότη-
τά μας, το διεθνές ισότιμο στάτους μας δεν γί-
νει αποδεκτό, δεν πρόκειται να αρχίσουμε επί-
σημες διαπραγματεύσεις. Αυτό διατυπώθηκε 
ξεκάθαρα στη Γενεύη μετά από διαβουλεύσεις 
με την Τουρκία. Κανείς δεν πρόκειται να μας 
κάνει να εγκαταλείψουμε αυτή τη θέση».
Μαζί σου, θα έτριβε τα χέρια του από ικανοποί-
ηση ο Ρ. Ντενκτάς και οι όποιοι ομοϊδεάτες του.

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:

«Η Εκπαίδευση οφείλει να πρωτοστα-
τήσει ποικιλοτρόπως για τη διαμόρφωση 
δημιουργικών, σκεπτόμενων και δραστή-
ριων ατόμων. Δεξιότητες, όπως η ομαδι-
κότητα, η συνεργασία, η επικοινωνία, ο 
προβληματισμός, η έρευνα, η δημιουργική 
σκέψη, η επιχειρηματολογία, ο γραμματι-
σμός και άλλες πολλές είναι εκ των ων ουκ 
άνευ για την ομαλή ένταξη των νέων».
Από τα λόγια στην πράξη, μία σκισμένη σε-
λίδα δρόμος...

Με Προδρόμου, ζωγραφίζαμε με ανοιχτά παράθυρα



μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ

σκέψειςΑναβίωση της 
χρήσης του 
χώρου του 
«πλυσταρκού» 
στην Κρήτου 
Τέρρα
Με στόχο την ανάδειξη του 
πολιτιστικού πλούτου της 
επαρχίας Πάφου, λειτούργησε 
την Παρασκευή μετά από πολλές 
δεκαετίες το παραδοσιακό 
πλυσταριό στο κέντρο του 
χωριού Κρήτου Τέρρα. Η 
αναβίωση της χρήσης του 
χώρου του «πλυσταρκού», 
πραγματοποιήθηκε με 
πρωτοβουλία της ΕΤΑΠ Πάφου 
σε συνεργασία με την κοινότητα 
της Κρήτου Τέρρα. Ο κοινοτάρχης 
Δέρβης Χαραλάμπους 
χαρακτήρισε ξεχωριστή την 
ημέρα για την κοινότητα, 
σημειώνοντας πως κατάφεραν 
να κάνουν μια αναπαράσταση 
για το πώς γίνονταν η πλύση των 
ρούχων την παλιά εποχή.

Πολιτική παχυδερμία
Όταν λέμε ότι η κυβέρνηση Ανα-

στασιάδη - ΔΗΣΥ έχει μπόλικη πο-
λιτική παχυδερμία δεν είναι σχήμα 
λόγου. Το αποδεικνύουν και το επι-
βεβαιώνουν καθημερινά. Έγιναν τόσα 
πολλά με τις πολιτογραφήσεις και τις 
«χρυσές βίζες» με την εμπλοκή πρώην 
και νυν υπουργών και του ίδιου Προ-
έδρου Αναστασιάδη, αλλά δεν έχει 
ιδρώσει το αυτί κανενός. Ούτε μια 
παραίτηση από σύγκρουση συμφέ-
ροντος ή πολιτική ευθιξία. Αντίθετα, 
κάποιοι επιβραβεύτηκαν και διορί-
στηκαν και σε σημαντικές πολιτειακές 
θέσεις-κλειδιά.

Τώρα γιατί να περιμένουμε παραί-
τηση από τον Υπουργό Παιδείας, ο 
οποίος επί της ουσίας εκείνο που εκ-
φράζει είναι τις ιδεολογικο-πολιτικές 
και θρησκευτικές πεποιθήσεις αυτής 
της κυβέρνησης; Ακούσατε τον Αρ-
χιεπίσκοπο να διαφωνεί με τον Πρό-
εδρο; Ακούσατε  τον Αρχιεπίσκοπο 
να διαφωνεί με τον Προδρόμου; Όλα 
άγια και ωραία και ευλογημένα! Αν 
δεν τους ταρακουνήσουμε εμείς, δεν 
ταράζουν από τις καρέκλες τους, στις 
οποίες είναι καλά γαντζωμένοι...

Κοκονής

Εθελοντές καθάρισαν 
την παραλία και  
το βυθό στο Μακένζι

Ο Όμιλος Χειμερινών Κολυμβητών Λάρ-
νακας περιοχής Μακένζι με τη βοήθεια του 
Ομίλου Υποβρύχιων Δραστηριοτήτων Λάρ-
νακας Ιππόκαμπος προχώρησαν χθες το 
πρωί σε καθαρισμό της παραλίας Μακένζι. 
Μια εκδήλωση η οποία τελούσε υπό την αι-
γίδα του Δήμου Λάρνακας. Ο πρόεδρος του 
Ομίλου Χειμερινών Κολυμβητών Λάρνακας, 
Όμηρος Ομήρου, ευχαρίστησε όσους ήρθαν 
για αυτό το σκοπό. «Από τον καθαρισμό της 
παραλίας», ανέφερε σε δηλώσεις του στο 
ΚΥΠΕ, «έχουμε μαζέψει διάφορα όπως απο-
τσίγαρα, πλαστικά, χαρτιά». Ο Γιώργος Μηνά, 
πρόεδρος του Ομίλου Υποβρυχίων Δραστηρι-
οτήτων Ιππόκαμπος, δήλωσε στο ΚΥΠΕ πως 
πάντα εθελοντικά συμμετέχουν σε τέτοιου 
είδους δραστηριότητες. «Αυτό το Σαββατοκύ-
ριακο είναι αφιερωμένο στον εθελοντικό κα-
θαρισμό των παραλιών και του βυθού», είπε. 
«Φυσικά», πρόσθεσε, «σήμερα καθαρίζουμε, 
αλλά το πιο σημαντικό είναι να μάθουμε να 
μη λερώνουμε. Να σταματήσουμε να χρησι-
μοποιούμε πλαστικά μιας χρήσης».

Πρόεδρος λύσης  
δεν μπορεί να είναι

Αποτελούσε θέση -τουλάχιστον λεκτι-
κά- αρκετών στελεχών της δεξιάς παράτα-
ξης και δημοσιογράφων ότι πρέπει να ετοι-
μαστεί ο λαός για λύση. Αναρωτιόμαστε 
εάν ο λαός προετοιμάζεται για λύση όταν 
αφαιρούνται τα διαβατήρια που χρησιμο-
ποιούν Τουρκοκύπριοι και όταν σκίζεται 
μια σελίδα από ένα βιβλίο Αγγλικών που 
κάνει αναφορά στον Ατατούρκ. Με εθνικι-
στικές εξάρσεις και παιδεία «Πατρίς, θρη-
σκεία, οικογένεια», η οποία δεν επιδεικνύει 
αλληλοσεβασμό στην κουλτούρα και στον 
πολιτισμό, στη θρησκεία και στη γλώσσα 
που διατηρεί η κάθε κοινότητα, όχι μόνο 
δεν έρχονται κοντά Ελληνοκύπριοι και 
Τουρκοκύπριοι, αλλά εμβαθύνεται περισ-
σότερο ο διχασμός. Ούτε και προετοιμασία 
του λαού για λύση γίνεται από τον Πρόε-
δρο Αναστασιάδη, ο οποίος συνήθως μιλά 
υποτιμητικά όταν αναφέρεται στην άλλη 
πλευρά, δεν τους αναγνωρίζει δικαιώματα 
συμμετοχής σε εξουσίες στο ομόσπονδο 
κράτος και τους προκαλεί δημόσια με τις 
δηλώσεις του... Ούτε και τραπέζι διαπραγ-
ματεύσεων υπάρχει... Ο Αναστασιάδης τού 
έσπασε τα πόδια...

Κ.

Ξεχειλίζουν  
από αριστεία!

Τι γίνεται στο Προεδρικό και στην Πινδά-
ρου με τους «άριστους των αρίστων»; Είναι 
πραγματικά ένα ερώτημα το πώς γίνεται η 
επιλογή και η αξιολόγηση. Είχαμε τον πρώην 
Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Ρίκκο Ερωτοκρίτου 
που καταδικάστηκε σε  φυλάκιση για αδική-
ματα διαφθοράς. Πριν λίγους μήνες είχαμε 
τον τέως Επίτροπο Εθελοντισμού Γ. Γιαννά-
κη που διερευνάται εναντίον του υπόθεση 
πλαστογραφίας και παρουσίασης ψεύτικου 
διπλώματος από αμερικάνικο πανεπιστήμιο 
-αλήθεια τι γίνεται αυτή η υπόθεση στη Γενι-
κή Εισαγγελία; Tώρα έχουμε και τον πρόεδρο 
της νεολαίας του ΔΗΣΥ να αντιγράφει άρθρα 
από τον γνωστό ακροδεξιό ρατσιστή Έλληνα 
πολιτικό Θάνο Τζήμερο και να μιμείται τον 
Τσουρούλλη που αντέγραφε Πρετεντέρη.

Πρόσφατα είχαμε ακόμη έναν «άριστο των 
αρίστων», αυτός που φωτογράφιζε γυναικεία 
εσώρουχα στη Βουλή και διορίστηκε Επί-
τροπος Αγροτικών Πληρωμών. Καλά για τον 
Πρόδρομο ούτε κουβέντα, γιατί αυτός σκίζει 
από αριστεία στο Υπουργείο Παιδείας με τις 
θρησκευτικές του πεποιθήσεις και ιδεολογι-
κοπολιτικές του αγκυλώσεις... Ο Νίκαρος τούς 
βλέπει και τους καμαρώνει!

Κοκονής

Της
Ελένης Μαύρου

Η ακρίβεια  
δεν περνά  
με «ασπιρίνες»

Η προχθεσινή απόφαση για μείωση 10% στους λο-
γαριασμούς της ΑΗΚ τις επόμενες δύο διμηνίες, ήρθε 
αργά, υπό το βάρος των έντονων πιέσεων που άσκησε 
το ΑΚΕΛ και οι διαμαρτυρίες των καταναλωτών και δεν 
αρκεί. Για βδομάδες ολόκληρες το Υπουργείο Ενέργειας 
επέμενε ότι «δεν απαιτείται η οποιαδήποτε παρέμβαση» 
και τώρα νομίζει ότι με… ασπιρίνες (προσωρινές επιδο-
τήσεις των λογαριασμών) αντιμετωπίζει το πρόβλημα.

Η ακρίβεια κτυπά απειλητικά την πόρτα μας εδώ και 
καιρό. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστι-
κής Υπηρεσίας, πληρώνουμε πιο ακριβά από πολλές χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βασικά αγαθά: το γάλα, το 
ψωμί, τα αβγά… Δαπάνες ανελαστικές αφού πρόκειται 
για αγαθά τα οποία δεν μπορούν να λείψουν από μιαν 
οικογένεια.

Και όλα αυτά σε συνθήκες πανδημίας, μειώσεων μι-
σθών, κλείσιμο επιχειρήσεων και απώλειας θέσεων ερ-
γασίας. Σημειώνεται ότι οι απολαβές των εργαζομένων 
στην Κύπρο είναι 35% πιο χαμηλές από τον μέσο όρο 
της Ε.Ε. Μάλιστα η Eurostat αποκαλύπτει ότι η ακρί-
βεια στην Κύπρο δεν σχετίζεται μόνο με αυξήσεις στις 
διεθνείς αγορές. Εδώ και τρεις μήνες, ο Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή στην Κύπρο αυξάνεται με ψηλότερο ρυθμό 
από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Η αύξηση στο κόστος της ενέργειας είναι ένα υπαρκτό 
παγκόσμιο φαινόμενο. Όπως είναι γεγονός ότι η πανδη-
μία προκάλεσε δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα για 
πολλές χώρες. Και πράγματι υπάρχει μια διεθνής τάση 
ανατιμήσεων που έχει τις ρίζες της στην πανδημία και 
στα όσα πρωτοφανή έχει επισωρεύσει στην παγκόσμια 
οικονομία.

Δεν είναι όμως η ακρίβεια ένα αναπόφευκτο φαι-
νόμενο ώστε να μη σηκώνει ουσιαστικές παρεμβάσεις 
αποκλιμάκωσης του κύματος ανατιμήσεων που πλήττει 
την κοινωνία.

Είναι και αποτέλεσμα της αναποτελεσματικής αντι-
μετώπισης από πλευράς κυβέρνησης των φαινομένων 
καρτέλ και κερδοσκοπίας. Όλοι γνωρίζουν ότι στην Κύ-
προ δύσκολα μειώνεται η τιμή των πετρελαιοειδών και 
εύκολα αυξάνεται. Ας μην ξεχνούμε ότι ένα μόνο σεντ 
αύξηση στις τιμές ετησίως, αποδίδει επιπρόσθετα κέρδη 
περίπου €8 εκατ. στις εταιρείες πετρελαιοειδών.

Ο τόπος χρειάζεται μια ολοκληρωμένη ενεργειακή 
στρατηγική που να έχει στο επίκεντρό της την ενεργεια-
κή ασφάλεια, το μειωμένο κόστος παραγωγής προς όφε-
λος του καταναλωτή και την προστασία του περιβάλλο-
ντος. Έχοντας υπόψη και τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050, 
θα πρέπει να κινηθούμε αποφασιστικά για την αποτελε-
σματική εισαγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
ηλεκτροπαραγωγή και τις μεταφορές.

Η ακρίβεια δεν ξορκίζεται με ευχολόγια. Ούτε περνά 
με «ασπιρίνες». Μόνο με τη λήψη, τώρα, στοχευμένων 
μέτρων θα μπορέσουν να προστατευθούν τα ήδη πενι-
χρά έσοδα των μικρομεσαίων, κυρίως, επιχειρήσεων και 
των ευάλωτων νοικοκυριών, που δίνουν καθημερινά 
αγώνα επιβίωσης.

Το πιο επείγον όμως είναι η ανάγκη για αντιμετώπιση 
διαρθρωτικών προβλημάτων της κυπριακής οικονομίας. 
Χρειάζεται άμεσα μια στρατηγική οικονομικής μεγέθυν-
σης με κινητήρια δύναμη τη στήριξη της απασχόλησης 
και τις αυξήσεις των εισοδημάτων των εργαζομένων, 
που θα θωρακίζει ταυτόχρονα την κοινωνική συνοχή 
και την εργασιακή ειρήνη.

Δύσκολο, αν όχι αδύνατο, κάτι τέτοιο για μια κυβέρ-
νηση που έπεισε τους πάντες -και εντός και εκτός Κύ-
πρου- ότι νοιάζεται μόνο για οικονομικές επιλογές που 
στηρίζονται στην αρπακτή και το πρόσκαιρο κέρδος.
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Η δημοκρατία είναι ευάλωτη… Δεν είναι δεδομένη
Συνεντεύξεις στη Νίκη Κουλέρμου

Συγκεκριμένες συμπεριφορές πολιτικών και πολιτειακών αξιωματούχων απογοητεύουν όλο και πιο πολύ τον πολίτη, σε βαθμό που να 
διερωτόμαστε αν ποτέ θα ωριμάσει η δημοκρατία μας. Με αφορμή τα τελευταία κρούσματα προσβολής της δημοκρατίας και των θε-

σμών του κράτους, που θέλει να λέγεται σύγχρονο, οι βουλευτές Αντρέας Πασιουρτίδης του ΑΚΕΛ και Δημήτρης Δημητρίου του ΔΗΣΥ 
απαντούν στις ερωτήσεις μας.
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Αντρέας Πασιουρτίδης: 
«Το Υπουργείο Παιδείας 

ακροβατεί επικίνδυνα μεταξύ 
δημοκρατίας και καθεστωτι-

κών πολιτευμάτων»

Δημητρίου Δημήτρης: 
«Την τέχνη την κρίνεις και 
την κατακρίνεις. Δεν την 
διώκεις»

1Δυστυχώς αυτή είναι μια πάγια 
πρακτική της κυβέρνησης αλλά 

και των στελεχών του Δημοκρατικού 
Συναγερμού όταν δεν έχουν επιχει-
ρήματα να αντιτάξουν στην τεκμηρι-
ωμένη κριτική που τους ασκείται. Και 
υπάρχει και το μνημειώδες παράδοξο 
να κατηγορούνται ότι κάνουν κακό 
στον τόπο αυτοί που αναδεικνύουν 
λανθασμένες πολιτικές, αυτοί που προ-
σπαθούν μέσα από εποικοδομητική 
κριτική να συμβάλουν στη διόρθωση 
λαθών και όχι αυτοί που με τη στάση 
και τη διακυβέρνησή τους οδηγούν 
τη χώρα σε επικίνδυνα μονοπάτια. Το 
ΑΚΕΛ πάντοτε αντιπολιτεύεται υπο-
βάλλοντας προτάσεις και θέσεις για 
κάθε θέμα που απασχολεί τους πολίτες.

2Είναι προφανές ότι απαιτείται ένα 
πολύ πιο δραστικό πλαίσιο ελέγ-

χου του Πόθεν Έσχες των μελών του 
Κοινοβουλίου και όλων των πολιτικών 
προσώπων. Θα πρέπει να διασφαλί-
σουμε ότι το νέο πλαίσιο του Πόθεν 
Έσχες δεν θα αφήνει κενά και «παρα-
θυράκια». Στόχος θα πρέπει να είναι 
η διαμόρφωση ενός κειμένου που θα 
εξυπηρετεί κατά το μέγιστο τις αρχές 
της διαφάνειας και της λογοδοσίας. 
Σημαντική είναι επίσης η εισαγωγή 
ανεξάρτητου τεχνοκρατικού ελέγχου. 
Το ΑΚΕΛ πρότεινε και επιμένει στην 
ανάγκη να διευρυνθεί ο κατάλογος 
των ελεγχόμενων προσώπων. Επιπρό-
σθετα, έχουμε καταθέσει Πρόταση Νό-
μου ώστε τα ελεγχόμενα πρόσωπα να 
είναι υποχρεωμένα να αποκαλύπτουν 
συμφέροντα που έχουν στην Κύπρο ή 
στο εξωτερικό, με τρόπο που θα τερ-
ματίσει το φαινόμενο της απόκρυψης 
συμφέροντος πίσω από αχυράνθρω-
πους.

3Τα τελευταία γεγονότα οδηγούν 
αβίαστα στο συμπέρασμα ότι το 

Υπουργείο Παιδείας τη δεδομένη 
στιγμή ακροβατεί επικίνδυνα μεταξύ 
δημοκρατίας και καθεστωτικών πολι-
τευμάτων. Η ανοχή της κυβέρνησης 
Αναστασιάδη απέναντι σε τέτοια φαι-
νόμενα απέδειξε πως ό,τι πιο σημα-
ντικό έχει αυτός ο τόπος, την Παιδεία, 
την κατακρεουργεί με χίλιους τρόπους, 
με θύματα τα παιδιά μας. Είναι ντρο-
πή και είναι πληγή για την Παιδεία 
του τόπου. Είναι η ώρα επιτέλους να 
γίνει μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, 
εντός Κοινοβουλίου, με πολιτικές προ-
τάσεις για την Παιδεία. Το μέλλον των 
παιδιών μας δεν το χαρίζουμε σε κα-
νένα σκουριασμένο σύστημα, ούτε σε 

σκουριασμένα μυαλά. Όσον αφορά 
το περιστατικό με τον βουλευτή του 
ΕΛΑΜ, γνωρίζοντας το τι ιδεολογικά 
πρεσβεύει η συγκεκριμένη παράταξη 
δεν μπορώ να πω ότι με εξέπληξε. Τέ-
τοιες συμπεριφορές όμως, είτε εντός 
είτε εκτός Κοινοβουλίου, δεν μπορούν 
και δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές 
και πρέπει να καταστέλλονται εν τη 
γενέσει τους. Θεωρώ ότι η Επιτροπή 
Δεοντολογίας της Βουλής θα λάβει τις 
αποφάσεις που πρέπει ούτως ώστε να 
μην επαναληφθούν τέτοια ανεπίτρε-
πτα περιστατικά.

4 Ας τολμήσουμε πρώτα να κάνου-
με το πρώτο βήμα και το πιο ση-

μαντικό, που είναι ο πραγματικός και 
όχι μόνο στη θεωρία διαχωρισμός 
Κράτους και Εκκλησίας και στη συνέ-
χεια να συζητήσουμε και για τα υπερ-
προνόμια που όντως έχει. Η Εκκλησία 
έχει ρόλο να επιτελέσει στην κυπριακή 
κοινωνία, αλλά αυτός ο ρόλος πρέπει 
να είναι ξεκάθαρος και συγκεκριμένος. 
Κατά την άποψή μου η αποστολή της 
Εκκλησίας, ως θεσμός, εξαντλείται στις 
πνευματικές αναζητήσεις των πιστών. 
Αναμφίβολα, κάθε κληρικός και κάθε 
ιεράρχης, ως πολίτης αυτής της χώ-
ρας, δικαιούται και είναι θεμιτό να έχει 
άποψη για οτιδήποτε συμβαίνει στον 
τόπο του και απασχολεί την κοινωνία. 
Αυτό όμως είναι κάτι πολύ διαφορετι-
κό από το να καθορίζει πολιτική η Εκ-
κλησία, είτε όσον αφορά την Παιδεία 
και το εκπαιδευτικό μας σύστημα είτε 
όσον αφορά διάφορα άλλα κατεξοχήν 
πολιτικά ζητήματα.

5Θα τις χαρακτήριζα ως μια ξεκάθα-
ρη προσπάθεια ελέγχου κάθε ανε-

ξάρτητου θεσμού που δεν δέχεται να 
υπακούει τυφλά και να λαμβάνει αδι-
αμαρτύρητα τις κυβερνητικές εντολές. 
Τα τελευταία χρόνια όποιος ανεξάρτη-
τος θεσμός προσπάθησε να ορθώσει 
ανάστημα βρέθηκε αντιμέτωπος με μια 
συλλογική, από την κυβερνητική πα-
ράταξη, προσπάθεια φίμωσης και απο-
δόμησης. Γενικός Ελεγκτής, Διοικητές 
Κεντρικής Τράπεζας, Γενικός Εισαγγε-
λέας. Η ύπαρξη ανεξάρτητων θεσμών 
που να επιτελούν το έργο τους χωρίς 
να δέχονται παρεμβάσεις είναι θεμελι-
ώδες στοιχείο μιας υγιούς δημοκρατί-
ας. Η παρούσα κυβέρνηση προσπάθη-
σε αρκετές φορές να χρησιμοποιήσει 
ανεξάρτητους θεσμούς ως όχημα εξυ-
πηρέτησης των συμφερόντων της. 
Δυστυχώς, σε κάποιες περιπτώσεις τα 
κατάφερε.

Όταν η κυβέρνηση βρί-
σκεται σε δύσκολη θέση 

επικαλείται τη συναίνεση 
και την εθνική συνεννόη-
ση. Το ίδιο γίνεται τώρα με 
το Ταμείο Ανάκαμψης, τη 
μεταρρύθμιση της Τ.Α., το 

Κυπριακό κ.ο.κ. Και μετά το 
χάος… Αν κάποιος διαφω-
νεί και ασκεί κριτική είναι 
«εχθρός του λαού». Πώς θα 
χαρακτηρίζατε εσείς αυτή 

την πολιτική συμπεριφορά;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1

Πώς χαρακτηρίζετε το 
επίπεδο της δημοκρατίας, 

όταν με οδηγίες του Υπουρ-
γείου Παιδείας διώκονται 

εκπαιδευτικοί για την 
καλλιτεχνική τους έκφρα-
ση ή σκίζονται βιβλία, ή 

βουλευτής διώχνει κακήν 
κακώς από το ναό της 

δημοκρατίας μια γυναίκα 
επειδή ζήτησε το λόγο;

3

2
Πώς φαντάζεστε το νόμο 
για το Πόθεν Έσχες, ώστε 
να είναι δραστικός και η 
γυναίκα του Καίσαρα να 

είναι και να φαίνεται τίμια;

1Έχει να ακούσω την έκφραση 
«εχθρός του λαού» από την επο-

χή του υπαρκτού σοσιαλισμού. Προ-
φανώς διαφωνώ με τη διαπίστωσή 
σας. Ζούμε σε δημοκρατία όπου η 
πολιτική διαφωνία, η κριτική με 
επιχειρήματα αποτελούν το οξυγόνο 
της. Στην Κύπρο η εκάστοτε εκτελε-
στική εξουσία δεν έχει την πλειοψη-
φία στο Κοινοβούλιο για να μπορεί 
με ευκολία να εφαρμόσει τις πολι-
τικές της. Ως εκ τούτου, χρειάζονται 
συνέργειες, συνεργασίες, συνεννόη-
ση μεταξύ των κομμάτων. Και όταν 
το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτε-
ρο από τη συνέχιση μιας πολιτικής 
αντιπαράθεσης, τότε όλοι χρειάζεται 
να συνενώνουμε τη σοφία μας. Η 
πολιτική αντιπαράθεση δεν προκα-
λεί χάος, αντίθετα ενδυναμώνει τη 
δημοκρατία. Και αυτό είναι καλά να 
το θυμόμαστε όλοι.

2Χρειάζεται πρώτα και κύρια να 
υπηρετεί την ουσία, δηλαδή να 

εξετάζει τη μεταβολή του πλουτισμού 
των ελεγχόμενων συγκρίνοντας την 
τελευταία τους δήλωση με τις προ-
ηγούμενες. Για να γίνει αυτό χρει-
άζεται η συμβολή ειδικών. Επίσης 
χρειάζεται να μπει μια τάξη σε αυτά 
που ζητάμε, ούτως ώστε να απάντα 
στο ερώτημα «πού τα βρήκες;» και να 
εμπλουτιστεί η δήλωση για να κλεί-
σουν παράθυρα ή παραθυράκια. Και 
εξηγούμαι. Η δημοσιοποίηση σωστά 
γίνεται, η διαφάνεια είναι βασικό 
αξίωμα στη δημοκρατία. Η ομοιο-
μορφία των δηλώσεων, η σύγκριση 
σωστών δεδομένων, η δήλωση όλων 
των δεδομένων θα ενισχύσει και την 
αξιοπιστία όλων μας, αλλά και τον 
πραγματικό σκοπό του Πόθεν Έσχες. 
Σήμερα βλέπουμε στην Επιτροπή 
Θεσμών ένα ενοποιημένο κείμενο 
που βελτιώνει όλα αυτά τα ζητήματα. 
Υπάρχει θετική ενέργεια από όλους 
τους βουλευτές. Είμαι αισιόδοξος 
πως σύντομα θα ψηφίσουμε ένα 
νόμο που θα ανταποκρίνεται σε αυτό 
που λέτε στην ερώτησή σας για τη 
γυναίκα του Καίσαρα.

3Η δημοκρατία είναι σε συνεχή 
πορεία βελτίωσης. Και αυτό δεν 

πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, δεν πρέ-
πει να θεωρήσουμε πως η δημοκρα-
τία είναι δεδομένη. Το να προσβάλ-
λουν οι βουλευτές τον οποιονδήποτε 
πολίτη, άντρα ή γυναίκα, ιδιαίτερα 
όταν αυτό συμβαίνει στο ναό της 
δημοκρατίας, μας «φωνάζει» πως η 

δημοκρατία είναι ευάλωτη. Σελίδες 
βιβλίων δεν σκίζουμε, είναι άλλω-
στε και πνευματική ιδιοκτησία του 
συγγραφέα και του εκδοτικού οίκου. 
Επιλέγουμε αν θα το διαβάσουμε ή 
όχι, αν θα το διδάξουμε ή αν θα το 
αποσύρουμε. Προφανώς και έγιναν 
λάθη στο χειρισμό της όλης ιστορίας. 
Σε ό,τι αφορά τον καλλιτέχνη. Την τέ-
χνη την κρίνεις και την κατακρίνεις. 
Προσωπικά δεν μου αρέσει αυτή η 
μορφή της τέχνης που προσβάλλει 
θεσμούς, εθνικά και θρησκευτικά 
σύμβολα, που αγγίζει μάλιστα τα 
όρια της πολιτικής προπαγάνδας. 
Την κατακρίνω και μάλιστα έντονα. 
Αλλά δεν την διώκεις. Οι γονείς μας, 
εμάς των συναγερμικών, διώκονταν 
τη δεκαετία του ’80, στη βάση της 
εφημερίδας που διάβαζαν, από ένα 
εκδικητικό καθεστώς της συγκυβέρ-
νησης ΑΚΕΛ - ΔΗΚΟ. Αυτά που μας 
έκαναν δεν τα κάνουμε…

4Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι 
μόλις 60 χρόνων. Εκ των οποί-

ων τα πρώτα 17 είχε ως Πρόεδρό της 
τον Αρχιεπίσκοπο. Από τότε έχουν 
γίνει πολλά και από την Πολιτεία 
και από την Εκκλησία για να είναι οι 
ρόλοι διακριτοί. Και γίνονται συνε-
χώς. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία 
πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση, 
υπάρχουν και άλλα που πρέπει να 
τολμήσουμε. Ας μη φτάσουμε όμως 
και στο άλλο άκρο. Να θεωρούμε 
πως η Εκκλησία είναι απέναντι από 
το Κράτος. Δεν είναι. Ποτέ δεν ήταν. 
Και ας μην ξεχνάμε πως ο Ελληνι-
σμός στην Κύπρο επιβίωσε διαμέσου 
των αιώνων και λόγω του ρόλου που 
είχε η Εκκλησία και η Ορθοδοξία. Το 
σημαντικό είναι να κατανοούμε όλοι, 
και εμείς και η Εκκλησία, ποιος είναι 
ο ρόλος ενός εκάστου. Κάτι που βλέ-
πω πως εμπεδώνεται.

5Θα επαναλάβω κάτι που είπα σε 
προηγούμενη ερώτηση σας. Πως 

η αντιπαράθεση με επιχειρήματα εί-
ναι απαραίτητη σε μια δημοκρατία. 
Από εκεί και πέρα, οι αρμοδιότητες 
και ο ρόλος όλων των ανεξάρτητων 
θεσμών καθορίζεται στο Σύνταγμα, 
στο «Ιερό Ευαγγέλιο» κάθε κράτους 
και του δικού μας. Υποδειγματικά 
λειτουργούν οι θεσμοί που ακολου-
θούν το Σύνταγμα και λειτουργούν 
στο πλαίσιο που καθορίζεται εκεί. 
Παράδειγμα προς αποφυγή είναι οι 
θεσμοί που εκφεύγουν από τα όρια 
που το Σύνταγμα τούς επιτάσσει.

Κράτος και Εκκλησία: 
Θεωρείτε ότι είναι αρκε-
τός ο διαχωρισμός τους ή 
δίνονται προνόμια στην 
Εκκλησία που ενίοτε την 

αναδεικνύουν σε κράτος εν 
κράτει;

4

Πώς θα χαρακτηρίζατε τις 
κατά καιρούς συγκρούσεις 
της προεδρίας της Δημο-
κρατίας με ανεξάρτητους 
θεσμούς; Ποιος από τους 
θεσμούς της Δημοκρατίας 
λειτουργεί υποδειγματικά 
και ποιος αποτελεί παρά-
δειγμα προς αποφυγήν;

5



Άτακτη υποχώρηση µετά τις αντιδράσεις για τον Γ. Γαβριήλ
Του 
Μιχάλη Μιχαήλ

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γιώργος Γαβριήλ πριν 
από ένα χρόνο (Σεπτέµβριο 2020) κοινοποιούσε 
στους προσωπικούς του λογαριασµούς στα social 
media τα έργα του. Με τη δηµοσιοποίηση των 
αντισυστηµικών έργων του, όπως ο ίδιος τα έχει 
χαρακτηρίσει, ούτε ο ίδιος περίµενε αυτό που θα 
ακολουθούσε.

Αρχικά η αντίδραση προήλθε από ακροδεξιά 
στοιχεία, στα οποία προστέθηκαν αµέσως µετά 
θρησκόληπτα στοιχεία. Όσοι αντιδρούσαν ενά-
ντια στα έργα του προέβαλλαν τον ισχυρισµό ότι 
ο Γαβριήλ ασεβούσε απέναντι στη θρησκεία και 
στα σύµβολα του έθνους.

Ανάµεσά στα «υπό κατηγορία» έργα ήταν ένας 
γυµνός Ιησούς, ένας Ιησούς σε κέντρο κράτησης 
µεταναστών και µια Παναγία µεταξύ προσφύ-
γων. Εκείνο όµως που προκάλεσε τις κατηγορίες 
για… ασέβεια προς τα θεία και τα εθνικά σύµβολα 
ήταν οι πίνακες που παρουσίαζαν τον Αρχιεπί-
σκοπο µε κεφάλι τη χούφτα ενός εκσκαφέα (που 
παρέπεµπε στις απειλές του ότι θα ισοπέδωνε τα 
αρχαία στη Γεροσκήπου και την κατεδάφιση δι-
ατηρητέων δίπλα από τον νέο Καθεδρικό Ναό), 
αλλά και η αναπαράσταση αγάλµατος του Γρίβα 
και του Αρχιεπισκόπου µε ένα σκύλο να ουρεί 
στα πόδια τους.

Την ίδια ώρα πανεπιστήµια, άνθρωποι του 
Πολιτισµού και πολλοί πολίτες, ακόµα και η Επι-
τροπή Παιδείας του Ευρωκοινοβουλίου, ύψωσαν 
ασπίδα προστασίας προς τον εκπαιδευτικό, ο 
οποίος είχε και τη στήριξη µεγάλης µερίδας των 
µέσων ενηµέρωσης.

Χαρακτηριστική ήταν η ανακοίνωση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστηµίου Κύπρου, η οποία 
µεταξύ άλλων σηµείωνε: «Είναι υποχρέωσή µας 
να θυµίσουµε ότι µια µεγάλη κατάκτηση του 
δηµοκρατικού πολιτισµού µας είναι η ελευθερία 
της έκφρασης. Ο συγγραφέας, ο καλλιτέχνης, ο 
επιστήµονας και κάθε πνευµατικός άνθρωπος 
γενικότερα πρέπει να είναι, και να νιώθει ότι 
είναι, ελεύθερος να µοιράζεται τα προϊόντα της 
πνευµατικής εργασίας του µε τους συµπολίτες 
του». Και κατέληγε: «Η ιστορία της τέχνης, της 
λογοτεχνίας και της επιστήµης είναι γεµάτη από 

περιπτώσεις “ενοχλητικών” δηµιουργών. Από 
τον Σωκράτη και τον Γαλιλαίο µέχρι τον Νίκο 
Καζαντζάκη, τον Salman Rushdie και τους σκι-
τσογράφους του Charlie Hebdo, ο πνευµατικός 
δηµιουργός, µε τον τρόπο του ο καθένας, εισάγει 
“καινά δαιµόνια” στο δηµόσιο λόγο – υπερβαίνει 
η αντιµάχεται κυρίαρχες αντιλήψεις».

Η δίωξη
Παρά τις αντιδράσεις, ο Υπουργός Παιδείας, 

Πρόδροµος Προδρόµου, έδωσε οδηγίες για να 
ξεκινήσει πειθαρχική έρευνα εναντίον του εκπαι-
δευτικού. Σε αυτό συνηγόρησε και η δήλωση του 
Αρχιεπισκόπου, ο οποίος ζήτησε την εκδίωξη του 
εκπαιδευτικού από τα σχολεία, ενώ ο Σύνδεσµος 
Αγωνιστών ΕΟΚΑ ζήτησε την παραδειγµατική 
τιµωρία του.

Έτσι ξεκίνησε µια διαδικασία, για την οποία 
αρχικά το Υπουργείο Παιδείας δεν ήταν καν σε 
θέση να εξηγήσει ακριβώς ποιες θα ήταν οι κατη-
γορίες εναντίον του εκπαιδευτικού.

Τελικά ανακοινώθηκε την περασµένη Τρίτη 
η πειθαρχική δίωξη εναντίον του Γ. Γαβριήλ µε 
πέντε κατηγορίες, µεταξύ των οποίων και… η έλ-
λειψη τιµιότητας και ηθική αισχρότητα, οι οποίες, 
σε περίπτωση καταδίκης, επιφέρουν ακόµα και 
απόλυση, σύµφωνα µε τον Παναγιώτη Αντωνί-
ου, πρόεδρο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπη-
ρεσίας.

Οι αντιδράσεις
Η γνωστοποίηση του κατηγορητηρίου προκά-

λεσε θύελλα αντιδράσεων. Άµεση υπήρξε η αντί-
δραση του ΑΚΕΛ, που ζήτησε την παραίτηση του 

Υπουργού Παιδείας και ακολούθησαν οι Οικολό-
γοι, ενώ τη στήριξή της στον καθηγητή εξέφρασε 
και η Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών. Παράλ-
ληλα, στα ΜΚ∆ πολίτες εξέφραζαν µε έντονο 
τρόπο τη στήριξή τους στον Γιώργο Γαβριήλ, 
ενώ ξεκίνησε πρωτοβουλία για τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων στήριξής του, περιλαµβανοµένης 
και συγκέντρωσης έξω από το κτίριο της Επιτρο-
πής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας στις 6 Οκτωβρίου, 
ηµέρα που θα παρουσιαζόταν ενώπιόν της ο εκ-
παιδευτικός.

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση της Σχο-
λής Καλών και Εφαρµοσµένων Τεχνών του Τε-
χνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου, στην οποία, 
πέραν της παραποµπής στο Σύνταγµα, τονίζεται 
ότι «η καλλιτεχνική δραστηριότητα όχι µόνο δεν 
πλήττει τα δηµόσια ήθη, αλλά αντιθέτως µπορεί 
να συµβάλει στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης, 
ακόµη και µέσω της αµφισβήτησης κυρίαρχων 
εθνικών ή θρησκευτικών αφηγήσεων. Η απο-
τίµηση της αισθητικής ή καλλιτεχνικής αξίας 
των έργων τέχνης δεν αφορά το Υπουργείο, ενώ 
εκφεύγει των σκοπών του παρόντος κειµένου. 
Τονίζουµε ωστόσο τους κινδύνους που εγκυµονεί 
η προσπάθεια να ελεγχθεί η κάθε έκφραση πε-
ποιθήσεων (πολιτικών, καλλιτεχνικών κ.α.) των 
εκπαιδευτικών στην εκτός του σχολείου δηµόσια 
σφαίρα. Η επιµονή του Υπουργείου αµφισβητεί 
το δικαίωµα της ελεύθερης έκφρασης και λόγου, 
ενώ διαµορφώνουν την αντίληψη ότι το κράτος 
συµπεριφέρεται εκδικητικά προς τους πολίτες 
του, ασκώντας εκφοβισµό σε όσους θεωρεί ότι 
λειτουργούν “αντισυστηµικά”».

Καταλήγει µάλιστα η ανακοίνωση τονίζο-
ντας ότι «µέλη του Τµήµατός µας, ως ειδικοί σε 
ζητήµατα καλλιτεχνικής πράξης και θεωρίας, 
προτιθέµεθα να παραστούµε, σε περίπτωση που 
η υπόθεση συνεχιστεί, ως µάρτυρες υπέρ του 
Γιώργου Γαβριήλ ενώπιον της Επιτροπής Εκπαι-
δευτικής Υπηρεσίας».

∆εν υπολόγισαν σωστά οι κυβερνώντες 
όταν αποφάσιζαν να ασκήσουν δίωξη 

εναντίον του διευθυντή Γυµνασίου και 
ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ. Με αφορµή 
τη δηµοσιοποίηση από τον ίδιο πινάκων 

του σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
βρήκαν την ευκαιρία να τον κυνηγήσουν 
προσάπτοντάς του διάφορες κατηγορίες. 

Στο τέλος όµως αναγκάστηκαν να 
υποχωρήσουν από τις αντιδράσεις που 
προκλήθηκαν στην κοινωνία αλλά και 

λόγω των δικών τους αντιφάσεων.

Κάτω από το βάρος των αντιδράσεων, ο 
Υπουργός Παιδείας επιχείρησε να επιρρίψει 
την ευθύνη για την απόφαση δίωξης του εκ-
παιδευτικού στη Νοµική Υπηρεσία, γεγονός 
που προκάλεσε την αντίδραση του Γενικού 
Εισαγγελέα, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι για τη 
Νοµική Υπηρεσία δεν υπάρχει θέµα ποι-
νικών ευθυνών. Κατηγόρησε µάλιστα τον 
Πρόδροµο Προδρόµου για προσπάθεια µετα-
τόπισης ευθυνών, ξεκαθαρίζοντας ότι «ενα-
πόκειται στην αρµόδια Αρχή να αποφασίσει 
για την έναρξη ή την ανάκληση της οποιασ-
δήποτε πειθαρχικής διαδικασίας και αυτό εί-
ναι το Υπουργείο Παιδείας».

Την κρίση προσπάθησε να εκτονώσει την 
Τετάρτη το Υπουργικό Συµβούλιο µε µιαν… 

ήξεις αφήξεις απόφαση. Από τη µια διαπί-
στωσε «παραβίαση των κανονισµών της εκ-
παίδευσης» από τον Γ. Γαβριήλ, από την άλλη 
όµως έδωσε οδηγίες άµεσου τερµατισµού της 
πειθαρχικής δίωξης, γιατί… «πολιτικές δυ-
νάµεις και φορείς των Γραµµάτων και των 
Τεχνών θεώρησαν πως διώκεται η ελευθερία 
καλλιτεχνικής έκφρασης»! Προηγήθηκε η 
δηµόσια διαφωνία µε την πειθαρχική δίωξη 
ακόµα και του ∆ΗΣΥ και στελεχών του, όπως 
η Πρόεδρος της Βουλής και ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπός του.

Την απόφαση ακολούθησαν αναρτήσεις 
στα ΜΚ∆ υπέρ του Γ. Γαβριήλ, όπως «Γιώρ-
γο, συνέχισε την ανατρεπτική δηµιουργία 
σου! Την πρώτη µάχη την κερδίσαµε!», «Όταν 

έµειναν µόνο οι ναζί να επιµένουν στη δίω-
ξή σου, ήταν βέβαιο ότι τελικά θα απέσυραν 
τις κατηγορίες. Μπράβο Γιώργο Γαβριήλ, τα 
κατάφερες!», «Ευχαριστούµε Γιώργο που εί-
χες και έχεις τη δύναµη και το σθένος να τα 
βάλεις µε το κατεστηµένο, µε το βαθύ κράτος, 
µε όπλο την τέχνη σου και την αστείρευτη 
φαντασία και ενέργειά σου! Άνθρωποι σαν 
εσένα µε όραµα σπανίζουν στις µέρες µας!»

Μετά από όλα όσα έγιναν µε την υπόθεση 
Γαβριήλ αλλά και το κωµικοτραγικό «σκί-
σιµο» της σελίδας από το βιβλίο Αγγλικών 
της Β’ Λυκείου, πολλοί πλέον θέτουν το ερώ-
τηµα κατά πόσον ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
µπορεί να εξακολουθήσει να στηρίζει τον Πρ. 
Προδρόµου.

Κυβερνητικό αλαλούµ και αλληλοεπίρριψη ευθυνών
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Του 
Μιχάλη Μιχαήλ

Παράλληλη µε την περίπτωση 
του πεσόντος Χριστοφή Βασιλείου 
Ππασιά (βλ. «Χαραυγή» 5/9/2021), 
για τον οποίο το κράτος γνώριζε ότι 
ήταν νεκρός αλλά απέκρυβε από 
την οικογένειά του το γεγονός αυτό 
και τον τοποθέτησε στον κατάλογο 
των αγνοουµένων, είναι και η πε-
ρίπτωση του Χαράλαµπου Πάλµα.

Και οι δύο περιπτώσεις οδη-
γήθηκαν από τις οικογένειες στα 
δικαστήρια και δικαιώθηκαν στην 
πρωτόδικη απόφαση, η οποία όµως 
διαφοροποιήθηκε µετά την άσκηση 
έφεσης από τη Νοµική Υπηρεσία.

Για την περίπτωση της αγωγής 
της Ανδριανής Πάλµα και των δύο 
κόρων της εναντίον της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας ο δικαστής Μιχάλης 
Παπαµιχαήλ είχε καταδικάσει το 
κράτος το 2012 στην καταβολή 
αποζηµιώσεων ύψους 300.000 
ευρώ συν τόκους από το 2001, 
µέρος των οποίων αποτελεί «τιµω-
ρητικές αποζηµιώσεις» για την 
προκλητική του συµπεριφορά από 
την ηµέρα που είχε περισυλλεγεί 
η σορός του Χαράλαµπου Πάλµα 
µέχρι και τη διεξαγωγή της δίκης. 
Ωστόσο, όπως ανέφερε στη «Χ» η 
Καλλιόπη Πάλµα, µε την άσκηση 
έφεσης τα ποσά αυτά µειώθηκαν 
σηµαντικά.

Η απόφαση καταπέλτης
Ο δικαστής Μ. Παπαµιχαήλ στην 

πολυσέλιδη απόφασή του τόνιζε ότι 
από τη στιγµή που είχε περισυλλε-
γεί η σορός µέχρι την ολοκλήρωση 
της δίκης, η ∆ηµοκρατία συµπε-
ριφέρθηκε ανεύθυνα, σκληρά και 

εριστικά απέναντι στους παραπο-
νούµενους.

Ανέφερε επίσης ότι η Ανδριανή 
Πάλµα «αντιµετώπισε άρνηση και 
σκληρότητα από αρµόδιους και µη. 
Πέραν αυτού, είχε να αντιµετωπί-
σει τη ζωή χωρίς τον σύζυγό της, 
µε τρία ανήλικα παιδιά τα οποία 
έσερνε σε διάφορες εκδηλώσεις 
που διοργανώνονταν στην Κύπρο 
και στο εξωτερικό προς ενηµέρωση 
για το ζήτηµα των αγνοουµένων 
και µε αξίωση τη διερεύνηση της 
τύχης τους. Ουδέποτε της λέχθηκε 
ότι ο σύζυγός της ήταν ή µπορεί 
να ήταν νεκρός [...]. Είκοσι χρόνια 
αργότερα, το 1994, άκουσε φήµες 
ότι λήφθηκαν περαιτέρω µαρτυρίες 
από τις υπηρεσίες της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας που επανεξέτασαν 
το θέµα των αγνοουµένων και τε-
λικά έµαθε ανεπίσηµα από τον 
αστυνοµικό Χριστάκη Ευσταθίου, ο 
οποίος ασχολείτο µε θέµατα αγνο-
ουµένων, ότι ο σύζυγός της εθεω-
ρείτο νεκρός».

Ο δικαστής έκρινε προκλητική 
τη συµπεριφορά της ∆ηµοκρατίας 
όχι µόνο στην ουσία της υπόθεσης, 
αλλά και στη διαδικασία της δίκης. 
Ανέφερε µάλιστα χαρακτηριστικά 
ότι «αποδεικνύει στο ελάχιστο την 
προχειρότητα της τήρησης αρχεί-
ου για τους αγνοουµένους και την 
αµελή εκπλήρωση της υποχρέω-
σής της για σωστή και οργανωµένη 
τήρηση πλήρους φακέλου µε πλή-
ρη στοιχεία και άµεση πρόσβαση 
στους συγγενείς και, ακόµη χειρό-
τερα, την προσπάθεια απόκρυψης 
σχετικών στοιχείων. Στην προσπά-
θειά της αυτή έστειλε στο δικαστή-
ριο ένα γραφέα που τον εβάφτισε 

ως “υπεύθυνο αρχείου” για να δώ-
σει µαρτυρία για ένα τόσο σοβαρό 
θέµα».

Ο Γολγοθάς  
της οικογένειας Πάλµα

Η Ανδριανή Πάλµα από την 
πρώτη στιγµή που έµαθε πως ο 
σύζυγός της ήταν αγνοούµενος ξε-
κίνησε µια µαραθώνια πορεία ανα-
ζήτησής του.

Παράλληλα, σύµφωνα µε την 
Καλλιόπη Πάλµα, η µητέρα έκανε 
δύο και τρεις δουλειές για να επι-
βιώσει η οικογένεια, ενώ ποτέ δεν 
άφησε τα παιδιά της να νιώσουν 
ντροπή γιατί ήταν παιδιά αγνοού-
µενου. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η 
Ανδριανή έµαθε το 1996 από τον 
αστυνοµικό Χριστάκη Ευσταθίου τι 
πραγµατικά συνέβαινε µε τον σύζυ-
γό της. Ενώ η Ανδριανή βρισκόταν 
σε στάση του λεωφορείου, ο Ευστα-
θίου προσφέρθηκε να τη µεταφέρει 
µε το αυτοκίνητό του στη δουλειά 
της και µέσα στο αυτοκίνητο τής 
είπε τι πραγµατικά συµβαίνει. Ο 

Ευσταθίου ήταν αποσπασµένος 
στην Επιτροπή Αγνοουµένων.

Πριν από αυτό η Ανδριανή ρω-
τούσε συνεχώς για τον σύζυγό της. 
Πριν µάθει το µυστικό, συνάντησε 
ακόµα και τον διοικητή του τάγµα-
τος, τον ∆ηµήτρη Αλευροµάγειρο, 
και ζήτησε πληροφορίες, όµως αυ-
τός της έλεγε διάφορα άσχετα, ότι 
π.χ. εξαρτάται από την ώρα που χά-
θηκε αν είναι νεκρός ή αγνοούµε-
νος.

Άρχισε να ρωτά όποιον µπορεί 
να γνώριζε κάτι για την τύχη του 
συζύγου της. Στο πλαίσιο αυτό, 
κάτοικος του Αγίου Παύλου τούς 
πληροφόρησε ότι είχε φωτογραφί-
ες του στρατιώτη αδελφού της µε 
άλλους συστρατιώτες του από το 
ίδιο φυλάκιο που υπηρετούσε και ο 
Χαράλαµπος, οι οποίες λήφθηκαν 
πριν από την εισβολή.

Από εκεί η οικογένεια ξεκίνησε 
να βρίσκει πρόσωπα που γνώριζαν. 
Πήγαν σε διάφορους που υπηρέ-
τησαν είτε σαν απλοί στρατιώτες 
ή σαν αξιωµατικοί του τάγµατος, 
περιλαµβανοµένου και του Νίκου 
Κουτσού, το 1997. 

Ο κ. Κουτσού αναγνώρισε κά-
ποια πρόσωπα στις φωτογραφίες, 
τους οποίους η οικογένεια συνά-
ντησε και πήρε πληροφορίες. Βρή-
καν και τον άνθρωπο ο οποίος τους 
φόρτωνε στο φορτηγό και τους 
έδωσε πληροφορίες για το ποιοι 
συνέδραµαν στο φόρτωµα. Έφτα-
σαν µέχρι την Αθήνα, όπου υπήρ-
χε ακόµα ένας µάρτυρας, ο οποίος 
τους είπε ότι όταν γινόταν υποχώ-
ρηση κανένας δεν ειδοποίησε τους 
στρατιώτες του συγκεκριµένου 
φυλακίου, µε αποτέλεσµα να συλ-
ληφθούν και να εκτελεστούν από 
τους Τούρκους.

Η Ανδριανή Πάλµα έφτασε µέ-
χρι και τον Πρόεδρο Γλ. Κληρίδη, 
αλλά παρά τις υποσχέσεις δεν έγινε 
τίποτε.

«Αντί στις παιδικές χαρές 
µεγαλώσαµε στα γραφεία της 
Επιτροπής Αγνοουµένων...»

Καλλιόπη Πάλμα: Το κράτος μάς εκμεταλλεύθηκε και 
μας συμπεριφέρθηκε σκληρά

Οι πληγές  
αιµορραγούν ακόµα...

Πέρασε σχεδόν µισός αιώνας 
από τα γεγονότα του 1974 και οι 
πληγές που αφορούν τους αγνο-
ούµενους ακόµα δεν έχουν κλεί-
σει. Πρώτα εξ υπαιτιότητας της 
Τουρκίας, η οποία σε πολλές πε-
ριπτώσεις αρνείται να δώσει όλα 
τα στοιχεία για τις συνθήκες που 
χάθηκαν αρκετοί αγνοούµενοι.

Ευθύνες όµως καταλογίζονται 
και στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, 
η οποία επέδειξε πρωτοφανή 
αδιαφορία και αµέλεια, κάτι που 
επιβεβαιώθηκε και από την Επι-
τροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµά-
των της Βουλής την περασµένη 
∆ευτέρα 13 Σεπτεµβρίου.

Από τη συνεδρίαση της Επι-
τροπής επιβεβαιώθηκαν τα 
ρεπορτάζ της «Κυριακάτικης 
Χαραυγής» της 5ης και 12ης Σε-
πτεµβρίου για την εγκληµατική 
αµέλεια που επέδειξαν οι Αρ-
χές κατά την ταφή των νεκρών 
της τουρκικής εισβολής και την 
αδιαφορία που επιδείχθηκε στη 
συνέχεια για ενηµέρωση των οι-
κογενειών.

Αφού η Ανδριανή Πάλµα έπαιρ-
νε συνέχεια κούφιες υποσχέσεις ότι 
θα γίνουν εκταφές, σύµφωνα µε την 
Καλλιόπη Πάλµα, αποφάσισε να πάει 
η ίδια να σκάψει τους τάφους για να 
βρει το σύζυγό της. Έτσι, µαζί µε τη 
Μαρούλα Σιάµισιη το 1998 πήγαν 
στο κοιµητήριο και ξεκίνησαν µόνες 
τους εκταφές. Η ενέργειά τους προ-
κάλεσε σοκ στην κοινή γνώµη, µε 
αποτέλεσµα το κράτος να αποφασί-
σει να κάνει το ίδιο τις εκταφές.

Περιγράφοντας τα όσα πέρασε η 
οικογένειά της µε ευθύνη του κρά-
τους, υπέδειξε µε παράπονο πως 
όταν ήταν παιδιά, αντί να µεγαλώ-
νουν στα πάρκα και στις αλάνες παί-

ζοντας µε τα άλλα παιδιά, µεγάλω-
ναν µέσα στα κυβερνητικά γραφεία 
ψάχνοντας πληροφορίες για τον πα-
τέρα τους.

Τόνισε παράλληλα πως δεν έχουν 
καµιά εκδικητική διάθεση εναντί-
ον οποιουδήποτε, αλλά ζητούν το 
κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του, 
αφού οι αρµόδιοι εκείνη την περίοδο 
δεν δρούσαν αυτόβουλα αλλά δρού-
σαν µε εντολές του κράτους.

Η Καλλιόπη Πάλµα εκφρά-
ζει ακόµη το παράπονο ότι κανείς 
δεν σταµάτησε το µαρτύριο αυτών 
των γυναικών. Αντίθετα, τις άφη-
σαν να τρέχουν µε µια φωτογραφία 
κρεµασµένη στο λαιµό τους και κρα-

τώντας τα µωρά τους έτρεχαν και 
γύρευαν τον σύζυγο, τον γιο, τον πα-
τέρα, ενώ κάποιοι γνώριζαν…

Και το χειρότερο ήταν πως στη 
συνέχεια οι γυναίκες αυτές, όταν 
προσέφυγαν στα δικαστήρια, απαξι-
ώθηκαν από το ίδιο το κράτος.

