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Απαράδεκτη και 
εγκληματική η καθυστέρηση 
έναρξης των ΚΙΕ

Απάραδεκτο και εγκληματικό χαρακτηρίζει ο βουλευτής 
του ΑΚΕΛ, Άντρος Καυκαλιάς, το γεγονός ότι δύο μήνες 
σχεδόν μετά την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία δεν 
έχουν λειτουργήσει τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης. 
Το όλο ζήτημα με τα προβλήματα των ΚΙΕ αναμένεται να 
συζητηθεί στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, με τους 
αρμόδιους να καλούνται να δώσουν απαντήσεις. ΣΕΛ. 7

ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ: ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ
Η φωνή ενός πουλιού είναι το μόνο που μπορεί να ακούσει κανείς στον Άγιο Σωζόμενο, το μόνο που μπορεί 
να διασχίσει τη σιωπή που συντροφεύει τον τόπο ετούτο που παραμένει έρημος και εγκαταλελειμμένος. Ζωή 
σε αυτό το μέρος υπήρχε στο πρόσφατο παρελθόν, όπου οι Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι διαβιούσαν μαζί 
ειρηνικά και χωρίς προβλήματα. ΣΕΛ. 8
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Σύνοδο των 
Ευρωπαίων ΥΠΕΞ η 
τουρκική προκλητικότητα
ΣΕΛ. 6

ΥΓΕΙΑ

SafePass μόνο σε  
πλήρως εμβολιασμένους 
από σήμερα
ΣΕΛ. 6

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Μύθοι και Αλήθειες»  
για έξι «παρεξηγημένα» 
είδη ζώων 
ΣΕΛ. 7

Γυναίκα 60 ετών 
απεβίωσε χθες από 
Covid-19, ενώ 21 
πρόσωπα νοσηλεύονται 
σε σοβαρή κατάσταση ΣΕΛ. 2

Η άρση των 
περιοριστικών μέτρων 
για ταξίδια εκτίναξε  
στα ύψη το αργό 
πετρέλαιο ΣΕΛ. 3

Βρετανοί βουλευτές δεν 
θα συναντούν πλέον 
τους ψηφοφόρους 
τους «παρά μόνο με 
ραντεβού» ΣΕΛ. 13

Διπλάσιες  
πιθανότητες για  
«κακή έκβαση» του 
ασθενούς με γρίπη και 
κορονoϊό ΣΕΛ. 10
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Σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού το 17,6% των Κυπρίων

Σε δυσμενέστερη θέση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού συνταξιούχοι και γυναίκες
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

Το 2020 υπήρχαν 96,5 εκατομμύρια άνθρωποι 
στην ΕΕ που κινδύνευαν από τη φτώχεια, 

αντιπροσωπεύοντας το 21,9% του πληθυσμού

Στην Κύπρο η κοινωνία δοκιμάζεται 
μπροστά στο κύμα ακρίβειας στις τιμές 

βασικών ειδών πρώτης ανάγκης

Το κράτος να βρει τους τρόπους να επωμιστεί 
μέρος του αυξανόμενου κόστους διαβίωσης 

δίνοντας προτεραιότητα στα νοικοκυριά 

Πολύτιμη νίκη της ΑΕΛ επί της 
Ανόρθωσης στο Τσίρειο ΣΕΛ. 19



Αστυνομία
Σε εξέλιξη η διαδικασία για πλήρωση 
κενών θέσεων
Την ελπίδα σύντομα να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
για πλήρωση των κενών θέσεων στην Αστυνομία 
εξέφρασε η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως, Στέφη Δράκου, η οποία σημείωσε πως η 
διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Η υπουργός είπε ότι «όντως το αστυνομικό σώμα 
χρειάζεται ενίσχυση».
Ερωτηθείσα για την αυτονόμηση της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας, ανέφερε ότι «έχει ολοκληρωθεί και 
τη χαιρετίζουμε», εκφράζοντας την ευχή να βρίσκε-
ται στο πλευρό της κοινωνίας, όπως ήταν πάντο-
τε. Εξάλλου, σημείωσε ότι και στην Πυροσβεστική 
υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία για πρόσληψη και 
πλήρωση θέσεων.

ΟΑΣΕ
Ομιλήτρια για τη διαφθορά  
η Ε. Χαραλαμπίδου
Ομιλήτρια στην ετήσια συνάντηση για την εφαρ-
μογή της Οικονομικής και Περιβαλλοντικής Διά-
στασης του ΟΑΣΕ, που διοργανώνει το Γραφείο του 
Συντονιστή Οικονομικών και Περιβαλλοντικών 
Δραστηριοτήτων του Οργανισμού, θα είναι η βου-
λευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου, εκ των 
αντιπροέδρων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία 
στην Ευρώπη και ειδική αντιπρόσωπος για την κα-
ταπολέμηση της διαφθοράς.
Θέμα της φετινής συνάντησης είναι η αποτίμηση 
των δεσμεύσεων των συμμετεχόντων κρατών σε 
θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς και χρη-
στής διακυβέρνησης.
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στο παρά πέντε

«Παραθυράκια» για πολιτογραφήσεις, αυτή τη φορά «διευθυντών»!
Τα παθήματα δεν έχουν γίνει μαθήματα για 

την κυβέρνηση Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ. Χωρίς δι-
αβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς και πολι-
τικά κόμματα προχώρησε στην εκπόνηση νέου 
σχεδίου προσέλκυσης επενδύσεων, το οποίο 
αφήνει κενά και «τρύπες» σε ό,τι αφορά και πάλι 
πολιτογραφήσεις.