Σηµειώνει επίσης και τον απάν-
θρωπο τρόπο µε τον οποίο αντιµε-
τωπίστηκαν οι οικογένειες µέσα 
στις αίθουσες των δικαστηρίων από 
κρατικούς λειτουργούς που επιχει-
ρούσαν να τους παρουσιάσουν ως 
ψεύτες!

Αν πριν 30 χρόνια έλεγαν την 
αλήθεια, σηµείωσε, τα πράγµατα θα 
ήταν διαφορετικά.

Η αυτόβουλη εκταφή που συγκλόνισε το παγκύπριο

Εξευτελιστική 
συμπεριφορά μέσα 

στο δικαστήριο 
αντιμετώπισαν οι 

οικογένειες
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Η ελπίδα δεν πνίγεται, 
παρά το αίμα που έχυσε ο 

εθνικισμός και ο σοβινισμός

Του 
Κωστή Πιτσιλλούδη

Δύο άνθρωποι διηγούνται στη «Χαραυγή» 
πώς μαύρισε η ψυχή τους από το θάνατο που 
έσπειρε ο εθνικισμός και ο σοβινισμός κατά 
τις διακοινοτικές ταραχές του 1963-64 και 
κατά τον πόλεμο του 1974.

Οικογένειες που βάφτηκαν στα μαύρα για-
τί το μίσος και η διαίρεση του λαού της Κύ-
πρου που χύθηκε και από τις δύο πλευρές τε-
λικά ξεπλύθηκε με το αίμα των παιδιών, των 
πατεράδων και των αδελφών τους. 

Ο λαός όμως έχει τη σοφία να αντιλαμ-
βάνεται ότι δεν έχει τίποτα να κερδίσει με τη 
μισαλλοδοξία και την εκδίκηση. Μαζί με τη 
συνάδελφο της «Yeni Duzen», Ντεριά Ουλού-
πατλι, επισκεφθήκαμε έναν Ελληνοκύπριο 
και έναν Τουρκοκύπριο, οι οποίοι ναι μεν 
πλήγηκαν από τις σφαίρες του εθνικισμού, 
αλλά γυρίζουν τη σελίδα και κοιτάνε το μέλ-
λον της Κύπρου, το οποίο ανήκει στην ειρήνη 
και στην επανένωση.

Ο Ανδρέας Κολόμβος, πρόσφυγας από τη 
Μηλιά Αμμοχώστου και κάτοικος Λιβαδιών 
Λάρνακας, έχασε τον αδελφό του, Αρτέμη 
Κολόμβο, από Τουρκοκυπρίους ενόσω υπη-
ρετούσε τη στρατιωτική του θητεία στο λιμάνι 
της Αμμοχώστου στις 20 Ιουλίου 1974.

Κατά την πρώτη μέρα της εισβολής, εξι-
στόρησε ο κ. Κολόμβος, o αδελφός του, ηλι-
κίας 19 ετών (γέννημα 1955), ήταν ο πρώτος 
νεκρός από μια ομάδα 21 στρατιωτών. «Ο 
αδελφός μου συμμετείχε στις μάχες με τους 
Τουρκοκυπρίους έξω από τα τείχη της Αμ-
μοχώστου, κοντά στις πολωνικές παράγκες. 
Σύμφωνα με όσα ακούσαμε, ο αδερφός μου 
ήταν ο πρώτος που πέθανε στη μάχη», ανέ-
φερε και γνωστοποίησε ότι έθαψαν τον Αρτέ-
μη Κολόμβο στην περιοχή Σταυρού, εκεί που 
βρίσκεται τώρα το στρατιωτικά ελεγχόμενο 
τμήμα της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώ-
στου. «Υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες για το 
πού ακριβώς θάφτηκε. 

Το όνομα του αδελφού μου βρίσκεται αυτή 
τη στιγμή στη λίστα των αγνοουμένων, αλλά 
δεν έχουμε ακόμη αποτελέσματα, αν και 
έχουμε μεταβιβάσει στην τ/κ ηγεσία τις πλη-
ροφορίες που έχουμε και ότι θέλουμε να πά-
ρουμε τα λείψανα του αδερφού μας. Δεν θα 
στοιχίσει κάτι στην Τουρκία να θάψουμε τον 
αδελφό μας όπως του αρμόζει και σύμφωνα 
με τα έθιμά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πολλοί νέοι, όπως και ο αδελφός του, 
τόνισε, πέθαναν κατά τη διάρκεια του πολέ-
μου, υπογραμμίζοντας ότι αυτό που συνέβη 
το 1974 ήταν μεγάλη αδικία και για τις δύο 
πλευρές.

Μετά το άνοιγμα των οδοφραγμάτων 
(2003), ανέφερε, προσπάθησε να μάθει ποιοι 
Τουρκοκύπριοι πέθαναν κατά τη διάρκεια 
της μάχης στα τείχη της Αμμοχώστου. «Επι-
σκέφθηκα έναν τάφο ενός Τουρκοκυπρίου 
που είχε πεθάνει την ίδια μέρα που πέθανε 
ο αδελφός μου. Η πρόθεσή μου ήταν να βρω 
κι άλλους, αλλά αφού πήγα στον πρώτο δεν 

βρήκα τη δύναμη να επισκεφτώ κι άλλους. 
Κανείς δεν πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
αφαιρέσει μία ζωή», τόνισε.

Όπως δήλωσε ο πατέρας του, Γιώργος Κο-
λόμβος, πέθανε από καρδιακή προσβολή το 
1978, τέσσερα χρόνια μετά τον αδελφό του. 
«Ο χαμός του αδελφού μου πιστεύω συνέ-
βαλε στο θάνατο του πατέρα μου καθώς είχε 
μία μόνιμη θλίψη. Πρέπει να πούμε ότι ποτέ 
δεν είχε ο πατέρας μου εχθρότητα απέναντι 
στους Τ/κ, παρά το τι συνέβη», συμπλήρωσε 
και υπογράμμισε πως ουδέποτε ο ίδιος είχε 
αναπτύξει μίσος προς τους Τουρκοκυπρίους, 
αλλά ούτε και οι τέσσερις του αδελφές.

Από την πλευρά του, ο Αλπέρ Μπεκίρ 
(γέννημα: 1955), πρόσφυγας από το τότε μει-
κτό χωριό Άγιος Θεόδωρος της Λάρνακας και 

κάτοικος του Άγιου Σέργιου, ανέφερε ότι ο 
πατέρας του, Μπεκίρ Εντέμ, σκοτώθηκε από 
Ελληνοκυπρίους στο χωριό του το 1964, όταν 
ήταν 44 ετών. «Κατά την περίοδο 1963-64 
στο χωριό μου οι άνθρωποι σκότωναν συνε-
χώς ο ένας τον άλλον δημιουργώντας έναν 
αιματηρό φαύλο κύκλο.

Την ίδια ημέρα που σκοτώθηκε ο πατέ-
ρας μου ένας Ελληνοκύπριος είχε σκοτωθεί 
από Τουρκοκύπριο. Εκείνη την ημέρα ο πα-
τέρας μου πήγε στα χωράφια», εξιστόρησε 
και στη συνέχεια τόνισε ότι δεν μπορούσαν 
να βρουν τον πατέρα του, που ήταν άφαντος 
για μία ολόκληρη εβδομάδα, αλλά η μητέρα 
του ήταν σίγουρη ότι είχε πεθάνει. «Η μητέρα 
μου έκλαιγε συνεχώς για μία εβδομάδα, μέχρι 
που βρέθηκε ο πατέρας μου από ένα σκύλο 

ενός βοσκού κάτω από ένα δέντρο», ανέφερε 
χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μπεκίρ πρόσθεσε πως συναντιότανε 
με το δολοφόνο του πατέρα του στον Άγιο 
Θεόδωρο πρόσωπο με πρόσωπο επί 10 ολό-
κληρα χρόνια. «Μέχρι το 1974 ήμασταν με 
την υποψία ποιος είναι. Μετά οι υποψίες μας 
επιβεβαιώθηκαν, καθώς μάρτυρες της δολο-
φονίας μάς επαλήθευσαν πως πρόκειται για 
το ίδιο άτομο», ανέφερε.

Ο πατέρας του, σημείωσε, είναι τώρα 
θαμμένος στο τουρκοκυπριακό νεκροταφείο 
της Κοφίνου, προσθέτοντας πως πηγαίνει 
κατά καιρούς και επισκέπτεται τον τάφο του, 
ενώ τόνισε πως ουδέποτε είδε τους Ε/κ ως 
εχθρούς, παρόλο που ο πατέρας του σκοτώ-
θηκε από Ελληνοκύπριο.

Ένας Ε/κ και ένας Τ/κ γυρίζουν τη σελίδα της εκδίκησης και κοιτάνε το μέλλον 
της Κύπρου, το οποίο ανήκει στην ειρήνη και στην επανένωση

Τα λάθη του παρελθόντος δεν πρέπει να επαναληφθούν
«Δεν θέλω εκδίκηση για τη δολοφονία του 

αδελφού μου. Αντίθετα, θέλω να δημιουργή-
σω ισχυρές φιλίες με τους Τουρκοκυπρίους 
και να στείλω ένα μήνυμα σε όλους να τους 
δουν ως αδέλφια, στο δρόμο που χάραξε ο 
μακαρίτης ο Δημήτρης Χριστόφιας», ανέφερε 
ο κ. Κολόμβος.

Σημείωσε ότι και οι δύο κοινότητες πρέπει 
να είναι μαζί, σαν μία γροθιά, για να επιτευ-
χθεί η ειρήνη και η αποστρατιωτικοποίηση 

του νησιού μας. «Πρέπει να γίνουμε ένα σύ-
νολο, να μάθουμε να εμπιστευόμαστε και να 
εξαλείφουμε το μίσος μεταξύ μας, για να μην 
επαναλάβουμε τα ίδια λάθη του παρελθό-
ντος», κατέληξε.

«Δραστηριοποιούμαι εδώ και χρόνια για 
να φέρω την ειρήνη στο νησί και θα συνεχί-
σω να το κάνω. Δεν τρέφω κακία προς τους 
Ε/κ που σκότωσαν τον πατέρα μου. Για αυτόν 
το λόγο δέχτηκα κριτική και από την οικογέ-
νειά μου. Οι θείοι μου ένιωσαν προσβεβλημέ-
νοι από τη στάση μου. Πλήρωσα ένα μεγάλο 
τίμημα, αλλά μεγάλωσα χωρίς πατέρα και θα 
συνεχίσω να παλεύω για την ειρήνη, ούτως 

ώστε κανένα παιδί να μη μεγαλώσει χωρίς 
πατέρα», δήλωσε ο κ. Μπακίρ και εξήγησε ότι 
προσπαθεί να αξιολογεί τι συνέβη βλέποντας 
μέσα από το ιστορικό πλαίσιο της τότε επο-
χής. 

Καταλήγοντας, ο κ. Μπακίρ υπογράμμισε 
πως η νεολαία πρέπει επίσης να παλέψει 
για μία διαρκή ειρήνη, προσθέτοντας πως 
μαζί με τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών και τα πολιτικά κόμματα πρέπει 
να ενωθούν για να διατηρήσουμε την ελπί-
δα ζωντανή. «Τα λάθη του παρελθόντος δεν 
πρέπει να επαναληφθούν. Πρέπει να τεθούν 
τα θεμέλια για μία σταθερή και διαρκή ειρή-
νη, στην οποία κανείς δεν θα πεθαίνει πια», 
συμπλήρωσε.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η κυβέρνηση ετοιµάζει και άλλα δώρα για 
τις τράπεζες και τα ταµεία - γύπες τα οποία 
αγοράζουν δάνεια, τα οποία επίσης έχουν 
ενταχθεί στο πολυδιαφηµισµένο Σχέδιο Ανά-
καµψης και Ανθεκτικότητας.

Το νέο πακέτο νοµοσχεδίων αποτελεί 
µέρος του ευρύτερου άξονα του σχεδίου µε 
τίτλο «∆ιασφάλιση της δηµοσιονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας», για το 
οποίο έχουν δεσµευτεί συνολικά 44,5 εκατ. 
ευρώ από τα χρήµατα τα οποία θα λάβει η 
Κύπρος από την ΕΕ. 

Ο συγκεκριµένος άξονας περιλαµβάνει τα 

ακόλουθα 12 σηµεία, τα οποία έχουν πολλα-
πλές επιπτώσεις στους δανειολήπτες:

• Ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου 
για τη ∆ιαχείριση Κρίσεων στα Πιστωτικά 
Ιδρύµατα.

• Πλαίσιο και Σχέδιο ∆ράσης για αντιµε-
τώπιση των µη εξυπηρετούµενων δανεί-
ων (ΜΕ∆) (σ.σ: πρόκειται για το νέο πακέτο 
νοµοσχεδίων το οποίο κατατέθηκε στη Βου-
λή).

• Βελτίωση του πλαισίου αφερεγγυότητας.
•  Νέο νοµικό πλαίσιο και µηχανισµό 

ανταλλαγής δεδοµένων για την αξιολόγηση 

της πιστοληπτικής ικανότητας πελατών από 
τα πιστωτικά ιδρύµατα.

• Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη µη-
τρώου παρακολούθησης υποχρεώσεων – 
δηµιουργία αρχείου µε τις ανεκπλήρωτες 
υποχρεώσεις / οφειλές (π.χ. φόρο εισοδήµα-
τος, Φ.Π.Α., τέλη δηµοτικών αρχών) οποιασ-
δήποτε οντότητας (φορολογούµενοι πολίτες, 
εταιρείες, αυτοεργοδοτούµενοι, σωµατεία 
κτλ.) προς την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.

• Ενίσχυση της εποπτείας των ασφαλιστι-
κών και συνταξιοδοτικών ταµείων.

• Βελτίωση της εισπρακτικής ικανότητας 

και της αποτελεσµατικότητας του Τµήµατος 
Φορολογίας.

• Στρατηγική για την καταπολέµηση του 
χρηµατοοικονοµικού αναλφαβητισµού.

• Στρατηγική για την αντιµετώπιση ανε-
παρκειών του συστήµατος τίτλων ιδιοκτη-
σίας.

• Αντιµετώπιση του επιθετικού φορολογι-
κού σχεδιασµού.

• Ενίσχυση της εποπτικής λειτουργίας της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

• Εκσυγχρονισµός του συστήµατος τελω-
νείων και ηλεκτρονικών πληρωµών.

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Με δώρα στις τράπεζες και στα ταµεία 
- γύπες που αγοράζουν δάνεια ξεκινά η 
εφαρµογή του Σχεδίου Ανάκαµψης και 
Ανθεκτικότητας.
Το σχέδιο διαφηµίστηκε από την 
κυβέρνηση ως το όχηµα το οποίο 
θα επιφέρει αλλαγές προς όφελος 
της κοινωνίας. Ενδεικτικό όµως των 
προτεραιοτήτων της κυβέρνησης είναι το 
γεγονός ότι το πρώτο πακέτο νοµοσχεδίων 
που κατατέθηκε στη Βουλή, και το οποίο 

αποτελεί προϋπόθεση για συνέχιση του 
σχεδίου, αφορά την παραχώρηση νέων 
διευκολύνσεων προς τις τράπεζες και 
τα ταµεία-γύπες που αγοράζουν δάνεια, 
για το θέµα των µη εξυπηρετούµενων 
δανείων.
Συγκεκριµένα, το πακέτο προνοεί µεταξύ 
άλλων την παραχώρηση στις τράπεζες 
και στα ταµεία απεριόριστης πρόσβασης 
όλων των δεδοµένων των δανειοληπτών 
αλλά και των εγγυητών τους, τόσο στις 

τράπεζες όσο και στο Κτηµατολόγιο. 
Ετοιµάζεται επίσης νέο νοµικό πλαίσιο 
και µηχανισµός ανταλλαγής δεδοµένων 
των πελατών µεταξύ των πιστωτικών 
ιδρυµάτων, αλλά και µητρώο στο οποίο 
θα καταχωρίζονται όλες οι οφειλές 
και υποχρεώσεις των πολιτών και των 
εταιρειών στο κράτος.
Σηµειώνεται ότι οι δράσεις που 
περιλαµβάνονται στο σχέδιο ετοιµάστηκαν 
από την κυβέρνηση και εγκρίθηκαν από 

την Κοµισιόν. Επισηµαίνεται επίσης 
ότι η εκταµίευση των κονδυλίων που 
δικαιούται η Κύπρος (1,2 δις ευρώ) θα 
γίνεται σταδιακά, ενώ θα υπάρχουν 
συνεχείς αξιολογήσεις και ασφυκτικά 
χρονοδιαγράµµατα. ∆ηλαδή θα 
ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία περίπου 
που ακολουθήθηκε την εποχή της 
Τρόικας, µε τη διαφορά ότι αντί µνηµόνιο 
θα ονοµάζεται Σχέδιο Ανάκαµψης και 
Ανταγωνιστικότητας.

Με το πάτημα ενός κουμπιού θα έχουν όλα τα δεδομένα των δανειοληπτών αλλά και των εγγυητών
Με το νέο πακέτο νοµοσχεδίων το οποίο 

προωθεί η κυβέρνηση, οι τράπεζες και τα 
ταµεία - γύπες που αγοράζουν δάνεια θα 
µπορούν µε το πάτηµα ενός κουµπιού να 
πάρουν όλα τα δεδοµένα των δανειοληπτών 
καθώς και των εγγυητών.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό σηµείωµα το 
οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, το νέο πλαίσιο 
«διασφαλίζει την πρόσβαση των εταιρειών 
διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων στα 
τραπεζικά δεδοµένα των δανειοληπτών υπό 

τη διαχείρισή τους». Οι αλλαγές οι οποίες 
προωθούνται είναι πιο συγκεκριµένα οι ακό-
λουθες:

• Παραχώρηση σε όλους τους διαχειριστές 
πιστωτικών διευκολύνσεων δικαιώµατος για 
άµεση «πρόσβαση στη βάση δεδοµένων Άρ-
τεµις, καθώς επίσης στη βάση δεδοµένων του 
Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας».  

Σηµειώνεται ότι «διαχειριστές πιστωτι-
κών διευκολύνσεων» είναι όλες οι τράπεζες, 
εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, πιστωτικά 

ιδρύµατα τα οποία έχουν άδεια λειτουργίας 
και εποπτεύονται από αρµόδια Αρχή κρά-
τους - µέλους και τα οποία δικαιούνται να 
παρέχουν υπηρεσίες ή να είναι εγκατεστηµέ-
να µε υποκαταστήµατα στη ∆ηµοκρατία, και 
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα τα οποία αποτελούν 
θυγατρικές εταιρείες των πιο πάνω πιστωτι-
κών ιδρυµάτων.

• Εισαγωγή πρόνοιας ώστε όλες οι πληρο-
φορίες που δύναται να παρέχονται από τον 
διευθυντή του Τµήµατος Κτηµατολογίου στα 

πιστωτικά ιδρύµατα βάσει της υφιστάµενης 
νοµοθεσίας «να παρέχονται στο εξής και σε 
εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων καθώς και σε 
διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων».

• Εισαγωγή πρόνοιας ώστε σε περίπτωση 
αποστολής γνωστοποίησης στον ενυπόθηκο 
δανειολήπτη αναφορικά µε τη µεταβίβαση 
υποθήκης δανείου «να µην αποστέλλεται για 
δεύτερη φορά η σχετική γνωστοποίηση από 
τον διευθυντή του Τµήµατος Κτηµατολογί-
ου».

17 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ενώ οι τράπεζες και τα ταμεία - γύπες προτιμούν τις εκποιήσεις
Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η παραχώ-

ρηση στις τράπεζες και τα ταµεία - γύπες 
όλων των δεδοµένων των δανειοληπτών και 
των εγγυητών στις τράπεζες και το Κτηµα-
τολόγιο θα βοηθήσει στην προώθηση των 
αναδιαρθρώσεων. 

Παρά ταύτα, τα στοιχεία τη διαψεύδουν, 
αφού δείχνουν ότι οι τράπεζες και τα ταµεία 
- γύπες προτιµούν τις εκποιήσεις.

Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια ανέρχονται 

συνολικά στα 17 δις ευρώ περίπου, εκ των 
οποίων ελάχιστα βρίσκονται κάτω από ανα-
διάρθρωση. 

Αντίθετα, τα ακίνητα τα οποία βγήκαν 
σε πλειστηριασµό τα τελευταία χρόνια είναι 
πολύ µεγαλύτερης αξίας.

Από τα 17 δις ευρώ ΜΕ∆ τα 12 δις ευρώ 
περίπου βρίσκονται στις εταιρείες εξαγοράς 
πιστώσεων, ενώ 5,14 δις ευρώ βρίσκονται 
στις τράπεζες.

Παρά το γεγονός ότι η Κεντρική Τράπε-
ζα δεν έχει ανακοινώσει ποτέ πόσα από τα 
δάνεια τα οποία βρίσκονται στις εταιρείες 
εξαγοράς πιστώσεων είναι κάτω από αναδι-
άρθρωση, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν ότι 
το ποσοστό είναι πολύ χαµηλό. Αντίθετα, οι 
εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων καταχωρί-
ζουν καθηµερινά νέες ειδοποιήσεις για πλει-
στηριασµούς.

Στις τράπεζες από τα 5,14 δις ΜΕ∆ µόνο 

2,31 δις ευρώ βρίσκονται κάτω από αναδιάρ-
θρωση (ή ποσοστό 45%). Μάλιστα στα εγχώ-
ρια νοικοκυριά (1,19 δις ευρώ από τα 2,76 
δις ευρώ) και τις εγχώριες επιχειρήσεις (0,94 
δις ευρώ από τα 2,16 δις ευρώ) το ποσοστό 
είναι ακόµη πιο χαµηλό (43% περίπου). 

Αυτό σηµαίνει ότι περισσότερα από τα 
µισά ΜΕ∆ δεν βρίσκονται κάτω από αναδι-
άρθρωση (κάποια για σειρά ετών) και κινδυ-
νεύουν άµεσα µε εκποίηση.

Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τραπεζών και μητρώου με όλες τις υποχρεώσεις πολιτών και εταιρειών στο κράτος
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Με δώρα στις τράπεζες και στα 
ταμεία - γύπες ξεκινά το Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Θα έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα 
δεδοµένα δανειοληπτών και εγγυητών, τόσο 

στις τράπεζες όσο και στο Κτηµατολόγιο
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Συνέντευξη στη 
Νίκη Κουλέρµου

«Οι τελευταίες συναντήσεις στην 
Αίγυπτο από πολιτικής πλευράς 
ήταν επιτυχία, αλλά από πρακτικής 
πλευράς η κατάσταση για τους υδρο-
γονάνθρακες δεν έχει αλλάξει, πα-
ραµένει δύσκολη», επισηµαίνει ο δρ 
Χαράλαµπος Ελληνας και εξηγεί:

Οι µεγάλες εταιρείες πετρελαίου 
και φυσικού αερίου έχουν προειδο-
ποιηθεί ότι πρέπει να είναι έτοιµες 
για σηµαντική πτώση στη ζήτηση 
ορυκτών καυσίµων, προκειµένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της Συµφωνίας 
του Παρισιού, δηλαδή να κρατηθεί η 
αύξηση θερµοκρασίας στο όχι περισ-
σότερο από 1,5°C αυτόν τον αιώνα. 
Σαν αποτέλεσµα, οι εταιρείες ανακα-
τευθύνουν τις στρατηγικές τους για 
το µέλλον. Για παράδειγµα, η ισπανι-
κή Repsol ανακοίνωσε τελευταία ότι 
εγκαταλείπει 11 χώρες στις οποίες 
οι έρευνες δεν έχουν προχωρήσει σε 
παραγωγή, συµπεριλαµβανοµένης 
και της Ελλάδας, για να συγκεντρω-
θεί σε περιοχές µε µεγαλύτερα αντα-
γωνιστικά πλεονεκτήµατα. Κάτι πα-
ρόµοιο κάνουν και η Shell και η BP.

Στην Κύπρο η ExxonMobil επι-
στρέφει για να συµπληρώσει αυτά 
που είχε ήδη προγραµµατίσει. Η επι-
βεβαιωτική γεώτρηση στο «Γλαύκος» 
θα γίνει γιατί όταν επιβεβαιώσει πο-
σότητες φυσικού αερίου, η εταιρεία 
µπορεί να το συµπεριλάβει στα βιβλία 
της σαν περιουσιακό απόθεµα. Το να 
προχωρήσει όµως σε έργα ανάπτυ-
ξης του κοιτάσµατος είναι κάτι άλλο. 
Παρόλο που για διάφορους προσωρι-
νούς λόγους η τιµή φυσικού αερίου 
τώρα είναι ψηλή, η Fitch προβλέπει 
ότι θα πέσει γύρω στα $5/mmbtu 
(ανά περίπου χίλια κυβικά πόδια) µέ-
χρι το 2022/23. Με τέτοιες τιµές είναι 
αδύνατο να προχωρήσουν νέα έργα 
στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ένα έργο σαν το «Αφροδίτη» ή 
το «Γλαύκος» χρειάζεται περίπου 20 
χρόνια συνεχούς παραγωγής στις 
ποσότητες βάσει των οποίων πάρ-
θηκε η επενδυτική απόφαση για να 
αποδώσει τα αναµενόµενα κέρδη. Η 
τιµή φυσικού αερίου που κάνει αυτά 
τα έργα οικονοµικά βιώσιµα -όπως 
επίσης και τον αγωγό EastMed- είναι 
γύρω στα $7,50/mmbtu. ∆ηλαδή µε 

$5/mmbtu έργο δεν γίνεται. Αρκεί 
να αναφέρω ότι µεταξύ 2015-2020 
η µέση τιµή στην Ευρώπη ήταν περί-
που $5.50/mmbtu.

Παρόµοιες προκλήσεις ισχύουν 
και για το «Αφροδίτη». Ένα πράγµα 
είναι οι διακρατικές συµφωνίες και 
άλλο οι επενδύσεις. Οι µεν είναι πολι-
τικές ασκήσεις σε χαρτί, οι δε χρειάζο-
νται εταιρείες που να είναι έτοιµες να 
ρισκάρουν δισεκατοµµύρια δολάρια, 
κάτι που δεν κάνουν εκτός αν τα κέρ-
δη είναι στα επίπεδα που απαιτούν.

Ο αγωγός προς την Αίγυπτο 
θα γίνει µόνο αν βρεθούν 
αγοραστές του φ.α. 

Όσον αφορά στην ερώτηση για τον 
αγωγό προς την Αίγυπτο, ο κ. Έλλη-
νας είναι κατηγορηµατικός: Ο αγω-
γός θα κατασκευαστεί µόνο αν βρε-
θούν αγοραστές του φυσικού αερίου, 
κάτι που δεν έχει γίνει. Μιλούν αλλά 
συµφωνία δεν κλείνει.

Η Chevron (µια εκ των εταιρειών 
που ανέλαβε το «Αφροδίτη») και η 
ExxonMobil µείωσαν πρόσφατα τις 
κεφαλαιουχικές τους δαπάνες σηµα-
ντικά µέχρι το 2025. Προτεραιότητά 
τους είναι να µειώσουν τα χρέη τους, 
να επενδύσουν στην επαναγορά των 
µετοχών τους και να αυξήσουν τα µε-
ρίσµατα στους µετόχους τους.

Και οι δύο εταιρείες µετατοπίζουν 
τη µελλοντική παραγωγή τους σε 
περιοχές χαµηλού κόστους, εύκολης 
παραγωγής, υψηλών αποδόσεων και 

-κάτω από πίεση λόγω κλιµατικής 
αλλαγής- χαµηλότερης έντασης άν-
θρακα. Η Ανατολική Μεσόγειος δεν 
ταιριάζει σε αυτά και δεν βρίσκεται 
πλέον στη λίστα υψηλής προτεραιό-
τητας αυτών των εταιρειών.

Στην Αίγυπτο συνεχίζουν οι γεω-
τρήσεις, γιατί η χώρα έχει εσωτερική 
αγορά µε µεγάλη ζήτηση και πληρώ-
νει καλές τιµές. Αλλά και στην Αί-
γυπτο δεν επενδύουν σε τερµατικά 
LNG, αλλά σε νέα πετροχηµικά έργα, 
στα οποία η ζήτηση φυσικού αερίου 
συνεχίζει βαθιά στο µέλλον.

Με τη µελλοντική ζήτηση πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου να είναι 
εξαιρετικά αβέβαιη -λόγω της επί-
δρασης της κλιµατικής αλλαγής- το 
κυνήγι αφορά στα προνοµιούχα απο-
θέµατα µε το χαµηλότερο κόστος, τις 
χαµηλότερες εκποµπές άνθρακα, και 
τις ταχύτερες αποπληρωµές. Αυτά 
έχουν τη µεγαλύτερη πιθανότητα 
εµπορευµατοποίησης. Οι πετρελαϊ-
κές εταιρείες επιδιώκουν τώρα «αξία 
πάνω από ποσότητες». Η Ανατολική 
Μεσόγειος δεν ανταποκρίνεται σε αυ-
τές τις απαιτήσεις.

Μειώθηκε το ενδιαφέρον  
για τον EastMed

Στην Κύπρο προτεραιότητα πρέπει 
να δοθεί στην αύξηση ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας σε µεγάλη κλίµακα, 
µέχρι και 50% της ολικής ηλεκτρικής 
ενέργειας. Είναι τεχνικά εφικτό και 
θα συµβάλει σε µεγάλη πτώση των 

τιµών, που τώρα αυξάνονται αµείλι-
κτα.

Με την Ευρώπη να προχωρεί 
ακάθεκτα προς καθαρή ενέργεια και 
ανανεώσιµες πηγές, η µελλοντική 
ζήτηση φυσικού αερίου θα µειώνεται 
συνεχώς. Η Ε.Ε. έχει θέσει σαν στό-
χους µείωση εκποµπών θερµοκηπί-
ου (ρύπων) 55% µέχρι το 2030 και 
µηδενικές εκποµπές µέχρι το 2050. 
Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, 
η χρήση φυσικού αερίου πρέπει να 
µειωθεί περίπου κατά ένα τρίτο µέχρι 
το 2030 και σε πολύ χαµηλά επίπεδα 
µέχρι το 2050. Η ΕΕ έχει όλο το φυσι-
κό αέριο που χρειάζεται, ιδιαίτερα µε 
τον αγωγό Nord Stream 2 να αρχί-
ζει λειτουργία την 1η Οκτωβρίου, µε 
δυναµικότητα να παρέχει 55 εκατοµ. 
κυβικά µέτρα το χρόνο (bcm/yr) σε 
χαµηλές τιµές, µέχρι και $4/mmbtu –
κάτι που δεν µπορεί να ανταγωνιστεί 
ο EastMed. Γι’ αυτό η ΕΕ δεν χρειά-
ζεται τον αγωγό EastMed και έχουν 
κοπάσει οι συζητήσεις.

Επίσης στο Ισραήλ µε την αποχώ-
ρηση της κυβέρνησης Νετανιάχου 
µειώθηκε ο ενθουσιασµός για τον 
EastMed. Η νέα κυβέρνηση προωθεί 
περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και 
ανανεώσιµες πηγές. Έχει ανακοινώ-
σει ότι θέτει εθνικό στόχο τη µείωση 
των εκποµπών άνθρακα κατά τουλά-
χιστον 85% από τα επίπεδα το 2015. 
Ανακοίνωσε επίσης ότι σταµατά τις 
άδειες εξερεύνησης για υδρογονάν-
θρακες στην ξηρά.

Φυσικό αέριο, αγωγός μεταφοράς 
και άλλα παραμύθια... 

«Άλλο οι πολιτικές συζητήσεις και άλλο το τι συμβαίνει 
στη διεθνή αγορά φυσικού αερίου»

Όσον αφορά τις ΑΠΕ, παγκόσµια, 
νέα έργα απονέµονται βάσει δηµο-
πρασιών και διεθνών ανταγωνιστι-
κών προσφορών και συνδυάζουν 
ΑΠΕ µε αποθήκευση ηλεκτρισµού, 
ούτως ώστε να εξασφαλίζεται συνε-
χής παροχή ενέργειας. Τέτοια έργα 
κατακυρώθηκαν φέτος στο Ισραήλ 
και στη Γερµανία σε τιµές γύρω στα 
4-5 ευρω-σεντ την κιλοβατώρα. Επί-
σης, αύξηση στην ηλεκτροκίνηση 
των µεταφορών και της θέρµανσης 
θα µπορούσε να προσφέρει ευέλικτες 
πηγές ζήτησης για να διατηρηθεί η 

ισορροπία στο ηλεκτρικό σύστηµα.
Η ΕΕ σύντοµα θα απαιτεί από την 

Κύπρο να αυξήσει σηµαντικά τους 
στόχους της για την κλιµατική αλ-
λαγή -στο πλαίσιο της µείωσης 55% 
των εκποµπών άνθρακα από την ΕΕ 
έως το 2030 και µηδενικές εκποµπές 
έως το 2050. Ως εκ τούτου, θα χρεια-
στεί υιοθέτηση ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας σε σηµαντικά αυξηµένη 
κλίµακα. Η Ελλάδα ήδη στοχεύει 61% 
της ζήτησης ηλεκτρισµού να παρέχε-
ται από ΑΠΕ µέχρι το 2030.

Μια πολύ πιο φιλόδοξη ανάπτυξη 

ΑΠΕ, όχι µόνο στην ηλεκτρική ενέρ-
γεια αλλά και στη θέρµανση και τις 
µεταφορές, θα γίνει απαραίτητη και 
αναπόφευκτη, αλλά αυτό θα απαι-
τήσει απλουστευµένες διαδικασίες 
για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά 
η αγορά ΑΠΕ και αποθήκευσης ηλε-
κτρικής ενέργειας. Αυτή τη στιγµή η 
Κύπρος είναι πολύ µακριά από αυτό, 
σε σηµείο που ακόµη και οι µέτρι-
οι στόχοι για την κλιµατική αλλαγή 
στο ισχύον Κυπριακό Εθνικό Σχέδιο 
Ενέργειας και Κλίµατος έως το 2030 
(NECP) είναι ανέφικτοι.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) σε σημαντικά αυξημένη κλίμακα

ΔΡ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

Αν 10 χρόνια µετά την επιβεβαιωτική γεώτρηση δεν µπορέσαµε να αναπτύξουµε το κοίτασµα «Αφροδίτη», γιατί να 
θεωρούµε ότι όπου να ‘ναι θα αξιοποιηθεί το φυσικό αέριο από το «Γλαύκος»; Πόσο βιώσιµος µπορεί να είναι µε 
τα σηµερινά δεδοµένα ο αγωγός φυσικού αερίου από το «Αφροδίτη»; Γιατί έχουν κοπάσει οι συζητήσεις για τον 
αγωγό EastMed; Αυτά και άλλα ερωτήµατα προκύπτουν εξ αφορµής των τελευταίων δηλώσεων της Υπουργού 

Ενέργειας για την επιστροφή του ενεργειακού κολοσσού EXXONMOBIL-QATAR PETROLEUM στο τεµάχιο 10 και 
την αναθέρµανση των συζητήσεων για κατασκευή αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου από το τεµάχιο «Αφροδίτη» 
στην Αίγυπτο. Ο εµπειρογνώµονας δρ Χαράλαµπος Ελληνας ρίχνει φως σε όλα, τονίζοντας ότι «άλλο οι πολιτικές 

συζητήσεις και άλλο το τι συµβαίνει στη διεθνή αγορά φυσικού αερίου».

“

”

Η επιβεβαιωτική γεώτρηση στο 
«Γλαύκος» θα γίνει γιατί όταν 

επιβεβαιώσει ποσότητες φυσικού 
αερίου, η εταιρεία µπορεί να το 

συµπεριλάβει στα βιβλία της 
σαν περιουσιακό απόθεµα. Το να 

προχωρήσει σε έργα ανάπτυξης του 
κοιτάσµατος, είναι κάτι άλλο.

Η Fitch προβλέπει ότι η τιµή του 
φυσικού αερίου θα πέσει γύρω 

στα $5/mmbtu (ανά περίπου χίλια 
κυβικά πόδια) µέχρι το 2022/23. 

Με τέτοιες τιµές ειναι αδύνατο 
να προχωρήσουν νέα έργα στην 

Ανατολική Μεσόγειο.

Στο Ισραήλ µε την αποχώρηση της 
κυβέρνησης Νετανιάχου µειώθηκε 
ο ενθουσιασµός για τον EastMed. 

Η νέα κυβέρνηση προωθεί 
την παραγωγή ενέργειας από 

ανανεώσιµες πηγές.



ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Από την πλευρά του ο ΓΓ της ΣΕΚ, Αν-
δρέας Μάτσας, επεσήµανε ότι θεσµικά έχει 
ξεκινήσει η διαδικασία ρύθµισης των δύο 
ζητηµάτων, καθώς βρίσκονται ενώπιον του 
Εργατικού Συµβουλευτικού Σώµατος, σε συ-
νάρτηση µε την τηλεργασία και τη στρατη-
γική απασχόλησης ξένων από τρίτες χώρες.

Υπογράµµισε πως το θέµα της αναλογι-
στικής προσαρµογής του 12% σε συνάρ-
τηση και µε την πρόνοια της υφιστάµενης 
νοµοθεσίας για διασύνδεση του ορίου αφυ-
πηρέτησης µε το προσδόκιµο ζωής θα συζη-

τηθούν στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης του 
συνταξιοδοτικού συστήµατος, θεωρώντας 
ότι έχουν ωριµάσει οι συνθήκες για να λυ-
θούν όλα τα ζητήµατα που συνδέονται µε το 
συνταξιοδοτικό.

«Πρώτιστο µέληµά µας είναι η βελτίωση 
των συνταξιοδοτικών ωφεληµάτων, ούτως 
ώστε να διασφαλίζουµε πως κανένας συντα-
ξιούχος δεν θα αµείβεται µε ποσά κάτω από 
το όριο της φτώχειας (σ.σ. €10.022 ανά έτος 
για νοικοκυριά ενός ατόµου), λαµβάνοντας 
υπόψιν τη βιωσιµότητα των Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και τις όποιες αναπροσαρµογές 
πρέπει να γίνουν», συµπλήρωσε.

Πρόσθεσε ότι η µεταρρύθµιση του συντα-
ξιοδοτικού συστήµατος θα πρέπει να περι-
λαµβάνει και την επέκταση του θεσµού του 
Ταµείου Προνοίας ως δεύτερου πυλώνα συ-
νταξιοδοτικών παροχών, για να µπορέσουµε 
να ενισχύσουµε ακόµη περισσότερο τα συ-
νταξιοδοτικά ωφελήµατα των εργαζοµένων.

Αναφερόµενος στον κατώτατο µισθό, ο κ. 
Μάτσας τόνισε ότι η διευθέτησή του θα βο-
ηθήσει στη βελτίωση των συνταξιοδοτικών 

ωφεληµάτων, θα ρυθµίσει καλύτερα την 
αγορά εργασίας και θα εδραιώσει την κοι-
νωνική οικονοµία της αγοράς.

«Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι έχει πα-
ρουσιαστεί ήδη το βασικό πλαίσιο της µε-
λέτης της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
(ILO), η οποία µαζί µε τις κατευθυντήριες 
που δίνονται από την Κοµισιόν ξεκαθαρί-
ζουν πως µέσα από τον κατώτατο µισθό τα 
οφέλη θα είναι σηµαντικά τόσο για τους ερ-
γαζόµενους όσο και για τις επιχειρήσεις», 
εξήγησε.

Του Κωστή Πιτσιλλούδη

Η Κύπρος βρίσκεται χαµηλά στο χάρτη των 
κοινωνικών διασφαλίσεων, µε τον κατώτατο 
µισθό να βρίσκεται κάτω από το 50% του 
µέσου µισθού της ΕΕ, ενώ οι οικονοµικές 
επιπτώσεις που επέφερε η πανδηµία 
ήρθαν για να επιδεινώσουν την οικονοµική 
κατάσταση των εργαζοµένων. Ως εκ τούτου, 

το συνδικαλιστικό κίνηµα επιµένει να 
θεσπιστεί µία νοµοθετική διαµόρφωση 
των κατώτατων µισθών. Ο διάλογος για 
τη θέσπιση κατώτατου µισθού µεταξύ 
Υπουργείου Εργασίας και κοινωνικών 
εταίρων αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι 
το τέλος του 2021, λαµβάνοντας υπόψη και 

τη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σηµειώνεται ότι 21 από τα 27 κράτη-µέλη 
της ΕΕ έχουν θεσπίσει εθνικούς κατώτατους 
µισθούς. Εξαίρεση αποτελούν η ∆ανία, η 
Ιταλία, η Κύπρος, η Αυστρία, η Φινλανδία 
και η Σουηδία.

Παράλληλα, οι συνταξιοδοτικές παροχές, 
αλλά και η κατάργηση του πέναλτι του 
12% για όσους πληρούν τα κριτήρια για να 
αφυπηρετήσουν στο 63ο έτος, είναι βασικές 
αρχές για το συνδικαλιστικό κίνηµα που 
µάχεται εδώ και χρόνια για τη διασφάλισή 
τους.

Πάµπης Κυρίτσης: Το πέναλτι του 12% της αφυπηρέτησης στο 63ο έτος είναι ένα µέτρο - τιµωρία και πρέπει να καταργηθεί
Ο ΓΓ της ΠΕΟ, Πάµπης Κυρίτσης, στις δη-

λώσεις του στη «Χ» ανέφερε πως η νοµοθε-
τική διαµόρφωση κατώτατων µισθών είναι 
επείγουσα ανάγκη.

Τόνισε ότι η θέση της ΠΕΟ είναι όπου δεν 
υπάρχουν κλαδικές συλλογικές συµβάσεις 
στις οποίες καθορίζεται κατώτατος µισθός, 
να γίνει νοµοθετική παρέµβαση ώστε αυτοί 
να γίνουν υποχρεωτικοί για όλους τους ερ-
γοδότες.

«Σε τοµείς που δεν καλύπτονται από συλ-
λογική σύµβαση, θα πρέπει να δηµιουργηθεί 
ένας µηχανισµός, µε τη συµµετοχή των κοι-
νωνικών εταίρων, µέσω του οποίου και µετά 
από συλλογικές διαπραγµατεύσεις να κα-
θορίζεται κατώτατος µισθός και µε τη σειρά 

της η Βουλή να τον επικυρώνει νοµοθετικά», 
εξήγησε.

Πρόσθεσε πως οι κατώτατοι µισθοί πρέ-
πει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
ζωής, να εξασφαλίζουν µία αξιοπρεπή δι-
αβίωση, αλλά και να συµβάλλουν στη συρ-
ρίκνωση του κοινωνικού χάσµατος και της 
κοινωνικής ανισότητας, καθώς είµαστε από 
τις χώρες µε τους πιο υψηλούς ρυθµούς δι-
εύρυνσης της κοινωνικής ανισότητας στην 
Ευρώπη.

Παρατήρησε ότι, εκτός από την προστασία 
των εργαζοµένων από την εκµετάλλευση και 
τη ρύθµιση των εργασιακών σχέσεων, οι κα-
τώτατοι µισθοί µπορούν να συµβάλουν και 
στην ανάπτυξη της οικονοµίας, διότι η ενί-

σχυση της καταναλωτικής ικανότητας των 
εργαζοµένων θα είναι ένα σηµαντικό εργα-
λείο για να υπάρξει αναθέρµανση της οικο-
νοµίας µετά από τις δύο µεγάλες κρίσεις που 
έχουµε βιώσει.

«Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να στηρι-
χθεί η αδύνατη πλευρά µε την παρεµβολή του 
Νόµου, της Πολιτείας και του κράτους. Εάν 
πράγµατι η κυβέρνηση θέλει να λειτουργήσει 
ως κυβέρνηση όλων των πολιτών και όχι των 
λίγων και εκλεκτών, οφείλει να προχωρήσει 
µαζί µας και να υλοποιήσουµε το σχεδιασµό 
µε τον οποίο, θεωρητικά, έχουµε συµφωνήσει 
όλοι», συµπλήρωσε.

Ο ΓΓ της ΠΕΟ, αναφερόµενος στο πέναλτι 
του 12% της αφυπηρέτησης στο 63ο έτος, τό-

νισε ότι είναι ένα µέτρο - τιµωρία και πρέπει 
να καταργηθεί. «Θα επιµένουµε µέχρι τέλους 
για την κατάργησή του, ενώ παράλληλα είµα-
στε έτοιµοι να συζητήσουµε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων µπορεί 
να λάβει τη σύνταξή του ένας πολίτης που 
φθάνει στο 63ο έτος», δήλωσε, ενώ υπο-
γράµµισε ότι το συνταξιοδοτικό ζήτηµα δεν 
αφορά µόνο το πέναλτι του 12%. «Ετοιµά-
ζουµε µία ολοκληρωµένη τοποθέτηση για 
το θέµα της επάρκειας αλλά και προοπτικής 
του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το ζή-
τηµα της επάρκειας των συντάξεων αλλά και 
ο τρόπος µε τον οποίο θα δίνεται πρέπει να 
συµβάλλουν στην ενίσχυση της αλληλεγγύης 
και της κοινωνικής συνοχής», υπογράµµισε.

Ιωσήφ Αναστασίου: Να θεσµοθετηθεί κατώτατος µισθός για όλους τους εργαζόµενους
Ο πρόεδρος της ∆ΕΟΚ, Ιωσήφ Αναστασίου, 

επεσήµανε ότι αποτελεί διαχρονική θέση της 
∆ΕΟΚ η θεσµοθέτηση κατώτατου µισθού για 
όλους τους εργαζόµενους.

Σηµείωσε παράλληλα ότι θα πρέπει να λη-
φθεί σοβαρά υπόψιν ποια µορφή θα λάβει ο 
κατώτατος µισθός. «∆ηλαδή, εάν θα λάβει 
τη µορφή ενός γενικού κατώτατου, ή αν θα 
αφορά τους απροστάτευτους συνδικαλιστικά 
εργαζόµενους, ή αν θα ρυθµιστεί στο πλαίσιο 
των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων. Εµείς 

θεωρούµε ότι κατά κύριο λόγο πρέπει να προ-
στατευθούν οι απροστάτευτοι εργαζόµενοι και 
εκεί που υπάρχουν συνδικαλιστικά οργανωµέ-
νοι εργαζόµενοι και συλλογικές συµβάσεις θα 
πρέπει να γίνει απόλυτα σεβαστό. ∆ιαφορετικά 
υπάρχει ο κίνδυνος της απορρύθµισης των 
µισθών και αποσταθεροποίησης του συστήµα-
τος», παρατήρησε και υπογράµµισε πως η 
Κοµισιόν έχει λάβει ξεκάθαρες αποφάσεις στο 
ζήτηµα αυτό, τονίζοντας ότι το κάθε κράτος-
µέλος θα πρέπει να διασφαλίζει αξιοπρεπείς 

µισθούς. Γνωστοποίησε επίσης ότι τα κράτη-
µέλη θα λογοδοτούν προς την Κοµισιόν για 
τις πρακτικές που θα εφαρµόζουν, όπως ορίζει 
σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία.

Ο κ. Αναστασίου αναφερόµενος στο συ-
νταξιοδοτικό τόνισε ότι υπάρχουν σηµαντικές 
παράµετροι που διαφοροποιούν την αναλογία 
εργαζοµένων και συντάξεων και ασκούν πιέ-
σεις στα συνταξιοδοτικά σχέδια, όπως το δηµο-
γραφικό, η αύξηση του προσδόκιµου ζωής και 
του δείκτη γεννήσεων. 

Η ∆ΕΟΚ, υπογράµµισε, θεωρεί πως το συ-
νταξιοδοτικό πρόβληµα πρέπει να λυθεί µε µία 
ολιστική προσέγγιση, καθώς πρέπει να δοθεί 
έµφαση στα Ταµεία Προνοίας, µε καθολική 
θέσπιση για όλους τους εργαζοµένους, αλλά 
και να εφαρµοστούν αποτελεσµατικές πολιτι-
κές για την ένταξη των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, ιδιαίτερα στα κεφάλαια της συµφι-
λίωσης οικογενειακών και επαγγελµατικών 
υποχρεώσεων και της επαγγελµατικής κατάρ-
τισης.

Ανδρέας Μάτσας: Κανένας συνταξιούχος να µην αµείβεται µε ποσά κάτω από το όριο της φτώχειας

Οι οικονοµικές συνθήκες επιβάλλουν τη 
νοµοθετική διαµόρφωση κατώτατων µισθών

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διεκδικούν 
µέτρα που θα απαµβλύνουν τις συνέπειες των 
οικονοµικών κρίσεων στους πιο αδύνατους

Μετά τις δύο συνεχόµενες οικονοµικές κρίσεις  
είναι η ώρα που πρέπει να στηριχθεί η αδύνατη πλευρά
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Θλίψη για το χαμό του Κυριάκου Ασπρομάλλη
Δεν τα κατάφερε τελικά ο Κυριάκος 

Ασπρομάλλης να νικήσει τον κορονοϊό 
και να επιστρέψει στο σπίτι του και κοντά 
στα δύο του παιδιά, στην οικογένειά του, 
στους συναγωνιστές και στους φίλους 
του.

Ο 61χρονος Κυριάκος ο οποίος την 
προηγούμενη εβδομάδα διαγνώστηκε 
θετικός στον κορονοϊό και μετά από τη 
ραγδαία επιδείνωση της υγείας του δι-
ακομίστηκε στο νοσοκομείο, άφησε την 
τελευταία του πνοή την Παρασκευή στη 
ΜΕΘ του ΓΝ Λευκωσίας.

Ο Κυριάκος Ασπρομάλλης γεννήθηκε 
το 1961 στο Βαρώσι και μεγάλωσε σε μία 
φτωχή, πολυμελή οικογένεια. Αμέσως 
μετά το σχολείο μπήκε στη βιοπάλη και 
εργάστηκε ως ταπετσάρης στη Λάρνακα. 
Κατόπιν δούλεψε στο Σφαγείο Κοφίνου 
για 15 συναπτά έτη. Από το 2004 και 
μετά ο Κυριάκος ήταν η «ψυχή» του Δη-
μοτικού Θεάτρου Λάρνακας.

Το ΑΚΕΛ Αμμοχώστου, του οποίου ο 

Κυριάκος Ασπρομάλλης διετέλεσε για 
χρόνια στέλεχος, τον αποχαιρέτησε με 
λίγα συγκινητικά λόγια: «Στο καλό σύ-
ντροφε Κυριάκο. Καλοτάξιδος ο πόθος 
σου. Τώρα μπορείς να επιστρέψεις εκεί 
που τόσο πόθησες και σου το στέρησαν, 
στο Βαρώσι σου. Κουράγιο και δύναμη 
στην οικογένειά σου. Αιωνία σου η μνή-
μη».

Παράλληλα, η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, σε 
ανακοίνωσή της, εκφράζει επίσης τη 
θλίψη της για το θάνατο του Κυριάκου 
Ασπρομαλλη, ενεργό και δραστήριο μέ-
λος της συντεχνίας εδώ και 32 χρόνια 
περίπου και μέλος του διοικητικού της 
συμβούλιου.

Αναφερόμενη στη δράση του, η ΣΗ-
ΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ σημειώνει ότι «ο Κυριάκος 
δεν έλειψε ποτέ από κανένα αγώνα και 
καμιά διεκδίκηση της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ. 
Πάντα έτοιμος να προσφέρει και να δου-
λέψει για την ευόδωση των στόχων τής 
συντεχνίας μας. Τον αποχαιρετούμε με 

τη διαβεβαίωση ότι δεν θα σταματήσουμε 
ποτέ να αγωνιζόμαστε για τους στόχους 
και τα οράματα που μοιραζόμαστε».

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για το 
θάνατο του Κυριάκου Ασπρομάλλη, εξέ-
δωσε το αθλητικό σωματείο της Νέας Σα-
λαμίνας Αμμοχώστου καθώς, ο Κυριάκος 
υπήρξε πιστός υποστηρικτής της ομάδας.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Νέας Σαλαμίνας εκφράζει τα 
θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια 
και τους οικείους του Κυριάκου Ασπρο-
μάλλη που απεβίωσε την Παρασκευή.

«Ο Κυριάκος ήταν πάντα δίπλα στο 
σωματείο μας και ήταν πιστός στην ιδέα 
της Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου. Ας εί-
ναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπά-
σει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι, δεκάδες φίλοι και 
συγγενείς του Κυριάκου ανέβασαν μηνύ-
ματα αποχαιρετισμού στα ΜΚΔ και όλοι 
έχουν να πουν όχι ένα αλλά αμέτρητους 
καλούς λόγους για τον Κυριάκο.

Κενή Θέση Διανομέα
Η εταιρεία Laiko Cosmos Trading ltd ζητά να προσλάβει διανομέα.
Καθήκοντα: 
• Φόρτωση και εκφόρτωση προϊόντων σε σχέση με πελάτες. 
• Διασφάλιση σωστής διαχείρισης των προϊόντων κατά τη μεταφορά τους. 
• Σωστή και έγκαιρη διανομή των προϊόντων σύμφωνα με τις διαδικασίες της 
εταιρείας.

Προσόντα: 
• Επαγγελματική άδεια οδήγησης. 
• Κάτοχος κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προ-
σόν. 
• Απόφοιτος/η Λυκείου. 
• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. 
• Εμπειρία στη διανομή τροφίμων και ποτών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προ-
σόν. 

Απολαβές και ωφελήματα:
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, το οποίο περιλαμβάνει: 
• 13ο μισθό
• 14ο μισθό
• Ταμείο Προνοίας
• Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη 

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Θα μπορείτε να τα απο-
στείλετε στην  ηλεκτρονική διεύθυνση info@laikocosmos.com, για αιτήσεις 
μπορείτε να αποταθείτε στην εταιρεία στα Κεντρικά Γραφεία Λεωφ. Λεμεσού 
209,2540 Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου και στο τηλέφωνο 22717300.



Του
Κώστα Κατσώνη

Του
Χάρη Καράμανου*

Του
Άγγελου Λοΐζου*

«Όταν σκίζουν 
βιβλία...»

Την ίδια ώρα που χιλιάδες λαού αποχαιρε-
τούσαν τον Αρχάγγελο της Ρωµιοσύνης, τον 
παγκόσµιο Έλληνα, τον µοναδικό και ανεπανά-
ληπτο µουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, τον 
πρωτοπόρο αγωνιστή της ∆ηµοκρατίας, της 
ειρήνης, της ελευθερίας, της κοινωνικής δικαι-
οσύνης και της αντιφασιστικής πάλης, τραγου-
δώντας στεντόρεια τα τραγούδια του, όπως το 
«Εσύ λαέ βασανισµένε µην ξεχνάς το φασισµό» 
και «Όταν σφίγγουν το χέρι, η ζωή τραβάει την 
ανηφόρα κι ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσµο», 
εµείς, στη µακαρία νήσο µας, παρωδούσαµε, δι’ 
υπουργικής µάλιστα παρέµβασης, µε λόγια που 
θα µπορούσαν να διατυπωθούν ως εξής: «Όταν 
σκίζουν βιβλία, η ζωή τραβάει την κατηφόρα κι 
ο ήλιος είναι πια πολύ αβέβαιος για τον κόσµο...»

Για όσους έχουν κοντή ή στρεβλή ιστορική 
µνήµη και κρίση, θυµίζουµε ότι στον τόπο µας 
γίναµε µάρτυρες παρόµοιας λογοκρισίας και βι-
βλιο-φοβίας, όταν το 2004, µε την επαναλειτουρ-
γία του Γυµνασίου Ριζοκαρπάσου, οι κατοχικές 
Αρχές αφαιρούσαν σελίδες από τα βιβλία της 
Ιστορίας και των Νεοελληνικών που θεωρούσαν 
επιβλαβείς για το ανελεύθερο στρατιωτικό κα-
θεστώς τους και για τις αθώες παιδικές ψυχές 
που διψούσαν για µάθηση, πνευµατική φώτιση 
και προκοπή, που είναι δυνατή µόνο σε συνθή-
κες ελευθερίας και ανεµπόδιστης δηµοκρατικής 
λειτουργίας του σχολικού συστήµατος. Βιβλία 
έκαιγαν άλλωστε και απαγόρευαν όλα τα φασι-
στικά και ανελεύθερα καθεστώτα της οικουµέ-
νης, από τον Χίτλερ και τον Μουσολίνι ίσαµε τον 
Μεταξά, ενώ στη διάρκεια της επαίσχυντης και 
τραγικά ολέθριας για την Ελλάδα και την Κύπρο 
στρατιωτικής δικτατορίας των συνταγµαταρχών 
(1967-1974) ήταν απαγορευµένος ο «Περικλέ-
ους Επιτάφιος» του Θουκυδίδη (το ευαγγέλιο της 
δηµοκρατίας, ανά την υφήλιο), η «Αντιγόνη» του 
Σοφοκλή και πολλά άλλα βιβλία που καλλιερ-
γούν την ελεύθερη κριτική δηµιουργική σκέψη 
και τη δηµοκρατική συνείδηση των παιδιών και 
των νέων µας, όπως ήταν απαγορευµένα και τα 
τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη...

«Να φοβάσαι τον άνθρωπο τού ενός βιβλί-
ου», έγραψε προ αιώνων ο Λατίνος συγγραφέας 
Θωµάς Ακινάτης (1225-1274), θέλοντας να κα-
ταδείξει τη σηµασία της πολυπρισµατικής εξέτα-
σης των ιστορικών και άλλων γεγονότων.

Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της καθηµερινής διδα-
κτικής πράξης, στη σύγχρονη ευρωπαϊκή µας 
πραγµατικότητα είναι απολύτως αναγκαία και 
επιβεβληµένη η βάσανος της αµφισβήτησης της 
αυθεντίας των βιβλίων µέσα από τη διακίνηση, 
διαπάλη και αντιπαράθεση των ιδεών, ώστε µέσα 
από τις διαφορετικές θέσεις να προκύψει η επι-
διωκόµενη σύνθεση. Κι αυτό είναι το ζητούµενο 
σήµερα στην «εκσυγχρονιζόµενη», δηµόσια εκ-
παίδευσή µας, όπου θα πρέπει να επιδιώκεται 
η καλλιέργεια του ερευνητικού πνεύµατος των 
παιδιών µε την καταφυγή και τη µελέτη ποι-
κίλων πηγών και σχολικών βοηθηµάτων, µε 
αντικρουόµενες ενίοτε θέσεις και απόψεις. Γιατί 
µόνο έτσι διαπαιδαγωγούµε ελεύθερους, δηµο-
κρατικούς και σκεπτόµενους ανθρώπους και 
πολίτες!

Θα ήταν πράγµατι θλιβερό να πιστέψουµε 
ότι οι σηµερινοί κυβερνώντες, που κατέχουν τα 
σκήπτρα της διαφθοράς, της καταβαράθρωσης 
του Κυπριακού και της διολίσθησης σε διχοτοµι-
κές λύσεις, έχουν ζηλέψει και τη δόξα των όπου 
γης ανελεύθερων καθεστώτων σκίζοντας σελί-
δες από βιβλία ή απαγορεύοντάς τα, περιοριζο-
ντας έτσι ουσιαστικά την ελευθερία της σκέψης 
- έκφρασης και τη διαπάλη των ιδεών. ∆εν τους 
προβληµατίζει άραγε το γεγονός ότι µόνο το φα-
σιστικό – νεοναζιστικό ΕΛΑΜ χαιρέτισε, ενθου-
σιωδώς µάλιστα, την απόφασή τους;

Ο τουριστικός τοµέας στην Κύπρο, «ο αιµο-
δότης της οικονοµίας», «η κότα µε τα χρυσά 
αβγά» κι όπως αλλιώς έχει χαρακτηριστεί τις 
τελευταίες δεκαετίες, διέρχεται την πιο καθο-
ριστική του περίοδο, κατά την οποία είτε θα 
διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισµό µε το 
να εφαρµόσει µακροχρόνιο οικονοµικό σχεδι-
ασµό, είτε θα παραµείνει κολληµένος σε ένα 
ξεπερασµένο µοντέλο, του οποίου η συνει-
σφορά στη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας 
στο Εθνικό Προϊόν θα µειώνεται διαρκώς.

Ειδικά µετά τις επιπτώσεις και τις νέες συ-
νήθειες που έφερε η πανδηµία του κορονοϊ-
ού, θα πρέπει πρώτα να κάνουµε κάποιες πα-
ραδοχές για τον κυπριακό τουρισµό. Αν πάµε 
αρκετά χρόνια πίσω, θα πρέπει να παραδε-
χθούµε πως η τουριστική βιοµηχανία από το 
1974 και µετά κτίστηκε πάνω σε ένα τυχαίο 
σχέδιο µε την ιδιαίτερη συµβολή του ιδιωτι-
κού τοµέα, αλλά και ενός πιο φιλικού γεωπο-
λιτικού περιβάλλοντος, το οποίο κατηύθυνε 
τους τουρίστες µαζικά προς την Κύπρο. Θα 
πρέπει επίσης να παραδεχθούµε πως παρόλα 
τα τεχνολογικά εργαλεία που υπάρχουν εδώ 
και δεκαετίες, ο τρόπος µέτρησης της συνει-
σφοράς του τουριστικού τοµέα στην κυπριακή 
οικονοµία είναι πρακτικά ανύπαρκτος, ενώ 
αµφίβολα και επιδεχόµενα πολλές ερµηνείες 
είναι και τα στοιχεία που αφορούν τις αφίξεις 
τουριστών και τα τουριστικά έσοδα. […] Ειδικά 
αυτήν την περίοδο, η καταγραφή των τάσε-
ων στην αγορά είναι πιο αναγκαία από ποτέ, 
ώστε να είναι ξεκάθαρο προς ποια κατεύθυν-
ση θα κινηθεί ο τουρισµός τού αύριο.

Μία ακόµα παραδοχή που πρέπει να γίνει 
είναι πως στην Κύπρο δεν θεσµοθετήθηκε 
ποτέ το επάγγελµα του ξενοδόχου. Η συγκε-
κριµένη έλλειψη θεσµών και κανονισµών 
είναι που εν µέρει οδήγησε και σε συνθήκες 

άναρχης και χωρίς πλάνο ανάπτυξης. Αν δεν 
θεσµοθετηθεί το επάγγελµα του ξενοδόχου, 
δεν θα µπορούµε να ανταγωνιστούµε χώρες 
όπως η Ισπανία, η Ελλάδα, η Τουρκία κτλ.

Σε µία περίοδο κατά την οποία αµφισβη-
τείται έντονα (και άδικα) στο εσωτερικό η 
σηµασία του τουρισµού για την κυπριακή 
οικονοµία, θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν 
πως για να επιτευχθεί αυτό που ονοµάζουµε 
βιώσιµη ανάπτυξη του τοµέα, θα πρέπει να 
τεθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση θεµελιώδεις 
βάσεις και δοµές. Μόνο έτσι η ξενοδοχειακή 
αλλά και η ευρύτερη τουριστική βιοµηχανία 
θα µπορέσουν να εξελιχθούν και να λαµβά-
νονται σοβαρά υπόψη τόσο στο εσωτερικό 
όσο και στο εξωτερικό. Και µόνο έτσι οι του-
ριστικές επιχειρήσεις θα καταστούν εργοδό-
της προτίµησης, σε µία περίοδο που σε όλες 
διεθνώς τις χώρες η έλλειψη προσωπικού 
ταλαιπωρεί τις επιχειρήσεις του τοµέα. Η 
εποχικότητα των πλείστων επαγγελµάτων, 
σε συνδυασµό µε την αβεβαιότητα που έχει 
φέρει η πανδηµία, έχει προκαλέσει σηµαντικό 
πλήγµα στην εµπιστοσύνη των εργαζοµένων 
προς τον τοµέα.

Σύµφωνα µε τον τελευταίο ∆είκτη “Travel 
and Tourism Competitiveness Index” του 
Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ, µε έτος 
αναφοράς το 2019 (προ πανδηµίας), η Κύ-
προς καταλάµβανε την 44η θέση ανάµεσα σε 
140 χώρες. Πιο ψηλά βρίσκονται άλλες µεσο-
γειακές χώρες όπως η Ισπανία (1η), η Ιταλία 
(8η), η Πορτογαλία (12η), η Ελλάδα (25η), η 
Μάλτα (35η), ακόµα και η Τουρκία (43η). Να 
αναφέρουµε ως παράδειγµα πως ένας από 
τους τοµείς στους οποίους η Κύπρος σκόρα-
ρε πολύ χαµηλά, καταλαµβάνοντας την 69η 
θέση µε σκορ 1,7 από 7, ήταν ο πολιτισµικός 
τοµέας (ο οποίος συµπεριλαµβάνει και θέµα-

τα κουλτούρας, νοοτροπίας και γενικότερης 
συµπεριφοράς). Όπως σαφέστατα επεξηγείται 
στην έρευνα, σε µεγάλο βαθµό ο συγκεκριµέ-
νος πυλώνας αποτυπώνει τον τρόπο που 
προωθούνται οι πολιτιστικοί πόροι του κάθε 
προορισµού και όχι κατά πόσο ο προορισµός 
διαθέτει πολιτιστικούς πόρους. […]

Με την πανδηµία του κορονοϊού να έχει 
δηµιουργήσει πολύ γρήγορα τάσεις που ήρ-
θαν για να µείνουν (έµφαση σε θέµατα υγι-
εινής, staycation, προτίµηση για διαµονή σε 
πιο αποµονωµένα καταλύµατα κτλ), θα πρέ-
πει και οι αρµόδιοι φορείς στην Κύπρο να κά-
νουν τις απαραίτητες τοµές το συντοµότερο. 
∆εν µπορεί βέβαια η χώρα να ξεφύγει από το 
µοντέλο του resort destination, µπορεί ωστό-
σο να ενισχύσει το συγκεκριµένο προϊόν. Εν-
δεικτικά, θα µπορούσε να δοθεί έµφαση στην 
επίτευξη πιο µακροχρόνιων διαµονών, ιδιαί-
τερα την τουριστικά χαµηλή περίοδο, ή ακόµα 
και στην υλοποίηση συµφωνιών µε ξένες κυ-
βερνήσεις των οποίων οι πολίτες αντιµετωπί-
ζουν προβλήµατα υγείας λόγω της έλλειψης 
ηλιοφάνειας.

Εν κατακλείδι, θα πρέπει να υπενθυµί-
σουµε σε όλους, και πρώτα στους εαυτούς 
µας, τα πλεονεκτήµατα που έχει η Κύπρος 
ως τουριστικός προορισµός και πάνω σ’ αυτά 
να χτίσουµε και τις επόµενες δράσεις. Ο του-
ρισµός ήταν και θα παραµείνει ο βασικός πυ-
λώνας της κυπριακής οικονοµίας µε τεράστια 
συνεισφορά σε άλλους τοµείς υπηρεσιών, 
φτάνει να µην αφεθεί να παραπαίει µε πρό-
φαση την πανδηµία και τη στροφή σε νέους 
πυλώνες οικονοµικής ανάπτυξης. Αλήθεια, 
αναλογίστηκε κανείς ποτέ σε τι επίπεδα θα 
ήταν η αεροπορική συνδεσιµότητα της χώρας 
αν δεν υπήρχε ο τουρισµός;

* Ειδικός Σύµβουλος ΣΤΕΚ

Το ρήγµα στο τείχος του διαχωρισµού, 
που είναι αποτέλεσµα της κοινής πάλης Ε/
κυπρίων και Τ/κυπρίων, δίνει την ευκαιρία 
ενός µαζικού συναπαντήµατος. Στις 3 Οκτω-
βρίου δίνουµε ραντεβού για να πορευτούµε 
µαζί για λύση και επανένωση προς το oδό-
φραγµα της ∆ερύνειας.

Οι παλαιότερες γενιές, οι γενιές που είναι 
φορείς των εµπειριών της ειρηνικής συνύ-
παρξης, της φιλίας και της συνεργασίας, 
αλλά και που ταυτόχρονα έχουν βιώσει τις 
πικρές εµπειρίες της έξαρσης του εθνικι-
σµού-σοβινισµού και των αιµατηρών τους 
επακόλουθων, στέλλουν ένα βροντερό µή-
νυµα: Βάζοντας στη ζυγαριά από τη µια τα 
θετικά της ειρηνικής συµβίωσης και από την 
άλλη τα αρνητικά από τα πικρά βιώµατα της 
αντιπαράθεσης, χωρίς τον παραµικρό ενδοι-
ασµό, καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι τα 
θετικά υπερτερούν κατά πολύ. ∆εν θα µπο-
ρούσε να ήταν διαφορετικό αυτό το µήνυµα 
µια που η ειρηνική συµβίωση στηρίζεται στα 
κοινά συµφέροντα, τους κοινούς αγώνες, τον 
κοινό πολιτισµό που αναπτύχθηκε έστω και 
µέσα από τη διαφορετικότητα των δύο κοι-
νοτήτων. Βροντοφωνάζει, λοιπόν, ο λαός µας 
ότι αυτή η γη είναι η δική µας πατρίδα και 
µπορούµε να ξαναζήσουµε µαζί ειρηνικά. 
Όχι ως καλοί γείτονες δύο όµορων κρατών, 
αλλά ως ισότιµοι πολίτες και νοικοκύρηδες 
σε ένα επανενωµένο νησί.

Κυριακή, 3 Οκτωβρίου, πορευόµαστε 
προς την κατεχόµενη Αµµόχωστο για να κα-
ταδείξουµε ότι ο λαός µας δεν συµβιβάζεται 
µε τα τετελεσµένα της κατοχής και της ντε 
φάκτο διχοτόµησης.

Πορευόµαστε γιατί ο λαός µας δεν πρόκει-
ται να συναινέσει σε λογικές και µεθοδεύσεις 
για λύση που δεν θα αποκαθιστά τα δίκαια, 
τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες του. Ας το 
έχουν αυτό υπόψη εκείνοι που θεωρούν ότι 
ο λαός µας έχει κουραστεί από τα συνεχή 
αδιέξοδα και την αδυναµία εξεύρεσης δίκαι-
ης και βιώσιµης λύσης στο Κυπριακό.

Πορευόµαστε για λύση και επανένωση, 
γιατί ο αγώνας που διεξάγει ο λαός µας για 
τα δίκαιά του είναι κι αγώνας για τα δίκαια 
των αγωνιζόµενων λαών σε ολόκληρο τον 
κόσµο, για πάλη και απαλλαγή από τα δι-
χοτοµικά τετελεσµένα και για ειρηνική επα-
νένωση της πατρίδας και του λαού µας στη 
βάση των ψηφισµάτων του ΟΗΕ και των 
συµφωνιών υψηλού επιπέδου, είναι η µόνη 
επιλογή που έχουµε µπροστά µας. ∆εν δεχό-
µαστε τη διχοτόµηση. Επειγόµαστε για λύση, 
γιατί ο παράγοντας του χρόνου δουλεύει σε 
βάρος του λαού µας και παγιώνει τη διχοτό-
µηση.

Πορευόµαστε γιατί θέλουµε η λύση να 
οδηγήσει την Κύπρο και τον λαό µας σε µια 
νέα εποχή ασφάλειας, συναδέλφωσης και 
προόδου και όχι να καταστεί ο προθάλαµος 

για νέες περιπέτειες. Η λύση του Κυπριακού 
δεν µπορεί παρά να είναι ένας συµβιβασµός. 
Και αυτός ο συµβιβασµός ακούει στο όνο-
µα δικοινοτική, διζωνική οµοσπονδία. Ένας 
συµβιβασµός που θα απαλλάσσει την Κύπρο 
από την κατοχή, θα επανενώνει το κράτος, 
το λαό και την οικονοµία, θα αποκαθιστά τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα.

Θα πορευτούµε για την αγαπηµένη πατρί-
δα µας, για τη γη που µας γέννησε, για τη 
γη πάνω στην οποία γράφτηκε η ιστορία µας 
και κτίστηκε ο πολιτισµός µας. Γι’ αυτή την 
αγαπηµένη γη, για τη γη της Μόρφου, της 
Κερύνειας και της Αµµοχώστου, για ολόκλη-
ρη τη γη της ελεύθερης ή της κατεχόµενης 
σήµερα πατρίδας µας θα συνεχίσουµε την 
πάλη µέχρι τη δικαίωση. Προσδοκούµε στη 
δικαίωση και πιστεύουµε ότι µε τη δική µας 
πάλη αυτή θα έρθει για να λυτρώσει όλους 
µας, Ε/κύπριους, Τ/κύπριους, Αρµένηδες, 
Μαρωνίτες και Λατίνους.

Το χρυσοπράσινο φύλλο, το ριγµένο στο 
πέλαγος, έχουµε καθήκον να το απελευθε-
ρώσουµε από το βάρος των όπλων και των 
ξένων στρατών που το πιέζουν να βυθιστεί 
στον πάτο της αβύσσου. Το χρυσοπράσινο 
φύλλο θα αρµενίσει ξανά, ανάλαφρο, πάνω 
στο κύµα της Μεσογείου. Στην όµορφη γη 
της Κύπρου θα ανθίσουν και πάλι τα λου-
λούδια.

* Κεντρικός Οργανωτικός Γραµµατέας ΑΚΕΛ

Αυτό το χώμα είναι δικό μας και δικό τους

Η επόμενη μέρα του κυπριακού τουρισμού
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θέα

γραμμές Το σαλιγκάρι
Αρχαίος μάρτυρας
υπομονετικός κηπουρός
ενσώματη μεταφορά
παραπληγικός άγγελος
ερμητική σφραγίδα
έρπων μεταφραστής
κινούμενος οίκος
παραπαίουσα Κιβωτός
διαλεκτικός ιστός.
Σίγμα η απαρχή της στροφής
άλφα η περιέχουσα εστία
λάμδα το κολλώδες ίχνος
ιώτα η ερμηνευτική κεραία
γάμμα ο κόμβος της δυσκολίας
κάπα η βραδεία επιμονή
ρω η αέναη κύλιση:
δίδαξέ με γραφή, σαλιγκάρι·
δίδαξέ με σιωπή.

Ο μπάρπας- λύκος  
Έπαιζε μπεγλέρι, μες στον καφενέ
Γνώριμος σε όλους, τον κερνάν κρασί 
Ήπιε δυο κανάτες, ήπιε κι άλλη μια
Μέθυσε ο λύκος, γλίστρησ’ ο φτωχός 
Χιόνι παγωμένο, τα Λατινικά 
Lapsus γλώσσας λύκε, lupus γλώσσα est.
Πιάστηκε σακάτης, ήρθαν κυνηγοί
Χάθηκε η ρώμη, η Συντακτική
Γδάραν το τομάρι, γιοι του εισαγγελείς
Πρόδωσαν τον λύκο, όλοι τρεις φορές.
[Μιλώ με την παράδοση, μα η λούπ’ αυτή
διαφέρει—]

Ελαφίνα  
Σκύβοντας για νερό, η ανήσυχη ύπαρξη 
κοιτάζεται χωρίς να κοιτάζεται 
γιατί όλα την αποσπούν απ’ τη δική της 
εικόνα· το σπάσιμο του κλαδιού, το σύρσιμο 
στα φύλλα, η αμφίσημη μυρωδιά 
του αέρα. Ανυπεράσπιστη στην ομορφιά της, 
ανασαίνει σπασμωδικά, με το άσθμα 
του διαρκούς θηράματος, με μυς 
που τρέμουν, χρονισμένοι με τον καιρό 
του αιφνίδιου, με την προσήλωση 
στο άλμα της φυγής: απ’ το μολύβι 
στο φυσίγγιο, απ’ τη μανία του επίμονου 
κυνόδοντα, απ’ το ατσάλι 
στον προφυλακτήρα περαστικών 
οδηγών. Αυτό που χρειάζεται είναι
ένα πιο αδιάφανο δάσος, μια μονιμότερη 
διέξοδος στην άλλη πλευρά 
της ορατότητας: 
ο κόσμος είναι υπερβολικά πυκνός 
από θανατηφόρα ενδεχόμενα, 
η επικράτεια της χλόης πολύ ενδοτική 
στην άσφαλτο, κι ο ορίζοντας 
κυκλώνει και κυκλώνει.

Το κοτσύφι  
Μεταξύ άλλων, λοιπόν, η ποίηση είναι δεκα-
τρείς 
τρόποι να δεις το κοτσύφι, που έχει μόνο 
έναν τρόπο να δει εσένα, το πλεόνασμα 
του δώδεκα ορίζοντας έτσι με τρόπο 
αριθμητικό την ανωτερότητα του είδους 
στα μάτια του είδους, ενώ ο ισόπαλος όρος του 
ενός
φτερουγίζει στον ορίζοντα της διαφοράς
όπου διαφεύγει πάντα ασύλληπτο 
το κοτσύφι, 
το κοτσύφι.

Το ζώο  
Μόνο του, ακούει τον εαυτό του να ουρλιά-

ζει. Άηχο ουρλιαχτό. Μόνο του, δεν ακούει τον 
εαυτό του να ουρλιάζει (μόνος σου, ακούς μόνο 
τον εαυτό σου· μόνος σου, δεν ακούς πια τον 
εαυτό σου). Πορτοκαλί κλουβί. Γεωμετρία πλη-
γών. Ξεβιδωμένες γνάθοι. Δόντια λεκιασμένα 
με μελάνι. Στόμα που ανοίγει για να κατασπα-
ράξει, ανάστροφα, το πρόσωπο. Το ζώο πονά. 
Ό,τι πονά είναι ζώο. Το ζώο φοβάται. Το ζώο 
είναι ο καθαρός φόβος, ο φόβος που κοιτάζει 
φοβισμένα τον φόβο μέσα μου. Κοιτάζει χωρίς 
μάτια. Το ζώο είναι ο δρόμος της σάρκας χωρίς 
ψυχή και η διαμαρτυρία της ψυχής για το μαρ-
τύριο της σάρκας. Είμαι εγώ χωρίς λόγο, είναι 
το φάντασμα στον λόγο μου

Αντώνης Μπαλασόπουλος 
Το βιβλίο των πλασμάτων 
Εκδόσεις Σαιξπηρικόν, 2021

Με σχέδια των Christian W. Betrtram 
και Χριστόφορου Μπαλασόπουλου και μια 
εικαστική λεπτομέρεια του Francis Bacon

Μια μικρή νίκη της κοινωνίας 
μετά από ένα μεγάλο αγώνα 
του Γιώργου Γαβριήλ 

«Η Νομική Υπηρεσία έλαβε σήμερα επιστολή 
από το Υπουργείο Παιδείας με οδηγίες για ανά-
κληση της πειθαρχικής δίωξης του κ. Γαβριήλ. 

Στη συνέχεια, η Νομική Υπηρεσία ενημέρωσε 
προ ολίγου με επιστολή την ΕΕΥ για την ανάκλη-
ση της δίωξης. https://t.co/RPUPTa0ebY

— George L. Savvides (@SavvidesGL) 
September 15, 2021»



16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ανοιχτός ορίζονταςπαράθυρα

ανοιχτός ορίζονταςΛογοτεχνικό trivial

Καθώς πριν μερικές μέρες ακούσαμε από το 
στόμα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού 
πως δεν υπάρχει χρόνος για κριτική σκέψη, η 
στήλη σήμερα θα ασχοληθεί με τρίχες. Κυριολε-
κτικά με τρίχες. Λογοτεχνικά και ολίγον τι κριτι-
κά, με αφορμή αυτούς που μπορούν ακόμα να 
μας κάνουν να σκεφτόμαστε…

Στις 15 Σεπτεμβρίου 1977 γεννιέται μία από 
τις μεγαλύτερες σύγχρονες Νιγηριανές συγ-
γραφείς, η Chimamanda Ngozi Adichie. Πολυ-
βραβευμένη και πολυμεταφρασμένη, θεωρείται 
μία από τις ανερχόμενες φωνές της αφρικανι-
κής λογοτεχνίας. Μέχρι στιγμής έχουν κυκλο-
φορήσει τρία μυθιστορήματά της Ο μενεξεδέ-
νιος ιβίσκος (2003), Δακρυσμένος ήλιος (2006), 
Americanah (2013), μια συλλογή διηγημάτων 
The thing around your neck (2009), και τρία 

δοκίμια Ας είμαστε όλοι φεμινιστές (2014), 
Dear Ijeawale, a Feminist manifesto in Fifteen 
Suggestions (2017), Notes on grief (2021).

Όπως πολλές άλλες μαύρες συγγραφείς, η 
Adichie κατανοεί τις ομοιότητες των διαφό-
ρων συστημάτων εξουσίας και προσφέρει μέσα 
από το έργο της μια διαθεματική προσέγγιση 
κοινωνικών προβλημάτων, όπως ο ρατσισμός, 
η πατριαρχία, η ομοφοβία. Η σημαντικότερη 
υπέρβαση της γραφής έγκειται στο γεγονός ότι 
η συγγραφέας δεν περιορίζεται σε μια μονολι-
θική αναπαράσταση του Μαύρου, βασισμένη σε 
αφροαμερικανικά πρότυπα. 

Στο τρίτο της μυθιστόρημα, Americanah, οι 
πολυποίκιλες και διαφορετικές εμπειρίες της 
ζωής των μαύρων ανά την υφήλιο έχουν κε-
ντρική θέση, καθώς η ηρωίδα, η Ifemelu, μία 
Νιγηριανή που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
ξεκινά κατά τη διάρκεια της παραμονής της 
να διατηρεί ένα μπλογκ, όπου καταγράφει τις 
παρατηρήσεις της με θέμα τη φυλή στην Αμε-
ρική, δοσμένες μέσα από τη ματιά μιας μη-Αμε-
ρικάνας μαύρης γυναίκας. Η ιστορία ξεκινά με 
την Ifemelu να ετοιμάζεται να επιστρέψει στη 
Νιγηρία μετά από πολλά χρόνια στην Αμερική. 
Κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών της, σκέ-
φτεται τον εφηβικό της έρωτα, τον Obinze, ο 
οποίος ζει με τη σύζυγό του και το παιδί τους 
στο Λάγος. Η αφήγηση συνεχίζει με μία σειρά 
flashbacks συνυφαίνοντας ταυτόχρονα τη ζωή 
της Ifemelu και του Obinze, ξεκινώντας από 
τη γνωριμία του, τον έρωτά τους, το χωρισμό 
και τέλος τη μετανάστευσή τους Αμερική και το 

Ηνωμένο Βασίλειο, αντίστοιχα. Ο παραλληλι-
σμός μεταξύ των δύο κεντρικών χαρακτήρων 
φέρει στο φως τις πανομοιότητες δυσκολίες 
που συναντούν Αφρικανοί μετανάστες φτάνο-
ντας στη Δύση, παρουσιάζοντας όμως και τις 
διαφορές οι οποίες οφείλονται στο φύλο τους 
αλλά και στην ιστορία των χωρών που τους φι-
λοξενούν με τη φυλή. 

Η αφορμή για το μπλογκ της Ifemelu έρχε-
ται από ένα φαινομενικά ανόητο διαπληκτισμό 
με τον Αμερικάνο εραστή της, όταν αυτός αρ-
νείται πεισματικά να καταλάβει για ποιο λόγο 
κυκλοφορεί ένα περιοδικό όπως το Essence, 
περιοδικό ομορφιάς αποκλειστικά για μαύρες 
γυναίκες. Κατά συνέπεια, σε διάφορες καταχω-
ρίσεις της στο μπλογκ η ηρωίδα ασχολείται με 
θέματα τα οποία για πολλούς φαντάζουν ανού-
σιες λεπτομέρειες. Ένα από αυτά τα θέματα εί-
ναι τα μαλλιά, θέμα που κατέχει κεντρική θέση 
στο μυθιστόρημα, λειτουργώντας πάντα ως 
σύμβολο του φυλετικού διαχωρισμού. Σε μια 
από τις αναρτήσεις της γράφει: 

Μια λευκή φίλη κι εγώ είμαστε groupies της 
Μισέλ Ομπάμα. Τις προάλλες της λέω – ανα-
ρωτιέμαι αν η Μισέλ Ομπάμα φορά τρέσες, τα 

μαλλιά μοιάζουν πιο πλούσια σήμερα και όλη 
η ζέστη κάθε μέρα πρέπει να τα καταστρέφει. 
Και λέει – εννοείς ότι τα μαλλιά της δεν φυ-
τρώνουν έτσι; Αυτό εδώ αποτελεί την τέλεια 
μεταφορά για τη φυλή στην Αμερική ή μου 
φαίνεται; Έχετε παρατηρήσει σε τηλεοπτικά 
σόου αλλαγής εμφάνισης πως η μαύρη γυναί-
κα που έχει φυσικά μαλλιά (άγρια, coily, kinky 
ή curly ) θα βρίσκεται στην άσχημη φωτογρα-
φία του «πριν», ενώ στην όμορφη φωτογραφία 
του «μετά» κάποιος θα έχει περάσει καυτό σί-
δηρο τσουρουφλίζοντας τα μαλλιά της για να 
ισιώσουν; Κάποιες μαύρες γυναίκες θα προτι-
μούσαν να τρέχουν γυμνές στο δρόμο παρά να 
κυκλοφορήσουν δημόσια με τα φυσικά τους 
μαλλιά. Γιατί, βλέπετε, δεν είναι επαγγελματικό, 
σοφιστικέ ή οτιδήποτε άλλο, δεν είναι φυσικό 
τ’ αναθεματισμένο. (Σας παρακαλώ, όσοι προ-
τίθεστε να σχολιάσετε μη μου πείτε πως είναι 
το ίδιο με μια λευκή γυναίκα που δεν βάφει τα 
μαλλιά της.) Όταν ΕΧΕΙΣ φυσικά μαλλιά Νέ-
γρου, ο κόσμος νομίζει ότι «έκανες» κάτι στα 
μαλλιά σου. Παραδόξως, τα άτομα με άφρο και 
ράστα είναι αυτοί που δεν έχουν κάνει τίποτα 
στα μαλλιά τους. […] Έχω φυσικά kinky μαλλιά. 
Κάποτε τα κάνω ράστα, άφρο ή πλεξούδες. Όχι, 

δεν είναι πολιτική δήλωση. Όχι, δεν είμαι καλ-
λιτέχνης, ποιήτρια ή τραγουδίστρια. […] Απλά 
δεν θέλω να χρησιμοποιώ ισιωτικές κρέμες στα 
μαλλιά μου – υπάρχουν ήδη αρκετές καρκινο-
γόνες ουσίες στη ζωή μου. […] Φανταστείτε αν 
η Μισέλ Ομπάμα κουραζόταν μια μέρα από τη 
ζέστη και αποφάσιζε να εμφανιστεί στην τηλε-
όραση με πολύ φουντωτό μαλλί ή με σφικτό 
σγουρό μαλλί. (Δεν υπάρχει τρόπος να ξέρουμε 
ποια είναι η φυσική υφή των μαλλιών της. Δεν 
είναι ασυνήθιστο για μία μαύρη γυναίκα να 
έχει τρεις διαφορετικές υφές στα μαλλιά της). 
Θα ήταν εντελώς συγκλονιστική, αλλά ο καη-
μένος ο Ομπάμα θα έχανε σίγουρα την ψήφο 
των ανεξάρτητων, ακόμα και των αναποφάσι-
στων Δημοκρατικών.

…Θα παρότρυνα το Υπουργείο αντί να σκίζει 
σελίδες από βιβλία, να στέλνει βιβλία εκεί και όπου 
πρέπει. Οι μαθητές δεν σκιάζονται από μεσαιωνι-
κές μεθόδους λογοκρισίας. Έχουν το ίντερνετ. Κα-
θοδήγηση για την εύρεση της σωστής πληροφο-
ρίας χρειάζονται –αν κάτι μας έμαθε η πανδημία, 
έπρεπε να είναι αυτό. Η εκπαίδευση δεν σταματά 
στους μαθητές. Εκπαίδευση ίσως να χρειάζονται 
μερικοί εκπαιδευτικοί, που φτάνοντας στην υψηλό-
τερη κλίμακα της καριέρας τους έγιναν διευθυντές 
και χειρίζονται σχολικές μονάδες ως μουχτάρηδες. 
Μιλώ για αυτούς που γίνονται τίτλοι ειδήσεων με 
τα κουφά τους και μετά από λίγο τους ξεχνάμε. Αυ-
τούς που διατάζουν και αποφασίζουν. Αυτούς που 
εκτονώνουν τα φαλλοκρατικά και ρατσιστικά τους 
ένστικτα καθημερινά, με τις ευλογίες του ΥΠΠΑΝ. 
Αυτούς που διώχνουν από τελετές αποφοίτησης 
μαθητές γιατί δεν τους αρέσει το μαλλί τους. Σε 
αυτούς αφιερώνεται το πιο πάνω χωρίο, όπως και 
στους λειτουργούς του Υπουργείου και τον ίδιο τον 
Υπουργό, που αντί να αναλώνονται σε πειθαρχικές 
δίκες καλλιτεχνών, προτιμότερο θα ήταν να ασχολη-
θούν με τα του χαρτοφυλακίου τους. Το κατά πόσον 
μπορούν είναι άλλο θέμα. 

Θα παρότρυνα το Υπουργείο αντί να 
σκίζει σελίδες από βιβλία, να στέλνει 

βιβλία εκεί και όπου πρέπει. Οι μαθητές 
δεν σκιάζονται από μεσαιωνικές 
μεθόδους λογοκρισίας. Έχουν το 

ίντερνετ. Καθοδήγηση για την εύρεση 
της σωστής πληροφορίας χρειάζονται –
αν κάτι μας έμαθε η πανδημία, έπρεπε 

να είναι αυτό.

Ο Γιώργος Μελή, με έναν επετειακό χαρακτήρα, γράφει, ενίοτε μεταφράζει και παρουσιάζει συγγραφείς, λογοτεχνικά κείμενα ή συμβάντα και άλλα «ασήμαντα»

Τα μαλλιά ως «η τέλεια μεταφορά για τη φυλή»
Americanah, της Chimamanda Ngozi Adichie

«Ωραίος καιρός κύριε λοχαγέ. 
Βλέπετε τι ωραίος, γκρίζος, βαρύς ουρανός; 
Σου ‘ρχεται να καρφώσεις πάνω του ένα πα-

λούκι και να κρεμαστείς,
μόνο και μόνο για κείνη τη μικρή γραμμούλα 

που υπάρχει ανάμεσα στο ναι και το όχι. 
Ναι και όχι κύριε λοχαγέ. Φταίει το όχι για το 

ναι ή το ναι για το όχι; Πρέπει να το σκεφτώ αυτό». 
Το θέατρο «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» παρουσιάζει σε επίση-

μη πρώτη την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021, 
στις 8.30 μ.μ., το σκοτεινό δράμα του Γκέοργκ 

Μπύχνερ, Βόυτσεκ (Woyzeck), που ανεβαίνει σε 
σκηνοθεσία Παναγιώτη Λάρκου. Η ομάδα των 
συντελεστών ακολουθεί το νήμα που άφησε ο 
συγγραφέας και επιχειρεί να απαντήσει στο επι-
τακτικό του ερώτημα: Πόσο πρέπει να παγώσει 
κανείς για να πάψει επιτέλους να κρυώνει; 

Συντελεστές 
Μετάφραση: Κοραλία Σωτηριάδου, Διασκευή/

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Λάρκου, Σκηνικά / 
Κοστούμια: Γιώργος Τενέντες, Μουσική: Jakub 
Otcenasek, Σχεδιασμός Φωτισμών: Σταύρος Τάρ-

ταρης 
Επί σκηνής: Θανάσης Γεωργίου, Ανδρέας Κού-

τσουμπας, Βασιλική Κυπραίου, Δρόσος Σκώτης

Λευκωσία: Παρασκευή και Σάββατο στις 
8.30 μ.μ. και Κυριακή στις 6.30 μ.μ. μέχρι 

τις 18 Οκτωβρίου 2021 
Πάφος: «Μαρκίδειο Θέατρο», 7 
Οκτωβρίου 2021, στις 8.30 μ.μ. 

Λεμεσός: «Θέατρο Ριάλτο», 6 Οκτωβρίου 
2021, στις 8.30 μ.μ.

Πόσο πρέπει να παγώσει κανείς για να πάψει επιτέλους να κρυώνει; 
Βόυτσεκ, από το Θέατρο Διόνυσος

Κάποιες μαύρες γυναίκες θα 
προτιμούσαν να τρέχουν γυμνές 

στο δρόμο παρά να κυκλοφορήσουν 
δημόσια με τα φυσικά τους 

μαλλιά. Γιατί, βλέπετε, δεν είναι 
επαγγελματικό, σοφιστικέ ή 

οτιδήποτε άλλο, δεν είναι φυσικό τ’ 
αναθεματισμένο.



ΕΑΚ ΦΟΥΤΣΑΛ ΠΑΕΕΚ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Τα δεύτερα δημοσιογραφικά 
βραβεία των αθλ. συντακτών ΣΕΛ. 19

Αρχή την ερχόμενη Πέμπτη 
με τον πρώτο... τίτλο ΣΕΛ. 19

Εξαιρετικός ο απολογισμός 
των δύο πρώτων αγωνιστικών ΣΕΛ. 21

Η προσοχή επικεντρώθηκε 
στο ματς με τον Ονήσιλλο ΣΕΛ. 21

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο ΜΠΕΡΓΚ

Στο πλάνο το οποίο θα ακολουθήσει στο αυριανό παιχνίδι με τη Δόξα, θα καταλήξει ο προπονητής της Ομόνοιας. 
Η σημερινή τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό για τους πρώτους έντεκα ΣΕΛ. 21

Για το απόλυτο
Ο Απόλλωνας παρουσιάζεται 
πανέτοιμος, παρά τα 
προβλήματα, για το παιχνίδι με 
το ΑΠΟΕΛ. Μοναδικός στόχος 
να διατηρηθεί το απόλυτο των 
βαθμών μετά το τέλος της 3ης 
αγωνιστικής ΣΕΛ. 20

Ασταμάτητο τρέξιμο
Οι δρομείς των Ομόνοια Runners, 
Νικόλας Φιλοθέου και Μάρκος 
Μαρκίδης, αποκαλύπτονται 
στη «Χ» και αναφέρονται στις 
επόμενες μεγάλες προκλήσεις 
που έρχονται ΣΕΛ. 19

ΠΑΣΠ: Ανακοινώθηκαν οι κορυφαίοι
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών ανακοίνωσε την κορυφαία ενδεκάδα της 2ης αγωνιστικής. Ο παίκτης 
που ξεχώρισε, είναι ο επιθετικός της ΑΕΛ, Στέφαν Τσέποβιτς ΣΕΛ. 19

Ακόμα μια πρόκληση για το ΑΠΟΕΛ ΣΕΛ. 20 Μονόδρομος η νίκη για την Ανόρθωση ΣΕΛ. 20

κόσμος των κόσμος των ΣΠΟΡΣΠΟΡ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Πλήρης αθλητική ενημέρωση  
από την Κύπρο και τον κόσμο



ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Ξεχωρίζουν οι μεικτές αναμετρήσεις όλων των κλάσεων
Αρκετά ενδιαφέρον παρουσιάζεται το πρό-

γραμμα της 62ης ιπποδρομιακής συνάντησης, 
με συναρπαστικές καθώς και αμφίρροπες ανα-
μετρήσεις. Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρί-
ζουν οι μεικτές κούρσες όλων των κλάσεων. 

1η κούρσα
Ο ΗΜΙΘΕΟΣ τρέχει συνεχώς σταθερά και 

είναι πολύ κοντά να επιτύχει την προ πολλού 
πρώτη του νίκη. Η ΠΕΓΚΥ βρίσκεται σε ανοδική 
πορεία και θα είναι με αξιώσεις στην άφιξη. Η 
ΙΣΜΗΝΗ ΜΟΥ διαθέτει καλή αρχική ταχύτητα 
και διά της φυγής θα προσπαθήσει να διασωθεί. 
Αουτσάιντερ η ΧΑΛΚΟΕΣΣΑ που προειδοποίησε 
στην τελευταία της εμφάνιση.

Προτείνουμε: ΗΜΙΘΕΟΣ - ΠΕΓΚΥ - ΙΣΜΗ-
ΝΗ ΜΟΥ - ΧΑΛΚΟΕΣΣΑ

2η κούρσα
Ο ΣΗ ΔΕ ΓΚΛΟΡΥ απέδωσε δυναμικά στην 

πρώτη του συμμέτοχη και συγκρατώντας τη 
φόρμα του είναι ο επικρατέστερος να πάρει τη 
νίκη. Η ΑΛΜΠΑΤΡΑΟΖ με το καλό της φίνις θα 
απειλήσει στην τελική ευθεία. Ο πρωτοεμφανιζό-
μενος και με καλή προετοιμασία ΜΟΥΖΝΤΑΓΕΡ 
έδειξε καλά στοιχειά και διεκδικεί διάκριση από 
το ντεμπούτο του. Αουτσάιντερ ο ΚΑΛΑΦ που 
παρά την άσχημη πρώτη του συμμέτοχη έχει τις 
δυνάμεις στον όμιλο.

Προτείνουμε: ΣΗ ΔΕ ΓΚΛΟΡΥ - ΑΛΜΠΑ-
ΤΡΑΟΖ - ΜΟΥΖΝΤΑΓΕΡ - ΚΑΛΑΦ

3η κούρσα
Στη μεικτή Β’ και Γ’ κλάσης η ΜΗΛΙΩΤΗΣ 

ΜΑΣΙΑ διανύει περίοδο παρατεταμένης φόρμας 
και παρά τον λίγο πιο ισχυρό όμιλο έχει τις δυ-
νάμεις να συνεχίσει νικηφόρα. Ο ΧΟΥΡΙΓΚΑΝ, 
παρά τον ισχυρό όμιλο, πιστεύω θα είναι στην 
άφιξη με αξιώσεις. Ο ΜΑΤΘΙΑΣ προέρχεται από 
ικανοποιητική εμφάνιση και είναι υπολογίσιμος. 
Αουτσάιντερ η ΚΥΡΙΑ ΚΙΚΗ που παρά τα κιλά 
της τρέχει σε όμιλο των δυνατοτήτων της.

Προτείνουμε: ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΑΣΙΑ - ΧΟΥΡΙ-
ΓΚΑΝ - ΜΑΤΘΙΑΣ - ΚΥΡΙΑ ΚΙΚΗ 

4η κούρσα
Η ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ προέρχεται από νίκη με 

καλή εμφάνιση και έχει τις δυνάμεις να συνεχί-
σει νικηφόρα. Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ διαθέτει καλή 
αρχική ταχύτητα και θα προσπαθήσει διά της 
φυγής να πάρει και αυτός τη νίκη. Η ΣΑΝΤΑ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ έβαλε κούρσα στο ενεργητικό της 
και πιο έτοιμη τώρα θα είναι με αξιώσεις στην 
άφιξη. Αουτσάιντερ ο ΚΛΕΒΕΡ ΜΙΛΙΟΝΕΡ που 
έχει τις εμπειρίες σε τέτοιους ομίλους.

Προτείνουμε: ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ - ΔΑΜΑΣΚΗ-
ΝΟΣ - ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - ΚΛΕΒΕΡ ΜΙΛΙΟ-
ΝΕΡ 

5η κούρσα
Ο ΟΙΝΟΜΑΟΣ έτρεξε πολύ βελτιωμένα στην 

τελευταία του συμμετοχή και θα του δώσω τον 
πρώτο λόγο για να πάρει τη νίκη. Ο ΧΑΒΑΗ 
ΓΚΑΜΠΛΕΡ επανέρχεται μετά από ρεπό με 
καλή προετοιμασία και σε προσιτό όμιλο θα είναι 
στην άφιξη. Ο ΑΡΤΕΞ αρέσκεται στην απόσταση 
και είναι υπολογίσιμος. Αουτσάιντερ ο ΑΡΙΣΤΟ-

ΜΑΧΟΣ που προειδοποίησε για τη βελτίωσή του.
Προτείνουμε: ΟΙΝΟΜΑΟΣ - ΧΑΒΑΗ ΓΚΑ-

ΜΠΛΕΡ - ΑΡΤΕΞ - ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ

6η κούρσα
Ο ΑΙΑΝΤΑΣ τρέχει σε προσιτό όμιλο με βάση 

τις δυνατότητές του και είναι ο επικρατέστερος 
για να πάρει τη νίκη. Η ΜΑΗ ΡΟΥΛΣ διαγωνί-
ζεται σε απόλυτα ευνοϊκή απόσταση και θα εί-
ναι η βασικότερη αντίπαλός του. Ο ΚΑΛΛΙΣΙΗΣ 
έχει καλούς ενδεικτικούς χρόνους στην από-
σταση και δεν μπορεί να αγνοηθεί. Αουτσάιντερ 
η ΚΥΡΙΑ ΚΑΛΛΟΥ που είναι ικανή να πρωτα-
γωνιστήσει.

Προτείνουμε: ΑΙΑΝΤΑΣ - ΜΑΗ ΡΟΥΛΣ - 
ΚΑΛΛΙΣΙΗΣ - ΚΥΡΙΑ ΚΑΛΛΟΥ

7η κούρσα
Η ΚΟΥΗΝ ΒΑΤΥΛΗ προέρχεται από νίκη με 

καλή επίδοση και μπορεί να τα βάλει και με νι-
κητές 1ης ιπποδρομίας. Ο ΙΣΧΥΡΟΣ τρέχει συ-
νεχώς σταθερά και αναμένεται ότι θα είναι στην 

άφιξη με αξιώσεις. Ο ΛΕΒΙΑΘΑΝ προπονήθηκε 
εκ νέου σε καλούς ρυθμούς και διεκδικεί διάκρι-
ση. Αουτσάιντερ ο ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΟ που έβαλε 
κούρσα στο ενεργητικό του και είναι έτοιμος.

Προτείνουμε: ΚΟΥΗΝ ΒΑΤΥΛΗ - ΙΣΧΥΡΟΣ - 
ΛΕΒΙΑΘΑΝ - ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΟ

8η κούρσα
Ο ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΘΕΟΔΩΡΟΣ προέρχεται από 

νικηφόρα εμφάνιση με παρά πολύ καλή επίδοση 
στην απόσταση και αναμένεται ότι θα συνεχίσει 
νικηφόρα. Ο ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ διατηρεί την καλή 
του φόρμα και θα είναι με αξιώσεις στην άφιξη. 
Ο ΙΖΥ ΦΛΑΗΕΡ επανέρχεται με καλή προετοι-
μασία και μονό με καλή εκκίνηση θα μπορεί να 
ελπίζει σε διάκριση. Αουτσάιντερ ο ΑΗΣ ΣΕΡΚΗΣ 
που αναμένω να οδηγήσει την ιπποδρόμια.

Προτείνουμε: ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - 
ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ - ΙΖΥ ΦΛΑΗΕΡ - ΑΗΣ ΣΕΡΚΗΣ 

9η κούρσα
Η ΦΛΑΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ επανέρχεται σε προσι-

τό όμιλο και με καλή προετοιμασία θα έχει τον 
πρώτο λόγο για να πάρει τη νίκη. Η ΚΟΛΟΜΠΙ-
ΑΝΑ τρέχει συνεχώς σταθερά και σε αμειβόμενες 
θέσεις. Ο ΦΥΤΟΣ ΕΗΝΤΖΕΛ έχει δυνατότητες 
στον όμιλο και θα είναι στην άφιξη με αξιώσεις. 
Αουτσάιντερ ο ΑΙΘΕΡΑΣ που διανύει περίοδο 
καλής και παρατεταμένης φόρμας.

Προτείνουμε: ΦΛΑΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ - ΚΟΛΟ-
ΜΠΙΑΝΑ - ΦΥΤΟΣ ΕΗΝΤΖΕΛ - ΑΙΘΕΡΑΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΚΑΝΙΑΝ
7) 4
8) 6
9) 1

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΙΔΥΜΑ
4) 2 Χ 1
6) 3 Χ 5

ΑΟΥΤΣΑΪΝΤΕΡ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
5) 3
2) 6
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1η Ιπποδρομία Ωρα: 04:30 μ.μ. 1200 μέτρα

4η Ιπποδρομία Ωρα: 06:00 μ.μ. 1200 μέτρα

7η Ιπποδρομία Ωρα: 07:30 μ.μ. 1200 μέτρα

2η Ιπποδρομία Ωρα: 05:00 μ.μ. 1200 μέτρα

5η Ιπποδρομία Ωρα: 06:30 μ.μ. 1500 μέτρα

8η Ιπποδρομία Ωρα: 08:00 μ.μ. 1200 μέτρα

3η Ιπποδρομία Ωρα: 05:30 μ.μ. 1000 μέτρα

6η Ιπποδρομία Ωρα: 07:00 μ.μ. 1000 μέτρα

9η Ιπποδρομία Ωρα: 08:30 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΗΜΙΘΕΟΣ  ........................... ( 3)  Μ. Κωνσταντίνου  ...............59.0
2 ΙΣΜΗΝΗ ΜΟΥ  ...................... ( 6)  Μ. Κ. Πέππος  ....................57.5
3 ΠΕΓΚΥ  ............................... ( 8)  Δ. Κεφάλας  ........... [&][%] 55.0
4 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΦΕΝΙΞ  ................ (11)  Χ. Λ. Ανδρέου  .............. [+] 54.5
5 ΑΓΡΙΝΙΟ  ............................. ( 9)  Λ. Δ. Ανδρέου  .............. [+] 54.0
6 ΜΑΚΓΚΟΝΑΓΚΑΛ  ................... ( 7)  Μ. Σ. Κυριακίδης ........... [+] 54.0
7 ΑΡΤΖΕΝΤΟ  ......................... (10)  Β. Α. Αδάμου  ............... [+] 53.0
8 ΠΑΘ ΟΦ ΓΚΟΛΤ ....................  ( 5)  Γ. Σταυρινίδης  .............. [+] 52.5
9 ΧΑΛΚΟΕΣΣΑ  ........................ ( 4)  Κ. Α. Ιωάννου  .............. [+] 51.0
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 2.0 κιλά.

1 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ...................... ( 5)  Ολ. Γεωργίου  ............... [+] 59.0
2 ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ  ...................... ( 6)  Ο. Τ. Γκανκαλί  ...................57.0
3 ΚΛΕΒΕΡ ΜΙΛΙΟΝΕΡ ................  ( 7)  Π. Αθανασίου ....................57.0
4 ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΑ  .............. ( 3)  Λ. Δ. Ανδρέου  .............. [+] 57.0
5 ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  ................ ( 4)  Μ. Κ. Πέππος  ....................57.0
6 ΑΤΛΑΝΤΙΣ  ........................... ( 8)  Χ. Λ. Ανδρέου  ...................54.0
7 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΥΧΗΣ  ................ ( 9)  Γ. Μεσιήτης  ................ [#] 54.0

1 ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΟ .................... (11)  Ολ. Γεωργίου  ....................59.0
2 ΛΕΒΙΑΘΑΝ  .......................... ( 3)  Χ. Λ. Ανδρέου  .............. [+] 59.0
3 ΒΑΤΙΚΑΝ ΣΙΤΥ  ...................... ( 8)  Μ. Κωνσταντίνου  .......... [+] 57.0
4 ΚΟΥΗΝ ΒΑΤΥΛΗ  ................... ( 6)  Μ. Κ. Πέππος  ............... [+] 57.0
5 ΜΥΡΤΩ  .............................. ( 5)  Π. Καράμανος ...................  57.0
6 ΑΛΟΔΙΟ  ............................. ( 4)  Γ. Σταυρινίδης  .............. [+] 56.0
7 ΔΕΛΦΙΝΟΣ  .......................... ( 7)  Ηρ. Ηρακλέους ..................56.0
8 ΙΣΧΥΡΟΣ ............................ (10)  Δ. Κεφάλας  ................. [+] 56.0
9 ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΓΓΕΛΗΣ..............  ( 9)  Λ. Δ. Ανδρέου  .............. [+] 56.0

1 ΣΗ ΔΕ ΓΚΛΟΡΥ (GB)  .............. ( 3)  Ηρ. Ηρακλέους ............  [+] 59.0
2 ΑΛΜΠΑΤΡΑΟΖ  ...................... ( 6)  Α.Α. Αθανασίου  ............ [+] 58.0
3 ΘΕΚΛΑΡΑ  ........................... ( 8)  Π. Λ. Ανδρέου ...................  58.0
4 ΚΙΝΓΚΝΤΟΜΦΟΡΕΗΧΟΡΣ  ..(G(B1)1 )  Χρ. Παύλου  ......................58.0
5 ΜΟΥΖΝΤΑΓΕΡ (FR)  ............... (10)  Δ. Κεφάλας  ................. [+] 58.0
6 ΚΑΛΑΦ (GB)  ........................ ( 9)  Σ. Κωνσταντίνου  ........... [+] 57.5
7 ΦΡΗ ΦΟΛ  ........................... ( 5)  Π. Αθανασίου ....................57.5
8 ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ  ......................... ( 4)  Μ. Κ. Πέππος  ............... [+] 57.0
9 ΣΑΒΑΝ ΜΑΡΙΑ  ..................... ( 7)  Γ. Σταυρινίδης  .............. [+] 52.0
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 3.0 κιλά.

1 ΟΙΝΟΜΑΟΣ .......................... ( 3)  Γ. Σταυρινίδης  .............. [+] 59.0
2 ΤΑΛΕΟΝ  ............................. ( 2)  Μ. Κ. Πέππος  .............. [+] 59.0
3 ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ  ..................... ( 5)  Δ. Κεφάλας .................  [+] 58.0
4 ΧΑΒΑΗ ΓΚΑΜΠΛΕΡ  ................ ( 6)  Π. Λ. Ανδρέου  ...................56.0
5 ΑΡΤΕΞ  ............................... ( 4)  Π. Αθανασίου ............... [+] 51.5
6 ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ  ....................... ( 8)  Μ. Κωνσταντίνου  .......... [+] 51.5
7 ΝΙΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ ........... ( 7)  Κ. Α. Ιωάννου ..................  50.5
8 ΦΛΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  .................... ( 1)  Ο. Τ. Γκανκαλί ..............  [+] 50.0

1 ΣΕΡ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  .................. ( 4)  Κ. Π. Τσιακκούρας (μ)  ... [#] 61.0
2 ΙΖΥ ΦΛΑΗΕΡ  ....................... ( 8)  Χ. Λ. Ανδρέου  ............. [&] 59.0
3 ΑΗΣ ΣΕΡΚΗΣ  ....................... ( 6)  Γ. Σταυρινίδης  .............. [+] 57.5
4 ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ  .......... ( 5)  Χρ. Παύλου  ................. [+] 56.0
5 ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ  ..................... (10)  Μ. Κ. Πέππος  ............... [+] 55.0
6 ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ......... ( 9)  Δ. Κεφάλας  ................. [+] 54.5
7 ΔΙΟΤΙΜΙΑ  .......................... (11)  Γ. Μεσιήτης  ......................50.5
8 ΕΛΑ ΠΠΟΛΟ ΜΟΥ  .................. ( 3)  Μ. Κωνσταντίνου  .......... [+] 49.5
9 ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΣ  .................. ( 7)  Ο. Τ. Γκανκαλί  .............. [+] 49.0

1 ΚΥΡΙΑ ΚΙΚΗ  ........................ ( 6)  Π. Καράμανος  .........[+][%] 64.5
2 ΧΑΒΑΗ ΛΕΤΖΕΝΤΑ  ................. ( 5)  Ο. Τ. Γκανκαλί  .............. [+] 56.5
3 ΜΑΤΘΙΑΣ  ............................ ( 4)  Δ. Κεφάλας  ................. [+] 56.0
4 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΑΣΙΑ  ................. ( 8)  Χ. Λ. Ανδρέου ............... [+] 56.0
5 ΚΑΛΛΙΑΝΑΣΣΑ  ..................... ( 1)  Ηρ. Ηρακλέους ............. [+] 54.5
6 ΦΟΜΠΕΤΟΡ ......................... ( 7)  Β. Α. Αδάμου  ......... [+][@] 53.5
7 ΑΠΟΕΛΑΒ  ........................... ( 2)  Μ. Κ. Πέππος  ............... [+] 52.0
8 ΧΟΥΡΙΓΚΑΝ  ......................... ( 3)  Γ. Σταυρινίδης  ............. [+] 49.0

1 ΚΙΟΥ  ................................. ( 1)  Χρ. Παύλου  ................. [+] 65.5
2 ΚΥΡΙΑ ΚΑΛΛΟΥ  .................... ( 8)  Ο. Τ. Γκανκαλί  .............. [+] 62.0
3 ΑΙΑΝΤΑΣ  ............................ ( 5)  Ν. Κ. Τσιακκούρας  ......... [+] 60.0
4 ΚΑΛΛΙΣΙΗΣ  .......................... ( 4)  Κ. Π. Τσιακκούρας (μ)  .........60.0
5 ΜΑΗ ΡΟΥΛΣ  ........................ ( 7)  Π. Αθανασίου ....................59.0
6 ΒΙΤΤΗΣ ΛΑΗΤ  ...................... ( 3)  Χ. Λ. Ανδρέου ..............  [+] 58.5
7 ΜΑΡΙΕΝΤΟΥΛΛΑ  ................... ( 9)  Χ. Χατζηπαναγιώτου  ...... [+] 57.0
8 ΟΡΤΕΝΣ  ............................. ( 6)  Μ. Σ. Κυριακίδης ................55.5
9 ΓΟΥΙΣΓΙΟΥΓΟΥΕΑΡΧΗΑΡ  ......... ( 2)  Λ. Δ. Ανδρέου  .............. [+] 49.0

1 ΦΛΑΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ  ................ (11)  Κ. Π. Τσιακκούρας (μ) ....  [+] 64.5
2 ΜΠΡΕΘΛΕΣ  ......................... ( 3)  Μ. Κ. Πέππος  ............... [+] 60.5
3 ΣΕΣΙΛΙΑ  ............................. ( 7)  Ολ. Γεωργίου  ............... [+] 59.0
4 ΚΟΛΟΜΠΙΑΝΑ  ...................... ( 5)  Μ. Κωνσταντίνου  ......... [#] 56.5
5 ΑΙΘΕΡΑΣ  ............................ ( 4)  Γ. Σταυρινίδης..............  [+] 55.5
6 ΦΥΤΟΣ ΕΗΝΤΖΕΛ  .................. ( 6)  Ηρ. Ηρακλέους ............. [+] 54.0
7 ΦΛΑΗ ΑΜΠΤΟ  ...................... ( 8)  Χ. Λ. Ανδρέου  .............. [+] 53.0
8 ΙΝΤΙΓΚΟ ΜΠΕΡΤ .................... ( 9)  Ο. Τ. Γκανκαλί  ............. [#] 51.0
9 ΛΕΤΖΕΝΤ ΑΛΕΞΗΣ  ................ (10)  Κ. Α. Ιωάννου  .............. [+] 49.0

ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δηλώσεις Διαγραφών και Αναβάσεων για 
την 62η Ιπποδρομιακή Συνάντηση της Περι-
όδου 2021 που θα διεξαχθεί σήμερα Κυριακή 
19/09/2021

Στοιχήματα γίνονται δεκτά μόνο με το 
Επίσημο Πρόγραμμα της Λέσχης.

Στοίχημα Τέτρακαστ λειτουργεί σε ιππο-
δρομίες με έξι ή περισσότερα άλογα.

Σημ: Το Πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές.
Κ. Κωνσταντίνου Ιπποδρομιάρχης

* Καθυστερεί στην Αφετηρία 
** Καθυστερεί και παραμένει στην Αφετηρία
[+] Το άλογο θα τρέξει με Παρωπίδες 
[#] Το άλογο θα τρέξει με Γούνινα Παραγνά-

θια.
[&] Το άλογο θα τρέξει με Προσωπίδα 
[@] Το άλογο θα τρέξει με Καλύπτρα Κεφα-

λής.
[%] Το άλογο θα τρέξει με Καλύπτρα Οφθαλ-

μών 
[§] Το άλογο θα τρέξει με Προστατευτικό Μα-

τιού.

Δηλώσεις 
διαγραφών  
και αναβάσεων



Με αφορμή τη νέα σεζόν είπαμε να «τρέξου-
με» σε άλλα αθλήματα που σπανίως δυστυχώς 
λαμβάνουν την προβολή που χρειάζεται. Κι 
αφού είπαμε να «τρέξουμε», βρήκαμε τους κα-
τάλληλους στο... τρέξιμο. Συναντήσαμε λοιπόν 
δύο δρομείς των Ομόνοια Runners από τους 
πολλούς ενεργούς που υπ’ αριθμεί το τμήμα 
τα τελευταία χρόνια. Τον Νικόλα Φιλοθέου και 
τον Μάρκο Μαρκίδη, οι οποίοι είναι οι πρώτοι 
που ρίχνονται στη μάχη των αγώνων μετά από 
1,5 χρόνο διακοπής ένεκα της πανδημίας. Με-
ταβαίνουν για τον Μαραθώνιο στο Βερολίνο.

Κατ’ αρχήν να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο 
τμήμα δρομέων της Ομόνοιας, ένα διαφορετικό 
τμήμα με προτεραιότητα την υγιή άθληση και 
όχι τον πρωταθλητισμό. Όντως αυτό είναι το 
όραμα, το κίνητρο του κάθε δρομέα;

Νικόλας: Όντως η υγιή άθληση είναι η προ-
τεραιότητα και όχι ο πρωταθλητισμός. Από κει 
και πέρα ο κάθε δρομέας τρέχει για τους δικούς 
του προσωπικούς στόχους και λόγους.

Νέα χρονιά εν μέσω πανδημίας και κυρίως 
μετά από αποχή 1,5 χρόνου από τους αγώνες. 
Είστε έτοιμοι για τους αγώνες που έρχονται;

Μάρκος: Είμαστε πανέτοιμοι, γιατί από τη 
στιγμή που το τρέξιμο εν μέσω πανδημίας επι-
τρεπόταν, εμείς συνεχίζαμε κανονικά τις προ-
πονήσεις. Όλοι οι αγώνες είναι σημαντικοί και 
σε όλους θα έχουμε συμμέτοχες από τους δρο-
μείς μας.

Ποιοι είναι οι προσωπικοί σας στόχοι αλλά 
και του τμήματος για αυτή τη σεζόν;

Νικόλας: Στόχος του τμήματος είναι να με-
γαλώνει τόσο σε αριθμό μελών όσο και σε πα-
ρουσία στους αγώνες, εντός αλλά και εκτός Κύ-

πρου. Επίσης ένας μελλοντικός στόχος είναι να 
μπορέσουμε και εμείς, ως Τμήμα Δρομέων της 
Ομόνοιας, να διοργανώσουμε και να καθιερώ-
σουμε τον δικό μας αγώνα. Τώρα προσωπικά 
εκτός από τους εντός αγώνες έχουμε μπροστά 
μας μέχρι το τέλος του χρόνου τον Μαραθώνιο 
του Βερολίνου την ερχομένη Κυριακή και μετά 
τον Ημιμαραθώνιο και τον Μαραθώνιο Θεσσα-
λονίκης τον Οκτώβριο και Νοέμβριο αντίστοι-
χα, με μόνο αντίπαλο τους προσωπικούς μου 
καλύτερους χρόνους.

Τι εστί μαραθώνιος, ημιμαραθώνιος; Υπάρ-
χουν όρια συμμετοχών σε μια σεζόν;

Μάρκος: Ο Μαραθώνιος είναι 42.2km και ο 
Ημιμαραθώνιος 21.1km. Τα όρια καθορίζονται 

από τον κάθε αθλητή αναλόγως των στόχων 
του. Κάθε προετοιμασία Μαραθωνίου είναι δι-
άρκειας 4 μηνών περίπου άρα αντιλαμβάνεστε 
ότι πιο λογικό θα είναι για ένα δρομέα να κάνει 
2 με 3 Μαραθώνιους το χρόνο.

Ποια προετοιμασία χρειάζεται τόσο στον το-
μέα της άθλησης όσο και στον τομέα της δια-
τροφής;

Νικόλας: Όπως είπε και ο Μάρκος, η προε-
τοιμασία για ένα Μαραθώνιο διαρκεί 4 μήνες 
σκληρής δουλειάς όσον αφορά τις προπονή-
σεις, την πειθαρχία, τη διατροφή και γενικά 
τον συνολικό τρόπο ζωής του αθλητή, για να 
βρίσκεται τη μέρα του αγώνα στην καλύτερη 
δυνατή φυσική κατάσταση.

EAK

Δημοσιογραφικά 
βραβεία

Στις αρχές Δεκεμβρίου του 2021 θα 
πραγματοποιηθούν τα Β’ Δημοσιογραφι-
κά Βραβεία της Ένωσης Αθλητικογράφων 
Κύπρου (ΕΑΚ). Συγκεκριμένα, η τελετή 
θα πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου. 
Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα για συμμε-
τοχή έχουν δημοσιογράφοι, μέλη της ΕΑΚ 
ή/ και της Ένωσης Συντακτών Κύπρου και 
εργαζόμενοι στα ΜΜΕ. Οι υποψηφιότητες 
πρέπει να έχουν δημοσιευθεί μεταξύ 1ης 
Σεπτεμβρίου 2020 και 15ης Νοεμβρίου 
2021.

Προσθήκες στην κριτική επιτροπή: 
Προς τα τέλη Νοεμβρίου θα συνεδριά-
σει η κριτική επιτροπή, προκειμένου να 
καταλήξει στους νικητές για τη δεύτερη 
έκδοση των Δημοσιογραφικών Βραβείων. 
Μετά το τέλος της… μεταγραφικής περι-
όδου, οριστικοποιήθηκε η σύνθεση της 
δεύτερης κριτικής επιτροπής.

Σ’ αυτή θα βρίσκονται, όπως και πέρ-
σι, οι Νίκος Καρτακούλλης (πρόεδρος του 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Λευκωσί-
ας), Χριστίνα Λοΐζου (επικεφαλής του Γρα-
φείου του προέδρου του Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας), Πάνος Ραζής 
(καθηγητής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου), Άντρη Σιάλου (Olympian), Λου-
κής Τερεζόπουλος (πρώην αντιπρόεδρος 
ΕΑΚ / Δημοσιογράφος), Κάλλη Χατζηιω-
σήφ (σύμβουλος Υπουργού Παιδείας για 
θέματα Αθλητισμού, μέλος Δ.Σ. ΚΟΑ) και 
Πέτρος Χατζηχριστοδούλου (δημοσιογρά-
φος).

Από εκεί και πέρα, προστίθενται οι Ζα-
χαρίας Κυριάκου (δήμαρχος Έγκωμης / 
επίτιμος πρόεδρος ΕΑΚ), Μιχάλης Γαβρι-
ηλίδης (πρώην γενικός γραμματέας ΕΑΚ 
/ δημοσιογράφος), Σταύρος Μιχαηλίδης 
(Οlympian), Άγγελος Χατζησοφοκλέους 
(πρόεδρος Συνδέσμου Επαγγελματιών 
Φωτογράφων Κύπρου) και οι επικεφαλής 
της Επιτροπής Δημοσιογραφικών Βραβεί-
ων της ΕΑΚ, Ανδρέας Παυλίδης (βοηθός 
γενικός γραμματέας ΕΑΚ) και Στέλιος Στέ-
λιου (βοηθός ταμίας ΕΑΚ).

Επί ευκαιρίας, η ΕΑΚ επιθυμεί να ευχα-
ριστήσει τους Δημήτρη Δημητρίου (τέως 
αντιπρόεδρος ΕΑΚ) και Σάββα Κοσιάρη 
(πρώην πρόεδρος ΕΑΚ) για τη σημαντική 
τους συνεισφορά. Πώς γίνεται η υποβο-
λή: Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με 
δύο τρόπους, είτε απευθείας από τον δη-
μοσιογράφο είτε μέσω πρότασης από δύο 
δημοσιογράφους - μέλη της ΕΑΚ/ΕΣΚ, 
ταμειακώς τακτοποιημένα. Οι συμμετοχές 
μπορεί να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο 
enosi.athlitikografon@gmail.com ή να 
αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο γραφείο 
της ΕΑΚ στο Ολυμπιακό Μέγαρο (Αμφι-
πόλεως 21, 2025, Λευκωσία) με την έν-
δειξη «ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 
ΕΑΚ».

Έρχονται μεγάλες προκλήσεις

Ο λόγος που επέλεξαν την... Ομόνοια

ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Πλησιάζει η... σέντρα στο φούτσαλ

Η πρωταθλήτρια ομάδα του ΑΠΟΕΛ και η κυπελλούχος ομάδα 
της Ομόνοιας θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο 
Futsal, το Super Cup. Ο αγώνας θα γίνει στις 23 Σεπτεμβρίου στο 
Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία». Θα αρχίσει στις 19:00 

και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη Cytavision με 
τη στήριξη της ΚΟΠ. Σε σύσκεψη που έγινε στα 

γραφεία της ΚΟΠ υπό τον Γενικό Διευθυντή 
της Ομοσπονδίας, Ανθούλη Μυλωνά, στην πα-
ρουσία εκπροσώπων των δύο ομάδων, συζητή-
θηκαν οι οργανωτικές λεπτομέρειες του αγώνα. 

Βάσει των κανονισμών που ισχύουν για κλειστές 
αίθουσες θα εκδοθούν 350 εισιτήρια και θα μπο-

ρούν να τα προμηθευτούν άτομα που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν 
νοσήσει με Covid-19 τους τελευταίους έξι μήνες. Οι φίλαθλοι του 
ΑΠΟΕΛ θα καταλάβουν την κεντρική κερκίδα και οι φίλαθλοι της 
Ομόνοιας την... απέναντι κερκίδα.

ΠΑΣΠ: Κορυφαίος ο Στέφαν Τσέποβιτς

Ο Stefan Scepovic (ΑΕΛ) ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης της 2ης 
αγωνιστικής του πρωταθλήματος λαμβάνοντας τη βαθμολογία 334 στο 
InStat Index και θα λάβει από τον ΠΑ.Σ.Π. το βραβείο MVP by Unicars 
& Volkswagen. Παράλληλα με βάση τις θέσεις που αγωνίστηκαν οι πο-

δοσφαιριστές και τη βαθμολογία τους στο InStat Index, 
η καλύτερη ενδεκάδα της 2ης αγωνιστικής είναι σε 
σχηματισμό 4-4-2 και αποτελείται από τους:

Τερματοφύλακας: Ανδρέας Κεραυνός (ΑΕΛ) 
Αμυντικοί: Γκαρσία (AEK) - Σάντος (ΑΠΟΕΛ) 
- Ρομπέρζ (Απόλλων) - Δημητρίου (ΠΑΕΕΚ) 

Μέσοι: Έουλερ (ΑΕΛ) - Χαραλάμπους (ΠΑΕ-
ΕΚ) - Μεντόγεβιτς (ΑΕΛ) - Κυριάκου (Ολυμπιακός) 

Επιθετικοί: Σαντίκ (Δόξα) - Τσέποβιτς (ΑΕΛ)
Θυμίζουμε ότι ο διεθνής δείκτης InStat είναι αποτέλεσμα ενός αλγό-

ριθμου με βάση τις ποσοτικές παραμέτρους των ενεργειών που κάνει ο 
κάθε ποδοσφαιριστής στο γήπεδο.

Δύο δρομείς των Ομόνοια Runners αποκαλύπτονται...

Νικόλας Φιλοθέου και Μάρκος Μαρκί-
δης μάς μίλησαν και για το λόγο για τον 
οποίο επέλεξαν την Ομόνοια. 

Μάρκος: Είναι η ομάδα που αγαπώ από 
μικρός και για μένα ήταν η μόνη επιλογή 
να τρέχω με το τριφύλλι στο στήθος.

Νικόλας: Μόνο και μόνο η αναφορά στη 
λέξη Ομόνοια σε συγκινεί  και αντιλαμβά-
νεσαι τι σημαίνει για μας, οπόταν ναι, έχει 
δίκαιο ο Μάρκος, ήταν η μόνη μας επιλογή 
να τρέχουμε αντιπροσωπεύοντας το σωμα-
τείο μας.

Πώς μπορεί κάποιος να συνδεθεί με το 
τμήμα;

Νικόλας: Για μας δρομέας είναι όποιος 
σηκώνεται από τον καναπέ του και τρέχει 
έστω και 100 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι θέ-
λει επομένως σιγά-σιγά τα 100 μετρά θα 
γίνουν 200, 400, 1km και βάλε. Όποιος 
θέλει μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας 

μέσω τη σελίδας μας στο Facebook και θα 
επικοινωνήσουμε μαζί του.

Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο Τμήμα 
Δρομέων της Ομόνοιας και να ευχαριστή-
σουμε τον Νικόλα και τον Μάρκο για την 
ευχάριστη και ουσιαστική συζήτηση που 
είχαμε.

Ας ευχηθούμε όσο περισσότεροι να βλέ-
πουν τον αθλητισμό μέσα από το φακό των 
2 δρομέων με ανιδιοτέλεια και κυρίως για 
τη δική τους ευχαρίστηση και υγιή ενα-
σχόληση. Καλές επιτυχίες στον Μαραθώνιο 
του Βερολίνου και ας ευχηθούμε να ξε-
περάσουν τους στόχους που έθεσαν ο Νι-
κόλας, ο Μάρκος αλλά και όσοι έχουν τη 
μοναδική τους επιθυμία να ξεπεράσουν τα 
ατομικά τους αποτελέσματα.

Παράλληλα, να ευχηθούμε καλή επι-
τυχία σε όλους όσους ασχολούνται με το 
άθλημα.
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Μονόδρομος το τρίποντο
Το τρίτο του τρίποντο σε ισάριθμα παιχνί-

δια θα αναζητήσει ο Απόλλωνας στο σημερι-
νό ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ (19:00 Τσίρειο). Οι 
ποδοσφαιριστές του Αλεξάντερ Τσόρνιγκερ 
πέρασαν τα εμπόδια του Εθνικού και του Άρη 
και τώρα θέλουν να πάρουν βαθμό... άριστα 
και στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής. Τα δε-
δομένα για την τεχνική ηγεσία είναι εξαιρετι-
κά δύσκολα, αφού υπάρχουν ορισμένα προ-
βλήματα.

Η μεγαλύτερη ανησυχία για τον Γερμανό 
προπονητή, είναι ο χώρος της μεσαίας γραμ-
μής εκεί όπου παρουσιάζεται κενό με την 
απουσία του Χάμπου Κυριάκου. Ο Κύπριος μέ-
σος αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τον Άρη και 
υπάρχει ερωτηματικό για τους ποδοσφαιριστές 
που θα χρησιμοποιήσει ο προπονητής σε αυτό 
το χώρο.

Η επιλογή που φαίνεται να κερδίζει έδαφος, 
είναι αυτή του Φάνου Κατελάρη. Ο ποδοσφαι-
ριστής ήταν βασικός στο κέντρο της άμυνας, 
αλλά φαίνεται ότι θα πάρει... μετάθεση στη με-
σαία γραμμή. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε τη 
θέση δίπλα στον Βαλεντίν Ρομπέρζ θα πάρει ο 
Νασιμέντο Ουέλιγκντον.

Ο Τζουμ, ο Αλεξάντερ Γιοβάνοβιτς και ο 
Χρήστος Αλμπάνης, είναι οι άλλες σημαντικές 
απουσίες που έχει να αντιμετωπίσει η τεχνική 
ηγεσία και αναμφίβολα τους περιμένει όλους 
πίσω, ώστε να αυξηθούν οι επιλογές στα επό-
μενα παιχνίδια. Τόσο όσον αφορά την αρχική 
ενδεκάδα, αλλά και γενικότερα για να υπάρ-
χουν αυξημένες επιλογές και στον πάγκο.

Ο Απόλλωνας έχει σήμερα ακόμα ένα με-
γάλο στόχο. Να παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχίας 
και να δώσει χαρά στους φίλους του. Στα πρώ-

τα δύο παιχνίδια οι δυσκολίες ήταν πολλές. 
Πέραν των προβλημάτων τραυματισμού που 
είχε να αντιμετωπίσει ο προπονητής, είναι και 
το θέμα της ετοιμότητας της ομάδας μετά 
από ένα μεγάλο διάστημα απουσίας 
από τα επίσημα παιχνίδια.

Όσο περνά ο καιρός, ο Απόλ-
λωνας αναμένεται να παρου-
σιάζεται καλύτερος και προς 
αυτό το στόχο θα βοηθήσουν 
και οι επιστροφές των ποδο-
σφαιριστών που αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα τραυματισμών. 
Σε κάθε περίπτωση, αυτό που ενδι-
αφέρει άπαντες στην ομάδα του Απόλ-
λωνα, είναι η καλή εμφάνιση στο σημερινό 
παιχνίδι και το τρίποντο απέναντι στην ομάδα 
της Λευκωσίας.

Μετά το πρώτο παιχνίδι στους ομίλους 
της Ευρώπης απέναντι στην Παρτιζάν, η 
Ανόρθωση προετοιμάζεται για την αναμέ-
τρηση με τον Εθνικό, η οποία θα γίνει αύριο 
στις 21:00 στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». 
Ο Τιμούρ Κετσπάγια είναι πιθανόν να δώσει 
ανάσες ξεκούρασης σε ποδοσφαιριστές που 
το έχουν ανάγκη και ο πρώτος που μπαίνει 
στο... μυαλό είναι ο Κωστάκης Αρτυμα-
τάς.

Θυμίζουμε ότι ταλαιπω-
ρούνται με προβλήματα 
τραυματισμών οι Λάφερ-
τι, Χριστοφή, Αμπαρ-
τζουμιάν και Χρυσο-
στόμου. Η σημερινή 
τελευταία προπόνηση 
θα ξεκαθαρίσει τα δεδο-
μένα για αποστολή της 
ομάδας, με τον στόχο της νί-

κης να παραμένει αναλλοίωτος.
Αναφορικά με τις σκέψεις για το αρχικό 

σχήμα, κάτω από τα δοκάρια αναμένεται 
να είναι ο Λόρια, με τον Ρισβάνη και τον 
Αραγιούρι να παίρνουν θέση στο κέντρο 
της άμυνας. Ο Καλτσάς αναμένεται να βρε-
θεί στο δεξί άκρο και ο Κορέια στο αριστε-
ρό. Στον ανασταλτικό χώρο της μεσαίας 

γραμμής οι Νινούα και Χουσμπάουερ 
αναμένεται να ξεκινήσουν και 

λίγο πιο μπροστά πιθανόν 
να δούμε τον Πόποβιτς. 

Στα δύο άκρα της επίθε-
σης έχουν προβάδισμα 
οι Χριστοδουλόπουλος 
και Ουάρντα, ενώ στην 
κορυφή της επίθεσης 

τη θέση διεκδικούν οι 
Ρουσιάς και Κατσαράβα.
Οι άνθρωποι της Ανόρ-

θωσης περιμένουν σε ακόμα ένα παιχνί-
δι τη συμπαράσταση του κόσμου, ώστε η 
ομάδα να πάρει τους πρώτους της βαθμούς 
και να συνεχίσει με τον καλύτερο τρόπο 
την πορεία της. Πέραν της ήττας από την 
Παρτιζάν την περασμένη Πέμπτη, η ομάδα 
ηττήθηκε και από τη Δόξα στο πλαίσιο της 
δεύτερης αγωνιστικής. Αυτά τα δύο παιχνί-
δια έχουν πληγώσει τους ποδοσφαιριστές, 
ωστόσο υπάρχει αποφασιστικότητα και θέ-
ληση για επιστροφή της ομάδας στα νικη-
φόρα αποτελέσματα.

Ο Εθνικός είναι μια ομάδα που μπορεί να 
δημιουργήσει προβλήματα και αυτό είναι 
κάτι το οποίο έχει τονίσει στους παίκτες του 
ο Τιμούρ Κετσπάγια. Συνεπώς, θα πρέπει 
να γίνει μεγάλη προσπάθεια για να έρθει 
το ζητούμενο που είναι η νίκη. Ένας άλλος 
μεγάλος στόχος είναι να συνδυαστεί το νι-
κηφόρο αποτέλεσμα με καλή εμφάνιση.

Αλλάζουν τα πρόσωπα στην ενδεκάδα της Ανόρθωσης

Αναζητά τους βαθμούς 
μέσα στο Τσίρειο

Για το ΑΠΟΕΛ, το σημερινό ντέρ-
μπι με τον Απόλλωνα (19:00, ΓΣΠ) 
αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για 
να πάρει η ομάδα τούς πρώτους της 
βαθμούς στο πρωτάθλημα. Τα πρώτα 
δύο παιχνίδια που έγιναν στο ξεκί-

νημα του πρωταθλήματος, ήταν δι-
αφορετικού χαρακτήρα και η 

ομάδα παρουσίασε βελτίω-
ση στον τελευταίο αγώνα 
με τον Ολυμπιακό.

Το ζητούμενο που 
ήταν οι βαθμοί δεν 
ήρθαν κι έτσι το σημε-

ρινό παιχνίδι πήρε ξε-
χωριστή σημασία και από 

βαθμολογικής άποψης. Τα 
ντέρμπι με τον Απόλλωνα στη 

Λεμεσό έχουν πάντα ιδιαίτερη σημα-
σία, ωστόσο το σημερινό είναι πολύ 
σημαντικό στο στόχο για να πάρει η 
ομάδα το νικηφόρο αποτέλεσμα.

Ο Σωφρόνης Αυγουστή αναμένε-
ται να προχωρήσει σε διαφοροποιή-
σεις στο αρχικό σχήμα. Θυμίζουμε ότι 
ο Βινίσιους θα μείνει εκτός αγωνι-
στικής δράσης για κάτι περισσότερο 
από ένα μήνα, λόγω του προβλήμα-
τος που τον ταλαιπωρεί στο γόνατο. 
Εκτός θα μείνει και ο Ντε Βινσέντι 
και έτσι η τεχνική ηγεσία αναζητά τις 
λύσεις για να παρουσιάσει την ομά-
δα όπως πρέπει σε αυτό το ντέρμπι.

Στα θετικά για την τεχνική ηγεσία, 
συγκαταλέγεται το γεγονός ότι τόσο 
ο Οκριασβίλι όσο και ο Κβιλιτάια εί-
ναι απόλυτα έτοιμοι για να ενισχύ-
σουν την προσπάθεια της ομάδας. Η 
τεχνική ηγεσία έχει πάρει τις απο-
φάσεις της για τους παίκτες που θα 
χρησιμοποιήσει στην ενδεκάδα του 
αγώνα, αλλά είναι δύσκολο να γίνει 
κάποια πρόβλεψη. Ορισμένοι ποδο-
σφαιριστές χρειάζονται ακόμα λίγο 
χρόνο για να φτάσουν στον επιθυ-
μητό βαθμό ετοιμότητας και δεν θα 
τους ρισκάρει ο προπονητής.

ΕΘΝΙΚΟΣ

Ψάχνει βαθμούς
Ο Γκόπα Ζάκπα είναι ένας ποδοσφαιριστής 

που περιμένουν και φέτος πολλά στο Δασά-
κι. Στις δύο πρώτες αγωνιστικές ο Αφρικανός 
επιθετικός κινήθηκε στα ρηχά και έμεινε πολύ 
πίσω από τον καλό του εαυτό. Ο Ηλίας Χαρα-

λάμπους θα ολοκληρώσει 
σήμερα την προετοιμασία 
της ομάδας του για τον αυ-
ριανό αγώνα με την Ανόρ-
θωση. Ο Κροάτης Ντ’ολεζαλ 
που τραυματίστηκε στον 

αγώνα με την ΠΑΕΕΚ και ο Ελουντού που 
προέρχεται από τραυματισμό, είναι καλύτερα 
και μάλλον θα είναι στην αποστολή. Ο Ταρά-
σοφς διεκδικεί μια θέση στο κέντρο της άμυ-
νας. Ο Καράουσκς μάλλον θα πάρει τη θέση 
του Ντόλεζαλ, ενώ οι Τολμές και Ασούμπρε 
διεκδικούν μια θέση στην επίθεση. Ο Εθνικός 
έχει στόχο το βαθμολογικό κέρδος.

Ο Κατελάρης υποψήφιος για τη μεσαία γραμμή
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ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Ξεκαθαρίζει το πλάνο
Σήμερα θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία 

της Ομόνοιας, για τον αγώνα της 3ης αγω-
νιστικής απέναντι στη Δόξα. Το παιχνίδι θα 
γίνει αύριο Δευτέρα (20/09) στο ΓΣΠ και θα 
ξεκινήσει στις 19:00. Οι «πράσινοι» προέρ-
χονται από το 0-0 στο Καζακστάν με αντί-
παλο την Καϊράτ για το πρώτο παιχνίδι των 
ομίλων του Conference League.

Ο Χένινγκ Μπεργκ αναμένεται να πα-
ρουσιάσει την ομάδα του με διαφοροποι-
ήσεις στο αρχικό σχήμα, χωρίς ωστόσο η 
σημερινή προπόνηση να ξεκαθαρίσει το... 
πλάνο το οποίο θα ακολουθήσει ο Νορβη-
γός προπονητής. Ο κ. Μπεργκ δεν θέλει να 
επιβαρύνει ορισμένους παίκτες του με συ-
νεχόμενα αγωνιστικά λεπτά και αυτός είναι 
ο λόγος για τον οποίο θα γίνουν ορισμέ-
νες αλλαγές. Ψάλτης, Τζιωνής, Λοΐζου και 
Τσέποβιτς, διεκδικούν θέση στην αρχική 
ενδεκάδα, αλλά δεν μπορεί να ειπωθεί με 
βεβαιότητα το πλάνο που θα ακολουθήσει 
ο προπονητής των «πρασίνων».

Θυμίζουμε ότι εκτός αποστολής βρίσκο-
νται οι Κούσουλος, Ντίσκερουτ, Μποτεάκ 
και Ασάντε. Οι πρώτοι τρεις αναμένεται να 
επιστρέψουν το επόμενο διάστημα και ανά-
λογα με το πότε θα κριθούν έτοιμοι, τότε θα 
ξεκινήσουν να καταγράφουν παρουσία και 
στην αποστολή της Ομόνοιας.

Πέραν από τις απουσίες, είναι και το 
θέμα της κούρασης το οποίο η τεχνική 
ηγεσία λαμβάνει σοβαρά υπόψη. Ο αριθ-
μός των αγώνων που έδωσε μέχρι τώρα η 
ομάδα, η παρουσία αρκετών παικτών στα 
παιχνίδια με τις εθνικές τους ομάδες αλλά 
και το μακρινό ταξίδι στο Καζακστάν την 

περασμένη Πέμπτη, είναι μερικά από τα 
στοιχεία που είναι πιθανό να οδηγήσουν 
τον προπονητή σε αλλαγές στην ενδεκάδα.

Στο ΓΣΠ αναμένεται για ακόμα ένα παι-
χνίδι να υπάρχει αρκετός κόσμος στις εξέ-
δρες και αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένει 
να δει και η διοίκηση της ομάδας. Η Ομό-
νοια έβαλε ψηλά τον πήχη και τη φετινή 
περίοδο και το... ταξίδι αναμένεται να είναι 
μακρινό. Πέραν από την προσπάθεια που 
θα γίνει για κατάκτηση του τίτλου, η ομάδα 
της Λευκωσίας θα επιδιώξει και τη διάκρι-
ση στην Ευρώπη.

Στο μυαλό των παικτών, ωστόσο, τα δε-
δομένα είναι πολύ πιο απλά. Η ομάδα της 

Λευκωσίας έχει στο μυαλό της μόνο το 
παιχνίδι με τη Δόξα και δεν την απασχο-
λεί τίποτα άλλο. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια 
θα πρέπει να περιμένουν, αφού ο επόμε-
νος αγώνας είναι προγραμματισμένος στις 
30 Σεπτεμβρίου με αντίπαλο την Καραμπάχ 
στο ΓΣΠ.

Η ήττα από την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 2ης 
αγωνιστικής, αντιμετωπίστηκε με σοβα-
ρότητα και έχει περάσει στο παρελθόν. Η 
Ομόνοια θέλει να ξεκινήσει από το παιχνίδι 
με τη Δόξα να μαζεύει βαθμούς και αυτός 
είναι και ο λόγος που η τεχνική ηγεσία θα 
επιδιώξει να προχωρήσει σε ορισμένες αλ-
λαγές.

ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

Εξαιρετικός απολογισμός
Η ΠΑΕΕΚ συμπλήρωσε τους πρώ-

τους δύο αγώνες της ιστορίας της στην 
Α’ κατηγορία, χωρίς να έχει γνωρίσει 
ακόμα το πικρό αίσθημα της ήττας. 
Αυτό είναι κάτι το οποίο γεμίζει με ικα-
νοποίηση και περηφάνια τους ανθρώ-
πους της ομάδας. Μετά την αναβολή 
του αγώνα της πρεμιέρας απέναντι 
στην Ανόρθωση, ήρθε η νίκη στο εκτός 
έδρας παιχνίδι με τον Εθνικό. Η ΠΑΕΕΚ 
κέρδισε με 3-1 και έκανε ιδανικό ξεκί-
νημα στο πρωτάθλημα. Η νίκη αυτή, 
συνοδεύτηκε και με καλή εμφάνιση, 
κάτι το οποίο δείχνει πως η ομάδα του 
Σεργίδη θα διεκδικήσει με όλες τις δυ-
νάμεις της, την παραμονή στη μεγάλη 
κατηγορία.

Ακολούθησε ο αγώνας της περασμέ-
νης Παρασκευής απέναντι στον Άρη, 
όπου η προσφυγική ομάδα δέχθηκε σε 
ορισμένα σημεία του αγώνα έντονη πί-
εση. Στο επιθετικό κομμάτι άργησε να 
κάνει κάποιες αξιόλογες φάσεις, ωστό-
σο κράτησε το μηδέν στην άμυνα και 
ανέβηκε στους τέσσερις βαθμούς. Πρό-
κειται για έναν εξαιρετικό απολογισμό 
στις πρώτες αγωνιστικές και η συνέχεια 
αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.

Επόμενος αγώνας για την ομάδα της 
Κερύνειας, είναι με αντίπαλο το ΑΠΟ-
ΕΛ στο ΓΣΠ. Άπαντες αναγνωρίζουν 
ότι το εμπόδιο είναι πολύ υψηλό, αλλά 
η ΠΑΕΕΚ θα κατέβει στον αγωνιστικό 
χώρο με στόχο το βαθμολογικό κέρδος. 
Η αναμέτρηση είναι ορισμένη για τη 
Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου και θα ξεκινή-
σει στις 21:00.

 
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Το πάλεψε αλλά...
Ο Άρης ανέβηκε στους τέσσερις βαθ-

μούς έπειτα από τρεις αγώνες. Ο απολο-
γισμός είναι ικανοποιητικός, αλλά στην 
ομάδα της Λεμεσού γνωρίζουν ότι τα 
δεδομένα θα μπορούσαν να ήταν πολύ 
καλύτερα. Στο παιχνίδι με την ΠΑΕΕΚ το 
οποίο έγινε την περασμένη Παρασκευή, το 
συγκρότημα του Λιάσου Λουκά διεκδίκη-
σε το τρίποντο και είχε ορισμένες σημαντι-
κές ευκαιρίες για να πετύχει το στόχο του.

Ωστόσο, το 0-0 ήταν το αποτέλεσμα που 
«σφράγισε» την προσπάθεια των δύο ομά-
δων και άπαντες έχουν επικεντρωθεί στη 
δύσκολη συνέχεια. Θυμίζουμε ότι ο Άρης 
ξεκίνησε εντυπωσιακά το πρωτάθλημα με 
νίκη στο ΓΣΠ απέναντι στον Ολυμπιακό 
με σκορ 2-1 και ακολούθησε το ντέρμπι 
στο Τσίρειο απέναντι στον Απόλλωνα.

Η ομάδα του Λιάσου Λουκά έχασε με 
1-0, ενώ είχε σχετικά καλή παρουσία απέ-
ναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο. Η προσο-
χή έχει επικεντρωθεί στην αναμέτρηση με 
την Ανόρθωση, το ερχόμενο Σάββατο στις 
19:00 στο Τσίρειο.

Νέα Σαλαμίνα: Αφήνει πίσω της την ήττα

Ακόμα ένα δύσκολο εμπόδιο

Η πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα της δεύτερης 
κατηγορίας, ήρθε σε ένα παιχνίδι όπου η Νέα 
Σαλαμίνα άξιζε τη νίκη στον αγώνα απέναντι 
στην Ένωση. Το συγκρότημα του Νικόδημου 
Παπαβασιλείου δεν παρουσιάστηκε όπως έπρε-
πε στο πρώτο μέρος, ωστόσο και ο αντίπαλος 
δεν δημιούργησε πολλές μεγάλες ευκαιρίες για 
να σκοράρει.

Στο δεύτερο 45λεπτο, η ομάδα της Αμμοχώ-
στου ήταν εξαιρετική, δημιούργησε τις προϋπο-
θέσεις για το γκολ, αλλά τελικά έφυγε ηττημένη. 
Το γκολ της Ένωσης σημειώθηκε στο 86ο λεπτό 
και έτσι τελείωσε το παιχνίδι της 2ης αγωνι-
στικής για τους «ερυθρόλευκους». Το αποτέλε-
σμα δεν ενοχλεί τη Νέα Σαλαμίνα, αφού σε ένα 
πρωτάθλημα θα υπάρξουν αρκετές δύσκολες 
στιγμές.

Αυτό που ενόχλησε περισσότερο, είναι οι 
πολλές καθυστερήσεις που έγιναν από τους φι-
λοξενούμενους και το γεγονός ότι δεν παίχτηκε 
ποδόσφαιρο στα τελευταία 20 λεπτά. Η προσο-
χή έχει στραφεί στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον 
Ονήσιλλο το ερχόμενο Σάββατο στις 19:00 και 
στόχος είναι η νίκη.

Στο μεταξύ το Δ.Σ. εξέδωσε συλλυπητήρια 
ανακοίνωση για τον χαμό του Κυριάκου Ασπρο-
μάλλη: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ εκφράζει τα θερ-
μά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους 
οικείους του Κυριάκου Ασπρομάλλη που απε-
βίωσε την Παρασκευή. Ο Κυριάκος ήταν πάντα 
δίπλα στο σωματείο μας και ήταν πιστός στην 
ιδέα της Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου. Ας είναι 
ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Το πρόγραμμα στο ξεκίνημα του πρωτα-
θλήματος, ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για την 
ομάδα της Δόξας. Το συγκρότημα του Κώστα 
Σακκά πήρε βαθμό άριστα στις πρώτες δύο 
αγωνιστικές, αφού στην πρεμιέρα απέσπα-
σε το βαθμό της ισοπαλίας μετά το 1-1 στην 
«ΑΕΚ Αρένα», ενώ στην 2η αγωνιστική πήρε 
σπουδαίο τρίποντο σε βάρος της Ανόρθωσης 
με 2-0 εντός έδρας.

Ακολουθεί ο αυριανός αγώνας με την Ομό-
νοια στο ΓΣΠ, όπου η Δόξα θα επιδιώξει να 
παρουσιάσει ξανά το καλό της αγωνιστικό 
πρόσωπο και να πάρει βαθμολογικό κέρδος. 
Αναμφίβολα η αποστολή της Δόξας αναμένε-
ται να είναι πολύ δύσκολη και θα πρέπει να 
καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να υλο-
ποιηθεί ο στόχος.

Στους απόντες του σημερινού αγώνα, προ-

στέθηκε ο Τιτζανί, ο οποίος αποβλήθηκε στην 
αναμέτρηση με την Ανόρθωση. Ο Κώστας Σακ-
κάς στερήθηκε στο παιχνίδι με την Ανόρθωση 
τις υπηρεσίες του Μέσκα, καθώς ο συγκεκριμέ-
νος ποδοσφαιριστής αποβλήθηκε στον αγώνα 
της πρεμιέρας με αντίπαλο την ΑΕΚ.

Ο Μέσκα αναμένεται να επιστρέψει στην 
αποστολή της ομάδας και συγκεντρώνει αρ-
κετές πιθανότητες να ξεκινήσει στο αρχικό 
σχήμα. Η σημερινή τελευταία προπόνηση θα 
ξεκαθαρίσει το σκηνικό, αναφορικά με τους 
ποδοσφαιριστές που θα χρησιμοποιήσει ο Κύ-
πριος τεχνικός στην αρχική ενδεκάδα.

Εάν προσέξει κάποιος το πρόγραμμα στη 
συνέχεια, η Δόξα έχει ορισμένα σημαντικά 
παιχνίδια όπως είναι αυτά απέναντι στον 
Εθνικό εντός, την Πάφο εκτός και τον Άρη 
εντός.

Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Ομόνοιας ενόψει Δόξας

21ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 |



ΕΞ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ

σαν σήμερα

καλημέρα σας

Του
Χρίστου Αποστολίδη

Κανένας δεν περισσεύει
Τη συζήτηση για τον αριθμό των ομάδων που 

πρέπει να βρίσκονται στη μεγάλη κατηγορία 
την έχουμε εξαντλήσει εδώ και πολλά χρόνια. 
Το περσινό πρωτάθλημα των 14 ομάδων ήταν 
εξαιρετικό και αυτό είναι κάτι το οποίο έχουν 
τονίσει όλοι.

Το φετινό πρωτάθλημα ξεκίνησε με ακόμα 
πιο εντυπωσιακό τρόπο και έχω την εντύπωση 
ότι τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο... περίπλοκα 
αναφορικά με την εξέλιξη που θα έχει. Εδώ θα 
πρέπει να σημειώσουμε πως τα «μικρά» σωμα-
τεία που θέλουν περισσότερο αριθμό ομάδων 

έχουν έναν και μόνο στόχο: Τις μεγαλύτερες χο-
ρηγίες για να μπορούν με σωστό προγραμματι-
σμό να κρατηθούν στη ζωή.

Η ΚΟΠ θα πρέπει να δει πολύ πιο ζεστά το 
θέμα των χορηγιών στις μικρές κατηγορίες, 
ώστε να υπάρχει κίνητρο για όλους και για να 
μη χρειάζεται να έρθει μια ομάδα στην πρώτη 
κατηγορία για να προσπαθήσει να... νοικοκυ-
ρευτεί. Ο ορισμός των πρώτων αγώνων της Β’ 
Κατηγορίας στις 19:00 το βράδυ είναι μια αρχή. 
Η συνέχεια, ωστόσο, θα πρέπει να είναι ανάλογη 
και όσον αφορά τις χορηγίες, αλλά και τα τη-

λεοπτικά συμβόλαια τα οποία δεν μπορούν να 
συγκριθούν με αυτά της πρώτης κατηγορίας.

Η προσωπική μου άποψη για τον αριθμό των 
ομάδων στη μεγάλη κατηγορία είναι να παρα-
μείνουν 12. Ωστόσο εάν δεν υπάρχει πρόθεση να 
βοηθηθούν οι «μικροί», τότε ας τις κάνουμε 20 ή 
ας τα κλείσουμε αυτά τα σωματεία. Τα δεδομένα 
είναι πολύ απλά και οι αρμόδιοι καλούνται να 
λάβουν σημαντικές αποφάσεις. Και αυτοί που 
αποκαλούμε «μικροί» είναι εξίσου σημαντικοί 
για το ποδόσφαιρο στην Κύπρο όσο και οι μεγά-
λοι. Κανένας δεν περισσεύει.

Εκπλήξεις
Πληροφορίες που έφτασαν στα αυτιά 

μας κάνουν λόγο για αποφάσεις στο χώρο 
του κυπριακού ποδοσφαίρου που θα προ-
καλέσουν έκπληξη. Αν όντως υλοποιηθούν 

αυτά που έχουμε μάθει, 
τότε κάποιοι θα χάσουν 
τον ύπνο τους. Πάντως 
αυτοί που θα λάβουν 
τις σχετικές αποφάσεις 
χρειάζονται μεγάλα κό-
τσια για να το κάνουν. 
Φαίνεται ότι οι ισορρο-
πίες του παρελθόντος 

έχουν αλλάξει. Έχουν μάλιστα δημιουργη-
θεί νέες συμμαχίες που κανείς δεν ανέμενε. 
Εκείνο που απομένει είναι η ανακοίνωση 
των αποφάσεων και η αντίδραση που θα 
προκληθεί από όλους όσοι θα επηρεα-
στούν. Είναι αλήθεια ότι το ποδόσφαιρό 
μας χρειάζεται ένα δυνατό ταρακούνημα 
μπας και καταφέρουμε να τα βάλουμε στη 
σωστή βάση. Θα αναμένουμε και θα επι-
στρέψουμε.

Φανατικός

Υπάρχει ακόμη ελπίδα
Μία ισοπαλία και μία ήττα ήταν ο απο-

λογισμός για τις εκπροσώπους μας στις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις την περασμένη 
Πέμπτη. Η Ομόνοια έφυγε από το Καζακ-
στάν με τη λευκή ισοπαλία με αντίπαλο 
την Καϊράρ, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του 
Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ.

Η Ανόρθωση από την άλλη πλευρά 
γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Παρτίζαν 
στην Κύπρο για την ίδια διοργάνωση.

Τη σεζόν 2022-23 η Κύπρος θα έχει 
πέντε εκπροσώπους στις ευρωπαϊκές δι-
οργανώσεις και συγκεκριμένα δύο στο 
Τσάμπιονς Λιγκ, μία στο Γιουρόπα Λιγκ 
και δύο στο Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ. 
Εάν θέλουμε να συνεχιστεί και στη σεζόν 
2023-24 ο ίδιος αριθμός εκπροσώπησης 
της χώρας μας, θα πρέπει να επανέλθουμε 
στη 15η θέση, την οποία είχαμε πριν από 
λίγους μήνες. Η Κύπρος είναι 19η, αλλά 
υπάρχει ελπίδα για τη 15η θέση.

Μιζούρι Φοξ Τρότερ

n Για και χαρά σας φίλαρακια μου.
n Πολύ νωρίς ξεκινήσαμε φέτος να σχολι-

άζουμε τη διαιτησία και πραγματικά έχει 
μεγάλο ενδιαφέρον και φέτος αυτός ο... 
παράγοντας.

n Από τις πρώτες δύο αγωνιστικές ακούσα-
με παράπονα, κάποιοι διαιτητές θεωρή-
θηκαν ανεπιθύμητοι από ορισμένα σω-
ματεία και άλλα πολλά.

n Όπως γράψαμε και χθες, τα λάθη των δι-
αιτητών είναι το ένα κομμάτι, ενώ σημα-
ντικό παράγοντα διαδραματίζουν και οι 
φωνές των παραγόντων.

n Δεν γίνεται να ακούμε φωνές διαμαρτυρί-
ας για φάσεις οι οποίες δεν είναι ξεκάθα-

ρες. Ας μην αναφερθούμε για τις φάσεις 
που οι διαιτητές αποφασίζουν σωστά και 
οι παράγοντες φωνάζουν για λάθη.

n Το γράψαμε και στο παρελθόν, το αναφέ-
ρουμε και τώρα: Όσο δεν γίνεται ομαδικά 
η... δουλειά, αυτή η εικόνα θα συνεχίσει 
να υπάρχει στη χώρα μας.

n Όσο οι παράγοντες συνεχίζουν να βλέ-
πουν το... δίκαιο ανάλογα με το συμφέ-
ρον των ομάδων τους, τότε δεν θα δούμε 
χαΐρι.

n Και ακόμα είμαστε στην αρχή. Εδώ που 
δεν κρίνεται τίποτα.

n Σκεφτείτε όταν θα φτάσουμε στο... φινάλε 
και θα κινδυνεύει καμιά μεγάλη ομάδα 

να μείνει εκτός εξάδας.
n Σκεφτείτε τι θα γίνει όταν θα πλησιάζουμε 

στην ολοκλήρωση του πρωταθλήματος 
και θα κρίνεται ο τίτλος. Το ίδιο ισχύει και 
στην περίπτωση του Κυπέλλου.

n Το θέμα αφορά και την Ομοσπονδία, η 
οποία θα πρέπει να τιμωρεί τους διαι-
τητές εκεί και όπου παρατηρούνται ξε-
κάθαρα λάθη, ενώ και οι παράγοντες θα 
πρέπει να είναι πολύ πιο προσεχτικοί στις 
τοποθετήσεις τους.

n Εάν δεν αλλάξουν τα δεδομένα, τότε θα 
μείνουμε στη μετριότητα και τη μιζέρια 
και μην περιμένετε τίποτα περισσότερο.

Κόκορας

Ο επόμενος;
Μέχρι στιγμής είχαμε μία αλλαγή προπονητή στην Α’ Κατηγορία με τον Πουρσαϊτίδη να φεύγει από το ΑΠΟΕΛ και τη θέση του 
να παίρνει ο Αυγουστή. Σας πληροφορούμε ότι πλησιάζει και δεύτερη αντικατάσταση.

Το... αλλάζει
Ο Χένινγκ Μπεργκ ετοιμάζει την Ομόνοια για το αυριανό 

παιχνίδι με τη Δόξα και φαίνεται πως θα αλλάξει αρκετά πράγ-
ματα στην ενδεκάδα σε σχέση με την αναμέτρηση απέναντι 
στην Καϊράτ. Αυτό το... σκηνικό το είδαμε και την περασμένη 
αγωνιστική περίοδο, ωστόσο υπάρχει μια σημαντική διαφορο-
ποίηση. Η Ομόνοια, πέρυσι, αγωνιζόταν κάθε βδομάδα στην 
Ευρώπη και δεν είχε τη διακοπή της μιας βδομάδας από τον 
ένα ευρωπαϊκό αγώνα στον άλλον. Τότε βλέπαμε τον Νορβη-
γό να αλλάζει ολόκληρη ενδεκάδα. Φέτος δεν αναμένουμε να 
δούμε αυτό το σκηνικό, αλλά σίγουρα περιμένουμε σημαντικές 
αλλαγές στην ενδεκάδα της Ομόνοιας. Το μεγάλο ερωτηματι-
κό, έχει να κάνει με τον Μάρκο Τσέποβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός 
έμεινε εκτός αποστολής στον αγώνα με την Καϊράτ λόγω ανε-
τοιμότητας. Λέτε να τον δούμε βασικό στο αυριανό παιχνίδι;

Κόκορας

2001: 
Ιστορικό γκολ
Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής 
της Λάτσιο Fernando Couto πέτυ-
χε το 2.000ό τέρμα στην ιστορία 
του Champions League, στο 
νικηφόρο παιχνίδι της ομάδας με 
τη Ναντ.

2000: 
Χάλκινο μετάλλιο
Η Ιωάννα Χατζηιωάννου κατέ-
κτησε το χάλκινο μετάλλιο στους 
Ολυμπιακούς του Σίδνεϊ στην 
κατηγορία των 63 κιλών της 
άρσης βαρών σηκώνοντας 97.5 
κιλά στο αρασέ, 125 στο ζετέ και 
222.5 στο σύνολο.

1999: 
Ισοφάρισε το ρεκόρ
Η Νιούκαστλ συνέτριψε τη 
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ με 8-0, με 
5 γκολ του Alan Shearer και 
ισοφάρισε το ρεκόρ των περισ-
σότερων τερμάτων στην Πρέμιερ 
Λιγκ. Ήταν η δεύτερη σε έκταση 
νίκη της ομάδας, μετά το 13-0 επί 
της Νιούπορτ το 1946.

1999: 
Μορφή της κολύμβησης
Απεβίωσε ο χρυσός ολυμπιονί-
κης του 1948 στα 100μ. ύπτιο 
Allen Stack σε ηλικία 71 ετών. 
Στη μακρόχρονη καριέρα του 
έκανε 6 φορές παγκόσμιο ρεκόρ. 
Την τριετία 1948-51 πέτυχε 22 
ρεκόρ Αμερικής με τα χρώματα 
του Πανεπιστημίου Yale και το 
1979 μπήκε στο Hall of Fame της 
κολύμβησης.

1992: 
Πέταξε ο Bubka
Ο Sergei Bubka έκανε παγκόσμιο 
ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ με 
6.13μ. στο Τόκιο.

1988: 
Έγραψε ιστορία
Ο Greg Louganis έγινε ο πρώτος 
αθλητής που κατέκτησε χρυσό 
μετάλλιο σε δύο συνεχόμενες 
Ολυμπιάδες (Λος Άντζελες, Σε-
ούλ) στις καταδύσεις από βατήρα 
3 μέτρων.

1969: 
Ρεκόρ στο τετράγωνο
Οι Γαλλίδες Nicole Duclos και 
Colette Beson κατέρριψαν το 
παγκόσμιο ρεκόρ στα 400μ. με 
χρόνο  51.7 στο 9ο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Αθλητισμού (ΕΠΑ) 
στο στάδιο «Καραϊσκάκη».

1950: 
Κολυμβητής και ηθοποιός
Ο Carlo Pedersoli έγινε ο πρώτος 
Ιταλός που κολύμπησε τα 100 
μέτρα ελεύθερο σε χρόνο κάτω του 
ενός λεπτού (59.5 δευτερόλεπτα). Το 
1967 άλλαξε το όνομά του σε «Bud 
Spencer» αποδίδοντας φόρο τιμής 
στον Spencer Tracy και την αγα-
πημένη του μπίρα Budwieser. Την 
ίδια χρονιά συμμετείχε ως ηθοποιός 
σε μία σειρά «western spaghetti» 
με τον Terence Hill, με τον οποίο 
συνεργάστηκε έως το 1994.
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Στροφή στην παραγωγή πράσινου υδρογόνου από ιδιώτες
Με σκοπό την παραγωγή πράσινου υδρογό-

νου και τη διάθεσή του στις μεταφορές και στη 
βιομηχανία, ιδρύθηκε στην Κύπρο τον περασμέ-
νο Μάρτιο ο Σύνδεσμος Υδρογόνου Κύπρου, ο 
οποίος λειτουργεί κάτω από την αιγίδα της ΟΕΒ.

Σε συνέντευξή του στο Κυπριακό Πρακτο-
ρείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μά-
κης Κετώνης, υπογράμμισε τα περιβαλλοντικά 
οφέλη από τη χρήση του πράσινου υδρογόνου. 
Ανέλυσε τη θέση του Συνδέσμου υπέρ της πα-
ραγωγής υδρογόνου σε μονάδες ηλεκτρολυ-
τών (electrolysers), που θα χωροθετηθούν σε 
στρατηγικά σημεία, αντί στα σημεία παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (ΑΠΕ) και τόνισε ότι το υδρογόνο θα 
αποτελέσει το οξυγόνο των ΑΠΕ, δίνοντας λύση 
στο πρόβλημα της παραγωγής και αποθήκευσης 
περίσσιας ενέργειας με αξιοποίησή της για πα-
ραγωγή υδρογόνου.

Αναφέρθηκε δε στην προώθηση της υλοποί-
ησης πιλοτικού προγράμματος στην Κύπρο για 
την παραγωγή περίπου 14 τόνων υδρογόνου 
το χρόνο, ενώ υπογράμμισε τις προκλήσεις που 
υπάρχουν και την ανάγκη να προχωρήσει άμεσα 
η θέσπιση του απαραίτητου νομοθετικού πλαισί-
ου. Αναφερόμενος στη σύσταση του Συνδέσμου 
Υδρογόνου Κύπρου, ο κ. Κετώνης είπε ότι ήταν 
μια κοινή πρωτοβουλία του ιδίου με τη διευθύ-
ντρια του Τμήματος Ενέργειας της ΟΕΒ.

«Συγκαλέσαμε την πρώτη ιδρυτική συνεδρία 
περί τα τέλη Φεβρουαρίου 2021. Ο Σύνδεσμος 
αριθμεί περίπου 25 μέλη. Συμμετέχουν μερικές 
από τις πιο σοβαρές εταιρείες της Κύπρου στον 
τομέα της παραγωγής ενέργειας, από συμβατικά 
καύσιμα και εναλλακτικές πηγές, ως επίσης και 
μερικές από τις πιο σοβαρές εταιρείες στη χρήση 
συμβατικών καυσίμων, υγρών και αερίων, που 
προέρχονται από ορυκτά καύσιμα», είπε. Στα 

μέλη του Συνδέσμου συγκαταλέγονται η ΔΕΦΑ, 
η Αρχή Ηλεκτρισμού, ερευνητικά ιδρύματα και 
πανεπιστήμια. Σκοπός του Συνδέσμου, σημείω-
σε, είναι η παραγωγή πράσινου υδρογόνου και 
η διάθεσή του στην αγορά είτε ως εναλλακτικού 
καυσίμου, είτε στη βιομηχανία. Σύμφωνα με τον 
κ. Κετώνη δεν προβλέπονται πέραν των τεσσά-
ρων παραγωγών υδρογόνου στην Κύπρο.

Ο κ. Κετώνης εξήγησε ότι πρόκειται «για τη 
μετατροπή μιας μορφής ενέργειας σε μια άλλη 
μορφή ενέργειας. Ουσιαστικά μετατρέπουμε την 
ηλεκτρική ενέργεια σε εναλλακτικό καύσιμο, το 
οποίο θα χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στις 
μεταφορές».

Σημείωσε δε, ότι «το υδρογόνο είναι πάρα 
πολύ αθώο και ήπιο σαν εναλλακτικό καύσιμο, 
πολύ πιο ακίνδυνο από το φυσικό αέριο, από τη 
βενζίνη και από το πετρέλαιο». Πρόκειται, όπως 
υπογράμμισε, για ένα από τα μεγαλύτερα όπλα 

της ΕΕ αλλά και της Κύπρου στην επίτευξη των 
στόχων της για μείωση των ρύπων και την κλι-
ματική ουδετερότητα.

Πέραν του οφέλους των μηδενικών ρύπων, 
ο κ. Κετώνης υπογράμμισε και το όφελος της 
μείωσης της ηχορύπανσης, καθώς τα οχήματα 
που κινούνται με υδρογόνο, δεν φέρουν μηχα-
νές εσωτερικής καύσης. Ο ηλεκτρισμός παράγε-
ται στο ίδιο το όχημα με το υδρογόνο, μέσω της 
τεχνολογίας των κυψελών καυσίμου υδρογόνου 
(fuel cells).

Εξήγησε ότι η παραγωγή του υδρογόνου γί-
νεται σε μονάδες ηλεκτρολυτών.

«Αν το παράγεις στην πηγή της ηλεκτρικής 
ενέργειας, δηλαδή εκεί που παράγεται η ηλε-
κτρική ενέργεια από ΑΠΕ, είτε είναι φωτοβολ-
ταϊκό είτε ανεμογεννήτρια, τότε θα πρέπει να 
μεταφέρεις το υδρογόνο εκεί που θα γίνεται ο 
ανεφοδιασμός των οχημάτων», είπε.

Στο 10,4% το χάσμα αμοιβών  
μεταξύ ανδρών και γυναικών 

Το χάσμα αμοιβών στην Κύπρο ανέρχεται στο 10,4% μεταξύ 
ανδρών και γυναικών για ίσης αξίας εργασία και θα πρέπει να 
τερματιστεί άμεσα, ανέφερε σε μήνυμά της επ’ ευκαιρία της χθεσι-
νής Διεθνούς Ημέρας για την Ισότητα των Αμοιβών η Επίτροπος 
Ισότητας των Φύλων, Ιωσηφίνα Αντωνίου.

Η κα Αντωνίου τόνισε ότι το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών 
και γυναικών αποτελεί μια σημαντική διάσταση της ανισότητας 
μεταξύ των φύλων με πολλαπλές επιπτώσεις τόσο σε κοινωνι-
κό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, αναπόφευκτα επηρεάζοντας 
μακροπρόθεσμα και τις συντάξεις των γυναικών. Παράλληλα, η 
Επίτροπος Ισότητας υπογράμμισε ότι η ανισομισθία δεν επιτρέπει 
και την πλήρη αξιοποίηση του γυναικείου εργατικού δυναμικού 
και ως εκ τούτου συνιστά εμπόδιο στη γενικότερη οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη κάθε χώρας.  Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
Επιτρόπου, οι νόμοι για την ισότητα αμοιβών για εργασία ίσης 
αξίας απέτυχαν να διορθώσουν αυτή την ανισότητα και γι’ αυτό 
όλοι συλλογικά θα πρέπει να εργαστούμε για να βρούμε λύσεις. 
Για να επιτευχθεί η ισότητα στις αμοιβές θα πρέπει να υπάρξει μια 
σφαιρική αντιμετώπιση του προβλήματος, να υιοθετηθούν μέτρα 
και πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στη ρίζα του, 
όπως η ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας, η ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, περισσότερες 
δομές φροντίδας έτσι ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναι-
κών ακόμη περισσότερο στην αγορά εργασίας.

 «Η ίση αμοιβή είναι απαραίτητη όχι μόνο για να εξαλείψουμε 
ακόμα μία διάκριση κατά των γυναικών, αλλά για να οικοδομή-
σουμε και μια κοινωνία όπου όλοι, άνδρες και γυναίκες, θα απο-
λαμβάνουν δικαιοσύνη και να ζουν αξιοπρεπώς», αναφέρεται 
στην ανακοίνωση.  Αναφορικά με τη Διεθνή Ημέρα Ισότητας των 
Αμοιβών, η Επίτροπος ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι αυτή η 
μέρα αντιπροσωπεύει τους μακροχρόνιους αγώνες και τις προ-
σπάθειες που καταβάλλονται για την επίτευξη ισότητας αμοιβών 
για εργασία ίσης αξίας και επιπλέον βασίζεται και στη δέσμευση 
του ΟΗΕ για προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και 
στην εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων 
και των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών.

Η διαφθορά στο επίκεντρο συζήτησης 
Χαραλαμπίδου - Ραμασάστρι 

Η καταπολέμηση της διαφθοράς συζητήθηκε σε διαδικτυα-
κή συνάντηση την Παρασκευή μεταξύ της αντιπροέδρου της ΚΣ 
ΟΑΣΕ, ειδικής αντιπροσώπου για την καταπολέμηση της δια-
φθοράς, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, και της ειδικής αντιπροσώπου 
του προεδρεύοντος του ΟΑΣΕ για θέματα καταπολέμησης της 
διαφθοράς, Ανίτα Ραμασάστρι. 

Σε ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων αναφέρεται 
ότι «στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτεραιότη-
τες της τρέχουσας προεδρίας του ΟΑΣΕ για το ζήτημα της κατα-
πολέμησης της διαφθοράς και τονίστηκε εκατέρωθεν η σημασία 
οικοδόμησης περαιτέρω πολιτικής βούλησης για πάταξη του 
φαινομένου». Σε ό,τι αφορά στα κρυπτονομίσματα, προστίθεται, 
συζητήθηκαν οι προκλήσεις που προκύπτουν από τη διευρυνώ-
μενη χρήση τους και η ανάγκη ενίσχυσης του σχετικού νομοθε-
τικού πλαισίου.



ΓεΣΥ: Στα €794,7 εκατ. οι δαπάνες στο 8μηνο
Στα €794,7 εκατομμύρια ανήλθαν την περί-

οδο Ιανουαρίου - Αυγούστου του 2021 οι πραγ-
ματικές δαπάνες του ΓεΣΥ, οι οποίες αναμένεται 
για ολόκληρο το έτος να ανέλθουν στο 1,29 δι-
σεκατομμύρια, σε σχέση με €780 εκατ. το 2020, 
με τον ανώτερο λειτουργό του Οργανισμού 
Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) Άγγελο Τρόπη να δη-
λώνει στο ΚΥΠΕ, πως παρά τις επιπτώσεις της 
πανδημίας, οι δαπάνες παραμένουν στο πλαίσιο 
των αρχικών εκτιμήσεων και να τονίζει πως 
όποια ελλείμματα θα καλυφθούν από τα συσσω-
ρευμένα αποθεματικά του ταμείου, ύψους €300 
εκατομμυρίων.

Τα έσοδα μόνο για το πρώτο εξάμηνο (Ιανου-
άριος - Ιούνιος 2021), ανήλθαν στα €593 εκατ. 
με την εκτίμηση για ολόκληρο το τρέχον έτος να 
ανέρχεται στο €1,25 δισ.

 Συγκεκριμένα, ο κ. Τρόπης εκτιμά ότι για την 
τριετία 2021 - 2023 «θα έχουμε κάποια μικρά 

ελλείμματα τα οποία θα οφείλονται, κυρίως, 
στην αύξηση των δαπανών για τις υπηρεσίες 
υγείας τις οποίες ο οργανισμός θέλει να κρα-
τήσει σε υψηλά επίπεδα παρά την πανδημία», 
υπογραμμίζοντας, ωστόσο, πως αυτή η αύξηση 
των δαπανών του ΓεΣΥ είναι αυτή που είχε εκτι-
μηθεί αρχικά, παρά τις επιπτώσεις της πανδημί-
ας του κορονοϊού στην οικονομία.

«Τα ελλείμματα που πιθανόν να προκύψουν 
την τριετία 2021 - 2023 μπορούν να καλυ-
φθούν από τα συσσωρευμένα αποθεματικά του 
ταμείου ύψους €300 εκατομμυρίων», ανέφερε ο 
ανώτερος λειτουργός του Οργανισμού.

Ωστόσο, σημείωσε πως «αν θα προκύψουν 
τελικά κάποια μικρά ελλείμματα ή όχι, αυτό 
θα εξαρτηθεί από την πορεία της οικονομίας, 
η οποία επηρεάζει άμεσα τα έσοδα του οργανι-
σμού κυρίως αυτά από τις εισφορές».

 Είπε ακόμη ότι «στο τέλος της ημέρας τα μι-

κρά αυτά ελλείμματα μπορεί να καλυφθούν από 
μια πιο γρήγορη ανάκαμψη της οικονομίας».

Σε κάθε περίπτωση, συνέχισε, «αναμένουμε 
ότι από το 2024 η οικονομία θα ανακάμψει πλή-
ρως και οι προϋπολογισμοί μας θα είναι πλεο-
νασματικοί».

Σημειώνεται πως η σημαντική αύξηση των 
δαπανών το 2021 σε σχέση με πέρσι, οφείλεται 
στην εφαρμογή το τρέχον έτος όλων των υπη-
ρεσιών υγείας του συστήματος.

 Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΥ, 
τα πραγματικά έσοδα από εισφορές, συμπλη-
ρωμές και εκπτώσεις φαρμάκων που αφορούν, 
ωστόσο, την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2021 
ανήλθαν στα €593 εκατ. ενώ εκτιμάται από τον 
ΟΑΥ πως αυτά θα ανέλθουν για ολόκληρο το 
τρέχον έτος στο €1,25 δισ. Τα έσοδα αφορούν 
μόνο το πρώτο εξάμηνο του έτους λόγω της 
καθυστέρησης δύο μηνών, σε σχέση με τις δα-

πάνες, για να συγκεντρωθούν τα στοιχεία των 
εισφορών από τους μισθούς των υπαλλήλων.

 Πιο αναλυτικά, σε σχέση με τις δαπάνες του 
ΓεΣΥ την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου, 
ύψους €794,7 εκατ., για τις εξωνοσοκομειακές 
δραστηριότητες των ειδικών γιατρών ανήλθαν 
στα €149,3 εκατ., για τους προσωπικούς για-
τρούς στα €57,7 εκατ., για αμοιβές των εργα-
στηρίων στα €34,9 εκατ., για αμοιβές των φαρ-
μακοποιών €21,1 εκατ. και για αμοιβές άλλων 
επαγγελματιών υγείας (φυσιοθεραπευτές, οδο-
ντίατροι και άλλοι) €21,9 εκατ., ενώ το κόστος 
για εξωνοσοκομειακά φάρμακα/αναλώσιμα 
ανήλθε (μετά τις εκπτώσεις) στα €116,3 εκατ.

  Όσον αφορά στις δαπάνες για ενδονοσο-
κομειακή περίθαλψη, αυτές ανήλθαν την ίδια 
περίοδο στα €371,9 εκατ., ενώ οι δαπάνες για 
Πρώτες Βοήθειες και ασθενοφόρα ανήλθαν στα 
€21,6 εκατ.

Αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ 
παρευρέθηκε στη ManiFiesta 
Διεξήχθη στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου το 11ο Φεστιβάλ 

ManiFiesta στην Οστάνδη, το οποίο διοργανώνει το Κόμμα 
Εργατών Βελγίου (PTB-PVDA) και στο οποίο συμμετείχαν 
άνω των 15 χιλιάδων ατόμων.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου υπήρχαν διάφορες συζη-
τήσεις με θέματα από την πολιτική επικαιρότητα του Βελγίου 
ενώ κεντρικός ομιλητής ήταν ο επικεφαλής του PTB-PVDA, 
Πέτερ Μαρτένς. Στην ομιλία του ο Πέτερ Μαρτένς αναφέρθηκε 
στις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες οι οποίες είναι το 
αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής αλλά και της πολιτικής 
λιτότητας στις υπηρεσίες της Πολιτικής Άμυνας, ενώ παράλ-
ληλα χαιρέτησε τη συγκλονιστική συμβολή των εθελοντών οι 
οποίοι βοήθησαν τους πληγέντες από την αμέσως επόμενη 
μέρα. Αναφέρθηκε επίσης στο συνταξιοδοτικό ζήτημα όπου 
το κόμμα ζητεί τη μείωση του ορίου συνταξιοδότησης από τα 
67 στα 65 χρόνια ή στα 60 για όσους έχουν συμπληρώσει 35 
χρόνια εργασίας.

Ο Πέτερ Μαρτένς, καταδίκασε επίσης τους χειρισμούς που 
έγιναν στο Αφγανιστάν λέγοντας χαρακτηριστικά πως πριν 
20 χρόνια όλοι έλεγαν πως ο Μπους ήταν σωστός στο ότι 
έπρεπε να επέμβουμε στο Αφγανιστάν «αλλά ο Μπους ήταν 
λάθος. Το Αφγανιστάν είναι μια καταστροφή», τονίζοντας ότι 
πρέπει να δοθεί ένα τέλος στην πολιτική των στρατιωτικών 
επεμβάσεων. 

Τέλος, όσον αφορά την κλιματική αλλαγή υπογράμμισε ότι 
τώρα είναι η ώρα να παρθούν άμεσα ενέργειες για την ανα-
χαίτιση της κλιματικής αλλαγής, ενέργειες όμως που να μη 
βασίζονται στη λογική της αγοράς μετακυλώντας το κόστος 
στον απλό εργαζόμενο και που να αφήνουν στο απυρόβλητο 
τις διάφορες πολυεθνικές.

Στο φεστιβάλ συμμετείχε αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ μαζί 
με άλλες διεθνείς οργανώσεις. Προβλήθηκε το φιλμάκι που 
ετοίμασε η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ για τις παράνομες ενέργειες της 
κατοχικής δύναμης στα Βαρώσια ενώ μοιράστηκε και υλικό 
που αφορά το κυπριακό πρόβλημα και την ιστορία του ΑΚΕΛ.

Σημειώνεται ότι, το φεστιβάλ διεξάγεται κάθε χρόνο από το 
2010, με εξαίρεση την περσινή χρονιά που ακυρώθηκε λόγω 
της πανδημίας του Covid-19.
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πυξίδα

Καταγράφω τες ιστορίες των άλλων, επει-
δή εν εμπόρεσα ποττέ να καταγράψω την δι-
κήν της. Όταν επέθανεν, ακριβώς πριν τριά-
ντα χρόνια, ήταν το καλοτζαίριν πριν να πάω 
γυμνάσιον, θκυο μήνες πριν να κλείσω δώδε-
κα χρονών. 

Η γιαγιά η Μαρία, «η Κουστρού», όπως 
την εξέραν, που τον παππούν τον Νικόλαν, 
«τον Κούστρον», ήταν παντελώς αγράμματη. 
Δεν έξερεν ούτε να γράφει ούτε να θκιαβάζει 
τζ’ ως το τέλος της ζωής της εμίλαν Κυπριακά 
χρωματισμένα με τους ιδιωματισμούς τζαι τες 
προσωδίες του χωρκού της. Εγεννήθηκεν στο 
Παραλίμνιν το 1908, τότε που εν είχαν ακόμα 
σημμασίαν τα γενέθλια. «Μάρτην, κοντά στην 
γιορτήν της Παναΐας, κοντά στην Λαμπρήν». 
Όταν εμεγαλώσαμεν εμείς, οι αγγόνισσές της, 
τζ’ εξεκινήσαμεν να θεωρούμεν τα γενέθλια 
σημαντικά, είπαμεν ότι εγιόρταζεν τες 25 του 
Μάρτη τζ’ έτσι εγιόρταζεν με την Παναΐαν, 
γιορτήν τζαι γενέθλια μαζίν. 

Σε αντίθεσην με την Παναΐαν, όμως, εν εί-
σιεν έναν, αλλά έξι παιθκιά: πέντε γιούες τζαι 
μιαν κόρην, την μάμμαν μου, που εγεννή-
θηκεν όταν η γιαγιά ήταν 42 χρονών -όσον 
δηλαδή είμαι εγώ τωρά. Τον τζαιρόν τζείνον 
ελαλούσαν ότι «ήταν μεγάλη» που έκαμεν 
την κόρην της. Κάποτε έτσι ενόμιζα τζ’ εγώ. 

«Εθέλαμεν να κάμουμεν κόρην, κόρη 
μου», ελάλεν μου χρόνια μετά, «για να μας 
σάζει που ’ταν να γεράσουμεν». Τζ’ έτσι έγινεν 
όντως. Μαζίν με το σπίτιν, η μάμμα μου στον 
γάμον της εκληρονόμησεν τζαι τους παππού-
δες μου -πρώτα στο Βαρώσιν τζ’ ύστερα, μετά 
το ’74, στην προσφυγιάν. Ο παππούς επέθα-
νεν το ’81, όταν ήμουν ανάμιση χρονών, τζ’ 
έτσ’ εν τον αθθυμούμαι, η γιαγιά όμως έζησεν 
ως το ’91 τζ’ έτσι έφτασα την καλά. 

Γύρω στες αρχές της δεκαετίας του 1930 
οι γονιοί της επαντρέψαν την με τον Κού-
στρον, γνωστόν παλλικάριν του Παραλιμνιού. 
Τούτον έγινεν μάλλον γύρω στο 1932, αφού 
το πρώτον τους παιδίν, ο μακαρίτης ο θείος 
ο Μιχάλης, εγεννήθηκεν το 1933. Όπως οι 
παραπάνω Παραλιμνίτες τότε, πριν ν’ απο-
χτήσουν αξίαν οι περιουσίες πά’ στην θάλασ-
σαν, ήταν τζ’ οι παππούδες μου φτωσιοί περ-
βολάρηες τζαι ρεσπέρηες. Τζαι όπως πολλοί 
Παραλιμνίτες τότε, εγυρέψαν τζαι τζείνοι την 
τύχην τους στον Άην Λουκάν του Βαρωσιού, 
τζειαμαί που είσιεν περιουσίαν η Αρχιεπι-
σκοπή τζ’ εμπόραν οι φτωσιοί να νοικιάσουν 
χωράφκια για να ζήσουν. Γύρω στα τέλη της 
δεκαετίας του ’40, τζαι αφού αποφασίσαν να 
στείλουν τα παιθκιά τους γυμνάσιον, να μεν 
μείνουν αγράμματα σαν τζείνους, εξηπουλή-
σαν ούλλην τους την περιουσίαν στο Παρα-
λίμνιν για να γοράσουν ένα σπίτιν στον Άην 
Λουκάν. Η μάμμα μου εγεννήθηκεν τζειαμαί. 

Αθθυμούμαι την γιαγιάν την δεκαετίαν 
του ’80, όταν οδηγούσαμεν που το Παρα-
λίμνιν στον Πρωταράν για να δει «τους τό-
πους της», που έδειχνεν που το παράθυρον 
του αυτοκινήτου τζειαμαί που εχτίζουνταν 
τότε τα πρώτα ξενοδοχεία τζ’ ελάλεν: «τού-
τον ήταν δικόν μου, τούτον ήταν του παππού 
σου, τούτον ήταν δικόν μου, τούτον ήταν του 
παππού σου…» Η αξία, όμως, τότε εν ήταν στα 
χτήματα που τα ’πιαννεν η θάλασσα, «τα πα-
λιοχώραφα τ’ αρμυρά», αλλά στην μόρφωσην 
που ’ταν να δώκουν των παιθκιών τους. Τζ’ 
έτσι το ’74 ήρταν πρόσφυγες που το Βαρώσιν, 
χωρίς έναν κομματούιν χωράφιν στ’ όνομάν 
τους εις το χωρκόν που τους εγέννησεν. 

Τα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής μου εν 
επήα σχολείον· ήμουν σπίτιν με την γιαγιάν. 
Κάθε πρωίν επηαίνναμεν να δούμεν τες γει-
τόνισσες τζαι να πιούμεν καφέν: σήμμερα 
στην κυρίαν Ελένην, αύριον στην κυρίαν 
Αντριάναν, μεθαύριον στους γέρους της Πα-
ναγιώτας. Ήταν μια μαυροφορεμένη παρέα 
οι γειτόνισσες, ούλλες με τα φουστάνια τους 
τα μακριά τζαι τα τσιεμπέρκα τους τα μαύρα, 
που τα ’φορούσαν –αννοιχτόχρωμα πρώτα– 
που τότε που ’ταν κοπέλλες τζ’ εν εγίνετουν 
να μεινίσκουν ξησκούφωτες. Σε τζείνες τες 
συναντήσεις έπρεπεν να κάθουμαι τζαι ν’ 
ακούω, αλλά να μεν επεμβαίννω. Εδιούσαν 
μου έναν πισκοττούιν τζαι λλίον νερόν, η για-
γιά εσιόνωννεν μου τζαι λλίον που τον καφέν 
της τον γλυτζύν μες το πιατούιν να τον πιω, 
τζ’ εκάθουμουν τζ’ άκουα. Τζ’ έτσι άκουα για 
τα χωρκά των κοτζάκαρων τζαι τες περιου-
σίες που αφήκαν πίσω, για τα παιθκιά τζαι 
τ’ αγγόνια τους, για τες αρρώσκειες τους τζαι 
τα κακά που τες ήβραν μετά το ’74. Η καθε-
μιά εμίλαν λλίον διαφορετικά, έσυρνεν την 
φωνήν της άλλωσπως, εχρησιμοποίαν λλίον 
διαφορετικές λέξεις, άλλες εκφράσεις, άλλον 
ύφος. Τζαι ούλλες ελαλούσαν τες ιστορίες 
τους ξανά τζαι ξανά. Τες ίδιες ιστορίες, αλλά 
κάθε φοράν λλίον διαφορετικά ειπωμένες, 
όπως συμβαίννει με κάθε καλόν αφηγητήν 
που ξέρει να κρατά το ενδιαφέρον του κοινού 
του αμείωτον. Οι φωνές τζ’ οι εκφράσεις τους 
εν’ μες τα φκια μου κόμα: «Νναι, κυρία Ελέ-
νη, αλλά έννεν έτσι που κάμνουμεν τα βαζά-
νια!» «Ποττέ, κυρία Μαρία, εμείς εις το χωρ-
κόν μας…» «Μα πού να ’θώρες το παναΰριν 
τότε, κυρία Αντριάνα, ίνταλος το ’κάμναμεν 
εις το χωρκόν μας εμείς…» 

Όταν –υποχρεωτικά– επήα νηπιαγωγείον 
στα πέντε μου, έπαθα κρίσην. Έκλαια ακα-
τάπαυστα τζ’ έθελα να φύω. Οι τρεις πρώτοι 
μήνες ήταν κόλαση. Δεν έθελα να μιλήσω με 
κανέναν, δεν έθελα να παίξω με κανέναν, δεν 
έθελα να κάμω τίποτε που τούτα που μου ’λα-
λούσαν ότι έπρεπεν να κάμω. Τζειαμαί που 
ούλλη μέρα εγύριζα με την γιαγιάν στην γει-
τονιάν τζ’ επίνναμεν καφέδες με τες κοτζά-
καρες, έπρεπεν ξαφνικά να κάτσω σε μιαν 
αίθουσαν με τριάντα άλλα μωρά της ηλικίας 
μου, ν’ ακούω την δασκάλαν τζαι να τρώω 
σάντουιτς. Ενόμιζα ότι η γιαγιά μου τζ’ η μάμ-
μα μου επελλάναν τζ’ εγκαταλείψαν με. Ένας 

συμμαθητής μου που ήρτεν ευγενικά μιαν 
ημέραν τζ’ εισηγήθηκεν μου να παίξουμεν 
έφαεν τέθκοιαν κλωτσιάν στο καννίν του που 
την εθθυμάτουν χρόνια μετά. Τζείνον το σιοκ 
της εγκατάλειψης έμεινεν μαζίν μου για πολ-
λά χρόνια· ύστερα εκατάλαβα το τζ’ επέρασεν 
μου. Τζείνον που εν μου ’πέρασεν ποττέ ήταν 
η επιθυμία να κάθουμαι μαζίν με γέρους τζαι 
κοτζάκαρες τζαι ν’ ακούω τες ιστορίες τους. 

Πολλά χρόνια μετά, μετά το νηπιαγωγεί-
ον, μετά το σχολείον, μετά τες σπουδές, πολλά 
χρόνια μετά που ’πέθανεν η γιαγιά, ο φίλος 
μου ο Σταύρος ο Καραγιάννης είπεν να μου 
κάμει μιαν συνέντευξην για την δουλειάν 
που έκαμνα τότε για τους φκιολάρηες. Ερώ-
τησεν με αν μου εφαίνετουν περίεργον που 
εβρέθουμουν με τούτους τους αθρώπους 
μεγάλης ηλικίας, που εκάθουμουν τζειαμαί 
μαζίν τους τζ’ εμιλούσαμεν τόσες ώρες, παρά 
την διαφοράν ηλικίας. «Όι», είπα του, «εν’ το 
πιο φυσικόν πράμαν στον κόσμον. Εν’ τούτον 
που κάμνω πιο εύκολα που ούλλα.» Τότε, για 
πρώτην φοράν, είδα τον εαυτόν μου στο πα-
ρόν να κάθεται τζαι να μεν μιλά, να πίννει 
καφέν τζαι ν’ ακούει τες ιστορίες των γέρων 
τζαι των κοτζάκαρων που επήαιννα να ηχο-
γραφήσω για την δουλειάν μου. Είδα τον 
εαυτόν μου ξανά όπως τότε, τεσσάρων-πέντε 
χρονών, που εκάθουμουν με την γιαγιάν την 
Μαρίαν τζ’ επίνναμεν καφέν με τες άλλες 
κοτζάκαρες της αυτοστέγασης. Άκουα τζ’ εν 
εμίλουν. Τζ’ εκατάλαβα, πολλά χρόνια μετά 
ότι τούτον το πράμαν εσυνέχισα να το κάμνω 
στην ζωήν μου χωρίς να το συνειδητοποιώ, 
επειδή τούτον είχα μάθει πρώτον: έφκαιννεν 
φυσικά τζ’ αβίαστα, σαν την γλώσσαν την 
μητρικήν. Εκατάλαβα ότι ο τρόπος που εμί-
λουν όταν ήμουν με τους γέρους, ο τρόπος 
που εκάθουμουν, ο τρόπος που τους απηύ-
θυνα τον λόγον, ο τρόπος που εδέχουμουν 
ή αρνούμουν το τζέρασμάν τους ήταν ούλλα 
περασμένα μέσα μου βιωματικά, όι που το 
πανεπιστήμιον, όι που τα θκιαβάσματά μου, 
αλλά που τζείνα τα δώδεκα πρώτα χρόνια της 
ζωής μου που έζησα με την γιαγιάν τζαι, κυ-
ρίως, τα πέντε πρώτα χρόνια μιας εδεμικής 
για μέναν ευδαιμονίας. 

Την γιαγιάν μου εν επρόλαβα να την κατα-
γράψω. Καταγράφω, όμως, ούλλους τους άλ-
λους τωρά, σαν μνημόσυνον για τζείνους που 
οι λέξεις τζ’ οι ιστορίες τους εχαθήκαν. Τζαι 

μνημονεύκω την γιαγιάν μου σε κάθε βιβλίον 
που γράφω, γιατί ξέρω ότι χωρίς τζείνην εν 
θα ’μάθθαιννα ποττέ να γυρεύκω τες ιστορίες 
του τόπου τες ήσυχες τζαι τες ταπεινές, τζεί-
νες που πραγματικά αξίζουν. 

Νικολέττα Δημητρίου
Η Νικολέττα Δημητρίου σπούδασε εθνομουσι-

κολογία και δημιουργική γραφή. Δίδαξε στο με-
ταπτυχιακό πρόγραμμα δημιουργικής γραφής του 
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης από το 2012 μέχρι 
το 2019 και υπήρξε αναπληρώτρια διευθύντρια 
του ίδιου προγράμματος (2018). Υπήρξε επίσης 
επισκέπτρια ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Πρίν-
στον και ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
Στο παρόν στάδιο, διδάσκει δημιουργική γραφή 
στη Λευκωσία.

Αιωνία σου η μνήμη, γιαγιά.  
Μαρία Δημήτρη Μεταξά - Ταντελέ  

Παραλίμνι, 25(;)/03/1908 - Λατσιά, 
27/07/1991  

Ο κόσμος τούτος τούντης γης παίρνει π’ αλλού την χάρην

Μνημονεύκω την γιαγιάν μου σε 
κάθε βιβλίον που γράφω, γιατί ξέρω 
ότι χωρίς τζείνην εν θα ’μάθθαιννα 
ποττέ να γυρεύκω τες ιστορίες του 
τόπου τες ήσυχες τζαι τες ταπεινές, 

τζείνες που πραγματικά αξίζουν. 

 (Στίχος του Μιχάλη Πασιαρδή)

Η πιο παλιά φωτογραφία της γιαγιάς που έχουμεν – 
μάλλον γύρω στο 1954: έξω που το σπίτιν τους στον 

Άην Λουκάν του Βαρωσιού, με τέσσερα που τα έξι 
παιθκιά της. Η μάμμα μου εν το μωρόν που κρατά ο 

θείος ο Αντρίκκος, με την στολήν του σχολείου τζΙαι το 
πηλίκιον. Μπροστά ο Γιώρκος (με μαύρον) τζΙαι ο Τάσος 

(με άσπρον).

Οι παππούδες στην προσφυγιάν, γύρω στο 1976. 
Μαρία–Νικόλας Ταντελέ (α), Αντρέας–Βαρβαρού 

Δημητρίου (δ).

Ιούνης του 1980, έξω που το «σπιτούιν» της γιαγιάς 
– «τα πισινά» στα Λατσιά: γλυκοθωρώ την τζΙαι 

γλυκοθωρεί με. Κρατά με η μάμμα μου, η Ζαφείρω, τζΙαι 
μπροστά οι αρφάες μου, η Μαρία (α) τζΙαι η Βαρβάρα (δ).

Άννοιξη του 1980: με την γιαγιάν σπίτιν μας στα Λατσιά.
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παράθυρα

Μετά την πετυχημένη εφαρμογή του άλλες 
δύο φορές, το πρόγραμμα «Θέατρο των Κατα-
πιεσμένων: θέατρο για προσωπική και κοινω-
νική αλλαγή» υλοποιείται αυτή τη φορά στο 
Κέντρο Στήριξης Μη-κυβερνητικών Οργανώ-
σεων στη Λευκωσία (NGO Support Centre). 
Το πρόγραμμα θεμελιώνεται στη φιλοσοφία 
και μεθοδολογία του Βραζιλιάνου ακτιβιστή 
Augusto Boal (1931-2009), ο οποίος επινόησε 
το λεγόμενο «Θέατρο των Καταπιεσμένων» (ή 
«Θέατρο του Καταπιεσμένου»). Πρόκειται για 
το κατ’ εξοχήν είδος εφαρμοσμένου, κοινωνι-
κού και ακτιβιστικού θεάτρου

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη. Το 
1ο μέρος ξεκινά στις 25 Σεπτεμβρίου 2021 
και αποτελείται από 7 αυτοτελείς συναντή-
σεις που θα διεξάγονται κάθε 3ο Σάββατο 
(δεν απαιτείται η συμμετοχή σε όλες τις συ-
ναντήσεις). Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αυτού, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα 
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν βιωματικά 
και θεωρητικά διάφορες μορφές του «Θεά-

τρου των Καταπιεσμένων». Το κάθε εργαστή-
ρι ξεκινά με θεατρικά παιγνίδια που εφηύρε 
ο Boal, συνεχίζεται με βιωματικές ασκήσεις 
στοχευμένες στη θεματική της κάθε βδομά-
δας και κορυφώνεται με αναστοχασμό της 
εμπειρίας. Στο τέλος της κάθε συνάντησης 
παρέχεται το θεωρητικό πλαίσιο της βιωμα-
τικής εμπειρίας. 

Το 2ο μέρος ξεκινά στις 26 Φεβρουαρίου 
2022 και αποτελείται από 7 συναντήσεις που 
θα διεξάγονται κάθε 2ο Σάββατο. Σε αυτή τη 
φάση απαιτείται η συμμετοχή σε όλο το πρό-
γραμμα, επειδή η Ομάδα θα προετοιμαστεί 
για υλοποίηση θεατρικής παράστασης τύπου 
«Θέατρο της Αγοράς» (Forum Theatre).

Πρόγραμμα των συναντήσεων.
ΜΕΡΟΣ Α – Εξερεύνηση μορφών του 

Θεάτρου των Καταπιεσμένων
1. 25 Σεπτεμβρίου 2021: Θεατρικά παιγνί-

δια για ηθοποιούς και μη-ηθοποιούς
2. 16 Οκτωβρίου 2021: Θέατρο των Εικό-

νων
3. 6 Νοεμβρίου 2021: Θέατρο της Αγοράς
4. 27 Νοεμβρίου 2021: Οι Μάσκες της Κα-

ταπίεσης
5. 18 Δεκεμβρίου 2021: Αόρατο Θέατρο
6. 15 Ιανουαρίου 2022: Θέατρο της Εφη-

μερίδας
7. 5 Φεβρουαρίου 2022: Νομοθετικό Θέ-

ατρο

ΜΕΡΟΣ Β – Προετοιμασία παράστα-

σης Θέατρου της Αγοράς
1. 26 Φεβρουαρίου 2022
2. 12 Μαρτίου 2022
3. 26 Μαρτίου 2022
4. 9 Απριλίου 2022
5. 30 Απριλίου 2022
6. 14 Μαΐου 2022
7. 28 Μαΐου 2022

Κόστος: 20 ευρώ το εργαστήρι
Πληροφορίες: 95723757.

To Out of Necessity επιστρέφει με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον της νέας γενιάς
Η παράσταση που εγκωμιάστηκε από κοι-

νό και κριτικούς την περασμένη άνοιξη επι-
στρέφει εμπλουτισμένη με νέο υλικό για 6 
μόνο παραστάσεις στη Λευκωσία

Το Out of Necessity είναι μια παράσταση 
θεάτρου της επινόησης, που επιχειρεί την 
αναζήτηση ταυτότητας, έχοντας ως αφετηρία  
το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Πώς αυτό το θεμελιώδες έγγραφο καθόρισε 
και εξακολουθεί να καθορίζει την ταυτότη-
τά μας σήμερα; Πώς το Δίκαιο της Ανάγκης, 
που εφαρμόστηκε προσωρινά το 1964, μετα-
τράπηκε σε μονιμότητα; Πώς ένα εξ ανάγκης 
«παράθυρο» προσδιόρισε τον τρόπο που αντι-
μετωπίζουμε τη ζωή μας ως Κύπριοι πολίτες 
γενικότερα; Πώς επηρέασε την καθημερινό-
τητά μας;

Η παράσταση αποτελεί μια προσπάθεια 
κατανόησης αλλά και αμφισβήτησης των 
«δοσμένων» και των δεδομένων και μια από-
πειρα επανεγγραφής των κυρίαρχων αφηγή-
σεων, με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλ-

λον της νέας γενιάς. Το κείμενο εμπνέεται 
από αρχειακό υλικό, θεωρητικά και λογοτε-
χνικά κείμενα και δημοσιογραφικά άρθρα και 
αποτελείται από προσωπικές αφηγήσεις και 
βιώματα των συντελεστών.

«Τα χαμόγελα των θεατών κρύβονται πίσω 
από τις μάσκες, τα μάτια που φαίνονται κατά 
καιρούς βουρκώνουν, η θερμοκρασία της πα-
ράστασης δεν πέφτει σε καμιά σκηνή».

Νόνα Μολέσκη, Ο Φιλελεύθερος, 18/04/21

«Αυτή είναι μια παρανυχίδα μόνο από τις 
προεκτάσεις της τόσο καρπερής αυτής σκηνι-
κής πρότασης, η οποία όχι μόνο τιμά τις τεχνι-
κές και τους κανόνες του είδους, αλλά απο-
δεικνύει περίτρανα ότι το κυπριακό θεατρικό 
τοπίο αποτελεί ιδανικό χώρο για τη δημιουρ-
γία τέτοιων παραστάσεων».

Γιώργος Σαββινίδης, Ο Φιλελεύθερος, 
25/04/21

«Το Out of Necessity είναι αν θέλετε κα-
λώς εκπληρωμένη ανάγκη, όχι για να δείξει 
ή να διδάξει στο κοινό ποια είναι η Ιστορία ή 
τι λέει το Σύνταγμα, αλλά για να μας κάνει να 
αναρωτηθούμε τι ξέρουμε γι’ αυτά και τι άλλο 
θέλουμε να μάθουμε».

Απόστολος Κουρουπάκης, Η Καθημερινή
Συντελεστές:
Σύλληψη – Σκηνοθεσία – Δραματουργία: 

Μαρία Κυριάκου - Μαρία Βαρνακκίδου 
Κείμενο Παράστασης: Μαρία Κυριάκου, 

Μαρία Βαρνακκίδου και οι ηθοποιοί
Σκηνικά – Κοστούμια: Κωνσταντίνα Αν-

δρέου
Σχεδιασμός Ηχητικού Τοπίου: Πάνος 

Μπαρτζης, 
Σχεδιασμός Φωτισμών: Βασίλης Πετεινά-

ρης, 
Έρευνα Υλικού – Βοηθός Σκηνοθέτη – Τε-

χνική Υποστήριξη: Ευη Χατζηπιερη
Επί Σκηνής: Άντρια Ζένιου, Έλενα Καλλινί-

κου, Γιώργος Κυριάκου, Μάριος Κωνσταντί-
νου, Μαρίνα Μακρή, Λουκία Πιερίδου

Παραγωγή Fresh Target Theatre 
Ensemble 

Wherehaus 612, Λευκωσία 
22, 27, 28 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 

Οκτωβρίου, 20:30

Η παράσταση αποτελεί μια 
προσπάθεια κατανόησης αλλά και 

αμφισβήτησης των «δοσμένων» και 
των δεδομένων και μια απόπειρα 

επανεγγραφής των κυρίαρχων 
αφηγήσεων

Για μια ακόμη χρονιά συγγραφείς - περ-
φόρμερ και άλλοι καλλιτέχνες από την Κύπρο 
και το εξωτερικό μοιράζονται πρωτότυπους 
τρόπους συγγραφής, ανάγνωσης και, γενι-
κότερα, παρουσίασης/επιτέλεσης της λογο-
τεχνίας, μέσα από ποικιλία από δρώμενα και 
εργαστήρια. Κοινό τους χαρακτηριστικό ο 
συνδυασμός της λογοτεχνίας και του λόγου 
με σύγχρονα και κλασικά μέσα έκφρασης, 
όπως θέατρο, τεχνολογία, ήχο / μουσική, 
slamming / spoken word, εικαστικές τέχνες, 
ηχητική ποίηση (sound poetry) κ.α. 

Και φέτος, λόγω της πανδημίας Covid-19, 
το φεστιβάλ θα συνδυάσει βιντεοσκοπημένες 
και ζωντανές λογοτεχνικές περφόρμανς, ενώ 
τα εργαστήρια του φεστιβάλ θα πραγματοποι-
ηθούν διά ζώσης και όχι διαδικτυακά όπως 
πέρσι, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφάλειας και 
υγείας. Απαραίτητη η προσκόμιση Safe Pass, 
καθώς και η χρήση μάσκας.

Στις ομαδικές βραδιές Λογοτεχνικών 
Περφόρμανς συμμετεχουν: Έρινα Χαραλά-
μπους, Χαριτίνη Κυριάκου, James Mackay, 

Μαρία Τζιαούρη - Χίλμερ, από Κύπρο, Δη-
μήτρης Γκιούλος (σε συνεργασία με τον μου-
σικό Γιάννη Μιχαήλ), από Ελλάδα, Harry 

Baker, Hannah Silva από Ηνωμένο Βασίλειο, 
Margot Douaihy από ΗΠΑ και Cristian Forte 
(σε συνεργασία με τον video artist Gines 

Olivares) από Αργεντινή. 
Θα διεξαχθούν επίσης δυο εργαστήρια: 
• Εργαστήρι δημιουργικής γραφής - Ξανα-

γράφοντας τη Γένεση: αλλαγή οπτικής γωνί-
ας στην απαρχή του κόσμου. Λεμεσός.  26 Σε-
πτεμβρίου 2021, MeMeraki Artist Residency 
- Οδός Ελλάδος 91A

11:00 π.μ. – 2:00 μ.μ. - Δημήτρης Τανού-
δης (Ελλάδα) 

• Εργαστήρι ποίησης και περφόρμανς - 
Writing with the voice

3:00 μ.μ. – 6:00 μ.μ. – Hannah Silva  (Ηνω-
μένο Βασίλειο)  

Περισσότερες πληροφορίες – http://www.
sardamcy.wordpress.com

Ομαδική Βραδιά Λογοτεχνικών 
Περφόρμανς  

Λεμεσός, Πολυχώρος Συνεργείο  
Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021, 

20:00 
Λευκωσία, Ίδρυμα Άρτος 

Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2021, 20:00

Σαρδάμ 2021: Η λογοτεχνία αλλιώς ακόμα μια χρονιά

Θέατρο των Καταπιεσμένων
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Αξιοποίηση του οικήματος του Συνερ-
γατισμού για δημόσιο όφελος προωθεί ο 
Δήμος Δρομολαξιάς - Μενεού. Η δημοτική 
Αρχή απέκτησε το κτίριο όπου στεγαζόταν 
στο πρόσφατο παρελθόν η ΣΠΕ Δρομολαξιάς 
και η μετέπειτα μορφή του Συνεργατισμού, 
πριν το ξεπούλημά του από την κυβέρνηση. 
Το υποστατικό περιήλθε στην κατοχή του 
δήμου δυνάμει συμφωνίας με την ΚΕΔΙΠΕΣ 
για μίσθωση για 20 χρόνια, με μονομερές 
δικαίωμα της τοπικής Αρχής για ανανέωση 
για άλλα 20 χρόνια, χωρίς να αποκλείεται το 
κτίριο να γίνει πλήρης ιδιοκτησία του Δή-
μου Δρομολαξιάς - Μενεού.

 Στο παρόν στάδιο όμως ο άμεσος σχεδι-
ασμός προνοεί τη μετατροπή του οικήματος 
σε δημόσιο Πολυδύναμο Κέντρο, το οποίο 
θα διατίθεται για χρήση από οργανωμένα 
σύνολα. 

Ο δήμαρχος, Κύπρος Ανδρονίκου, δή-
λωσε στη «Χ» ότι στόχος είναι να ανατεθούν 
σε ιδιώτη οι εργασίες που χρειάζονται για 
τροποποιήσεις, προσθήκες και ενδεχόμε-
νες μετατροπές, ούτως ώστε το κτίριο να 
διαμορφωθεί κατάλληλα για να μπορεί να 
φιλοξενεί συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, 
εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και άλ-
λες δραστηριότητες οργανωμένων συνόλων 
που θα μπορούν να το χρησιμοποιούν. 

Το Πολυδύναμο Κέντρο είναι έργο το 
οποίο λείπει από τον Δήμο Δρομολαξιάς - 
Μενεού και θα καλύψει ανάγκες οργανω-
μένων συνόλων που δεν έχουν κατάλληλο 
χώρο για διοργάνωση εκδηλώσεων. Τα τε-
λευταία χρόνια η τοπική Αρχή εξετάζει διά-

φορα σενάρια για τη δημιουργία ενός μεγά-
λου πολυχρηστικού χώρου που θα διατεθεί 
για κάλυψη αυτών των αναγκών και φαίνε-
ται ότι το οίκημα του Συνεργατισμού είναι 
μια καλή λύση με την οποία ικανοποιείται 
και το αίτημα της κοινωνίας για αξιοποίηση 
ενός ακινήτου που κτίστηκε από τους πολί-
τες προς όφελος των πολιτών.  

Πάει Ιούνη του 2022  
η ολοκλήρωση  
της κεντρικής πλατείας

Σε ό,τι αφορά στο μεγάλο έργο της ανά-
πλασης του κεντρικού πυρήνα στη Δρομο-
λαξιά, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, η ολο-
κλήρωση των εργασιών μετατίθεται για τον 
Ιούνιο του 2022.

Η δημοτική Αρχή ενημέρωσε τους δημό-
τες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
ότι έχει δοθεί παράταση μέχρι τον Μάιο του 
2022, ωστόσο, όπως πληροφορούμαστε, το 
πιθανότερο είναι ότι η νέα πλατεία θα πα-
ραδοθεί στο κοινό τον ερχόμενο Ιούνιο, δύο 
χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών. Η 
καθυστέρηση οφείλεται στην καθυστερημέ-
νη έναρξη των εργασιών λόγω της πανδη-
μίας και σε έξτρα εργασίες που χρειάστηκαν 
στην εγκατάσταση των υποδομών. 

Ο δήμαρχος επανέλαβε μιλώντας στην 
εφημερίδα μας ότι πρόκειται για ένα μονα-
δικό έργο για τον δήμο, το πιο σημαντικό 
που υλοποιείται, το οποίο θα μεταμορφώσει 
εξ ολοκλήρου την κεντρική περιοχή και θα 
την κάνει πιο ελκυστική και προσβάσιμη.

Το σχέδιο «Ανάπλαση του Παραδοσιακού 

Πυρήνα Δρομολαξιάς στο Δήμο Δρομολα-
ξιάς- Μενεού» προβλέπει πλακόστρωση/
τοπιοτέχνηση της πλατείας και των γύρω 
δρόμων, φύτευση πρασίνου, εγκατάσταση 
αστικού εξοπλισμού και ειδικού φωτισμού, 
υπογειοποίηση των υπηρεσιών κοινής ωφε-
λείας και γενικά στοχευμένες παρεμβάσεις 
με τις οποίες θα καταστεί το κέντρο του δή-
μου πιο προσβάσιμο, πιο ελκυστικό και πιο 
λειτουργικό, τόσο για τους δημότες όσο και 
για τους επισκέπτες. 

Ταυτόχρονα, με την πλήρη αναμόρφωση 
του κεντρικού πυρήνα ο δήμος προχώρησε 
και στην κατασκευή καινούργιου δημοσίου 
χώρου στάθμευσης κοντά στην πλατεία, ού-
τως ώστε να προσφέρει στους δημότες και 
στους επισκέπτες μια σύγχρονη και λειτουρ-
γική επιλογή στάθμευσης όταν παραδοθεί 
στο κοινό η νέα κεντρική πλατεία. 

Ο νέος χώρος στάθμευσης είναι χωρητι-
κότητας 40 οχημάτων και είχε τελικό κόστος 
120 χιλιάδων ευρώ, το οποίο καλύφθηκε 
από το ταμείο του δήμου.

Το έργο ανάπλασης του κεντρικού πυρή-
να είναι πολεοδομικό, συνεπώς η δαπάνη 
που κυμαίνεται περί το ένα εκατομμύριο 
ευρώ, και καλύπτεται κατά τα 2/3 από το 
κράτος, με το υπόλοιπο να χρηματοδοτείται 
από το δημοτικό ταμείο.

Οι προσδοκίες με την ολοκλήρωση του 
έργου είναι πολύ μεγάλες, με δεδομένο και 
το γεγονός ότι στη γειτονική κοινότητα Κι-
τίου, όπου υλοποιήθηκε παρόμοιο σχέδιο  
πρόσφατα, τα αποτελέσματα είναι εξαιρετι-
κά τόσο σε αισθητικό επίπεδο αλλά και σε 
ό,τι αφορά στην κοινωνική και οικονομική 
ζωή της κοινότητας.    

Τάσος Περδίος

Δρομολαξιά: Γίνεται δημόσιο 
Πολυδύναμο Κέντρο το 

οίκημα του Συνεργατισμού
Αποκτήθηκε από τον δήμο και 

θα διαμορφωθεί για χρήση από 
οργανωμένα σύνολα

Την εβδομάδα που πέρασε, αποκαλύφθηκε 
ότι ο δήμαρχος Λάρνακας έστειλε νέα επιστο-
λή στον Υπουργό Παιδείας ζητώντας ενημέ-
ρωση για τις προθέσεις του κ. Προδρόμου 
σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου όπου 
στεγαζόταν στο πρόσφατο παρελθόν η Δια-
νέλλειος Τεχνική Σχολή. Για όσους δεν έχει 
τύχει να περάσουν απ’ έξω, αν το πράξουν 
θα νομίσουν ότι περνάνε έξω από γειτονιά 
του Χαλεπίου αμέσως μετά από βομβαρδισμό. 
Υπάρχουν τα προπύλαια που είναι ερείπιο και 
αχούρι, δύο σε ένα, και γύρω-γύρω χόρτα, 
αγκάθια και ακαθαρσίες. Μέσα στα προπύ-
λαια ψάχνουν καταφύγιο άστεγοι και τοξικο-
μανείς. Όλα αυτά στο κέντρο της Λάρνακας. 
Μια εικόνα διάλυσης, η οποία, αν το σκεφτεί 

κανείς, αποδίδει ακριβώς την ευρύτερη εικό-
να του Υπουργείου Παιδείας υπό τον Πρόδρο-
μο Προδρόμου.

Τα νέα διαβήματα προς τον υπουργό για 
τη Διανέλλειο δεν είναι από βίτσιο αλλά από 
απόγνωση. Να θυμίσουμε λίγο το ιστορικό 
για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της ανι-
κανότητας, αδιαφορίας, αμέλειας -διαλέγεις 
και παίρνεις. Το ακίνητο της Διανελλείου 
αποκτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας διά 
ανταλλαγής με τη Μητρόπολη Κιτίου, με 
μοναδικό σκοπό να κτιστεί νέο κτίριο για 
να στεγάσει δημόσιο σχολείο. Εν προκειμέ-
νω, η Σχολική Εφορεία φωνάζει ότι επείγει 
να μεταστεγαστεί το Γυμνάσιο Δροσιάς. Εδώ 
και χρόνια. Ξέρετε πότε επήλθε η συμφωνία 

ανταλλαγής του τεμαχίου με την Εκκλησία; 
Στις 29 Μαΐου 2014! Τον περασμένο Μάιο 
το μωρό έγινε επτά χρονών, αλλά ακόμα φο-
ράει πανιά και θηλάζει από τη μαμά. Κι εμείς 
περιμέναμε ότι κανονικά έπρεπε να είναι στο 
δημοτικό και να μαθαίνει γράμματα. Εφτάμισι 
χρόνια μετά δεν έχουν κατορθώσει ούτε καν 
να καθαρίσουν το χωράφι, στο οποίο, όπως 
γράφαμε και προχθές, αντί καινούργιου σχο-
λείου υπάρχει μια μεγάλη φωλιά τρωκτικών. 
Εφτάμισι ολόκληρα χρόνια.

Περίπου τα ίδια πράγματα, αν όχι και χει-
ρότερα, ισχύουν και με την Τεχνική Σχολή 
Αγίου Λαζάρου. Που πρέπει επειγόντως να 
αλλάξει κτίριο. Επειγόντως, εδώ και καμιά δε-
καριά χρόνια και βάλε. Αλλά ποιος θα ασχο-

λείτο με την ανέγερση καινούργιου σχολείου; 
Ο Χαμπιαούρης, οι αξίες του οποίου συμβαδί-
ζουν με τα ναζίδια; Ή ο Πρόδρομος -γελά και 
το παρδαλό κατσίκι- Προδρόμου; Αυτός έχει 
βαλθεί να διαλύσει ό,τι έχει απομείνει από τα 
υφιστάμενα σχολεία.  Θα μας κτίσει και και-
νούργια; Επί αυτού του Υπουργού Παιδείας 
και του επίσης ανεκδιήγητου προκατόχου 
του υπάρχουν δημόσια σχολεία στη Λάρνακα 
όπου λειτουργούν αίθουσες διδασκαλίας μέσα 
σε κοντέινερς! Ωσάν και τα παιδιά μας είναι 
εξαρτήματα που εισάγουμε από την Κίνα. 

Αυτός ο Υπουργός Παιδείας ξεστόμισε το 
αμίμητο «τα παιδιά θα ζεσταθούν με κουβέρ-
τες». Και θα μας κτίσει νέα σχολεία; Ας σοβα-
ρευτούμε επιτέλους... 

Εικόνες διάλυσης και Υπουργείο Παιδείας. Bingo!

Του
Τάσου Περδίου



Του 
Τάσου Περδίου

∆ιανύοντας την εποχή της έκρηξης 
της τεχνολογίας, ο ∆ήµος Λάρνακας 
επιβιβάζεται σε αυτό το τρένο και µε-
τατρέπει την πόλη σε «έξυπνη πόλη» 
ανεβάζοντας την ποιότητα ζωής όχι 
ένα, αλλά αρκετά επίπεδα.

Τα πρώτα έργα θα καλύψουν την 
περιοχή του κέντρου της πόλης και 
περιοχές όπου οι δηµότες και επισκέ-
πτες επιλέγουν για δραστηριότητες 
αναψυχής. Επίσης, έχει επιλεγεί ένας 
χώρος στάθµευσης ο οποίος θα µπορεί 
να αποτελέσει το υποέργο σε πιλοτική 
βάση. Συνοπτικά, το πλάνο προνοεί 
την εγκατάσταση συστηµάτων «έξυ-
πνης» στάθµευσης, «έξυπνου» οδικού 
φωτισµού, παρακολούθησης περιβαλ-
λοντικών παραµέτρων, κάµερες και 
ανάλυση βίντεο, διαχείριση κάδων 
απορριµµάτων και σηµεία ενηµέρω-
σης.

Συγκεκριµένα, τα συστήµατα αυτά 
αποφασίστηκε να εγκατασταθούν στη 
νέα ∆ηµοτική Αγορά, στη λεωφόρο 
Πιαλέ Πασιά, στην ακτή Μακένζι, στο 
κέντρο της πόλης και στον πολυώρο-
φο ∆ηµοτικό Χώρο Στάθµευσης.

Εισήγηση είναι όπως το έργο περι-
λαµβάνει τις παρακάτω λύσεις «έξυ-
πνης πόλης», τις οποίες θα διαχειρίζε-
ται το Κέντρο ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 
Έξυπνης Πόλης του ∆ήµου Λάρνακας 
µέσω ενός ενιαίου συστήµατος διαχεί-
ρισης (Integrated Operations Centre):

Ο καλός οδικός φωτισµός είναι 
απαραίτητος για την οδική ασφάλεια, 
την προσωπική ασφάλεια και την αστι-
κή ατµόσφαιρα. Η υπηρεσία παρέχεται 
από τον ∆ήµο Λάρνακας ωστόσο, πολ-
λές εγκαταστάσεις οδοφωτισµού είναι 
ξεπερασµένες και αναποτελεσµατικές. 
Αυτό οδηγεί σε υψηλότερες ενεργει-
ακές απαιτήσεις και επίπεδα συντή-
ρησης. Για δήµους που έχουν ξεπε-
ρασµένα συστήµατα, ο οδοφωτισµός 
µπορεί να αντιπροσωπεύει έως και το 
30-50% του προϋπολογισµού τους για 
ηλεκτρική ενέργεια, ενώ δαπανούνται 

σηµαντικά ποσά και προσπάθεια για 
τη λειτουργία και τη συντήρησή τους. 
Επιπλέον, ο φωτισµός επιβαρύνει µε 
6% τις συνολικές εκποµπές αερίων 
θερµοκηπίου.

«Έξυπνη» στάθµευση  
µε βιώσιµα και κοινωνικά 
αποδεκτά συστήµατα

Καθώς ο πληθυσµός του ∆ήµου 
Λάρνακας αυξάνεται συνεχώς, o 
αριθµός αυτοκινήτων αυξάνεται εκθε-
τικά και η αποτελεσµατική διαχείρισή 
τους γίνεται επίσης σοβαρή πρόκληση 
για τις δηµοτικές Αρχές.

Η υπηρεσία «έξυπνης» στάθµευ-
σης απαιτεί «έξυπνα», ολοκληρωµένα 
συστήµατα που είναι αποτελεσµατικά, 
βιώσιµα και κοινωνικά αποδεκτά. Ο 
∆ήµος Λάρνακας χρειάζεται λοιπόν 
ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για τη 
διαχείριση και την παρακολούθηση 
των θέσεων στάθµευσης.

Η παρακολούθηση των θέσεων 
στάθµευσης, η ενηµέρωση των οδη-

γών σχετικά µε τη διαθεσιµότητά τους, 
ο εντοπισµός παραβάσεων στάθµευ-
σης, η online πληρωµή στάθµευσης 
κ.λπ. θα παρέχουν πολλαπλά οφέλη 
σε όλους τους πολίτες και τις αρχές 
του ∆ήµου Λάρνακας. Το «έξυπνο» 
σύστηµα διαχείρισης στάθµευσης είναι 
ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για την 
παρακολούθηση θέσεων στάθµευσης 
µε αισθητήρες, το οποίο βελτιστοποιεί 
τη χωρητικότητα και τη χρήση των θέ-
σεων στάθµευσης.

Σηµεία ενηµέρωσης  
και κάµερες

Η εφαρµογή ενός ψηφιακού συ-
στήµατος σηµατοδότησης δηµιουργεί 

νέες ευκαιρίες για προληπτική ενηµέ-
ρωση και προετοιµασία των πολι-
τών για τις µετακινήσεις τους σε όλη 
την πόλη µε ενηµερώσεις ψηφιακών 
σηµάτων σε πραγµατικό χρόνο, όπως 
κατάσταση διαδροµών λεωφορείων, 
πληροφορίες ασφαλείας, καιρικές 
συνθήκες κ.α.

Επιπλέον, ένα κεντρικό σύστηµα 
παρακολούθησης και ελέγχου θα επι-
τρέπει την επίβλεψη διάφορων περι-
οχών µέσα από µία κεντρική πλατ-

φόρµα. Η πλατφόρµα µέσα από την 
ανάλυση εικόνας υψηλής ευκρίνειας 
θα µπορεί να αναγνωρίσει και να κα-
ταγράφει πεζούς, να µετρά και να τα-
ξινοµεί κατηγορίες οχηµάτων (αυτοκί-
νητα/φορτηγά/µηχανές), να µετρά την 
ταχύτητα οχηµάτων, να «διαβάζει» πι-
νακίδες αυτοκινήτων και να αναγνω-
ρίζει κατά πόσο επιτρέπεται η διέλευ-
σή τους από συγκεκριµένους δρόµους.

Παρακολούθηση 
περιβαλλοντικών παραµέτρων

Η ατµοσφαιρική ρύπανση είναι ένα 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό ζήτηµα 
το οποίο επηρεάζει σοβαρά την υγεία 
των πολιτών, επηρεάζει το κλίµα και 

συνεπώς έχει οικονοµικές επιπτώσεις. 
Η εφαρµογή περιβαλλοντικών πα-
ραµέτρων παρακολουθεί την ποιότητα 
του εξωτερικού και του εσωτερικού 
αέρα. Αποτελείται από ένα ευέλικτο 
και προσαρµόσιµο πακέτο αισθητήρων 
που επικοινωνεί και αναφέρει την 
ατµοσφαιρική ρύπανση σε πραγµατικό 
χρόνο µέσω µιας σειράς διαφορετικών 
τεχνολογιών πρόσβασης.

Επιφυλάξεις για προσωπικά 
δεδοµένα και λύσεις

∆εδοµένου ότι τα «έξυπνα» συ-
στήµατα που προτείνονται σε ορισµέ-
νες περιπτώσεις προνοούν π.χ. πα-
ρακολούθηση µε κάµερες, αυτόµατα 
εγείρονται ανησυχίες και επιφυλάξεις 
σχετικά µε ζητήµατα ενδεχόµενης 
παραβίασης προσωπικών δεδοµένων 
των πολιτών από τη στιγµή που αυτά 
τα δεδοµένα θα αποθηκεύονται στην 
πλατφόρµα διαχείρισης «έξυπνης πό-
λης». Στην παρουσίαση που έγινε στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Λάρνακας παρα-
τίθενται αυτές οι προκλήσεις αλλά και 
προτεινόµενες δράσεις µετριασµού. 
Για παράδειγµα, σηµειώνεται ότι τα 
προσωπικά δεδοµένα θα αποθηκεύο-
νται µε απόλυτη ασφάλεια στα Κέντρα 
∆εδοµένων, τα οποία είναι πιστοποι-
ηµένα µε πρότυπο ασφάλειας πληρο-
φοριών ISO 27001, ενώ η διαχείριση 
των δεδοµένων θα γίνεται µε βάση 
τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανο-
νισµού GDPR.

Ολοκλήρωση µέχρι 
τον ∆εκέµβριο του 2023

Σε ό,τι αφορά στα χρονοδιαγράµµα-
τα, το έργο χωρίζεται σε τρεις φά-
σεις µε ορίζοντα ολοκλήρωσης τον 
∆εκέµβριο του 2023. Πιο συγκεκριµέ-
να, η ετοιµασία των εγγράφων και η 
προκήρυξη του διαγωνισµού, τοπο-
θετείται χρονικά µέχρι το ∆εκέµβριο 
του 2021. Από τον Ιανουάριο µέχρι 
τον Απρίλιο του 2022 προβλέπεται 
η αξιολόγηση των προσφορών και η 
ανάθεση και από τον Ιούνιο του 2022 
µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2023 θα υλο-
ποιηθεί το έργο. Σε πιλοτική βάση θα 
αρχίσει να ξεπροβάλλει η «έξυπνη 
πόλη» αρχές του 2022, µε εφαρµογές 
«έξυπνης» στάθµευσης στη ∆ηµοτική 
Αγορά και στον πολυώροφο ∆ηµοτικό 
Χώρο Στάθµευσης.

Από την «έξυπνη» στάθμευση στην 
«έξυπνη» διαχείριση σκουπιδιών
Ποια έργα προβλέπει το πλαίσιο µετατροπής της Λάρνακας  
σε «έξυπνη πόλη» µε ορίζοντα το 2023

Η πορεία προς την «έξυπνη 
πόλη» καθορίζεται 

µέσα από συγκεκριµένο 
πλαίσιο στρατηγικής. 

Κεντρικός στόχος είναι 
η χρήση ανεπτυγµένων 
εργαλείων, τα οποία θα 

διαχειρίζονται ενιαία 
πολλαπλές «έξυπνες» 

εφαρµογές καλύπτοντας, 
µεταξύ άλλων, υπηρεσίες 

ευρυζωνικών δικτύων, 
βιώσιµη κινητικότητα, 
ασφάλεια του κοινού, 

τουριστική εµπειρία και 
παρακολούθηση των 

παραµέτρων ποιότητας 
του περιβάλλοντος, της 

ατµόσφαιρας και της 
συγκέντρωσης αστικών 

απορριµµάτων µέσα στον 
αστικό ιστό.

Αρχή θα γίνει µε την 
«έξυπνη» στάθµευση, 

µε τις εργασίες να 
υπολογίζεται ότι θα 

ξεκινήσουν εντός του 
2022.

Καθώς ο πληθυσµός του ∆ήµου 
Λάρνακας αυξάνεται συνεχώς, τα 
απορρίµµατα αυξάνονται και η απο-
τελεσµατική διαχείρισή τους αποτελεί 
σοβαρή πρόκληση για τις δηµοτικές 
Αρχές. Τα ανεπαρκώς διαχειριζόµενα 
απορρίµµατα λειτουργούν ως τόπος 
αναπαραγωγής ασθενειών, συµβάλ-
λουν στην παγκόσµια κλιµατική αλλα-
γή µέσω της παραγωγής µεθανίου και 
συµβάλλουν στην αστική βία. 

Η σωστή διαχείριση των αποβλή-
των είναι απαραίτητη για την οικο-
δόµηση βιώσιµων πόλεων, αλλά εξα-
κολουθεί να αποτελεί πρόκληση. Η 

λειτουργία αυτής της υπηρεσίας απαι-
τεί «έξυπνα», ολοκληρωµένα συστήµα-
τα που είναι αποτελεσµατικά, βιώσιµα 
και κοινωνικά υποστηριζόµενα. Για να 
διατηρήσει όλους αυτούς τους παρά-
γοντες, ο ∆ήµος Λάρνακας χρειάζεται 
ένα εξελιγµένο και αποτελεσµατικό 
εργαλείο για τη διαχείριση των απορ-
ριµµάτων, την παρακολούθηση των 
κάδων µε έξυπνους αισθητήρες και τη 
βελτιστοποίηση της χωρητικότητας και 
των διαδροµών συλλογής των απορ-
ριµµατοφόρων.

Η εισαγωγή ενός έξυπνου συστήµα-
τος διαχείρισης κάδων απορριµµάτων 

συµβάλλει στη βελτιστοποίηση της 
χρήσης των κάδων και στην προώθη-
ση του διαχωρισµού των ανακυκλώ-
σιµων απορριµµάτων από τους κατοί-
κους. 

Με επαρκή χωρητικότητα, υπάρχει 
πάντα αρκετός χώρος για τα απορ-
ρίµµατα των πολιτών -γενικά και δι-
αχωρίσιµα. Η συλλογή απορριµµάτων 
µε βάση τις δυναµικές ανάγκες εξαλεί-
φει την περιττή αύξηση της κυκλοφο-
ρίας και την υπερχείλιση των κάδων. 
Ως αποτέλεσµα, η Λάρνακα γίνεται κα-
θαρότερη και απαλλάσσεται από απορ-
ρίµµατα.

«Έξυπνη» διαχείριση κάδων απορριμμάτων

Η διαδικασία χωρίζεται σε δύο τµήµατα. Το πρώτο τµήµα 
αφορά στο σχεδιασµό και δηµιουργία υποδοµών που 
αφορούν στην «έξυπνη πόλη» και το δεύτερο διέπει 
το σχεδιασµό και την εγκατάσταση των συστηµάτων 

«έξυπνης πόλης».
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Του
Δρος Αμβρόσιου Προδρόμου*

Η συνεχιζόμενη άνοδος της τιμής του 
πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο έχει ανα-
πόφευκτα επιφέρει σημαντική άνοδο στην 
αύξηση του κόστους ενέργειας τόσο στα νοι-
κοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις. H αύξηση 
θα οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα, τα 
οποία η κάθε χώρα ξεχωριστά θα πρέπει να 
αντιμετωπίσει άμεσα, αφού σε διαφορετική 
περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος συστημικών 
προβλημάτων στην παγκόσμια οικονομία με 
μείωση της ζήτησης, ιδιαίτερα σε προϊόντα 
και υπηρεσίες που δεν θεωρούνται πρώτης 
ανάγκης. Για τις επιχειρήσεις αυτό θα είναι 
καταστροφικό, αφού θα οδηγήσει σε μείωση 
της κατανάλωσης, αλλά το πιο σημαντικό εί-
ναι ότι οι απώλειες θέσεων εργασίας θα πρέ-
πει να θεωρούνται δεδομένες.

Η απότομη αλλαγή της τιμής του πετρε-
λαίου, ήταν αναμενόμενη. Αναμενόμενη, 
αφού οι συνεχιζόμενοι αναγκαστικοί εγκλει-
σμοί (κοινώς lockdowns) επέφεραν σημαντι-
κή μείωση στη ζήτηση του πετρελαίου αλλά 
και όλων των άλλων υπηρεσιών και προϊό-
ντων. Η μείωση αυτή φάνταζε ως δώρο, αφού 
πολλοί το εξέλαβαν ως μια μόνιμη μείωση, 
κάτι το οποίο φυσικά δεν θα μπορούσε να 
καταστεί δυνατό. Παράλληλα, πολλοί έγκρι-
τοι οικονομικοί και πολιτικοί αναλυτές ανά 
το παγκόσμιο έκρουαν τον κώδωνα του κιν-
δύνου και ανέφεραν ότι η πιθανή απότομη 

μείωση της τιμής θα επέφερε και την απότο-
μη αύξηση (πιο γνωστή και ως V για όσους 
ασχολούνται με τη στατιστική). 

Το μεγάλο πρόβλημα για τις επιχειρήσεις 
και τα νοικοκυριά είναι ότι έχουν κατά τη δι-
άρκεια της πανδημίας απωλέσει σημαντικό 
μερίδιο από το εισόδημά τους, ενώ παράλλη-
λα έχουν να αντιμετωπίσουν τιμές ενέργειας 
οι οποίες είναι κοντά σε αυτές της προ-παν-
δημίας περιόδου. Παράλληλα, για τις οικογέ-
νειες οι οποίες έχουν δει τουλάχιστον έναν 
από τους δύο γονείς να χάνουν τη θέση εργα-
σίας τους, αριθμός που ανέρχεται σε αρκετά 
εκατομμύρια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο και είναι κάτι 
το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχήσει σε 
διάφορα επίπεδα. Το πρώτο είναι πώς αντι-
μετωπίζουμε σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα τα 
προβλήματα των οικογενειών αυτών, αφού 
το κοινωνικό πρόσωπο δεν μπορεί να είναι 
απόν από μια τέτοια δύσκολη συγκυρία. Από 
την άλλη, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί –επι-
τέλους– το πρόβλημα στη ρίζα του και αυτό 
δεν μπορεί να είναι άλλο από τη μείωση του 
κόστους ενέργειας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει κατά 
την τελευταία 20ετία μια σειρά από πολιτικές 
και άλλες ενέργειες οι οποίες συγκρινόμενες 
με άλλες προηγμένες οικονομίες όπως είναι 
οι ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Αυστραλία, Καναδάς 

κ.λπ., είναι σε πολύ καλύτερο σημείο. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι έχουμε φτάσει στην πλήρη 
απεξάρτηση από τις συμβατικές πηγές ενέρ-
γειας και την πλήρη μετάβαση στις Ανανεώ-
σιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). 

Παρά το γεγονός ότι η Ένωση έχει ανα-
πτύξει κοινές πολιτικές και ενέργειες οι οποί-
ες θα πρέπει να εφαρμοσθούν από όλα τα 
κράτη-μέλη, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο 
ποσοστό εφαρμογής τους από την κάθε χώρα, 
και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας 
ανησυχεί, τόσο σαν Κυπριακή Δημοκρατία 
όσο και σαν Ένωση. Οι χώρες της Σκανδινα-
βίας είναι πολύ μπροστά στο συγκεκριμένο 
θέμα, όπως και στα περισσότερα, δείχνοντας 
το δρόμο και στους υπόλοιπους. Με πολύ χα-
μηλό ποσοστό ηλιοφάνειας κατά τη διάρκεια 
του χρόνου, οι περισσότερες χώρες της πε-
ριοχής, με προεξάρχουσα τη Σουηδία, έχουν 
καταφέρει να απαλλαγούν από τις συμβατι-
κές πηγές ενέργειας, με την πρωτεύουσα της 
Σουηδίας, τη Στοκχόλμη, να έχει θέσει στόχο 
από το 2017 να έχει απεξαρτηθεί πλήρως 
μέχρι το 2030. Περιττό να πούμε ότι ήδη εί-
ναι μπροστά από τον προκαθορισμένο χρόνο. 
Παράλληλα προγράμματα έχουν αναπτύξει 
και οι υπόλοιπες χώρες της περιοχής, δεί-
χνοντας το δρόμο για την υπόλοιπη Ευρώπη, 
κυρίως τη νότια, που παρόλο ότι έχει μεγάλη 
διάρκεια ηλιοφάνειας, δεν έχει καταφέρει να 

την αξιοποιήσει. Αυτό αποτελεί σημαντικό 
ανασταλτικό παράγοντα για τις επιχειρήσεις, 
για τα νοικοκυριά, αλλά κυρίως για την όλη 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, αφού η 
Ενέργεια αποτελεί έναν από τους βασικούς 
πυλώνες εξόδων της κάθε επιχείρησης.

Για την Κύπρο τα πράγματα είναι γνω-
στά, βρισκόμαστε σε πραγματικά άθλια και 
αξιοθρήνητη κατάσταση, χωρίς ουσιαστικό 
στρατηγικό σχεδιασμό, με κινήσεις οι οποί-
ες είναι σίγουρα αποσπασματικές και με 
αποφάσεις να είναι διάσπαρτες σε διάφορα 
υπουργεία, υπηρεσίες, υπηρεσιακούς, μέσα 
σε μια υδροκέφαλη διαδικασία η οποία μας 
σκοτώνει ως οικονομία. Το να προσπαθού-
με, για ακόμη μια φορά, να πάρουμε λεφτά 
από την ΑΗΚ μπορεί να ακούγεται ωραίο στα 
αυτιά του πολίτη, αλλά μια τέτοια πολιτική 
είναι εντελώς λανθασμένη και αφήνει την 
ίδια την ΑΗΚ εκτεθειμένη. Σίγουρα αυτή εί-
ναι μια προσωρινή λύση, αλλά δεν μπορούμε 
να βασιστούμε σε αυτό, αφού θα οδηγήσου-
με την ΑΗΚ σε κατάρρευση εάν δεν είμαστε 
προσεκτικοί. Η λύση είναι μια και μοναδική. 
Ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός 
για την πλήρη μετάβαση στις ΑΠΕ. Οτιδή-
ποτε άλλο είναι μπάλωμα των προβλημάτων, 
χωρίς προοπτική.

*Ακαδημαϊκός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων  

και Εκπαίδευσης

Ευρώπη, Κύπρος και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Του ειδικού μας συνεργάτη
Ευάγγελου Αρεταίου

Μέσα σε ένα κλίμα άτυπης προεκλογικής 
περιόδου φαίνεται να εισέρχεται η Τουρκία, 
παρόλο που παραμένει ασαφές το πότε θα γί-
νει η επόμενη εκλογική αναμέτρηση, η οποία 
είναι προγραμματισμένη για το 2023, ενώ ει-
κασίες και φήμες στην Άγκυρα αναδεικνύουν 
το ενδεχόμενο ο Υπουργός Άμυνας, Χουλουσί 
Ακάρ, να κληθεί να διαδραματίσει κάποιον ιδι-
αίτερο ρόλο σε μια μετά - Ερντογάν περίοδο.

Ο Χουλουσί Ακάρ έχει αναμφισβήτητα ενι-
σχύσει τη θέση του την τελευταία περίοδο και 
σε αυτό έχουν συμβάλει δύο βαθιές δυναμικές 
στους κόλπους του τουρκικού πολιτεύματος: 

Πρώτον, το γεγονός ότι η τουρκική εξωτερι-
κή πολιτική έχει στρατιωτικοποιηθεί τα τελευ-
ταία χρόνια και κυρίως μετά την αποτυχημένη 
απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016 
έχει δώσει έναν εντελώς καινούργιο ρόλο 
στον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος είναι πλέον 
αναπόσπαστο μέρος της χάραξης και της υλο-
ποίησης εξωτερικής πολιτικής. Αυτό επιτρέπει 
στον Χουλουσί Ακάρ να έχει ένα πρωτόγνω-
ρο για τα παραδοσιακά δεδομένα βάρος στην 
κυβέρνηση αλλά και απήχηση στην τουρκική 
κοινή γνώμη. 

Η δεύτερη δυναμική, που επέτρεψε στον 
Χουλουσί Ακάρ να ανέλθει στους κόλπους της 
κυβέρνησης αλλά και στα μάτια των Τούρκων 
πολιτών, είναι οι ριζικές αλλαγές στο πολί-
τευμα της χώρας που έφερε το προεδρικό 
σύστημα, αλλά και η σταδιακή αλλαγή των 
ισορροπιών ανάμεσα στο στράτευμα και στον 
Ταγίπ Ερντογάν προς όφελος του Τούρκου 
Προέδρου. Και αυτό σε πλήρη αντίθεση με τη 
μακρά προηγούμενη περίοδο, κυρίως μέχρι 
τις αρχές του 2010, όταν ο εκάστοτε Υπουρ-
γός Άμυνας είχε παραδοσιακά πολύ λίγη βα-
ρύτητα στη χάραξη πολιτικής, σε αντίθεση με 

το γενικό επιτελείο των τουρκικών ενόπλων 
δυνάμεων που είχε «το πάνω χέρι». 

Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας δείχνει να 
εκμεταλλεύεται όσο μπορεί την αίγλη του και 
συχνά εκφράζει δημόσια ακόμα πιο σκληρές 
θέσεις από ό,τι ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν, τόσο 
σε θέματα εξωτερικής πολιτικής όσο και άμυ-
νας.

Οι συγκυρίες ήταν επίσης ευνοϊκές για τον 
Χουλουσί Ακάρ. Mετά την αναπάντεχη παραί-
τηση του γαμπρού του Τούρκου Προέδρου, 
Μπεράτ Αλμπαϊράκ, για τον οποίο πολλοί μέ-
χρι τότε προέβλεπαν ότι θα είναι ο «διάδοχος» 
του Ταγίπ Ερντογάν, οι δύο δυνατοί άντρες της 
κυβέρνησης ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών 
Σουλεϊμάν Σοϊλού και ο Χουλουσί Ακάρ.

Δημοσκόπηση της γνωστής στην Τουρκία 
εταιρείας ORC Arastirma για τη δημοτικότη-
τα των υπουργών για το 2020 κατέγραψε ότι 
ο Σουλεϊμάν Σοϊλού ήταν ο δημοφιλέστερος 
υπουργός με 60,8% και ακολουθούσε πολύ 

κοντά ο Χουλουσί Ακάρ με 58,5%. Και οι δυο 
υπουργοί έχουν ένα προφίλ «σκληρού» που 
εμπνέει εμπιστοσύνη, καθιστώντας τους ιδι-
αίτερα δημοφιλείς σε ένα μεγάλο μέρος των 
πολιτών.

Ωστόσο, όπως εκτιμούν βετεράνοι αναλυ-
τές στην Τουρκία, η δημοτικότητα του Σουλεϊ-
μάν Σοϊλού φαίνεται ότι δέχθηκε ένα μεγάλο 
πλήγμα από τις πρόσφατες δημόσιες τοποθε-
τήσεις του υπόδικου Σεντάτ Πεκέρ για σχέ-
σεις ανάμεσα στο κράτος και το οργανωμένο 
έγκλημα. 

Σήμερα ο Χουλουσί Ακάρ θεωρείται ως 
ισχυρός παίκτης στην Άγκυρα, καθώς εμφανί-
ζεται ως μια «καθαρή» προσωπικότητα μακριά 
από σκάνδαλα και κακή δημοσιότητα, ενώ πα-
ράλληλα, όπως εκτιμούν πολιτικοί παρατηρη-
τές στην Τουρκία, αναδεικνύεται ως μια προ-
σωπικότητα που έχει τη δική της ισχύ στους 
κόλπους της κυβέρνησης.

Γεννημένος το 1952 στην Καισάρεια, ο 

πρώην γενικός επιτελάρχης είχε στενές φιλι-
κές σχέσεις με τον πρώην Πρόεδρο Αμπντουλ-
λάχ Γκιουλ και άλλους συντηρητικούς «ισλα-
μιστές», ενώ στην Άγκυρα εκτιμάται ότι 
διατηρεί πολύ καλές σχέσεις και με τον αρ-
χηγό του Κόμματος της Εθνικιστικής Δράσης 
(ΜΗΡ), Ντεβλέτ Μπαχτσελί. 

Συνεπώς, μέσα στο κλίμα αβεβαιότητας και 
αστάθειας που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό 
στην Τουρκία, οι φήμες και οι εικασίες ότι ο 
Χουλουσί Ακάρ θα μπορούσε να «διαδεχθεί» 
τον Ταγίπ Ερντογάν αναδεικνύονται ως συ-
γκυριακή απόρροια της θέσης του αλλά και 
των πολύπλοκων δυναμικών στους κόλπους 
του καθεστώτος Ερντογάν σήμερα και εντεί-
νουν παράλληλα την ατμόσφαιρα «διαδοχο-
λογίας» του Τούρκου Προέδρου. Όσο πλησιά-
ζει η προοπτική της εκλογικής αναμέτρησης, 
είτε πρόωρης είτε το 2023, όπως είναι προ-
γραμματισμένη, τροφοδοτούνται διάφορα σε-
νάρια και εικασίες στην Τουρκία και αυτό δί-
νει τροφή στη «διαδοχολογία», χωρίς φυσικά 
κανείς στην Άγκυρα να μπορεί να προβλέψει 
πώς ακριβώς θα εξελιχθούν οι δυναμικές στην 
Τουρκία.

Το κατά πόσο ο Χουλουσί Ακάρ θα κληθεί 
να διαδραματίσει κάποιο σημαντικό ρόλο την 
επόμενη περίοδο στην Τουρκία, θα εξαρτηθεί 
από τις πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία και 
από το πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό μετά-
βασης σε περίπτωση που ο Ταγίπ Ερντογάν χά-
σει τις επόμενες εκλογές. Οξυδερκείς παρατη-
ρητές των τουρκικών πραγμάτων θεωρούν ότι 
ενδεχομένως, και κάτω από πολύ συγκεκριμέ-
νες συνθήκες, ο Χουλουσί Ακάρ ίσως κληθεί 
να διαδραματίσει ένα ρόλο «εξισορροπιστή» σε 
μια μετάβαση από τον Ταγίπ Ερντογάν προς τη 
διάδοχη κατάσταση, κάτι που τον καθιστά εκ 
των πραγμάτων έναν από τους εν δυνάμει ση-
μαντικούς παράγοντες στην Άγκυρα. 

Χουλουσί Ακάρ και σενάρια για μια μετά - Ερντογάν περίοδο 



Περισσότεροι από δέκα χιλιάδες μετανά-
στες, στη μεγάλη πλειονότητά τους Αϊτινοί, εί-
χαν κατασκηνώσει την Παρασκευή κάτω από 
γέφυρα στα νότια σύνορα των ΗΠΑ, ανθρω-
πιστική κρίση που φέρνει σε δυσκολία την 
κυβέρνηση του Δημοκρατικού Προέδρου Τζο 
Μπάιντεν.

Οι μετανάστες έφθασαν στην Ντελ Ρίο 
(Τέξας) περνώντας τον ποταμό Ρίο Γκράντε. 
Ήταν λιγότεροι από 2.000 στην αρχή της 
εβδομάδας, είναι πλέον πάνω από 10.500, 
σύμφωνα με τον δήμαρχο της αμερικανικής 
παραμεθόριας πόλης, Μπρούνο Λοσάνο. «Κα-
τάγονται κυρίως από την Αϊτή (...) περιμένουν 
να συλληφθούν από τους συνοριοφύλακες» 
προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία υποβο-

λής αιτήσεων για να τους χορηγηθούν άδειες 
παραμονής, εξήγησε σε βίντεο που μεταφόρ-
τωσε στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής 
δικτύωσης Twitter.

Ο Δημοκρατικός δήμαρχος, ο οποίος προ-
εξοφλεί χιλιάδες επιπλέον αφίξεις, κήρυξε 

κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και έκλεισε τη 
γέφυρα για την κυκλοφορία.

«Οι ακραίες περιστάσεις απαιτούν ακραί-
ες αντιδράσεις», είπε στην εφημερίδα Texas 
Tribune. «Υπάρχουν έγκυες, άνθρωποι που 
λιποθυμούν εξαιτίας της θερμοκρασίας, που 
είναι λίγο επιθετικοί κι αυτό είναι φυσιολογικό 
έπειτα από όλες αυτές τις ημέρες με καύσωνα».

Σε ανακοίνωσή της η αμερικανική συνο-
ριοφυλακή διαβεβαίωσε ότι αύξησε το προ-
σωπικό που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή 
για να αντιμετωπιστεί κατά τρόπο «ασφαλή, 
ανθρώπινο και συντεταγμένο» η κατάσταση, 
ότι διένειμε πόσιμο νερό και σερβιέτες στους 
μετανάστες, ενώ εγκατέστησε φορητές χημι-
κές τουαλέτες.

Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν στην πρωτεύ-
ουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ, με απο-
τέλεσμα σε μία από αυτές να τραυματιστούν 
αρκετοί άνθρωποι, δήλωσε χθες στο Sputnik 
πηγή από τις δυνάμεις ασφαλείας στην Κα-
μπούλ.

Η πρώτη έκρηξη έγινε στη συνοικία 
Νταστ-ε-Μπαρσί στην Περιοχή 13 της δυτι-
κής Καμπούλ και προκάλεσε τον τραυματι-
σμό αρκετών ανθρώπων. Η δεύτερη έκρηξη, 
η οποία με βάση τις πληροφορίες προήλθε 
από την πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτι-
κού μηχανισμού, συνέβη σε διαφορετική συ-
νοικία της ίδιας περιοχής και σύμφωνα με το 
γερμανικό πρακτορείο dpa, που επικαλείται 
τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύο άνθρωποι 

τραυματίστηκαν.
Εξάλλου, ο αμερικανικός στρατός παρα-

δέχτηκε την Παρασκευή ότι «ήταν λάθος» το 
τελευταίο πλήγμα του στα τέλη Αυγούστου 
στην Καμπούλ. 

Ο στρατηγός Φρανκ Μακένζι, ο επικεφα-

λής της Κεντρικής Διοίκησης, είπε ότι από 
το πλήγμα που εξαπέλυσε ένα μη επανδρω-
μένο κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, 
λίγο πριν ολοκληρωθεί η αποχώρηση των 
αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν, 
σκοτώθηκαν τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, εκ 
των οποίων τα επτά ήταν παιδιά. «Ήταν ένα 
λάθος και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη», πρό-
σθεσε, παραδεχόμενος ότι τα θύματα δεν συ-
νιστούσαν άμεση απειλή για τις αμερικανικές 
δυνάμεις που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο. 
«Ήταν απίθανο το αυτοκίνητο και εκείνοι που 
σκοτώθηκαν να συνδέονταν με το Ισλαμικό 
Κράτος του Χορασάν», την τζιχαντιστική ορ-
γάνωση που δρα στο Αφγανιστάν, υπογράμ-
μισε ο Μακένζι.

Διπλωματική  
αναταραχή  

Γαλλίας - ΗΠΑ
Κλίμα φανερής οργής επικράτησε στη Γαλ-

λία μετά την ανακοίνωση του συμφώνου αμυ-
ντικής συνεργασίας AUKUS ανάμεσα σε ΗΠΑ, 
Βρετανία και Αυστραλία, με ορισμένους ανα-
λυτές να εκτιμούν ότι πρόκειται για μια από τις 
σημαντικότερες συμφωνίες από την εποχή του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το γεγονός ότι το Παρίσι μένει εκτός «δι-
πλωματικού παιχνιδιού» και δεν αποτελεί μια 
από τις χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ θα μοι-
ραστούν την εξειδικευμένη τεχνολογία για τα 
πυρηνοκίνητα υποβρύχια, οδήγησε στη χάρα-
ξη πολιτικής αντιποίνων.

Η Γαλλία πέρασε στην αντεπίθεση μετά την 
υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας, καθώς 
αργά το βράδυ της Παρασκευής το Υπουργείο 
Εξωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι ανα-
καλεί τους πρεσβευτές της στις ΗΠΑ και την 
Αυστραλία για διαβουλεύσεις.

Από τη στιγμή που η Γαλλία χάνει, επίσης, 
πάνω από 50 δισ., λόγω συμμετοχής της Αυ-
στραλίας στη συμμαχία, στην οποία θα παρέδι-
δε υποβρύχια, αποφάσισε επίσης να ακυρώσει 
γκαλά στην πρεσβεία της στην Ουάσινγκτον.

Οι ΗΠΑ επιχείρησαν να καταλαγιάσουν τις 
αντιδράσεις και να αμβλύνουν το κλίμα αντι-
παράθεσης, με το Υπουργείο Εξωτερικών της 
χώρας να χαρακτηρίζει τη Γαλλία σημαντικό 
αμυντικό εταίρο. Ο Λευκός Οίκος έσπευσε, 
ακόμη, να αποσαφανίσει ότι η Γαλλία είχε ενη-

μερωθεί, κάτι όμως που το Παρίσι διέψευσε. 
Αμήχανη, πάντως, φαίνεται να παρακολουθεί 
τις εξελίξεις η Ευρώπη.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωμα-
τίας, Άντονι Μπλίνκεν, διαβεβαίωσε ότι η Γαλ-
λία είναι «ζωτικός σύμμαχος» των Ηνωμένων 
Πολιτειών στην περιοχή του Ινδοειρηνικού.

Ο Μπλίνκεν παραχώρησε συνέντευξη Τύ-
που μετά τη συνάντηση που είχε στην Ουά-
σινγκτον με τους Υπουργούς Εξωτερικών και 
Άμυνας της Αυστραλίας. Τόνισε ότι οι ΗΠΑ 
θέλουν να παίξουν οι ευρωπαϊκές χώρες ση-
μαντικό ρόλο στην περιοχή του Ινδοειρηνικού, 
χαρακτηρίζοντας ειδικά τη Γαλλία «εταίρο ζω-
τικής συμμαχίας».

«Αυτή η συμμαχία με την Αυστραλία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο καταδεικνύει ότι θέλουμε 
να εργαστούμε με τους εταίρους μας, συμπε-

ριλαμβανομένης της Ευρώπης, για να δια-
σφαλίσουμε μια ελεύθερη και ανοιχτή ζώνη» 
στον Ινδικό και τον Ειρηνικό, ανέφερε. «Χαι-
ρετίζουμε τις ευρωπαϊκές χώρες που παίζουν 
σημαντικό ρόλο στη ζώνη του Ινδοειρηνικού 
και θέλουμε να συνεχίσουμε τη στενή συνερ-

γασία με το ΝΑΤΟ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και με άλλους με αυτόν το σκοπό», επέμεινε ο 
Αμερικανός υπουργός.

Η νέα συμμαχία, η αποκαλούμενη AUKUS, 

έχει σαφώς στόχο να αντικρούσει τις εντεινό-
μενες φιλοδοξίες της Κίνας στην περιοχή.

Εξάλλου, η Μόσχα με αφορμή την ευρεία 
σύμπραξη ασφαλείας ΗΠΑ, Βρετανίας και Αυ-
στραλίας, δήλωσε ότι η Ρωσία προς το παρόν 
δεν έχει διαμορφώσει τη στάση της έναντι της 

τριμερούς αυτής συνεργασίας που πήρε την 
ονομασία AUKUS, αλλά μελετάει προσεκτικά 
όλες τις λεπτομέρειες.

Από την πλευρά της η Κίνα εξαπέλυσε σφο-
δρή κριτική μετά τη δημιουργία της συμμαχί-
ας, κάνοντας λόγο για καταστροφική κίνηση 
από μέρους των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, το Πεκίνο μίλησε για όξυν-
ση του κλίματος έντασης και ψυχροπολεμική 
νοοτροπία.

Ακόμη, τόνισε ότι οι τρεις χώρες στρέφο-
νται κατά των ίδιων τους των συμφερόντων.

Η συμμαχία Aukus, σύμφωνα με αναλυτές, 
είναι ίσως η πιο σημαντική ρύθμιση για την 
ασφάλεια από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλε-
μο.

Κλίμα οργής για το σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας  
ανάμεσα σε ΗΠΑ - Βρετανία - Αυστραλία

ξένος τύπος Εκρήξεις στην Καμπούλ με αρκετούς τραυματίες

ΗΠΑ: Περισσότεροι από 10.000 μετανάστες βρίσκονται στα νότια σύνορα
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Κάρτα υγείας:  
Ο Μακρόν αναζητά διέξοδο

Le Figaro, Γαλλία

Μειωμένες αποστάσεις  
στο γραφείο

Il Messaggero, Ιταλία

Η Ισπανία κοιτάζει  
την κανονικότητα

El Pais, Ισπανία
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Ρωσία: Τρεις κυβερνοεπι-
θέσεις κατά την πρώτη 
ημέρα των εκλογών
Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας ανακοίνωσε χθες ότι έγινε 
στόχος τριών κυβερνοεπιθέσεων την πρώτη 
ημέρα διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών. 
«Στις 17 Σεπτεμβρίου καταγράψαμε τρεις 
στοχευμένες επιθέσεις από το εξωτερικό», 
δήλωσε ο επικεφαλής του ομοσπονδιακού 
κέντρου πληροφορικής της Επιτροπής, Αλεξάντερ 
Σόκολτσουκ. Οι δύο επιθέσεις επικεντρώθηκαν στη 
σάρωση της ιστοσελίδας της Ρωσικής Κεντρικής 

Εκλογικής Επιτροπής για «κενά» και η τρίτη ήταν μια επίθεση DDoS. Το ρωσικό Υπουργείο Ψηφιακής Ανάπτυξης, 
Επικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ανακοίνωσε την Παρασκευή πως το σύστημα ψηφοφορίας 
δέχεται επίθεση DDoS. Η επίθεση φαίνεται πως προήλθε από διευθύνσεις IP από ΗΠΑ, Γερμανία και Ουκρανία. 
Το υπουργείο διευκρίνισε πως οι επιθέσεις είχαν στόχο το σύστημα ελέγχου ταυτότητας, αλλά δεν επηρέασαν 
τη λειτουργία. Σημειώνεται ότι τα εκλογικά κέντρα, διαδικτυακά και μη, άνοιξαν το πρωί της Παρασκευής και 
θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι σήμερα το βράδυ. Οι αναλυτές κάνουν λόγο για ακόμη μία νίκη του κόμματος 
Ενωμένη Ρωσία, με αισθητά μειωμένα ποσοστά σε σύγκριση με τις εκλογές του 2016 (54,20%).

Κατασχέθηκαν τέσσερις 
τόνοι κοκαΐνης στο 
Ρότερνταμ
Τα ολλανδικά τελωνεία κατάσχεσαν στο λιμάνι του 
Ρότερνταμ πάνω από τέσσερις τόνους κοκαΐνης, 
μια από τις μεγαλύτερες ποσότητες που έχουν 
βρεθεί στα χρονικά, ανακοίνωσε η εισαγγελία 
την Παρασκευή. Η ποσότητα αυτή ναρκωτικών, 
η αξία πώλησης της οποίας εκτιμήθηκε πως 
έφθανε τα 301 εκατομμύρια ευρώ, βρέθηκε 
τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή μέσα 
σε εμπορευματοκιβώτιο φορτωμένο ξυλεία 
από το Σουρινάμ με προορισμό εταιρεία στην 

Πολωνία. «Δεν είναι η μεγαλύτερη κατάσχεση που έχει γίνει, είναι όμως όντως μια από τις μεγαλύτερες», 
είπε εκπρόσωπος της εισαγγελίας στο Γαλλικό Πρακτορείο. Τα 4.022 κιλά κοκαΐνης που κατασχέθηκαν 
καταστράφηκαν, διευκρίνισε η εισαγγελία σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. Η Ολλανδία έχει μετατραπεί σε 
μια από τις κυριότερες πύλες των ναρκωτικών –ιδιαίτερα της κοκαΐνης– που διακινούνται προς την Ευρώπη, 
κυρίως μέσω του Ρότερνταμ, του μεγαλύτερου λιμανιού της Γηραιάς Ηπείρου. Το 2005 είχε κατασχεθεί στο 
λιμάνι αυτό ποσότητα 4.600 κιλών κοκαΐνης και αυτή αποτελεί μέχρι σήμερα «τη μεγαλύτερη κατάσχεση που 
έχει καταγραφεί ποτέ» στο Ρότερνταμ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εισαγγελίας.

Λίγες εβδομάδες πριν από την COP26, ο 
Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, παρουσί-
ασε την Παρασκευή ένα προσχέδιο συμφω-
νίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείω-
ση των εκπομπών μεθανίου, καλώντας όλο 
τον κόσμο να καταπολεμήσει την κλιματική 
αλλαγή.

«Εργαζόμαστε με την ΕΕ και με άλλους 
εταίρους (…) για τη μείωση των εκπομπών 
μεθανίου κατά τουλάχιστον 30% μέχρι το 
2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020», 
είπε ο Μπάιντεν στη διαδικτυακή σύνοδο του 
Φόρουμ Μεγάλων Οικονομιών (MEF), στην 

οποία συμμετείχαν η πρόεδρος της Κομισιόν, 
ο ΓΓ του ΟΗΕ και οι ηγέτες πολλών χωρών.

«Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο θα περι-
ορίσουμε την ταχύτητα με την οποία υπερ-
θερμαίνεται ο πλανήτης, αλλά θα έχουμε και 
άλλα, σημαντικά οφέλη, κυρίως σε ό,τι αφο-
ρά τη δημόσια υγεία», συνέχισε, χαρακτηρί-
ζοντας το στόχο «φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό».

Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπό-
ρις Τζόνσον, που συμμετείχε στη σύνοδο, 
δεσμεύτηκε ότι η χώρα του θα είναι από τις 
πρώτες που θα υπογράψουν τη συμφωνία.

Ο Μπάιντεν διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα 

λάβουν και άλλα, συγκεκριμένα μέτρα για να 
υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν 
με βάση τη Συμφωνία του Παρισιού, όπως 
είναι η υπόσχεση να μειώσουν κατά 50-52% 
τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαι-
νόμενο του θερμοκηπίου μέχρι το 2030.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες καταστρο-
φικές πλημμύρες και τις πυρκαγιές στις 
ΗΠΑ, ο Μπάιντεν είπε ότι αποτελούν ένα 
«συναγερμό για την ανθρωπότητα» και υπο-
γράμμισε ότι είναι αναγκαίο «όλοι να δρά-
σουν αμέσως» για να αντιμετωπιστούν τα 
ακραία καιρικά φαινόμενα.

ΗΠΑ: Προσχέδιο συμφωνίας με την ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου

Μετά τον πρώην Πρόεδρο Μπαράκ Ομπά-
μα, δύο ακόμη μορφές των Δημοκρατικών, 
η πρώην υποψήφια για την προεδρία Χί-
λαρι Κλίντον και ο πρώην διεκδικητής του 
χρίσματος του κόμματος, Μπέρνι Σάντερς, 
εξέφρασαν την Παρασκευή την υποστήριξή 
τους στους ηγέτες δυο διαφορετικών κανα-
δικών πολιτικών κομμάτων, τρεις ημέρες 
προτού διεξαχθούν πρόωρες εκλογές (σ.σ. 
Δευτέρα) στον βόρειο γείτονα των ΗΠΑ.

«Είδα τον φίλο μου Τζάστιν Τριντό να 
αποδεικνύει τον ηγετικό του ρόλο στον αγώ-
να για να προσφερθούν προσιτές υπηρεσίες 
βρεφονηπιακής φροντίδας, να προστατευ-
θούν τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, να 
αναληφθεί φιλόδοξη δράση για το κλίμα», 
ανέφερε μέσω Twitter η άλλοτε πρώτη κυ-

ρία και υποψήφια για την προεδρία, η οποία 
υπέστη οδυνηρή ήττα από τον Ντόναλντ 
Τραμπ το 2016.

Ο προοδευτικός γερουσιαστής Μπέρνι 
Σάντερς από την πλευρά του εξέφρασε την 
υποστήριξή του στο Νέο Δημοκρατικό Κόμ-
μα (ΝΔΚ) και τον ηγέτη του, Τζάγκμιτ Σινγκ.

Ο βετεράνος της αμερικανικής αριστε-
ράς εξήρε έναν «ηγέτη που έχει το σθένος 
να κάνει τους πλούσιους να πληρώσουν το 
δίκαιο μερίδιο που τους αναλογεί, ώστε οι 
πάντες να μπορούν να έχουν τα φάρμακα 
που χρειάζονται». Οι τοποθετήσεις της κυρί-
ας Κλίντον και του κ. Σάντερς διαδέχονται 
αυτή του πρώην Προέδρου Ομπάμα, ο οποί-
ος στηρίζει τον «φίλο» του, Τζάστιν Τριντό, 
όπως και στις εκλογές του 2019. «Ο Τζάστιν 

υπήρξε αποτελεσματικός ηγέτης και ισχυρή 
φωνή υπέρ των δημοκρατικών αξιών και εί-
μαι υπερήφανος για το έργο που φέραμε σε 
πέρας μαζί», ανέφερε ο πρώην αρχηγός του 
κράτους.

Το Φιλελεύθερο και το Συντηρητικό Κόμ-
μα, οι δύο μεγάλες παρατάξεις στην καναδι-
κή πολιτική αρένα, φέρονται σχεδόν να ισο-
ψηφούν στις προθέσεις ψήφου (στο 32%), 
ενώ το ΝΔΚ ακολουθεί με το 20%. Προκη-
ρύσσοντας αυτές τις πρόωρες εκλογές, ο 
Τζάστιν Τριντό επεδίωκε να ανακτήσει στη 
Βουλή των Κοινοτήτων την πλειοψηφία που 
είχε απολέσει πριν από σχεδόν δυο χρόνια, 
αλλά το στοίχημα αυτό ενέχει τεράστιο ρίσκο 
-δεν αποκλείεται ακόμη και το να εκθρονι-
στεί από το αξίωμα του Πρωθυπουργού.

Διχάζονται οι Δημοκρατικοί για τις καναδικές εκλογές

Ανοίγουν αύριο οι 
κάλπες στον Καναδά

Συρία: «Πράξη δολιοφθοράς» 
η διακοπή ρεύματος

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε η Δαμα-
σκός, με τη συριακή κυβέρνηση να βλέπει 
πράξη δολιοφθοράς, όπως έγινε γνωστό την 
Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική δη-
μοσίευση του SANA, όπως αναμετάδωσε το 
Sputnik, ο Υπουργός Ενέργειας της Συρίας 
ανέφερε: «Η ηλεκτρική ενέργεια στη Δα-
μασκό έχει διακοπεί λόγω μιας πράξης δο-
λιοφθοράς που έπληξε τον αγωγό φυσικού 
αερίου κοντά στην πόλη Ντέιρ Αλί, με απο-
τέλεσμα την αναστολή της λειτουργίας του 
τοπικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής».

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι οι ομάδες επι-
σκευής εργάστηκαν στο σημείο και η ηλε-
κτρική ενέργεια αποκαταστάθηκε μέσα σε 
περίπου μία ώρα. Ακόμα, ο υπουργός δεν 
ανέφερε ποιος ή ποια οργάνωση μπορεί να 
κρύβεται πίσω από την επίθεση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης, ακούστηκε μια έκρηξη 
στη νότια Δαμασκό την ώρα που δεξαμενό-
πλοια που μετέφεραν ιρανικό καύσιμο διέ-
σχιζαν τη Συρία για τον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ φέρεται να οργάνωσε τις 
αποστολές 80 βυτιοφόρων, συνολικής χωρη-
τικότητας τεσσάρων εκατομμυρίων λίτρων, 
για να αντιμετωπίσει μια δραματική έλλειψη 
καυσίμων στη χώρα. Πάντως, σε αυτές τις 
αποστολές αντιτάχθηκαν οι δυτικές χώρες 
και κυρίως οι ΗΠΑ, οι οποίες πρόσθεσαν τη 
Χεζμπολάχ στον κατάλογο των τρομοκρατι-
κών οργανώσεων, ενώ κάθε έθνος που αγο-
ράζει ιρανικό πετρέλαιο αποτελεί στόχο των 
αμερικανικών κυρώσεων.



ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο θεσµός του Προσωπικού Ιατρού (ΠΙ) και 
η καθοδήγηση των ασθενών στο σύστηµα 
και ειδικά η παραποµπή στους Ειδικούς είναι 
καθοριστική και για την ορθή λειτουργία του 
ΓεΣΥ, αλλά και για τη βιωσιµότητά του. Παρ’ 
όλα αυτά, εξαιτίας και της προ ΓεΣΥ πρακτι-
κής, απαιτείται διαπαιδαγώγηση των πολι-
τών για το ρόλο του ΠΙ, κάτι το οποίο δεν έχει 
ακόµα επιτευχθεί στο βαθµό που θα έπρεπε. 

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της εταιρείας 

των Προσωπικών και Οικογενειακών Για-
τρών, ∆ρα Ανδρέα Πολυνείκη, σε άλλες 
χώρες και άλλα συστήµατα υγείας, ποσοστό 
που φτάνει έως και το 90% των περιπτώ-
σεων µένουν στον ΠΙ χωρίς περαιτέρω πα-
ραποµπή, κάτι που αναδεικνύει πως είναι η 
ραχοκοκαλιά του Συστήµατος. Στο δικό µας 
σύστηµα όµως, ο θεσµός έχει «καταρρακω-
θεί», όπως ανέφερε ο ∆ρ Πολυνείκης. Τόνισε 
ότι ο θεσµός του ΠΙ όχι απλά δεν είναι υπο-

λήψιµος, αλλά απεναντίας υποτιµάται. ∆ιαπι-
στώνονται αδυναµίες στην εκπαίδευση των 
πολιτών, συνέχισε και πρόσθεσε πως οι ΠΙ 
βλέπουν πως ο θεσµός και το παραπεµπτικό 
υποφέρουν γι’ αυτό θέλουν να βοηθήσουν.

Ο ∆ρ Πολυνείκης ανέφερε χαρακτηριστι-
κά πως υπάρχουν πολλά παραδείγµατα όπου 
ασθενείς κάνουν «µπούλινγκ» στον ΠΙ τους 
επειδή δεν τους κάνει τα χατίρια µε παρα-
ποµπή, είτε σε γιατρό, είτε για εξετάσεις, είτε 

για αναλύσεις, που αυτός θέλει, και απειλεί 
να αλλάξει γιατρό. Όπως είπε, το Σύστηµα δεν 
προστατεύει ένα γιατρό που κάνει τη δουλειά 
του σωστά. Περαιτέρω, ανέφερε πως πρέπει 
να βρεθεί τρόπος να καλύπτονται οι γιατροί 
και µετά τις ώρες εργασίας τους. Όπως είπε, 
οι ΠΙ έχουν εισηγήσεις και είναι έτοιµοι να τις 
συζητήσουν γι’ αυτό και θα ζητήσουν συνά-
ντηση µε τον Υπουργό Υγείας ώστε να θέσουν 
όλα τα ζητήµατα που εντοπίζουν.

Του Ειρηναίου Πίττα

Το Γενικό Σύστηµα Υγείας (ΓεΣΥ) αποτελεί 
µια από τις µεγαλύτερες µεταρρυθµίσεις 
στη σύγχρονη ιστορία του τόπου, όπως 
είθισται να λέγεται. Πλην όµως αποτελεί 
ένα ζωντανό οργανισµό που χρήζει 
συνεχούς αναβάθµισης, ώστε από τη 
µια να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
πολιτών και εν δυνάµει ασθενών και από 
την άλλη να παραµένει βιώσιµο.

Η πανδηµία ανέδειξε κάποιες από τις 
αδυναµίες του συστήµατος, όπως είναι 
η έλλειψη Τµηµάτων Πρώτων Βοηθειών, 
για τα οποία δεν έχει επιτευχθεί µέχρι 
στιγµής συµφωνία µε τα µεγάλα ιδιωτικά 
νοσηλευτήρια. Παράλληλα, ο Γενικός 
Εισαγγελέας µε γνωµάτευσή του κρίνει 
ως παράνοµες τις «ιδιωτικές πτέρυγες» 
στα συµβεβληµένα µε το σύστηµα ιδιωτικά 

νοσηλευτήρια. Με αφορµή τα πιο πάνω, 
και την εµπειρία που συσσωρεύεται µε 
το πέρασµα του χρόνου, έχει ανοίξει εκ 
νέου η συζήτηση για τις αναβαθµίσεις 
που χρήζει το σύστηµα. Ο Οργανισµός 
Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) διαµηνύει πως 
αναγνωρίζεται το περιθώριο βελτίωσης 
όπως και η ανάγκη για αναβαθµίσεις 
και είναι σε διαρκή επικοινωνία µε τους 

παρόχους ώστε να εντοπίζονται και να 
αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα που 
ενδεχοµένως προκύπτουν. Παράλληλα, 
ωστόσο, τονίζεται από τον ΟΑΥ ότι 
δεν θα συζητήσει σε καµία περίπτωση 
αλλαγές που υποσκάπτουν τη φιλοσοφία 
του µονοασφαλιστικού συστήµατος και 
ενδεχοµένως να έθεταν σε κίνδυνο το 
σύστηµα.

Ξανά στο τραπέζι η Γνωμάτευση και τα ΤΑΕΠ 
ΟΑΥ, Παγκύπριος Σύνδεσµος Ιδιωτικών Νο-

σηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ) και Υπουργός Υγείας θα 
συναντηθούν εκ νέου αυτή την εβδοµάδα για 
να συζητήσουν το θέµα της Γνωµάτευσης του 
Γενικού Εισαγγελέα, σύµφωνα µε την οποία 
«η ενδονοσοκοµειακή φροντίδα υγείας από 
συµβεβληµένο νοσηλευτήριο θα πρέπει να πα-
ρέχεται µέσω του Συστήµατος διά συµβεβληµέ-
νου µε το Σύστηµα ιατρού µόνον». 

Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε την υφιστάµενη 

νοµοθεσία, η παροχή υπηρεσιών από γιατρό 
που δεν είναι συµβεβληµένος µε το ΓεΣΥ, σε 
νοσηλευτήριο εντός του Συστήµατος, δεν επι-
τρέπεται.

Υπενθυµίζεται πως για το ίδιο θέµα ο υπουρ-
γός έθεσε στον ΟΑΥ δύο σενάρια. Σύµφωνα µε 
το πρώτο, τίθεται χρονοδιάγραµµα για εφαρµο-
γή της Γνωµάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα 
και δεν γίνεται καµία αλλαγή στη νοµοθεσία. Το 
δεύτερο σενάριο προβλέπει αλλαγές στη νοµο-

θεσία και συνέχιση της πρακτικής που ακολου-
θείται.

Πάντως, το ζήτηµα θεωρείται αρκετό περί-
πλοκο, συνεπώς θα πρέπει να υπάρξει σηµα-
ντική διαβούλευση µέχρι την επίλυσή του. 
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες µας, στην ίδια 
συνάντηση ο ΠΑΣΙΝ προτίθεται να θίξει και 
το θέµα των Πρώτων Βοηθειών, για το οποίο 
υπάρχει κοινή παραδοχή πως πρέπει να γίνουν 
ενέργειες για απάµβλυνση του βάρους που δέ-

χονται τα δηµόσια νοσηλευτήρια και κατ’ επέ-
κταση περιορισµό της ταλαιπωρίας των ασθε-
νών. Ο ΠΑΣΙΝ τονίζει πως δεν έχει αντίρρηση 
στην ένταξη και ιδιωτικών ΤΑΕΠ στο ΓεΣΥ, 
ωστόσο για να γίνει αυτό πρέπει να διευθε-
τηθούν τεχνικά, αλλά και οικονοµικά θέµατα. 
Από την άλλη, ο ΟΑΥ δίνει προτεραιότητα στην 
επίλυση του ζητήµατος που προκύπτει µετά 
τη γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, πριν 
προβεί σε οποιαδήποτε άλλη συµφωνία.

Ανοικτό το «capacity planning» για φαρμακεία
Ανοικτό παραµένει το ζήτηµα του 

«capacity planning» για τα φαρµακεία, δηλα-
δή ο καθορισµός συγκεκριµένων κριτηρίων 
για ένταξη φαρµακείων στο ΓεΣΥ. Η φιλοσο-
φία των κριτηρίων έχει στόχο την ποιοτική 
παροχή φροντίδας υγείας και την ορθή εξυ-
πηρέτηση πολιτών µέσω µιας σωστής κατα-
νοµής των φαρµακείων.

Σύµφωνα µε την πρόεδρο του φαρµακευ-
τικού Συλλόγου, Ελένη Πιέρα Ισσέγιεκ, το 
«capacity planning» ήταν µια από τις σηµα-

ντικές παραµέτρους της συµφωνίας µε τον 
ΟΑΥ. Υπενθυµίζεται ότι η παράµετρος απο-
σύρθηκε µετά από παράπονα φαρµακοποιών 
και προσφυγή τους στην Επιτροπή Προστασί-
ας του Ανταγωνισµού (ΕΠΑ). Αυτή τη στιγµή 
το θέµα βρίσκεται υπό το µικροσκόπιο της 
ΕΠΑ, ενώ µέχρι το τέλος της διερεύνησης 
από την Υπηρεσία φαρµακεία εξακολουθούν 
να εντάσσονται στο σύστηµα ανεξάρτητα από 
την περιοχή, τους κατοίκους της και άλλα 
φαρµακεία που ενδεχοµένως να υπάρχουν 

εκεί. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η Κύπρος 
είναι µαζί µε την Ελλάδα οι δύο χώρες µε τον 
µεγαλύτερο αριθµό φαρµακείων ανά κάτοικο.

Η κα Πιέρα τόνισε ότι µετά το ΓεΣΥ ανα-
δείχτηκε ο ρόλος του φαρµακείου, για να 
προσθέσει ότι πλέον αποδείχτηκε και πρέπει 
να θεωρείται αναπόφευκτο πως πρέπει να 
δοθεί δυνατότητα στα φαρµακεία και για πα-
ροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Σύµφωνα 
µε την κα Πιέρα, αυτό είναι κάτι που γίνεται 
στην Ευρώπη, µε τις υπηρεσίες που προσφέ-

ρονται να εστιάζουν σε θέµατα πρόληψης. 
Με αυτόν τον τρόπο, συνέχισε, θα προλαβαί-
νονται και καταστάσεις που ενδεχοµένως να 
επιβαρύνουν το σύστηµα υγείας στο µέλλον.

Ανάφερε χαρακτηριστικά ότι κάτι τέτοιο 
ήταν που έγινε µε τα rapid tests από φαρµα-
κεία, ενώ θα µπορούσε να εφαρµοστεί και µε 
τα εµβόλια της εποχικής γρίπης. Όπως είπε, 
λόγω της εύκολης προσβασιµότητας των 
φαρµακείων υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση 
αλλά και συµµόρφωση του κόσµου.

Υπερσυνταγογράφηση και παραρτήματα εργαστηρίων επιβαρύνουν το σύστημα 
Υπερσυνταγογράφηση και υπερπαραποµπή 

για εργαστηριακές εξετάσεις και όχι µόνο δι-
απιστώνονται από τα κλινικά εργαστήρια, 
σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Συνδέσµου ∆ιευ-
θυντών Κλινικών Εργαστηρίων Χάρη Χαρι-
λάου. 

Όπως είπε, τα εργαστήρια δεν είναι αρµόδια 

να κρίνουν ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνουν 
στον ασθενή και περιορίζονται στην εκτέλεση 
όσων απαιτεί ο ιατρός, ωστόσο, όπως ανέφε-
ρε, πρέπει να βρεθεί τρόπος να περιοριστεί η 
υπερσυνταγογράφηση.

Επεσήµανε πως η πανδηµία έχει µεν κα-
θυστερήσει πολλά πράγµατα, αλλά τόνισε πως 

πρέπει να βρεθούν οι τρόποι για σωστό και 
ποιοτικό έλεγχο της τεκµηρίωσης κάθε υπηρε-
σίας που παρέχουν οι πάροχοι.

Ο κ. Χαριλάου στάθηκε επίσης στο φαινόµε-
νο της δηµιουργίας παραρτηµάτων από εργα-
στήρια, για εργασίες ρουτίνας µόνο, όπως για 
παράδειγµα αιµοληψίες. Εξέφρασε την άπο-

ψη ότι τέτοιες πρακτικές ενδεχοµένως να µην 
προάγουν την ποιοτική υπηρεσία και έκρουσε 
τον κώδωνα ότι αν συνεχιστεί αυτή η πρακτι-
κή ίσως οδηγηθούµε σε µη ελεγχόµενες κατα-
στάσεις. Πρόσθεσε δε, ότι εκτός των άλλων µε 
αυτόν τον τρόπο προάγεται και µια ασύστολη 
υπερπαραγωγή εξετάσεων. 

«Υποφέρουν» παραπεμπτικό και Προσωπικός Ιατρός 

Ζωντανός οργανισμός που χρήζει  
συνεχούς αναβάθμισης το ΓεΣΥ

Οποιεσδήποτε αλλαγές πρέπει να είναι προς όφελος των 
πολιτών και να µην υποσκάπτουν τη φιλοσοφία του 
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Της 
Γιώργιας Ερωτοκρίτου

Ελλείψεις σε φαρµακευτικά σκευ-
άσµατα παρατηρούνται τις τελευταίες 
µέρες, µε αποτέλεσµα ασθενείς να τα-
λαιπωρούνται και να διακόπτουν τη 
θεραπεία τους. 

Η µεγαλύτερη έλλειψη αφορά δύο 
φάρµακα που αποτελούν τη βασική 
θεραπεία των ατόµων µε λευχαιµία. 
Η ποσότητα των φαρµάκων που χρει-
άζεται η Κύπρος είναι µικρή και δεν 
δικαιολογεί τις καθυστερήσεις, ακόµη 
και αν η έλλειψη παρατηρείται σε 
πολλές χώρες.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Αντι-
λευχαιµικού Συνδέσµου, Μιχάλης 
Λύτρας, σηµείωσε ότι ανά διαστήµα-
τα παρατηρούνται καθυστερήσεις 
στις παραλαβές των φαρµάκων, µε 
αποτέλεσµα να µην προχωρά η απο-
θεραπεία των ασθενών. Πρόσθεσε 
ότι οι γιατροί ζητούν επίσπευση των 
διαδικασιών παραλαβής φαρµάκων 
τόσο εντός της Κύπρου όσο και από 
το εξωτερικό, ώστε να µη χρειάζεται 
οι ασθενείς να µεταβαίνουν σε άλλες 
χώρες. Τόνισε επίσης την ανάγκη 
βελτίωσης του συστήµατος.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος 
της Οµοσπονδίας Συνδέσµων Ασθε-
νών, Μάριος Κουλούµας, τόνισε 
ότι έχει εξαντληθεί η υποµονή τους. 
Σηµείωσε ότι οι ελλείψεις στα φάρµα-
κα οφείλονται και στο γεγονός ότι δεν 
υπάρχει σωστή επικοινωνία µεταξύ 
των εµπλεκόµενων θεσµών και όπως 
είπε κάποιοι δεν κάνουν καλά τη 
δουλειά τους. Σηµείωσε ότι θα πρέπει 
να καταλογιστούν ευθύνες εκεί και 
όπου υπάρχουν, τονίζοντας ότι δεν 
µπορεί κανείς να παίζει µε την υγεία 
των πολιτών.

Συγκλονίζουν οι µαρτυρίες 
συγγενών

Συγκλονίζει η µαρτυρία της Νί-
κης Σ. στον «Άστρα» για την έλλειψη 
φαρµάκου που αφορά τη λευχαιµία. 

Όπως ανέφερε, ο αδερφός της δι-
αγνώστηκε µε λευχαιµία πριν από 
τρεις µήνες και στις 19 Αυγούστου 
έπρεπε να υποβληθεί σε τρίτο κύκλο 
χηµειοθεραπείας. ∆υστυχώς όµως 
για περίπου ένα µήνα ο ασθενής 
περίµενε σκεύασµα για τη θεραπεία 
του. Όπως είπε η κα Νίκη, κάλεσαν 
τον αδελφό της τρεις φορές στο νο-
σοκοµείο. Τις δύο φορές του είπαν 
ότι δεν έχει ακόµα έρθει το φάρµακο 
και τον έδιωξαν, ενώ την τρίτη φορά 
έγινε η εισαγωγή, του έβαλαν και ορό 
και τελευταία στιγµή τού είπαν ότι 
δεν έχουν το φάρµακο. Η κα Νίκη 
όµως σηµείωσε ότι την περασµένη 
Τετάρτη µετά από ένα τηλεφώνηµα 
που έκανε η ίδια, µέσα σε µια ώρα, 
όπως ανέφερε, το θέµα διευθετήθηκε, 
βρέθηκε το φάρµακο και ο αδελφός 
της θα αρχίσει τον τρίτο κύκλο χηµει-
οθεραπείας.

Στο περίµενε για φάρµακα, 
επαναπρογραµµατίζονται 
ραντεβού για θεραπείες

Ακόµη µια καταγγελία έχει φτάσει 
στον «Άστρα» για ελλείψεις φαρµα-
κευτικών σκευασµάτων. Η Σούλα Πι-
περίδου ανέφερε ότι υπάρχει έλλειψη 
στο ισχυρό παυσίπονο που πρέπει 
να λαµβάνει η µητέρα της για τους 
πονοκεφάλους που αντιµετωπίζει, 
λόγω πολλαπλού µυελώµατος που 
είναι καρκίνος των πλασµατοκυττά-
ρων. Όπως ανέφερε, την περασµένη 
Πέµπτη πήγε στο νοσοκοµείο για να 
παραλάβει το συγκεκριµένο σκεύ-
ασµα αλλά υπήρχε έλλειψη. Έκανε 
λόγο για εξαιρετικά δύσκολη κατά-
σταση για έναν άνθρωπο που πάσχει 
από καρκίνο, ενώ σηµείωσε ότι δεν 
ξέρουν πώς θα αντιδράσει ο οργα-
νισµός της µητέρας της σε περίπτωση 

που διακόψει το συγκεκριµένο σκεύ-
ασµα. Όπως είπε, ο σωµατικός πόνος 
συνεπάγεται µε άσχηµη και κακή ψυ-
χολογική κατάσταση τόσο του ασθε-
νούς όσο και των γύρω του.

Σχολιάζοντας το περιστατικό, ο 
ανώτερος λειτουργός του Οργα-
νισµού Ασφάλισης Υγείας, Πανα-
γιώτης Πέτρου, ανέφερε ότι πρόκει-
ται για οπιούχο σκεύασµα, το οποίο 
βρίσκεται κάτω από ισχυρή νοµοθε-

σία µε αυστηρές προϋποθέσεις. Πρό-
σθεσε ότι το συγκεκριµένο σκεύασµα 
είναι θύµα του Brexit και γι’ αυτό η 
εταιρεία που το παράγει έχει προχω-
ρήσει στη διαδικασία να το εγγράψει 
στην Ολλανδία. Όπως είπε, η οµα-
λή αποκατάσταση του προβλήµατος 
αναµένεται να γίνει εντός Νοεµβρίου. 
Εξήγησε ότι ο ΟΑΥ θα προχωρήσει 
την ερχόµενη εβδοµάδα σε ενδιάµεση 
αγορά 5, 10 και 20 µιλιγκράµ του συ-
γκεκριµένου σκευάσµατος προκειµέ-
νου να καλυφθούν οι πάγιες ανάγκες 
των ασθενών, µέχρις ότου διευθετη-
θεί πλήρως το θέµα.

Στο µεταξύ, την περασµένη Παρα-
σκευή αναµενόταν να φτάσουν στην 
Κύπρο επαρκείς ποσότητες φαρµά-
κων για τις θεραπείες των ατόµων µε 
καρκίνο και λευχαιµία. Ο Παναγιώτης 
Πέτρου τού ΟΑΥ σηµείωσε ωστόσο 

ότι η διανοµή των σκευασµάτων στα 
δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία θα 
αρχίσει την ερχόµενη εβδοµάδα και 
θα µπορούν να επαναπρογραµµατί-
σουν τα ραντεβού τους οι ασθενείς.

Στη λίστα των ελλείψεων 
και παιδικό γάλα για 
γαστροστοµία

Επίσης, έλλειψη υπάρχει και σε 
παιδικό γάλα από το φαρµακείο του 
κράτους για ασθενείς που αδυνατούν 
να λάβουν µόνοι τους υγρή και στε-
ρεή τροφή. 

Ο Γιώργος Αντωνίου, πατέρας 
7χρονου παιδιού, ανέφερε στον 
«Άστρα» ότι µε τη γαστροστοµία οι 
ασθενείς σιτίζονται από το στοµά-
χι. Όπως είπε, ήδη έχει παραλάβει 6 
κουτιά του συγκεκριµένου παιδικού 
γάλατος από το φαρµακείο του κρά-
τους, αλλά όταν πήγε την Παρασκευή 
να παραλάβει τα υπόλοιπα τού ανέ-
φεραν ότι υπάρχει έλλειψη και ότι θα 
έρθουν σε δύο µήνες. Ο κ. Αντωνίου 
επικοινώνησε και µε τη διατροφολό-
γο του παιδιού του και του είπε ότι 
πρέπει να περιµένουν µέχρι να έρ-
θει στην Κύπρο το σκεύασµα, καθώς 
δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ο κ. 
Αντωνίου κατήγγειλε δε ότι προσπά-
θησε να επικοινωνήσει µε το Υπουρ-
γείο Υγείας, αλλά κανείς δεν απαντά 
στις κλήσεις του.

Ανταλλαγή φαρµάκων  
από ογκολόγους για κάλυψη 
των αναγκών

Την ίδια ώρα, στο σηµείο ακόµη 
και να ανταλλάζουν φάρµακα έχουν 
φτάσει ογκολόγοι, λόγω των ελλεί-
ψεων που παρατηρούνται σε σκευ-
άσµατα για άτοµα µε καρκίνο και 
λευχαιµία. 

Αυτό αποκάλυψε στον «Άστρα» ο 
ογκολόγος Γιώργος Άστρας, λέγο-
ντας ότι οι ογκολόγοι προσπαθούν 
να ανταλλάζουν φάρµακα για να κα-
λυφθούν οι ανάγκες των ασθενών µε 
καρκίνο. Υπέδειξε ότι το πρόβληµα µε 
τις ελλείψεις φαρµακευτικών σκευ-
ασµάτων πρέπει να λυθεί άµεσα, για-
τί, όπως είπε, ήδη κινδυνεύει κόσµος. 
Πρόσθεσε ότι κάθε χρόνο τα περι-
στατικά καρκίνου αυξάνονται κατά 
3% και σηµείωσε ότι γι’ αυτό το λόγο 
πρέπει να υπάρχει απόθεµα.

Ογκολόγοι ανταλλάζουν 
φάρµακα για να καλυφθούν  
οι ανάγκες των ασθενών
Τα περιστατικά καρκίνου αυξάνονται κατά 3% κάθε χρόνο και 
είναι αδιανόητο να μην υπάρχουν αποθέματα

Συγκλονίζει η µαρτυρία 
της κας Νίκης για την 
έλλειψη φαρµάκου. 

Ο αδερφός της για 
ένα µήνα περίµενε 

να τον ειδοποιήσουν 
προκειµένου να αρχίσει 

κύκλο χηµειοθεραπείας. 
Πήγε τρεις φορές στο 
νοσοκοµείο, τις δύο 

τον έδιωξαν, ενώ την 
τρίτη έγινε η εισαγωγή, 

του έβαλαν ορό, αλλά 
τελικά του είπαν ότι δεν 
έχουν το φάρµακο. Ένα 

τηλεφώνηµα όµως ήταν 
αρκετό για να εντοπιστεί 
το φάρµακο µέσα σε µία 

ώρα και να αρχίσει τη 
θεραπεία του.

Στο µεταξύ, ο Υπουργός Υγείας 
έχει αποστείλει επιστολή την Τετάρ-
τη προς τον ΟΑΥ ζητώντας εξηγήσεις 
για τις ελλείψεις φαρµάκων. Ο Μιχά-
λης Χατζηπαντέλας έχει δώσει διορία 
µιας εβδοµάδας στον Οργανισµό. Επι-
καλέστηκε δε την τελευταία συνάντη-
σή του µε αντιπροσωπεία του ΟΑΥ 
στις 9 Σεπτεµβρίου, κατά την οποία 
είχε λάβει διαβεβαιώσεις ότι υπάρχει 
επάρκεια φαρµάκων. Στην επιστολή 
σηµειώνει ότι εκκρεµεί η ενηµέρωση 
που είχε ζητήσει για την καταγραφή 
καινοτόµων σκευασµάτων που έχουν 

εγκριθεί τον τελευταίο χρόνο και για 
τις ελλείψεις που υπάρχουν. 

Σχολιάζοντας, ο ανώτερος λειτουρ-
γός του ΟΑΥ, Παναγιώτης Πέτρου, 
ανέφερε ότι ελλείψεις στα φάρµακα 
δυστυχώς πάντοτε θα υπάρχουν για-
τί τα αίτια είναι πολυπαραγοντικά. 
«Συνήθως είτε γιατί υπάρχει έλλειψη 
πρώτης ύλης, είτε υπάρχει κάποιο 
πρόβληµα πρώτης ύλης. Για παρά-
δειγµα, πρόσφατα, ορισµένες ελλεί-
ψεις οφείλονται στην πανδηµία και 
το Brexit».

Ο κ. Πέτρου επιβεβαίωσε ότι ο 

Οργανισµός θα απαντήσει εντός 
του χρονικού πλαισίου που έθεσε ο 
υπουργός. Είπε ότι θα παραθέσουν 
στοιχεία, αλλά και την αντικειµενική 
δυσκολία που παρουσιάζεται κατά 
τη διάρκεια εξεύρεσης επαρκούς πο-
σότητας φαρµάκων. Σηµείωσε ότι η 
έλλειψη φαρµάκων για τη λευχαιµία 
είναι ένα πρόβληµα που αφορά όλες 
τις χώρες και όχι µόνο την Κύπρο. 

Σηµειώνεται ότι, ο ΟΑΥ προβαί-
νει σε τακτική επικαιροποίηση των 
φαρµάκων που συµπεριλαµβάνονται 
στον κατάλογο του..

Εν αναµονή της απάντησης ΟΑΥ στην επιστολή Μιχάλη Χατζηπαντέλα

Ένας μήνας αναμονής, ένα τηλεφώνημα και... σε μια ώρα, 
βρέθηκε το σκεύασμα



φαρμακεία
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

•Γεωργίου-Τίφα Κατερίνα, Λεωφ. Κυρηνείας 
100, απέναντι από εκκλησία Αγίου Ανδρέα, Πλατύ, 
Αγλαντζιά, 22340340, 22514500

•Ιακωβίδης Κωνσταντίνος, Κρήτης 6Γ, Πλαγιό-
δρομος Debenhams Central, μετά τη διασταύρωση 
Τρουλλίδη, 22752877, 22255058

•Κανάρη - Λεωνίδου Μαρία, Λεωφ. Αρχ. Μα-
καρίου Γ’ 177, αριστερά 100μ. πριν το σουπερμάρ-
κετ ΚΚΟΛΙΑΣ (Λακατάμεια) με κατεύθυνση από 
Λευκωσία προς Δευτερά, Λακατάμεια, 22383566, 
22358486

•Χριστοφίδης Χάρης, Περικλέους 39Α, μετ. Φώ-
των Κώστα Θεοδώρου και Κληματαριάς, Στρόβολος, 
22511351, 22319454

•Τσαγγαρίδης Χαράλαμπος, Μακεδονιτίσσης 92 
A+B, πλησίον Κ-Cineplex, Στρόβολος, 22871954, 
22319608

ΛΕΜΕΣΟΣ
•Μιχαήλ Θεοδούλου Ελένη, Λεωφ. Ομονοίας 

54Β, 25560981, 25395085
•Χριστοδούλου Γιάννης, Αρχιεπισκόπου Λε-

οντίου Α’ 224, δρόμος Παλαιού Νοσοκομείου, 
25828890, 99526653

•Πραστίτη Ελένη, Αγίας Φυλάξεως 154, απένα-
ντι από φρουταρία Λιμνιά, 25383120, 25735573

•Νικολάου Βασίλης, Χαραλάμπους Ευαγόρου 
1Β, βορείως round about Λινόπετρας & δεξιά, δίπλα 
από εστιατόριο Γεύση, Άγιος Αθανάσιος, 25728798, 
99490773

ΛΑΡΝΑΚΑ
•Σεβέρης Μάριος, Παύλου Βαλδασερίδη 8, πλη-

σίον CARREFOUR, 24639410, 24662497
•Ανδρέου Δέσποινα, Λεωφ. Αρτέμιδος 30, δρό-

μος Αεροδρομίου, 24656884, 24361084

ΠΑΦΟΣ
•Παπούδας Αριστοτέλης, Αλέξαντρου Υψηλάντη 

25, περιοχή Δασούδι, 300μ. πιο κάτω από το Lidl, 
26811750, 26952138

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

23730116, 23821516

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

12:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:05-18:00 ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ
Μουσικές επιλογές του Άστρα 92,8
15:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:00-21:00 ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ
Κλασικά, τζαζ και άλλα ακούσματα με τη Γλυ-
κερία Αντρέου
21: 00-23:00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΑΜΜΟΣ
Μουσική εκπομπή με τον Γιώργο Πήττα
23:00-06:00 ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ
Μουσικές επιλογές του Άστρα 92,8

στη συχνότητα του Άστρα 92,8

tv ενημέρωση
ΡΙΚ1

07.30 Θεία Λειτουργία 10.30 Καμώματα 
τζι Αρώματα 11.30 Κάποτε το ‘80 12.30 Χω-
ρίς Αποσκευές 13.00 Η ζωή μας ένα τραγού-
δι 14.00 Ειδήσεις 14.15 Κοίτα με στα μάτια 
14.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης 15.00 Αποτυ-
πώματα 16.15 Σε Προσκυνώ Γλώσσα 17.15 
O δρόμος έχει τη δική του ιστορία 17.30 Χρο-
νογράφημα 18.00 Ειδήσεις και στη Νοημα-
τική 18.15 Αφανείς Ήρωες 18.55 Μουσικό 
Ραντεβού 19.20 Λούνα Παρκ 20.00 Ειδήσεις 
21.00 Αθλητική Κυριακή 21.30 Παραδοσια-
κή Βραδιά 23.15 Ειδήσεις 23.20 Χρονογρά-
φημα 23.45 Αποτυπώματα 00.45 Κάποτε το 
‘80 01.45 Ειδήσεις 02.45 Αθλητική Κυριακή 
03.15 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης 03.45 Σε Προ-
σκυνώ Γλώσσα 04.30 Αφανείς Ήρωες 05.15 
Χωρίς Αποσκευές 05.45 Μουσικό Ραντεβού 
06.15 Λούνα Παρκ

 
ΡΙΚ2

07.30 Παιδικό Θέατρο 08.50 Μάγια η 
Μέλισσα 09.20 Το θαυμαστό ταξίδι του Νιλς 
Χόλγκερσον 09.45 Ο Μικρός Χνουδωτός 
10.10 Μπόμπι και Μπιλ 10.35 Τα Τρενάκια 
Ρομπότ 11.00 Στη χώρα του Γιατί 11.30 Γουί-
σπερ 11.55 Γκάρφιλντ 12.35 Μάγια η Μέλισ-
σα 13.00 Το θαυμαστό ταξίδι του Νιλς Χόλ-
γκερσον 13.25 Ο Μικρός Χνουδωτός 13.50 
Μπόμπι και Μπιλ 14.15 Τα Τρενάκια Ρομπότ 
14.40 Γουίσπερ 15.10 Γκάρφιλντ 16.00 Ιστο-
ρίες του Χωρκού 16.30 Μανώλης και Κατίνα 
17.00 Μάθε Τέχνη κι Άστηνε 17.30 Golden 
Series 18.20 Προσωπογραφίες 19.00 Μαζί/
Birlikte 19.40 Ειδήσεις στην Αγγλική 19.50 
Ειδήσεις στην Τουρκική 20.00 Κεντρικό Δελ-
τίο στη Νοηματική 21.05 Travel Diary – Σό-
φια 21.30 Travel Diary - Άμστερνταμ 22.00 
Όσο είμαστε νέοι (While we are young) - Κοι-
νωνική κωμωδία, παραγωγής 2014 23.35 
Reaching for the Stars 00.05 Ειδήσεις στην 
Αγγλική και Τουρκική 00.30 Euronews

PLUS
06:30 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 08:00 ΜΟΥΛΑΝ 

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

OMEGA
07:00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 09:50 OPEN 

WEEKEND 13:00 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 
(Ε) 15:00 LIFE IS A BEACH 16:00 GNTM 4 
(Ε) 18:00 OMEGA NEWS 18:10 ΔΕ ΓΚΡΑΝ-
ΜΑΔΕΡ (Ε) 19:10 JOKER (Ε) 20:10 OMEGA 
NEWS 21:15 ΕΡΩΤΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ (Ε) 
22:30 KNOCKAROUND GUYS - Αστυνομικό 
θρίλερ, παραγωγής 2001 - Πρωταγωνιστούν: 
Βιν Ντίζελ, Τζον Μάλκοβιτς, Ντένις Χόπερ 
- Υπόθεση: Οι τέσσερις γιοι ενός μεγαλομα-
φιόζου πάνε σε μια μικρή πόλη κάπου στη 
Μοντάνα για να πάρουν πίσω μια τσάντα γε-
μάτη λεφτά που χάθηκε όταν δεν πήγε καλά 
η συναλλαγή και κατέληξε στα χέρια ενός δι-
εφθαρμένου σερίφη. Τα πράγματα όμως δεν 
πήγαν όπως τα είχαν σχεδιάσει. 00:00 TOTAL 

BLACKOUT (Ε) 01:00 OPEN WEEKEND (Ε) 
03:30 DADDY COOL (Ε) 05:00 Ο ΑΝΤΡΑΣ 
ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΟΥ (E)

ANT1
05.40 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ 

(Ε) 06.30 40 KYMATA (Ε) 08.00 SANTA ΓΙΟ-
ΛΑΝΤΑ (Ε) 09.00 MAMMA MIA (Ε) 09.30 
ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΑ (Ε) 10.10 ΚΑΝΕ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ 
ΔΕΙΣ ΚΑΛΟ (Ε) 11.00 ΦΙΛΑ ΤΟΝ ΒΑΤΡΑΧΟ 
ΣΟΥ (Ε) 12.00 ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ 12.50 
ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ (Ε) 14.20 ΗΛΙΟΣ (Ε) 
16.30 ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ (Ε) 17.20 CASA DE 
MIKEL (Ε) 18.00 TA NEA ΣΕ 10’ 18.10 CASA 
DE MIKEL (συνέχεια) (Ε) 19.20 ΤΟ ΧΑΡΤΙΝΟ 
ΚΟΥΤΙ (E) 20.20 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 21.20 
BEAN: Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 
- Κωμωδία, παραγωγής 1997 - Σκηνοθεσία: 
Μελ Σμιθ - Πρωταγωνιστούν: Ρόουαν Άτκιν-
σον, Πίτερ Μακ Νίκολς, Πάμελα Ριντ, Μπαρτ 
Ρέινολντς - Υπόθεση: Ο κύριος Μπιν, φύλα-
κας σ’ ένα λονδρέζικο μουσείο, εκλαμβάνεται 
κατά λάθος ως αυθεντία σε έργα τέχνης και 
ταξιδεύει στο Λος Άντζελες, όπου θα σπείρει 
τον όλεθρο σε μια γκαλερί με τις γκάφες του. 
00.00 THE BOSS - Κωμωδία, παραγωγής 
2016. Σκηνοθεσία: Μπεν Φάλκον. Πρωτα-
γωνιστούν: Μελίσα Μακάρθι, Κρίστεν Μπελ, 
Πίτερ Ντίνκλατζ. 00.50 FOOTBALL STORIES 
(Ε) 01.40 7 ΩΡΕΣ ΖΩΗΣ (Ε) 02.30 ΤΑ ΜΑ-
ΧΑΙΡΩΜΑΤΑ (Ε) 03.20 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 (Ε) 
04.20 ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΣΥΜΠΕΘΕΡΑ 
(Ε) 04.50 ΑΔΕΛΦΕΣ ΨΥΧΕΣ (Ε)

SIGMA
05:30 Οι Αδιάφθοροι (Ε) 06:30 Τα Χρυσό-

ψαρα (E) 07:00 Love it (E) 08:00 Καλό Με-
σημεράκι (Ε) 09:40 Ζωή Ποδήλατο (Ε) 10:15 
Ώρα για Φαγητό με την Αργυρώ Μπαρμπαρί-
γου (Ε) 10:40 Αλλού Ξημερωμένοι (Ε) 12:00 
Όταν Μεγαλώσω (E) 12:30 Κάτι Ξαναψήνεται 
(Ε) 14:00 Όλα Γκουντ 16:30 Βουράτε Γειτό-
νοι (Ε) 18:00 Γεγονότα σε συντομία 18:10 
CYPRUS EATING AWARDS 19:10 Η Πεθερά 
20:00 Τομές στα Γεγονότα 21:10 The Voice of 
Greece 00:30 Γεγονότα σε συντομία 00:40 Η 
Πεθερά (Ε) 01:30 Όλα Γκουντ (Ε) 03:30 Ήρθε 
κι Έδεσε (Ε) 05:00 Κόκκινο Ποδήλατο (Ε) 

AΛΦΑ
06:00 60’ ΕΛΛΑΔΑ (Ε) 07:00 ΤΟ ΑΥΡΙΟ 

ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ (Ε) 08:15 Η ΦΑΜΙΛΙΑ (Ε) 
08:15 ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΚΑ 10:00 ΣΑΒ-
ΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ 13:00 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Ε) 14:40 THE 
CHASE (Ε) 15:40 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε) 17:00 ΕΛΑ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ (Ε) 17:45 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ 
ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (Ε) 18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΗ-
ΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 18:10 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ 
ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (Ε) 19:10 ΑΣΕ ΜΑΣ ΡΕ ΜΑΜΑ 
20:00 ALPHA NEWS 21:20 Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
23:30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 01:00 10η ΕΝΤΟΛΗ (Ε) 
02:30 WORLD PARTY (Ε) 03:15 ΣΑΒΒΑΤΟ-
ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ (Ε)

CAPITAL
07:35 Τηλεαγορά tvmall 08:00 Ελληνική 

ταινία 09:35 Οικογενειακή ταινία 11:20 Τηλεα-
γορά tvmall 12:00 Τάσος στη μουσική (Ε) 13:10 
Ελληνική ταινία 14:50 Τηλεαγορά tvmall 15:20 
Ελληνική ταινία 17:00 Τηλεαγορά tvmall 19:05 
Ξένη ταινία 21:00 Ξένη ταινία 23:00 Ξένη ται-
νία 01:00 Ξένη ταινία 02:30 Ξένη ταινία 04:00 
Ξένη ταινία 05:30 Ξένη ταινία

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν 
νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και το πρωί στα νότια νοτιοανα-
τολικοί, αρχικά ασθενείς, 3 Μποφόρ για να καταστούν αργότερα 
ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα νότια 
και νοτιοδυτικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα 
καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει 
γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα 
νότια, στα ανατολικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 30 
στα δυτικά παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα 
ορεινά.
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σαν σήμερα

εορτολόγιο

ο καιρός

ΚΕΡΥΝΕΙΑ 32

ΠΑΦΟΣ 30

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 36 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 32

ΛΑΡΝΑΚΑ 32

ΛΕΜΕΣΟΣ 32

1888
Διεξάγεται ο πρώτος διαγωνισμός γυναικείας 
ομορφιάς στο Σπα του Βελγίου. Το πρώτο βραβείο 
απονέμεται στη 18χρονη Μπέρθα Σουκαρέτ από τη 
Γουατεμάλα.

1948
Γεννιέται ο Τζέρεμι Άιρονς, Bρετανός ηθοποιός.

1955
Ο Πρόεδρος της Αργεντινής Χουάν Περόν ανατρέπε-
ται από στρατιωτικό πραξικόπημα. 

1958
Γεννιέται η Λίτα Φορντ, Αμερικανίδα ροκ τραγουδί-
στρια.

1969
Γεννιέται ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, Κύπριος τραγουδι-
στής.

1970
Κραυγάζοντας «Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα», ο 
φοιτητής Κώστας Γεωργάκης αυτοπυρπολείται στη 
Γένοβα της Ιταλίας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το 
στρατιωτικό καθεστώς στην Ελλάδα.

1982
Χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε διαδικτυακή 
επικοινωνία το smiley :-) . Τη χρήση του συγκεκρι-
μένου συμβόλου προτείνει ο Σκοτ Φάλμαν.

2006
Ακόμη ένα στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ταϊλάνδη.
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ΣΗΜΕΡΑ
Αγίου Σαββατίου μάρτυρος
ΑΥΡΙΟ
Ευσταθίου μεγάλου & Συνοδείας αυτού, Ιλαρίωνος 
νεομ. Κρητός

tv επιλογές
Όσο είμαστε νέοι

ΡΙΚ2, ώρα: 22.00
(While we are young) - Κοινωνική κω-

μωδία, παραγωγής 2014. Η ταινία είναι 
κατάλληλη για άτομα άνω των 15 ετών. 
Πρωταγωνιστούν: Ben Stiller, Naomi 
Watts, Maria Dizzia, Adam Horovitz, Matt 
Maher. Σκηνοθεσία: Noah Baumbach - 
Υπόθεση: Ο Τζος και η Κορνίλια Σρέμπνικ 
είναι ένα παντρεμένο μεσήλικο ζευγάρι. 
Προσπάθησαν να ξεκινήσουν οικογένεια, 
αλλά δεν μπόρεσαν κι αποφάσισαν ότι θα 
ζήσουν μ’ αυτό. Καθώς ο Τζος δουλεύει στο 
νέο του ντοκιμαντέρ όμως, είναι προφανές 
ότι έχει αποτύχει και ότι κάτι λείπει από τη 
ζωή τους. Ο Τζέιμι και η Ντάρμπι από την 
άλλη, είναι ένα νεαρό, αυθόρμητο ζευγά-
ρι, έτοιμοι και οι δύο ανά πάσα στιγμή να 
τα παρατήσουν όλα για να ακολουθήσουν 
ό,τι τους παθιάζει. Για τον Τζος είναι σαν να 
έχει ανοίξει ένα παράθυρο στα νιάτα του 
-ή στα νιάτα που θα ήθελε να έχει. Σύντο-
μα, οι ανήσυχοι σαραντάρηδες θα κάνουν 
στην άκρη τους φίλους τους της ίδιας ηλι-
κίας για να ακολουθήσουν τα βήματα των 
ανέμελων νεαρών.

Knockaround guys
OMEGA, ώρα: 22.30
Αστυνομικό θρίλερ, παραγωγής 2001 

- Πρωταγωνιστούν: Βιν Ντίζελ, Τζον Μάλ-
κοβιτς, Ντένις Χόπερ - Υπόθεση: Οι τέσ-
σερις γιοι ενός μεγαλομαφιόζου πάνε σε 
μια μικρή πόλη κάπου στη Μοντάνα για 
να πάρουν πίσω μια τσάντα γεμάτη λε-
φτά που χάθηκε όταν δεν πήγε καλά η 
συναλλαγή και κατέληξε στα χέρια ενός 
διεφθαρμένου σερίφη. Τα πράγματα όμως 
δεν πήγαν όπως τα είχαν σχεδιάσει.

εφημερίες
Κατάλογος εφημερευόντων για 

την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Παθολόγος: Αριστομένης Δημήτρι-

ος Τουρβάς, τηλ. 99097385, 22108553

ΛΕΜΕΣΟΣ
Οδοντίατρος: Ιωάννης Χατζηχαρα-

λάμπους, τηλ. 99790152

ΛΑΡΝΑΚΑ
Οδοντίατρος: Ναμπίλ Ιμπραχίμ, 

τηλ. 96638962

ΠΑΦΟΣ
Οδοντίατρος: Ρένος Αργυρού, τηλ. 

99420936
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Του 
Γιάννη Κακαρή

Μεγάλη αγανάκτηση επικρα-
τεί ανάµεσα στους πολίτες που 
χρησιµοποιούν καθηµερινά τους 
δρόµους της Λευκωσίας, καθώς στο 
κυκλοφοριακό κοµφούζιο που βιώ-
νουν καθηµερινά δεν φαίνεται να 
δίνεται σύντοµα λύση.

Ο χρόνος που χρειάζεται κάποιος 
για να διασχίσει τη Λευκωσία τις 
ώρες αιχµής πολλές φορές ξεπερ-
νά και το χρόνο που χρειάζεται κά-
ποιος για να φτάσει από τη Λεµεσό 
στη Λευκωσία. Πρόκειται για ένα 
φαινόµενο που προκαλεί καθηµε-
ρινά µεγάλο άγχος, χάσιµο χρόνου, 
εκνευρισµό, αλλά και µεγάλες εκ-
ποµπές διοξειδίου του άνθρακα.

Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι το 
πρόβληµα είναι διαχρονικό, φαίνε-
ται πως θα διαρκέσει πολύ ακόµη, 
αφού δεν υπάρχουν άµεσες λύσεις.

Η δηµιουργία νέων δρόµων ή 
η διαπλάτυνση των υφιστάµενων 
δεν µπορεί να δώσει λύση στο πρό-
βληµα, αφού, σύµφωνα µε τους ει-
δικούς, όσο µεγαλύτερος χώρος δί-
νεται τόσο πιο πολύ αυξάνονται τα 
αυτοκίνητα. Κατά γενική οµολογία, 
η λύση µπορεί να δοθεί µόνο µέσω 
των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Το ΣΒΑΚ δείχνει ΜΜΜ, αλλά 
εµείς κάνουµε δρόµους

Όπως δήλωσε στη «Χαραυγή» ο 
αντιπρόεδρος του ΕΤΕΚ και υπεύθυ-
νος για τα κυκλοφοριακά ζητήµατα, 
Αντρέας Θεοδότου, η δηµιουργία 
νέων δρόµων ή η διαπλάτυνση των 
υφιστάµενων το µόνο που µπορεί 
να επιτύχει είναι να βελτιώσει την 
κατάσταση για 2-3 χρόνια, αφού 
στη συνέχεια τα αυτοκίνητα θα αυ-
ξηθούν φτάνοντας στον ίδιο παρο-

νοµαστή.
Σηµείωσε ότι το πρόβληµα δεν 

µπορεί να λυθεί ως διά µαγείας από 
τη µια µέρα στην άλλη. Ως εκ τούτου, 
υπέδειξε, πρέπει να γίνουν πολλά, 
απαριθµώντας µας µερικά από αυτά.

Ένας τρόπος για να µειωθεί το 
πρόβληµα είναι να εισαχθεί κλιµα-
κωτό ωράριο για τα σχολεία καθώς 
και για τις δουλειές. Πρόκειται, όπως 
είπε, για ένα µέτρο το οποίο συζη-
τήθηκε στο παρελθόν, ωστόσο δεν 
έγινε κάτι.

Πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαί-
τερη έµφαση στην ανάπτυξη των 
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. O κ. 
Θεοδότου υπέδειξε ότι τα Σχέδια 
Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας 
(ΣΒΑΚ) έδειξαν πως πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στα ΜΜΜ και τους 
ποδηλατόδροµους, αλλά εµείς εξα-
κολουθούµε να κάνουµε δρόµους. 
Βρισκόµαστε στο 2021, είπε, αλλά 
ακόµη δεν υπάρχουν λεωφορειο-
λωρίδες ούτε στέγαστρα και στάσεις. 
Ακόµα, σηµείωσε ότι πρέπει να εί-
ναι πιο συχνές οι διαδροµές και να 
διασφαλιστεί ότι το λεωφορείο θα 
φτάνει στην ώρα του ακόµα και πριν 
από ένα αυτοκίνητο.

Σπασµωδικές κινήσεις µε 
δικαιολογία την κρίση

Ο συγκοινωνιολόγος του ∆ήµου 
Λευκωσίας, Νάσος Κολυβάς, υπέ-
δειξε ότι το κράτος τις τελευταίες 
δεκαετίες δεν δηµιούργησε τις κα-
τάλληλες υποδοµές για τις δηµόσιες 
µεταφορές. Σηµείωσε ότι τώρα γί-
νονται αναγκαστικά, αφού ακολου-
θούνται οι επιταγές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οποία έχει προτεραιοποι-
ήσει την πράσινη ανάπτυξη και τη 
µείωση των ρύπων.

Αναφέροντας ότι η τελευταία µε-

λέτη Βιώσιµης Αστικής Κινητικότη-
τας στη Λευκωσία έγινε το 2010 και 
ότι σήµερα βρισκόµαστε λίγο πριν 
την εκπόνηση νέας µελέτης, αλλά 
και το γεγονός ότι τα ΜΜΜ έχουν 
ανατεθεί σε νέα εταιρεία µε 10ετή 
σύµβαση, τόνισε ότι ακόµα δεν έχουν 
γίνει παντού λεωφορειολωρίδες και 
διερωτήθηκε πώς µπορούν να αξι-
οποιηθούν τα λεωφορεία αφού δεν 
υπάρχουν υποδοµές οι οποίες θα δί-
νουν προτεραιότητα σε αυτά.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα της 
κατάστασης που επικρατεί, είπε, εί-
ναι η Αγλαντζιά, η οποία, αν και έβα-
λε σε µερικούς δρόµους λεωφορειο-
λωρίδες, εντούτοις µόνο µια γραµµή 
λεωφορείου περνά για να εξυπηρε-
τεί τον κόσµο.

Επίσης επεσήµανε ότι γίνονται 
σπασµωδικές κινήσεις µε τη δικαιο-
λογία ότι έχουµε κρίση, υπογραµµί-
ζοντας ότι «οι δηµόσιες µεταφορές 
είναι ένα κοινωνικό αγαθό το οποίο 
πρέπει να δούµε ως εργαλείο λει-
τουργίας των πόλεων. Πρέπει να 
σεβόµαστε τους εργαζόµενους που 
έρχονται από τις αγροτικές περιοχές 
για να δουλέψουν. Και επειδή δεν 

γίνεται κάτι τέτοιο, δηµιουργείται 
αστυφιλία».

Ο κ. Κολυβάς επανέλαβε ότι δεν 
πρόκειται να λυθεί το πρόβληµα 
µόνο µε τη δηµιουργία ανισόπεδων 
κόµβων, αλλά µπορεί να βοηθή-
σει στη βελτίωση της κατάστασης 
υπό την προϋπόθεση ότι θα δηµι-
ουργηθούν χώροι στάθµευσης στις 
εισόδους της Λευκωσίας, ώστε ο 
κόσµος να παίρνει λεωφορείο για να 
φτάσει στο κέντρο της πόλης (park 
and drive). Σε αυτό θα πρέπει να 
προστεθούν λεωφορειολωρίδες και 
έξυπνος συντονισµός των φώτων 
τροχαίας, ώστε το λεωφορείο να 
φτάνει γρηγορότερα στον προορισµό 
του και να µην µπλέκει στην κίνηση. 
Ακόµα, είπε, πρέπει να µονοδροµη-
θούν και άλλες κύριες οδικές αρτη-
ρίες, όπως η ∆ηµοσθένη Σεβέρη, η 
Θεµιστοκλή ∆έρβη και η Κυριάκου 
Μάτση.

Park and drive στις εισόδους 
της Λευκωσίας

Η εφηµερίδα µας επικοινώνη-
σε και µε την ανώτερη εκτελεστική 
µηχανικό του Κλάδου Βιώσιµης 
Κινητικότητας του Υπουργείου 
Μεταφορών, Εύη Αναγιωτού, η 
οποία υπέδειξε ότι το κυκλοφοριακό 
πρόβληµα δεν µπορεί να επιλυθεί 
στην ολότητά του, αλλά µπορεί να 
αµβλυνθεί µε διάφορες δράσεις.

Αναλύοντας τα πλάνα του υπουρ-
γείου, ανέφερε ότι µελετώνται δι-
άφοροι τρόποι προκειµένου να 
υλοποιηθούν µε επιτυχία οι λεωφο-
ρειολωρίδες και η συχνή και άρτια 
εξυπηρέτηση των πολιτών. Επίσης 
γίνεται µελέτη για κατασκευή δια-
φόρων σταθµών park and drive, 
στο πλαίσιο της οποίας βρίσκεται σε 
εξέλιξη διαβούλευση. Φαίνεται ότι 
οι χώροι που µελετώνται είναι στον 
Αρχάγγελο, την Αλάµπρα, το Μα-
κάρειο Στάδιο, το ΓΣΠ και το Γενικό 
Νοσοκοµείο Λευκωσίας.

Ούτε με μπάι πας λύνεται 
το κυκλοφοριακό έμφραγμα  

στη Λευκωσία 
Το πρόβληµα γίνεται όλο και µεγαλύτερο και οι πολίτες 
δεν αντέχουν άλλο, αφού ακόµα κι αν υλοποιηθούν οι 

σχεδιασµοί, αυτό θα πάρει χρόνια

Ενίσχυση της χρήσης 
ποδηλάτου

Το Υπουργείο Μεταφορών, 
όπως µας ανέφερε η Εύη Αναγιω-
τού, προωθεί την πολιτροπικότητα 
των µεταφορών για να δώσει την 
επιλογή στους πολίτες για εναλ-
λακτικούς τρόπους µετακίνησης, 
όπως το περπάτηµα και την πο-
δηλασία. Ως εκ τούτου, ο κλάδος 
Βιώσιµης Κινητικότητας προχωρεί 
στην κατασκευή ποδηλατοδρόµων 
και λεωφορειολωρίδων. Επίσης 
προωθείται η υποβάθµιση του ορί-
ου ταχύτητας σε συγκεκριµένες 
οδούς (στα 20 ή 30 χλµ/ώρα), προ-
κειµένου οι ποδηλάτες να µπορούν 
να διακινούνται στο οδόστρωµα µε 
ασφάλεια. Σε κάποιες δε περιπτώ-
σεις θα γίνουν ποδηλατολωρίδες.

Σύµφωνα µάλιστα µε τον προ-
γραµµατισµό του κλάδου, αναµέ-
νεται σύντοµα να προκηρυχθεί 
σχέδιο επιχορήγησης για αγορά ή 
επιδιόρθωση ποδηλάτου, ώστε να 
παροτρυνθεί ο κόσµος να το χρη-
σιµοποιεί ως µέσο µεταφοράς.

Εφόσον όµως δεν υπάρχουν 
ακόµα ποδηλατόδροµοι, δεν 
αναµένεται να δοθεί έστω και µερι-
κώς απάντηση στο πρόβληµα, ενώ 
η µείωση του ορίου ταχύτητας πι-
θανόν να αυξήσει την κίνηση.

Ένα σηµαντικό µέσο που θα αλ-
λάξει εντελώς τον τρόπο µετακί-
νησης είναι το τραµ. Πρόκειται για 
θέµα πολυσυζητηµένο που χρονο-
λογείται από το 2014, ωστόσο έµει-
νε στα συρτάρια των κυβερνητικών 
υπηρεσιών.

Ο αρχικός σχεδιασµός ήταν να 
ξεκινά από τη Λακατάµια, να περνά 
από τον Στρόβολο, να φθάνει στη 
Λευκωσία και από εκεί να περνά 
από την Αγλαντζιά και να φθάνει 
στο Γενικό Νοσοκοµείο. ∆ηλαδή θα 
σχηµάτιζε «Λ».

Σύµφωνα µε την Εύη Αναγιω-

τού, εντός του µήνα θα ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης 
και θα γίνει η κατακύρωση των 
προσφορών για την αναθεώρηση 
του ΣΒΑΚ Λευκωσίας, το οποίο θα 
εξετάσει τους πρώτους 6 µήνες τη 
λωρίδα του τραµ. Τους επόµενους 
12 µήνες θα εκπονηθεί η λεπτοµε-
ρής µελέτη. Μέχρι όµως να υλοποι-
ηθούν οι όποιοι σχεδιασµοί αποφα-
σιστούν, το Υπουργείο Μεταφορών 
θα δεσµεύσει τη λωρίδα του τραµ 
για χρήση από τα λεωφορεία.

Η κα Αναγιωτού εξέφρασε την 
εκτίµηση ότι σε περίπου ένα χρό-

νο θα λειτουργήσουν οι λεωφο-
ρειολωρίδες. Κατά το µήκος της 
γραµµής του τραµ, που θα αξιοποι-
είται προσωρινά ως λεωφορειολω-
ρίδα, θα εγκατασταθούν «έξυπνα» 
φώτα τροχαίας.

Για την εγκατάστασή τους γί-
νεται ετοιµασία των εγγράφων 
ώστε πριν το τέλος της χρονιάς να 
προκηρυχθεί η προσφορά. Υπολο-
γίζεται ότι θα εγκατασταθούν σε 
περίπου 75 σηµεία και θα ρυθµί-
ζονται αυτόµατα, µεταξύ τους, σε 
πραγµατικό χρόνο και ανάλογα µε 
την κίνηση.

Επανέρχεται στους σχεδιασμούς το τραμ και τα «έξυπνα» φώτα

Σχέδιο ενθάρρυνσης 
της αγοράς 

ποδηλάτων χωρίς 
ποδηλατόδροµους ή 

ποδηλατολωρίδες!



Η επισφαλής εργασία στους νέους και η εκμετάλλευση  
από τους εργοδότες
Του 
Κυριάκου Λοΐζου

Είναι γνωστό τοις πάσι ότι τα 
τελευταία χρόνια η απασχόληση 
στους νέους βρίσκεται σε καταθλι-
πτικά επίπεδα, ενώ οι συνθήκες µε 
τις οποίες πολλοί από τους νέους 
απασχολούνται δεν είναι και οι 
καλύτερες. Από την ανασφάλιστη 
εργασία µέχρι την εκµετάλλευση 
ως προς τα καθήκοντα και από την 
επισφάλεια µέχρι την εξεύρεση νέας 
δουλειάς, οι νέοι στην Κύπρο ζουν 
υπό το καθεστώς φόβου και ανα-
σφάλειας για το µέλλον τους.

Τα περισσότερα περιστατικά πα-
ρατηρούνται στον τοµέα της εστία-
σης, όπου η ανακύκλωση προσω-
πικού είναι σύνηθες φαινόµενο, µε 
αρκετούς εργοδότες να προσλαµβά-
νουν νεαρά άτοµα, πολλοί εξ αυτών 
φοιτητές, και µε την πρώτη «ευκαι-
ρία» να αναζητούν νέο προσωπικό. 
Επιπλέον, το φαινόµενο της µη εκ-
προσώπησης στους χώρους εργα-
σίας φαίνεται να τυγχάνει εκµετάλ-
λευσης από πολλούς εργοδότες.

Η συνδικαλιστική οργάνωση 
είναι ασπίδα προστασίας

Όπως δήλωσε στη «Χαραυγή» ο 
Κεντρικός Οργανωτικός Γραµµα-
τέας της Παγκύπριας Εργατικής 
Οµοσπονδίας (ΠΕΟ), Χρήστος 
Τοµπάζος, είναι αποδεδειγµένο, 
και φάνηκε ιδιαίτερα µέσα στις 
συνθήκες της καπιταλιστικής κρί-
σης, ότι όπου οι εργαζόµενοι είναι 
οργανωµένοι και καλύπτονται από 
συλλογικές συµβάσεις, οι εργασια-
κές συνθήκες είναι συγκριτικά κα-
λύτερες από τόπους δουλειάς που 
δεν υπάρχει συνδικαλιστική εκπρο-
σώπηση.

Υπάρχουν βέβαια και άλλοι 
παράγοντες που επιδρούν στην 
εκµετάλλευση των νέων. Για πα-
ράδειγµα, η συγκριτικά πιο µεγάλη 
ανεργία στους νέους απόφοιτους 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που εί-
ναι και η συντριπτική πλειοψηφία, 
ο ανεπαρκής σχεδιασµός επαγ-
γελµατικής καθοδήγησης, έτσι ώστε 
να επιλέγουν οι νέοι αν τους ενδι-
αφέρουν επαγγέλµατα και σπουδές 
που θα έχουν µεγαλύτερες πιθανό-
τητες επαγγελµατικής αποκατάστα-
σης, ο ανύπαρκτος σχεδιασµός της 
κυβέρνησης για δηµιουργία ποιο-
τικών θέσεων εργασίας σε τοµείς 
υψηλής ειδίκευσης, η ανεπάρκεια 
σε έρευνα και καινοτοµία οδηγούν 
είτε στη µετανάστευση είτε στην ετε-
ροαπασχόληση.

Νέοι µε προσόντα σε 
επαγγέλµατα χαµηλής 
ειδίκευσης

«Νέοι, µε σηµαντικά προσόντα 
υποχρεώνονται να έχουν απλά βι-
οποριστική σχέση σε επαγγέλµατα 
χαµηλής ειδίκευσης, τις περισσό-
τερες φορές προσωρινά µέχρι να 
βρουν άλλη εργασία. Όλα αυτά 
συµβάλλουν στη δηµιουργία περι-
βάλλοντος που ευνοεί την εργασι-

ακή εκµετάλλευση των νέων αν-
θρώπων», σηµείωσε ο κ. Τοµπάζος.

Τα φαινόµενα που παρατηρού-
νται συχνότερα στους νέους εργα-
ζόµενους είναι οι χαµηλοί µισθοί 
(πολλές φορές ωροµίσθιο για όσες 
ώρες χρειαστεί η εργοδοσία), η 
αγορά υπηρεσιών και τα ελαστικά 
ωράρια, ενώ η αδήλωτη εργασία 
είναι το κυριότερο ζήτηµα που 
σπρώχνει στους εργοδότες φθηνά 
εργατικά χέρια.

Η αντίφαση βέβαια είναι ότι 
στις µέρες µας, πρόσθεσε ο Κε-
ντρικός Οργανωτικός Γραµµατέας 
της ΠΕΟ, µέρες της τέταρτης βι-
οµηχανικής επανάστασης όπως 
τις αποκαλούν, όπου η έκρηξη 
της τεχνολογίας δηµιουργεί µεγά-
λες παραγωγικές δυνατότητες, θα 
ανέµενε κάποιος ότι οι νέες γενιές 
έχουν µια αισιόδοξη και ελπιδοφό-
ρα προοπτική. ∆υστυχώς όµως δεν 
άλλαξαν οι ταξικοί συσχετισµοί, 
αντίθετα επιδεινώθηκε η θέση της 
εργασίας και η κυριαρχία του νε-
οφιλελεύθερου καπιταλισµού, οι 
σκληρές πολιτικές λιτότητας και η 
επίθεση που δέχονται οι κατακτή-
σεις των εργαζοµένων. 

Αυτό που δυστυχώς επιφυ-
λάσσουν στη νέα γενιά είναι την 
προοπτική της εντατικοποίησης 
της εκµετάλλευσης και της ακόµα 
µεγαλύτερης διεύρυνσης της κοι-
νωνικής ανισότητας. «Συνεπώς, 
αν εναποθέσει η νέα γενιά τις 
ελπίδες της σε από µηχανής θε-
ούς, σε συστηµικές θεωρίες ότι οι 
αντιλαϊκές κυβερνήσεις και θεσµοί 
όπως η Ε.Ε. και το ∆ΝΤ θα δώσουν 
φιλεργατικές λύσεις, ή σε αντιλή-
ψεις “ο καθένας µόνος του και ο 
Θεός για όλους”, που καλλιεργεί 
το σύστηµα, το µέλλον δεν είναι 
αισιόδοξο».

Για το ζήτηµα των καταγγελιών 

από νέους εργαζόµενους και αν 
υπάρχουν τέτοιες, ο κ. Τοµπάζος 
έδωσε µια εικόνα, η οποία ωστό-
σο θα πρέπει να δοθεί ολόκλη-
ρη εστιάζοντας και στο ρόλο των 
συνδικάτων. «∆εχόµαστε πολλές 
καταγγελίες πρέπει να πω. Πολ-
λές φορές -κι αυτό γιατί αγνοούν 
πολλοί το ρόλο των συνδικάτων 
και ιδιαίτερα της ΠΕΟ- υπάρχει η 
προσδοκία ότι µε καταγγελία, κά-
ποιες φορές και ανώνυµη, θα λυ-
θούν µε κάποιο µαγικό τρόπο τα 
προβλήµατα. Να γίνονται ασφα-
λώς καταγγελίες, ιδιαίτερα προς 
την κατεύθυνση της επιθεώρησης 
εργασίας που έχει και τη θεσµική 
ευθύνη να είναι θεµατοφύλακας 
των εργατικών νοµοθεσιών, αλλά 
όχι µόνο αυτό. Χωρίς οργάνωση, 
χωρίς συλλογική δράση, ακόµα 
και επιτυχίες να έχουµε, θα έχουν 
προσωρινό χαρακτήρα».

Πρωταγωνιστής στην 
απορρύθµιση της εργασίας  
η κυβέρνηση

Η απορρύθµιση της εργασίας 
είναι µείζον ζήτηµα στην Κύπρο, 
καθώς µε τα νέα δεδοµένα στην 
οικονοµία, χώροι εργασίας τεί-
νουν να µετατραπούν σε χώρους 
εκµετάλλευσης. «Το εξοργιστικό 
είναι ότι πρωταγωνιστής στην 
απορρύθµιση είναι η ίδια η κυβέρ-
νηση. Θυµηθείτε για παράδειγµα 
τον αγώνα των εκπαιδευτικών 
στα απογευµατινά προγράµµατα 
του Υπ. Παιδείας, όπου 5.000 εκ-
παιδευτικοί µετατράπηκαν µέσα 
σε µια νύχτα από εργοδοτούµενοι 
σε αυτοαπασχολούµενοι µε αγορά 
υπηρεσιών», υπογράµµισε ο ΚΟΓ 
της ΠΕΟ, εκφράζοντας παράλληλα 
την πεποίθηση πως ένας τρόπος 
για να βελτιωθεί η θέση των νέων 
εργαζοµένων είναι αυτοί να οργα-

νωθούν σε σύνολα.

Σεξισµός, υποτιµητικές 
συµπεριφορές και... 
φιλοδώρηµα για εργοδότες!

Σε πολλές περιπτώσεις, το «πε-
ριτύλιγµα» δεν έχει καµία σχέση 
µε το περιεχόµενο, καθώς σε πολ-
λούς χώρους εστίασης, πέρα από 
την αδήλωτη εργασία, υπάρχουν τα 
φαινόµενα του σεξισµού και της µη 
καταβολής του φιλοδωρήµατος από 
τους ιδιοκτήτες - εργοδότες. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτω-
ση νεαρής φοιτήτριας, η οποία για 
βιοποριστικούς λόγους εργαζόταν 
σε χώρο εστίασης στη Λευκωσία.

Όπως είπε στη «Χαραυγή» η Ε.Α., 
οι συνθήκες εργασίας θα µπορού-
σαν να ήταν και καλύτερες. «Εγώ 
και µια συνάδελφός µου παρατηρή-
σαµε ότι υπήρχαν διακρίσεις όσον 
αφορά το φύλο αλλά και την ηλικία. 
Συγκεκριµένα, κυρίως οι άντρες 
συνάδελφοι δικαιούνταν δωρεάν 
γεύµα κατά την ώρα του διαλείµµα-
τος, αλλά εµείς θα έπρεπε να πλη-
ρώνουµε το γεύµα µας και είχαµε 
µόνο 20% έκπτωση. Σχετικά µε τη 
διάκριση λόγω ηλικίας, ο εργοδότης 
έτυχε να µας απευθυνθεί µε άσχηµο 
τρόπο λόγω εργασιακού µας λά-
θους. Συγκεκριµένα, αναφέρθηκε σε 
εµάς µε άκρως υποτιµητικό τρόπο 
κάνοντας προσβλητικά σχόλια για 
την ηλικία µας».

Καταγγέλλοντας, τέλος, την ερ-
γοδοτική αυθαιρεσία ανέφερε: «Ως 
σερβιτόρες θα έπρεπε υπό κανονι-
κές συνθήκες να παίρνουµε ποσο-
στό των φιλοδωρηµάτων (tips) από 
αυτά που άφηναν οι πελάτες στο 
µαγαζί. 

Παρόλα αυτά επειδή δουλεύαµε 
µε µερική απασχόληση (part time), 
το ποσό των φιλοδωρηµάτων το κα-
τακρατούσαν οι εργοδότες».

«Μέσα στις συνθήκες της 
καπιταλιστικής κρίσης, όπου οι 

εργαζόμενοι είναι οργανωμένοι 
και καλύπτονται από συλλογικές 

συμβάσεις, οι εργασιακές 
συνθήκες είναι συγκριτικά πολύ 
καλύτερες από τόπους δουλειάς 
που δεν υπάρχει συνδικαλιστική 

εκπροσώπηση»

«Το εξοργιστικό είναι 
ότι πρωταγωνιστής στην 

απορρύθμιση είναι η ίδια η 
κυβέρνηση. Θυμηθείτε για 

παράδειγμα τον αγώνα των 
εκπαιδευτικών στα απογευματινά 

προγράμματα του Υπ. Παιδείας, 
όπου 5.000 εκπαιδευτικοί 
μετατράπηκαν μέσα σε μια 

νύχτα από εργοδοτούμενοι σε 
αυτοαπασχολούμενοι με αγορά 

υπηρεσιών»

«Επειδή δουλεύαμε με μερική 
απασχόληση (part time), το 

ποσό των φιλοδωρημάτων το 
λάμβαναν μόνο οι εργοδότες»

“

”
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  

Ζητούνται υπάλληλοι 
για να εργαστούν 

σε πρακτορείο ΟΠΑΠ 
στη Λάρνακα. 

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 99434992

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Πωλείται οικιστικό τεμάχιο 

σε καταπληκτική περιοχή  

(Grammar School) 

και βιοτεχνικό τεμάχιο στη Λακατάμια. 

Τηλ. 99599598, 
99609646

Ζητείται 
συντηρητής-

κηπουρός
Ζητείται συντηρητής - κηπουρός για 
το Δημοσιογραφικό Χωριό στα Περβό-
λια, με καθεστώς μερικής απασχόλη-
σης. Βασικά καθήκοντα η συντήρηση 
του κήπου στα αναπαυτήρια της Ένω-
σης Συντακτών Κύπρου. Επιπρόσθετα 
προσόντα απαιτούνται και στοιχειώδεις 
γνώσεις για μικρο-μαστορέματα, μπο-
γιατίσματα, υδραυλικά, ηλεκτρικά κ.λπ. 
Ωράριο εργασίας τρεις ώρες ημερησίως 
πλην Σαββατοκύριακου. Μισθός αναλό-
γως προσόντων. 
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο: 22446090 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος στην ταχυ-
δρομική διεύθυνση: Ένωση Συντακτών 
Κύπρου, Λεωφόρος ΡΙΚ 12, 2120 Αγλα-
ντζιά ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
cyjourun@logosnet.cy.net μέχρι την 
31η Οκτωβρίου 2021. 

ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΤΩΡΗ 
από τη Μόρφου

εισφέρουν στην εφημερίδα 
Χαραυγή το ποσό των 100 ευρώ.

ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ

Η οικογένεια του
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ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΣΑΛΗ 
από τον Λυθροδόντα

εισφέρουν στον έρανο της Κεντρικής Επιτροπής του 
ΑΚΕΛ το ποσό των 200 ευρώ.

Ο Ανδρέας, υπήρξε πιστός ακελιστής και καθημερινός  
αναγνώστης της εφημερίδας Χαραυγή.

ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ
 

Η οικογένεια του

ΜΑΡΟΥΛΛΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΚΟΥΛΛΑΠΗ
από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Ακρόπολης Λευκωσίας, που απεβίωσε 
χθες Σάββατο 18/09/2021, σε ηλικία 83 χρόνων. 
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Δευτέρα 20/09/2021, ώρα 4 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Νέο Κοιμητήριο 
Λευκωσίας. 

Ο σύζυγος: Ανδρέας Κουλλαπής
Τα παιδιά: Φίλιος - Γαβριέλλα Κουλλαπή,

Ντίνος Κουλλαπής 
Εγγόνια, αδελφός και λοιποί συγγενείς 

• Λόγω πανδημίας θα τηρηθούν οι προβλεπόμενοι υγειονομικοί κα-
νονισμοί.
• Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές στον Αντικαρ-
κινικό Σύνδεσμο Κύπρου.

ΚΗΔΕΙΑ
Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης 

μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής 



σταυρόλεξο sudoku
ΛΥΣΗ

ζώδια
ΚΡΙΟΣ

Παρότι η διάθεσή σου είναι καλή και... ανα-
νεωτική, οι ευθύνες και τα καθήκοντά σου φαί-
νεται να πολλαπλασιάζονται και το δυσάρεστο 
είναι ότι δεν θα μπορέσεις να τους ξεφύγεις.

ΤΑΥΡΟΣ
Οι επιφυλάξεις σου απέναντι σε αδόκιμες 

πρακτικές και πειραματισμούς φαίνεται να δι-
καιώνονται, αφού την ίδια στιγμή που κάποιοι 
άλλοι είναι «στον κόσμο τους», εσύ δείχνεις 
έτοιμος/η να ανταποκριθείς.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Παρότι η διάθεσή σου είναι παιχνιδιάρικη, 

τελικά ένα σοβαρό θέμα μπορεί να σε απασχο-
λήσει, απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος του 
χρόνου σου, αφού δείχνει δύσκολο το να βρεθεί 
μια άμεση λύση. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φαίνεται πως σε περιμένουν αρκετές εργα-

σίες, τις οποίες καλείσαι να διεκπεραιώσεις με 
προσοχή και υπομονή, ώστε να αποφευχθούν 
λάθη που θα σε ταλαιπωρήσουν.

ΛΕΩΝ
Πάνω που είπες κι εσύ να ξεφύγεις, τα προ-

βλήματα ενός αγαπημένου σου προσώπου 
μπορεί να σε στενοχωρήσουν ή να σε γεμίσουν 
με άγχος.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αν φιλοξενήσεις κόσμο στο σπίτι σου, προ-

βαίνοντας μάλιστα στις δέουσες προετοιμασίες, 
υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο να κουραστείς... 
τζάμπα.

ΖΥΓΟΣ
Τουλάχιστον για σήμερα οι επαφές σου με 

συγγενείς και γείτονες δεν έχουν τίποτα το δη-
μιουργικό, αντίθετα θα πολλαπλασιάσουν τα 
άγχη και τα προβλήματά σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αν κάποιος/α σου ζητήσει να του δώσεις είτε 

χρήματα είτε αντικείμενα, αρχεία κ.λπ. «για να 
κάνει τη δουλειά του», να είσαι βέβαιος ότι δύ-
σκολα θα σου επιστραφούν... σώα και αβλαβή. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αν και η διάθεσή σου είναι να μην ενδώσεις 

σε παράλογες απαιτήσεις, ίσως τελικά να μην 
τα καταφέρεις, αφού όλοι/ες τα περιμένουν από 
σένα, ποντάροντας τόσο στο φιλότιμό σου όσο 
και στις... ενοχές που θα σου φορτώσουν! 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Κάτι σου λέει να παραμείνεις σε επιφυλακή 

για να αντιμετωπίσεις τρέχοντα ζητήματα που 
δεν παίρνουν αναβολή. Ίσως μάλιστα να πρό-
κειται για μια ενόχληση στην υγεία σου ή την 
υγεία ενός δικού σου ανθρώπου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η τάση σου να κινηθείς έξω από συμβάσεις 

και κλισέ δεν θα πιάσει τόπο, ίσως μάλιστα να 
βρεις απέναντί σου άτομα του φιλικού σου πε-
ριβάλλοντος, που θεωρούν ότι το... παρακάνεις 
με τις ιδιοτροπίες σου.

ΙΧΘΥEΣ
Παρά τις θετικές εξαγγελίες που αφορούν τα 

οικονομικά και τα εργασιακά σου, η ημέρα σου 
δεν αναμένεται να είναι εύκολη.

Μανιτάρια γεμιστά με αναρή

Υλικά (για 6 άτομα):
• 12 μέτρια/μεγάλα άσπρα φρέσκα μανιτάρια • 
2 κουταλιές ελαιόλαδο + επιπλέον για άλειμμα 
• 1 κουταλιά πολύ ψιλοκομμένο κρεμμύδι • 1 
κουταλάκι ξεφυλλισμένο φρέσκο θυμάρι • 1 ½ 
κουταλιά ψιλοκομμένος μαϊντανός + επιπλέ-
ον για πασπάλισμα (προαιρετικά) • 1/4 -1/2 
κοφτό κουταλάκι μπούκοβο ή νιφάδες τσίλι 
• 3 κομμάτια λιαστές ντομάτες από βαζάκι, 
πολύ ψιλοκομμένες • 1 φλ. (250 γρ.) φρέσκια 
ανάλατη αναρή, καλά λιωμένη (καλύτερα στο 
μπλέντερ ή το πολυμίξερ) • 3 κουταλιές τριμμέ-
νη παρμεζάνα • αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση:
Προθερμαίνετε το φούρνο στους 190 βαθ-

μούς. Αφαιρείτε τα κοτσανάκια των μανιταριών 
και τα ψιλοκόβετε.

Ζεσταίνετε το λάδι σε ένα βαρύ τηγάνι και 

σοτάρετε μέσα τους ψιλοκομμένους μίσχους 
των μανιταριών με το κρεμμύδι, μέχρι να μα-
λακώσουν. Προσθέτετε το θυμάρι και το μπού-
κοβο και συνεχίζετε το σοτάρισμα για 1 λεπτό. 
Αποσύρετε το τηγάνι από τη φωτιά, αδειάζετε 
το μείγμα σε ένα μπολ και το αφήνετε να κρυώ-
σει για 10 λεπτά. Ύστερα, ανακατεύετε μέσα το 
μαϊντανό, τις λιαστές ντομάτες, την αναρή και 
αλατοπιπερώνετε το μείγμα. Λαδώνετε ελαφρά 
το ταψί του φούρνου και βάζετε πάνω τα μανι-
τάρια, με την κομμένη πλευρά προς τα πάνω. 
Τα αλείφετε και αυτά ελαφρά με λάδι και μοιρά-
ζετε μέσα τη γέμιση. Πασπαλίζετε την επιφάνειά 
τους με την τριμμένη παρμεζάνα και τα ψήνετε 
για 20-25 περίπου λεπτά, μέχρι να μαλακώ-
σουν (ελέγχετε αν ψήθηκαν με ένα μαχαιράκι) 
και να ροδίσει καλά η επιφάνειά τους. Τα σερ-
βίρετε ζεστά, πασπαλίζοντάς τα, αν θέλετε, με 
ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Μαυρίστε 30 τετράγωνα.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1 Η τεχνητή προέκταση μέρους της 
ξηράς προς τη θάλασσα για προ-
στασία του λιμανιού από τα κύματα 
- Δυαδικό ψηφίο. 2 Τραγωδίες που 
έχουν κωμική κατάληξη - Παλιά νο-
μισματική μονάδα της Ισπανίας (μια 
γραφή). 3 Βρίσκονται σε κατάσταση 
ανθοφορίας - Εργαλείο για το άνοιγ-
μα τρυπών - ... Ορτάνς: ηρωίδα του 
Ν. Καζαντζάκη. 4 Υποδιαίρεση της 
σουηδικής κορόνας - Αριθμός Μη-
τρώου Κοινωνικής Ασφάλισης - Ευ-
χαρίστηση που πηγάζει από επιτυχία. 
5 ... Βερμέερ: Ολλανδός ζωγράφος 
του 17ου αιώνα - Επτανησιακά, 
ιόνια - Ένας Ασιάτης. 6 Γουίλιαμ ...: 
Άγγλος θρησκευτικός συγγραφέας 
(1685-1761) - Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση - Ύφασμα από γυαλιστερό υλικό, 
που αντανακλά μεταλλική λάμψη - 
Τζέιμς ...: συμμετείχε στην ταινία «Οι 
Ξοφλημένοι» - ... Λάουντα: Αυστρια-
κός πρωταθλητής της Φόρμουλα 1. 
7 Παθολογική κατάσταση ανθρώπου 
που εκδηλώνει νευρικό άγχος με 
σωματικά συμπτώματα - Μία από τις 
αλκαλικές γαίες - Σήμα της ο δικέφα-
λος αετός (αρχικά). 8 Κράμα χαλκού, 
νικελίου και κασσίτερου - Δραματική 
ταινία του Χ. Παπακαλιάτη - Αρχικά 
μεγάλου σταδίου της Αθήνας - Αυτά 
στην... έρημο. 9 Κυκλαδίτισσες κι 
αυτές - Ο Πρόεδρος της Συρίας - Πο-
τάμι στα σύνορα των νομών Ηλείας 
και Μεσσηνίας. 10 Ζαν ...: Γάλλος 
γιατρός (1774-1838) - Επιφώνημα 
εξύμνησης του Θεού - Ζωή, βίος - 
Έρμαν ...: έγραψε το μυθιστόρημα 
«Το Παιχνίδι με Τις Χάντρες». 11 
Συμπλεκτικός σύνδεσμος - Βιβλίο 
της Π. Διαθήκης - ... Τζαβάρα: τρα-
γουδίστρια και ηθοποιός - Τα τυ-

λίγουν γύρω από τα φέσια τους οι 
μουσουλμάνοι επίσημοι. 12 Υποδε-
έστερο (αρχ.) - «Η ...»: κωμωδία με 
τη Ρένα Βλαχοπούλου (1968) - Η Γη 
της Επαγγελίας.

ΚΑΘΕΤΑ
1 Γλυπτική σε λίθο. 2 Υπήρξε ο κυ-
ριότερος πολέμιος του αρειανισμού 
στη Δύση - Αναφορική αντωνυμία 
(αρχ. θηλ.). 3 Σκηνοθέτησε την ται-
νία «Ο Οργασμός Της Αγελάδας» 
(1997) - Λίμνη της Αιθιοπίας (μια 
γραφή). 4 Κόμμα που ίδρυσε ο Κων-
σταντίνος Καραμανλής το 1956 
(αρχικά) - Παραλήρημα ενθουσια-
σμού. 5 Ηρωίδα του Ίψεν - Έγχορδο 
μουσικό όργανο - Ο υπάρχων (αρχ.). 
6 Λαός Ινδιάνων του Μεξικού - Ο τε-
λευταίος πατριάρχης των Ιουδαίων. 
7 «Οι...»: θεατρικό έργο του Ίψεν. 
8 Άμμων ...: Αιγυπτίων θεότητα - ... 
χείρας: στο χέρι - Αβέβαια, αόριστα. 
9 Εμίν ...: ιστορικό χάνι έξω από τα 
Γιάννενα - Λουρί, ιμάντας (καθ.) - ... 
Γιανγκ: Καναδός μουσικός της ροκ. 
10 Χωριάτισσες - Η πρωτεύουσα 
του Βιετνάμ. 11 Όχι ξένα (καθ.) - 
Μεγάλες ψυχικές ή σωματικές τα-
λαιπωρίες. 12 Ρήμα από φράση του 
Σωκράτη - Άδεια, δίχως περιεχόμενο 

(ουδ.) - Παραπόταμος του Ρήνου στη 
Ρηνανία. 13 Νεαρός, νέος (καθ.) - Τα 
έχει το... νάζι. 14 Σόλεμ ...: Ισραηλι-
νός πεζογράφος (1880-1957) - «... 
Μηδέν»: ταινία με τον Ν. Κούρκουλο. 
15 Λουτρά για θεραπευτικούς σκο-
πούς - Σκακιστική απειλή. 16 Ευ-
κολότερο... στ’ Αρχαία - Τεμπέλικα, 
νωθρά. 17 Λεπτοκαμωμένος και χα-
ριτωμένος (ξεν.) - Αρχικά εταιρειών 
- Ποταμός της Κ. Ευρώπης, παραπό-
ταμος του Δούναβη. 18 Περιοχή της 
Αθήνας που έδωσε το όνομά της σε 
μια από τις μεγάλες αθηναϊκές οδούς 
- «... Μικροί Νέγροι»: μυθιστόρημα 
της Αγκάθα Κρίστι. 19 Ξακουστός 
γυμναστής της αρχαιότητας - Οπω-
ροφόρο δέντρο. 20 Εκδήλωση κατά 
την οποία αποδίδονται τιμές σε κά-
ποιον - Υποθετικός σύνδεσμος.

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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Η τρύπα του όζοντος στον Ν. Πόλο είναι µεγαλύτερη από την Ανταρκτική
Η τρύπα στο στρώµα του όζοντος στην ατµό-

σφαιρα, που σχηµατίζεται κάθε χρόνο πάνω 
από τον Νότιο Πόλο, έχει φέτος τον Σεπτέµβριο 
µεγαλώσει κατά 75% περισσότερο σε σχέση µε 
κάθε άλλη χρονιά τέτοια εποχή από το 1979 και 
είναι πια µεγαλύτερη ακόµη και από την Ανταρ-
κτική.

Κάθε χρόνο, µεταξύ Αυγούστου και Οκτω-
βρίου, που είναι η εποχή της άνοιξης στο Νότιο 
ηµισφαίριο της Γης, το όζον αραιώνει πάνω από 
την Ανταρκτική, µε την τρύπα να φθάνει στο µέ-
γιστο µέγεθός της από τα µέσα Σεπτεµβρίου έως 
τα µέσα Οκτωβρίου. Όµως φέτος οι διαστάσεις 
της είναι οι µεγαλύτερες εδώ και πολλές δεκαε-
τίες, χωρίς να είναι σαφές γιατί αυτό συµβαίνει, 
σύµφωνα µε το «New Scientist» και τη βρετα-
νική «Guardian». Το 2020 η τρύπα είχε φθάσει 
σε έκταση έως περίπου 24 εκατοµµύρια τετρα-
γωνικά χιλιόµετρα στις αρχές Οκτωβρίου, ενώ 

φέτος ήδη από την προηγούµενη εβδοµάδα έχει 
ξεπεράσει κατά πολύ αυτό το µέγεθος. Το φαι-
νόµενο παρακολουθείται από τους επιστήµονες 

της ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Copernicus για την 
Παρατήρηση της Ατµόσφαιρας (CAMS), οι οποί-
οι δεν αποκλείουν ότι στις αρχές Οκτωβρίου θα 
έχει µεγαλώσει κι άλλο.

Το στρώµα όζοντος στη στρατόσφαιρα, σε 
ύψος 11 έως 40 χιλιόµετρα από την επιφάνεια 
του πλανήτη, προστατεύει σαν ασπίδα από την 
επιβλαβή υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Χηµι-
κές ουσίες όπως οι συνθετικοί χλωροφθοράν-
θρακες, που χρησιµοποιούνταν κυρίως στα συ-
στήµατα ψύξης, είχαν στο παρελθόν συµβάλει 
σηµαντικά στην καταστροφή του όζοντος. Η 
απαγόρευση αυτών των ουσιών εδώ και αρκε-
τά χρόνια έχει οδηγήσει σε σταδιακή αλλά αργή 
ανάκαµψη του όζοντος. Πάντως ακόµη και η 
δηµιουργία µιας ασυνήθιστα µεγάλης τρύπας 
σε µια χρονιά όπως το 2021 δεν σηµαίνει κατ’ 
ανάγκη ότι έχει σταµατήσει η διαχρονική ανά-
καµψη του όζοντος.

Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS) της Βρετα-
νίας αρχίζει τη µεγαλύτερη δοκιµή παγκοσµί-
ως της αιµατολογικής εξέτασης Galleri της 
Grail Inc, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για τον εντοπισµό περισσότερων από 50 ειδών 
καρκίνου πριν από την εµφάνιση συµπτωµά-
των οδηγώντας σε σηµαντικά αυξηµένα ποσο-
στά επιβίωσης. Το τεστ Galleri εξετάζει το DNA 
στο αίµα ενός ασθενούς για να εξακριβώσει αν 
στοιχεία του προέρχονται από καρκινικά κύτ-

ταρα. 
Η NHS ανακοίνωσε ότι θέλει να στρατολο-

γήσει 140.000 εθελοντές στην Αγγλία για να 
εξετάσει πόσο καλά λειτουργεί το τεστ στο πλαί-
σιο µιας τυχαιοποιηµένης δοκιµής ελέγχου.

«Χρειάζεται να µελετήσουµε το τεστ Galleri 
προσεκτικά για να δούµε αν µπορεί να µειώ-
σει σηµαντικά τον αριθµό των καρκίνων των 
οποίων η διάγνωση γίνεται σε προχωρηµένο 
στάδιο», δήλωσε ο Πίτερ Σασιένι, καθηγητής 

πρόληψης του καρκίνου στο King’s College 
του Λονδίνου. «Το τεστ θα µπορούσε να αλλά-
ξει τους κανόνες του παιχνιδιού στην έγκαιρη 
ανίχνευση του καρκίνου και είµαστε ενθουσι-
ασµένοι που ηγούµαστε αυτής της σηµαντικής 
έρευνας», πρόσθεσε.

Ο καρκίνος του πνεύµονα είναι µακράν η 
πιο συνηθισµένη αιτία θανάτου από καρκίνο 
στη Βρετανία, καθώς αναλογεί στο ένα πέµπτο 
όλων των θανάτων από την επάρατη νόσο. Οι 

καρκίνοι του πνεύµονα, των εντέρων, του προ-
στάτη και του µαστού αναλογούν στο 45% των 
θανάτων από τη νόσο αυτή στο Ηνωµένο Βασί-
λειο, σύµφωνα µε την NHS.

Η αµερικανική εταιρεία βιοεπιστηµών 
Illumina Inc ανακοίνωσε τον περασµένο µήνα 
ότι ολοκλήρωσε την εξαγορά της Grail, ύψους 
7,1 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Η Illumina 
πρόσθεσε ότι θα λειτουργεί την Grail ξεχωριστά 
από την τρέχουσα επιχείρησή της.

Μεγάλη παγκόσµια δοκιµή τεστ αίµατος για ανίχνευση 50 ειδών καρκίνου

Αύξηση της φωτορύπανσης λόγω των LED
Επειδή η µελέτη έλαβε υπόψιν της µόνο 

το φως που είναι ορατό από τον ουρανό µέσω 
των δορυφόρων, οι επιστήµονες εκτιµούν ότι 
στην πραγµατικότητα η αύξηση της φωτο-
ρύπανσης σε σχέση µε τη δεκαετία του 1990 
µπορεί να είναι σηµαντικά µεγαλύτερη, έως 
270% διεθνώς και έως 400% σε µερικές πε-
ριοχές.

Οι ερευνητές, µε επικεφαλής τον δρα Αλε-
χάντρο Σάντσεθ ντε Μιγκουέλ του Ινστιτού-
του Περιβάλλοντος και Βιωσιµότητας του 
βρετανικού Πανεπιστηµίου του Έξετερ, οι 
οποίοι έκαναν τη σχετική δηµοσίευση στο πε-
ριοδικό τηλεπισκόπησης «Remote Sensing», 
βρήκαν σηµαντική και συνεχιζόµενη αύξηση 
της φωτορύπανσης σε Ασία, Νότια Αµερική, 
Ωκεανία και Αφρική. Στην Ευρώπη υπήρχε 
αύξηση έως περίπου το 2010 και έκτοτε η 
φωτορύπανση δείχνει να έχει σταθεροποιη-
θεί, ενώ στη Βόρεια Αµερική φαίνεται να κι-
νείται πτωτικά.

Η µελέτη επισηµαίνει την «κρυφή επίπτω-
ση» στη φωτορύπανση που έχει η ολοένα µε-
γαλύτερη χρήση της τεχνολογίας φωτισµού 
LED (Light Emitting Diode), που εκπέµπει 
περισσότερο µπλε φως από ό,τι οι προη-
γούµενοι λαµπτήρες. Όµως οι δορυφορικοί 
αισθητήρες είναι συνήθως «τυφλοί» στο µπλε 
φως, µε συνέπεια να υποεκτιµάται η σηµερι-
νή φωτορύπανση.

«Η παγκόσµια εξάπλωση του τεχνητού 
φωτός αλλοιώνει το φυσικό νυχτερινό περι-
βάλλον. Η νέα µελέτη παρέχει σαφή στοιχεία 
όχι µόνο πόσο σοβαρό παγκόσµιο πρόβληµα 
έχει γίνει πια η φωτορύπανση, αλλά επίσης 
ότι συνεχίζει να επιδεινώνεται και πιθανώς 
µε ολοένα ταχύτερο ρυθµό», ανέφερε ο δρ Σά-
ντσεθ. «Αντίθετα µε την ευρέως διαδεδοµένη 
αντίληψη, η εγκατάσταση λαµπτήρων LED 
στους δρόµους, παρ’ όλο που προσφέρει κά-
ποια οφέλη από άποψη ενεργειακής εξοικο-
νόµησης, έχει αυξήσει τη φωτορύπανση και 

επίσης τις επιπτώσεις σε διαφόρους οργα-
νισµούς», πρόσθεσε.

Ο Ράσκιν Χάλεϊ, διευθυντής της ∆ιεθνούς 
Ένωσης Σκοτεινών Ουρανών, δήλωσε ότι 
«κατά τα τελευταία 25 χρόνια η µετάβαση 
στο φωτισµό LED έχει συνοδευτεί από γρή-
γορες αυξήσεις στη φωτορύπανση παγκοσµί-
ως. Χωρίς συντονισµένη δράση για να ανα-
στραφεί αυτή η τάση, η επίπτωση στο φυσικό 
περιβάλλον θα επιταχυνθεί, επιδεινώνοντας 
περαιτέρω την κρίση βιοποικιλότητας και τις 
απώλειες ενέργειας, ενώ µια ολόκληρη γενιά 
θα µεγαλώσει µέσα σε ένα αιώνιο λυκόφως».

Αρκετές µελέτες έως τώρα έχουν δείξει 
ότι η φωτορύπανση από το φωτισµό των 
δρόµων και άλλες πηγές φωτισµού µπορεί να 
έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο φυσικό περι-
βάλλον και ιδιαίτερα σε ορισµένους έµβιους 
οργανισµούς και φυτά. Μεταξύ άλλων, µπο-
ρεί να έχει παίξει ρόλο στη µαζική µείωση 
των πληθυσµών των εντόµων.

Το στρώµα όζοντος στη 
στρατόσφαιρα προστατεύει 
από την επιβλαβή ηλιακή 

ακτινοβολία

49% αύξηση 
σε 25 χρόνια
Η φωτορύπανση έχει αυξηθεί 
παγκοσµίως κατά τουλάχιστον 
49% τα τελευταία 25 χρόνια, 
σύµφωνα µε µια νέα βρετανο-
ισπανική επιστηµονική έρευνα 
που βασίστηκε σε στοιχεία από 
δορυφόρους. 

Σηµαντικές οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και έµβιους οργανισµούς

∆ιπλάσιες οι µέρες  
µε ακραίες θερµοκρασίες 

Ο αριθµός των ακραία θερµών ηµερών 
στον κόσµο µε θερµοκρασίες άνω των 50 
βαθµών Κελσίου έχει διπλασιαστεί στην επο-
χή µας σε σχέση µε τη δεκαετία του 1980, 
σύµφωνα µε µια νέα ανάλυση του BBC. 
Επιπλέον, οι καυτές µέρες συµβαίνουν πια 
σε περισσότερες περιοχές του πλανήτη από 
ό,τι στο παρελθόν, µια ακόµη ένδειξη για την 
κλιµατική αλλαγή που πλέον λαµβάνει χαρα-
κτηριστικά κρίσης, απειλώντας τόσο τον τρό-
πο ζωής πολλών ανθρώπων και την υγεία 
τους όσο και το φυσικό περιβάλλον.

Κατά µέσο όρο µεταξύ 1980-2009 οι 
θερµοκρασίες άνω των 50 βαθµών συνέβαι-
ναν περίπου 14 µέρες ετησίως. Όµως αυτός ο 
αριθµός σχεδόν διπλασιάστηκε µεταξύ 2010-
2019, φθάνοντας τις 26 µέρες το χρόνο. Την 
ίδια περίοδο, οι θερµοκρασίες άνω των 45 
βαθµών συµβαίνουν πια κατά µέσο όρο δύο 
εβδοµάδες περισσότερες µέσα στο χρόνο από 
ό,τι στο παρελθόν.

Η νέα ανάλυση δείχνει επίσης ότι κατά 
την τελευταία δεκαετία οι µέγιστες θερµο-
κρασίες αυξήθηκαν κατά 0,5 βαθµο Κελσί-
ου σε σχέση µε τον µέσο όρο της περιόδου 
1980-2009. Σε µερικές περιοχές (Ανατολική 
Ευρώπη, Νότια Αφρική, Βραζιλία) η αύξηση 
ξεπέρασε τον ένα βαθµό, ενώ στην Αρκτική 
και στη Μέση Ανατολή τους δύο βαθµούς σε 
σχέση µε τις παλαιότερες δεκαετίες.

«Η αύξηση µπορεί να αποδοθεί κατά 
100% στην καύση ορυκτών καυσίµων», δή-
λωσε ο δρ Φριντερίκε Ότο, αναπληρωτής δι-
ευθυντής του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής 
Αλλαγής του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης.

«Πρέπει να δράσουµε γρήγορα. Όσο πιο 
γρήγορα µειώσουµε τις εκποµπές άνθρακα, 
τόσο καλύτερα θα είµαστε, αλλιώς όχι µόνο τα 
περιστατικά ακραίας ζέστης θα γίνονται ολο-
ένα και πιο σοβαρά και συχνά, αλλά επίσης η 
επείγουσα ανταπόκριση και η αποκατάσταση 
θα δυσκολεύουν», ανέφερε ο ερευνητής του 
κλίµατος, δρ Σίχαν Λι, της Σχολής Γεωγραφί-
ας και Περιβάλλοντος της Οξφόρδης.

Όσο ανεβαίνει η µέση θερµοκρασία στη 
Γη, τόσο οι ακραίες θερµοκρασίες γίνονται 
συχνότερες, αυξάνοντας τον κίνδυνο για 
προβλήµατα υγείας, ξηρασίες, δασικές πυρ-
καγιές, ερηµοποίηση κ.α. Οι θερµοκρασίες 
της τάξης των 50 βαθµών συµβαίνουν συ-
χνότερα στη Μέση Ανατολή και στην περι-
οχή του Κόλπου, όµως και στις ευρωπαϊκές 
µεσογειακές χώρες, όπως η Ελλάδα και η 
Ιταλία, που γνώρισαν φέτος έντονους καύ-
σωνες, το θερµόµετρο έφθασε τους 47 έως 
σχεδόν 49 βαθµούς αντίστοιχα, ενώ στον Κα-
ναδά τους 49,6.
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κόσμος των ΣΠΟΡ Εκτός ο Καγκάβα 
ενόψει Αστέρα

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία 
του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον 
Αστέρα στην Τρίπολη (19/09, 20.30) 
με τις απουσίες για τον Ραζβάν Λου-
τσέσκου να είναι οι αναμενόμενες. 

Κρέσπο, Ίνγκασον, Ελ 
Καντουρί, Ολιβέιρα 
είναι τραυματίες και 
δεν υπολογίζονται 
από τον Ρουμάνο κό-
ουτς. Την ίδια ώρα ο 
Λουτσέσκου έκοψε 
από την αποστολή 
τους Καγκάβα, Τσιγ-

γάρα και Τέιλορ. Αντίθετα στην απο-
στολή του Δικεφάλου επιστρέφουν 
οι Ροντρίγκο και Άντριγια Ζίβκοβιτς. 
Στα της προπόνησης η δουλειά ήταν 
επικεντρωμένη στην τακτική τόσο στο 
ανασταλτικό όσο και στο δημιουργικό 
κομμάτι, ενώ στο τέλος του προγράμ-
ματος υπήρχε κι εξάσκηση στις στατι-
κές φάσεις. Η νίκη αποτελεί μονόδρο-
μο για τον ΠΑΟΚ.

Η Μπαρτσελόνα θέλει 
τον Ραχίμ Στέρλινγκ

Η μετά-Μέσι εποχή στην Μπαρ-
τσελόνα εξελίσσεται όπως ακριβώς 
θα την περίμεναν όλοι, δηλαδή εξαι-
ρετικά δύσκολη. Ειδικά η διοίκηση 
των Καταλανών δέχεται 
έντονη κριτική από 
τους οπαδούς οι 
οποίοι ζητούν την 
ενίσχυσή της άμε-
σα. Έτσι, σύμφω-
να με δημοσίευμα 
της «Sport» έχει βά-
λει στο στόχαστρό της 
τον Ραχίμ Στέρλινγκ. Η 
Μπαρτσελόνα θέλει έναν παίκτη που 
να αγωνίζεται στην επίθεση, ο Βρετα-
νός δεν βρίσκεται φέτος στις πρώτες 
επιλογές του Γκουαρντιόλα και έτσι 
οι μπλαουγκράνα θα προσπαθήσουν 
να φτάσουν σε συμφωνία. Φυσικά, η 
Μάντσεστερ Σίτι δεν πρόκειται να πει 
εύκολα το «ναι» αν δεν ικανοποιηθεί 
οικονομικά και το ποσό που θα απαι-
τήσει δεδομένα θα είναι μεγάλο.

Δεν παίζει στο ντέρμπι 
ο Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς

Χωρίς τον Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς 
θα αγωνιστεί η Μίλαν κόντρα στη 
Γιουβέντους για το σημερινό ντέρμπι, 
με τον Σουηδό σούπερ σταρ να επι-
λέγει να μείνει εκτός. Ο Ιμπραχίμο-

βιτς στάθηκε άτυχος, 
καθώς μόλις λίγες 
ημέρες πριν επέ-
στρεψε στη δράση. Ο 
39χρονος φορ συν-
δύασε την επιστροφή 
του στην αναμέτρη-
ση κόντρα στη Λά-
τσιο (2-0) και με ένα 

γκολ, δείχνοντας το πόσο διψασμέ-
νος είναι. Ωστόσο, το πρόβλημα τραυ-
ματισμού που αντιμετωπίζει στον 
αχίλλειο τένοντα δεν του επέτρεψε 
να αγωνιστεί κόντρα στη Λίβερπουλ 
για την πρεμιέρα των ομίλων του 
Champions League. Ο Στέφανος Πιό-
λι όμως, δεν θα τον έχει στη διάθεσή 
του ούτε στην αναμέτρηση με τους 
«μπιανκονέρι».

Νέα επιτυχία για την Μπρέντφορντ
Η Γουλβς του Ζοζέ Σα υποδέχθηκε την 

Μπρέντφορντ για την 5η αγωνιστική της 
Premier League, με τους νεοφώτι-
στους να περνούν από το Μολινό, 
επικρατώντας 0-2 και παίζο-
ντας όμορφο ποδόσφαιρο 
κατά διαστήματα, ειδικότε-
ρα στο πρώτο μέρος.

Οι παίκτες του Τόμας 
Φρανκ ήταν πολύ καλοί στο 
πρώτο μέρος και ευτύχησαν 
να πάρουν το προβάδισμα 
στο σκορ στο 28ο λεπτό. Στο 

27ο λεπτό ο Μάρσαλ ανέτρεψε τον Τόνεϊ στην 
περιοχή και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έκανε 

το 1-0.
Έξι λεπτά μετά και συγκεκριμέ-
να στο 34ο λεπτό, ο Τόνεϊ από 

σκόρερ έγινε δημιουργός και 
αφού απέφυγε τον Κίλμαν 
έστρωσε στον Μπουέμο και 
εκείνος από κοντά έκανε το 
2-0, με τον Σα εξουδετερω-
μένο.

Στο δεύτερο μέρος οι λύκοι 
πήραν τα ηνία του αγώνα και δη-

μιούργησαν ευκαιρίες, ωστόσο καμία εξ αυτών 
δεν βρήκε στόχο. Οι Λονδρέζοι ολοκλήρωσαν 
το παιχνίδι με δέκα παίκτες, λόγω της αποβο-
λής του Σαντόν Μπαπτίστ με δύο κίτρινες σε 
διάστημα πέντε λεπτών.

Στο 90’ οι Λονδρέζοι έφτασαν μια ανάσα από 
το 0-3, ωστόσο το σουτ που επιχείρησε ο Μπου-
εμό κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Ζοζέ Σα.

Το 0-2 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα 
της λήξης. Μετά την ολοκλήρωση της αναμέ-
τρησης η Μπρέντφορντ ανέβηκε προσωρινά 
στην ένατη θέση, έχοντας οκτώ βαθμούς, ενώ 
η Γουλβς έμεινε στους τρεις και τη 14η θέση.

Στην αποστολή ο Μάνταλος
Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε χθες την προετοι-

μασία της για την εκτός έδρας αναμέτρηση 
κόντρα στον ΟΦΗ (19/9, 18:15, Primetel) 
με τον Βλάνταν Μιλόγεβιτς να κάνει γνω-
στή την αποστολή.

Ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος υπέστη 
διάστρεμμα στην προπόνηση της Παρα-
σκευής, υποβλήθηκε σε εξετάσεις, με την 
κατάστασή του να μην εμπνέει ανησυχία 
και να βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του 
Σέρβου τεχνικού.

Αναλυτικά η αποστολή της ΑΕΚ: Τσι-
ντώτας, Στάνκοβιτς, Θεοχάρης, Μπακάκης, 
Σβάρνας, Μισελέν, Βράνιες, Μήτογλου, 
Χατζισαφί, Τζαβέλλας, Μιτάι, Σιμάνσκι, Λε 
Ταλέκ, Μάνταλος, Σάκχοφ, Γέβτιτς, Άμρα-
μπατ, Γκαρσία, Ανσαριφάρντ, Αραούχο, 
Τσούμπερ, Τάνκοβιτς.

Μιλόγεβιτς: «Θέλαμε  
τον Μοχαμάντι»

Μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ο 
Βλάνταν Μιλόγεβιτς έκανε τον απολογισμό 
της εικόνας που είχε η ΑΕΚ κόντρα στον Ιω-
νικό στην πρεμιέρα, τονίζοντας ότι υπάρχουν 
πράγματα που χρειάζονται βελτίωση.

Παράλληλα, σε ερώτηση που του έγινε, 
επεσήμανε ότι η ομάδα του χρειάζεται χρόνο, 
αλλά αυτός δεν υπάρχει, ενώ μίλησε και για 
την απόκτηση του Μοχαμάντι.

Για το παιχνίδι με τον Ιωνικό: «Σίγουρα 
υπήρχαν καλά πράγματα, όμως υπήρχαν και 
πράγματα, που, μέσα από τις προπονήσεις, 
πρέπει να βελτιώσουμε. Πιστεύω, ότι όσο 
περνάει ο καιρός, μέρα με τη μέρα, θα είμαστε 

καλύτεροι».
Για τη μεταγραφή του Μιλάντ Μοχαμάντι: 

«Η ΑΕΚ έχει κάνει πολλές και καλές μεταγρα-
φές. Όλα αυτά τα παιδιά αξίζουν να φορούν 
τη φανέλα της. Θέλουν τον χρόνο τους, από 
την άλλη χρόνος δεν υπάρχει. Αυτό είναι κάτι 
που πρέπει να το βρούμε το συντομότερο δυ-
νατόν.

Δεν μιλάω ποτέ για συγκεκριμένα πρόσω-
πα, αλλά ο Μοχαμάντι ήταν ένας παίκτης που 
θέλαμε. Βρήκαμε την ευκαιρία να τον πάρου-
με και το κάναμε. Τώρα θα δούμε τη δράση 
μέσα στον αγωνιστικό χώρο».

Για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ: «Ο ΟΦΗ δια-
θέτει έναν πολύ καλό προπονητή, τον Νίκο 
Νιόπλια, τον οποίο γνωρίζω προσωπικά. Εί-

ναι μια ομάδα που προσπαθεί να παίζει το 
ίδιο ποδόσφαιρο είτε εντός, είτε εκτός έδρας. 
Σίγουρα, παίζοντας στην έδρα του, έχει επι-
πλέον κίνητρο, λόγω των φιλάθλων στις εξέ-
δρες. Ελπίζω να έχουμε κι εμείς γιατί είναι 
πολύ σημαντικοί και φάνηκε στο ματς με τον 
Ιωνικό πόσο τους χρειάζεται η ομάδα».

Δηλώσεις έκανε και ο μέσος της ομάδας 
Λε Ταλέκ. Αναφορικά με το παιχνίδι απέ-
ναντι στον Ιωνικό και το γκολ που σημείω-
σε, που ήταν και το πρώτο του με την ΑΕΚ, 
είπε: «Ναι, δουλεύουμε μαζί ήδη δύο μήνες 
και κάθε εβδομάδα εστιάζουμε στις στατικές 
φάσεις. Είναι στόχος μας, ακόμη και σήμερα 
δουλέψαμε πάνω σε αυτό, και θα δουλέψουμε 
ακόμη περισσότερο».

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Με Μασούρα η αποστολή
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της ανα-

μέτρησης με τη Λαμία (19/09, 20:30 Primetel) και ο Πέδρο Μαρτίνς 
ανακοίνωσε τους παίκτες που θα πάρει μαζί του. Ο Γιώργος Μασούρας 
είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού και για τη συγκεκριμένη αναμέ-
τρηση, ωστόσο μένει να φανεί αν 
θα τον συμπεριλάβει στη 18άδα. 
Η αποστολή του Ολυμπιακού: 
Βατσλίκ, Κρίστινσον, Τζολάκης, 
Ανδρούτσος, Λαλά, Καρμπόβνικ, 
Σισέ, Ο. Μπα, Παπασταθόπου-
λος, Μάρκοβιτς, Παπαδόπουλος, 
Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Σουρλής, 
Μπουχαλάκης, Κούντε, Α. Κα-
μαρά, Μ. Καμαρά, Μασούρας, 
Βαλμπουενά, Λόπες, Ονιεκου-
ρού, Βρουσάι, Α. Μπα, Τικίνιο, 
Ελ Αραμπί.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

Εκτός για 2,5 μήνες ο Μπέιλ
Χωρίς τον Γκάρεθ Μπέιλ θα παραταχθεί η Ρεάλ Μαδρίτης τουλάχι-

στον για τους επόμενους 2,5 μήνες. Ο 32χρονος Ουαλός υπέστη θλάση 
στον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού ποδιού. Κι αν το διάστημα φαίνεται 
μεγάλο να αναφέρουμε πως οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 
μεγαλύτερη απουσία η οποία 
θα έφτανε ακόμα και στους έξι 
μήνες. Όπως είναι φυσιολογικό, 
ο Μπέιλ δεν βρίσκεται και στην 
καλύτερη δυνατή ψυχολογική 
κατάσταση. Ο Αντσελότι, σύμφω-
να με τα ισπανικά ΜΜΕ, έσπευσε 
να τον συναντήσει. Ο προπονη-
τής της Ρεάλ τού ξεκαθάρισε πως 
όταν επιστρέψει θα βρίσκεται 
ξανά στα αγωνιστικά του πλά-
να και θα έχει ενεργό ρόλο στην 
προσπάθεια της ομάδας.

Ξεπέρασε τον τραυματισμό του ο αρχηγός της ΑΕΚ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

{ Πλήρης αθλητική ενημέρωση από την Κύπρο και τον κόσμο }
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