Ο Υπουργός Οικονομικών εξήγγειλε την 
περασμένη Παρασκευή το νέο σχέδιο και αμέ-
σως υπήρξαν χειροκροτήματα από πλευράς του 
προέδρου του ΔΗΣΥ και του επιχειρηματικού 
κόσμου. Τώρα, μας είπε ο κ. Πετρίδης, έρχεται 
το νέο σχέδιο πολιτογραφήσεων για ξένους ερ-
γαζόμενους, με τις ονομαζόμενες Digital Nomad 
Visa. Θα παραχωρούνται άδειες απασχόλησης 

προσωπικού από τρίτες χώρες που εργοδοτείται 
από διεθνείς εταιρείες με διάρκεια 3 χρόνια. Τα 
άτομα αυτά θα έχουν δικαίωμα οικογενειακής 
επανένωσης και δικαίωμα ανανέωσης της πα-
ραμονής τους. Επίσης, θα παραχωρούνται και 
οι λεγόμενες Digital Nomad Visa (ξεκινούμε 
με αρχικό όριο τους 100 δικαιούχους), δηλαδή 
άδειες παραμονής στη Δημοκρατία αλλά όχι 
άδεια εργασίας, για άτομα που θα διαμένουν 
στην Κύπρο αλλά θα εργάζονται σε εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό -αλήθεια, 
πώς δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας στην 
κυπριακή οικονομία; Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, 
θα δίνεται δικαίωμα στην υποβολή αίτησης για 
πολιτογράφηση στους εργαζόμενους σε αυτές 

τις εταιρείες μετά από πέντε χρόνια παραμονής 
και εργασίας στην Κύπρο ή μετά από τέσσερα 
χρόνια εάν πληρούν το κριτήριο της κατοχής 
αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πολύ καλής 
γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Εδώ κατα-
γράφεται και το πρώτο «παραθυράκι». Όσοι δεν 
κατέχουν την ελληνική γλώσσα θα μπορούν να 
πολιτογραφηθούν μετά από πέντε χρόνια χωρίς 
οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση... Ποιοι θα διδά-
σκουν και θα δίνουν πιστοποιητικά ελληνικής 
γλώσσας;

Θα πολιτογραφούνται ως Κύπριοι διευθυντές 
ή ανώτερα στελέχη ξένων εταιρειών που θα δια-
μένουν στην Κύπρο και θα εργάζονται  στο εξω-
τερικό. Αλήθεια, ποιο θα είναι το μεγάλο επεν-

δυτικό όφελος για την Κύπρο; Και από τη στιγμή 
που θα έχουν και το δικαίωμα οικογενειακής 
επανένωσης, αντιλαμβάνεστε ότι ανοίγουμε ένα 
νέο κύκλο πολιτογραφήσεων χωρίς σοβαρές 
προϋποθέσεις και κριτήρια. Θα πολιτογραφού-
νται απευθείας ή θα χρειάζονται αιτήσεις μέσω 
ελεγκτικών και δικηγορικών γραφείων; Ποιοι 
μηχανισμοί θα υπάρχουν για να ελέγχουν τις 
προϋποθέσεις διαμονής και εργασίας; Υπάρχουν 
πολλά ερώτημα και πολλές γκρίζες ζώνες και 
θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις, ενώ καλείται 
η Βουλή να ασκήσει προληπτικά τον κοινοβου-
λευτικό της έλεγχο, αφού η κυβέρνηση θα χρει-
αστεί και νομοθετικές ρυθμίσεις για να εφαρμο-
στεί το νέο σχέδιο...

Του
Νεόφυτου Νεοφύτου

Ακόμα ένας άνθρωπος, μία γυναίκα ηλικί-
ας 60 ετών, απεβίωσε από τη νόσο Covid-19, 
ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό θανάτων 
σε 562, ενώ σύνολο 55 ασθενείς νοσηλεύο-
νται και με 63,8% των νοσηλευόμενων χωρίς 
ιστορικό εμβολιασμού. Χθες εντοπίστηκαν 
99 νέα περιστατικά (ποσοστό θετικότητας: 
0,26%).

Το Υπουργείο Υγείας αναφέρει, επίσης, ότι 
9 post-COVID ασθενείς, που έπαψαν να είναι μολυσματι-
κοί (αποχαρακτηρισμένα περιστατικά), συνεχίζουν να νο-
σηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση λόγω 
COVID σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Το ένα άτομο που απεβίωσε με την τελική αιτία θανά-

του να αποδίδεται στη νόσο COVID-19 αφορά 
σε γυναίκα, ηλικίας 60 ετών, που κατέληξε 
χθες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του 
Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Συνολικά, στα δημόσια νοσηλευτήρια νο-
σηλεύονται 55 ασθενείς της νόσου COVID-19, 
εκ των οποίων οι 21 σε σοβαρή κατάσταση ή 
σε συνθήκες ΜΑΦ. Από τους 21 ασθενείς που 
είναι σε σοβαρή κατάσταση, οι 10 είναι διασω-

ληνωμένοι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και οι 11 σε 
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.

Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 38.627 τεστ ανί-
χνευσης της νόσου με τη μοριακή μέθοδο (PCR) και τη 
μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test).

Αναφορά στην Κύπρο έκανε η καγκελάρι-
ος Μέρκελ κατά τη διάρκεια της συνάντησής 
της με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντο-
γάν στην Κωνσταντινούπολη. Ανέφερε την 
Κύπρο ως ένα από τα βασικά προβλήμα-
τα που υπήρξαν με την Τουρκία, λέγοντας 
χαρακτηριστικά: «Έχουμε πολλά, δύσκολα 
προβλήματα ακόμη να ξεπεράσουμε. Είμαι 
όμως πεπεισμένη ότι μόνο μέσω συνομιλιών 
και επαφών θα τα καταφέρουμε και στα δύσκολα θέμα-
τα, όπως ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, το 
ζήτημα της Κύπρου. Υπάρχουν κάποια θέματα που παίρ-
νουν καιρό και φαίνεται ότι ούτε 16 χρόνια δεν ήταν αρ-
κετά». 

Η κα Μέρκελ είπε ακόμη ότι συζήτησαν 
τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. 

Από την πλευρά του ο Ερντογάν άφησε 
αιχμές εναντίον της Ελλάδας για το μετανα-
στευτικό, λέγοντας ότι η Τουρκία δεν κάνει 
και δεν μπορεί να κάνει όπως η Ελλάδα που 
διώχνει τους πρόσφυγες. Πάντως ο Τούρκος 
Πρόεδρος είπε ότι ο διμερής διάλογος με την 
Άνγκελα Μέρκελ έπαιξε ρόλο στην επίλυση 

περιφερειακών ζητημάτων. 
Σημειώνεται ότι η Μέρκελ, η οποία μετά από 16 χρό-

νια αποχωρεί από την καγκελαρία, πραγματοποιεί σειρά 
επισκέψεων σε αρκετές χώρες και αναμένεται να επισκε-
φτεί την Ελλάδα την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Λόιντ 
Όστιν, αναχώρησε χθες για την Ευρώπη, 
όπου και θα επιδιώξει να διαβεβαιώσει την 
Ουκρανία και τη Γεωργία ότι η πόρτα του 
ΝΑΤΟ είναι ανοιχτή για τις δύο χώρες, σύμ-
φωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού Πε-
νταγώνου. 

«Ο Όστιν θα τονίσει τόσο στη Γεωργία όσο 
και στην Ουκρανία ότι υπάρχει μία ανοιχτή 
πόρτα στο ΝΑΤΟ και θα ενθαρρύνει τις δύο χώρες για να 
κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε να είναι ποιοτικά 
κατάλληλες για την ένταξή τους στην αμυντική συμμα-
χία», ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ πριν από την αναχώ-

ρησή του ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο 
Twitter ότι προσβλέπει στις συναντήσεις του 
με τους ομολόγους του στην Ουκρανία, στη 
Γεωργία και στη Ρουμανία, ώστε να ενισχύσει 
τη δέσμευση της Αμερικής «για μία ασφαλή, 
σταθερή και ευημερούσα Ευρώπη».

Ο ίδιος θα μιλήσει στους ηγέτες των χω-
ρών για την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα 
και θα επιδιώξει να ενισχύσει τη συνεργασία 

μεταξύ των τριών παραθαλάσσιων χωρών.
Η επίσκεψη του Όστιν θα ολοκληρωθεί στις Βρυξέλ-

λες, όπου και θα λάβει μέρος στην πρώτη διάσκεψη των 
Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ που γίνεται με φυσική πα-
ρουσία, από την έναρξη της πανδημίας και μετά.

Ακόμα ένας άνθρωπος απεβίωσε από Covid-19, 99 νέα περιστατικά χθες

Στην Κύπρο αναφέρθηκε η Μέρκελ στη συνάντηση με τον Ερντογάν  

Οι ΗΠΑ σπρώχνουν στην αγκαλιά του ΝΑΤΟ την Ουκρανία και τη Γεωργία

Στους 55  
οι νοσηλευόμενοι, 

εκ των οποίων 
οι 21 σε σοβαρή 

κατάσταση

Στην Ελλάδα τέλος 
Οκτωβρίου  

η καγκελάριος

Στο δρόμο για 
την Ευρώπη 

ο Αμερικανός 
Υπουργός Άμυνας
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«Γονατίζουν» οι καταναλωτές μπροστά 
στο κύμα ακρίβειας στις τιμές βασικών αγα-
θών πρώτης ανάγκης, το οποίο λόγω και της 
απουσίας ελέγχου παρέμβασης και προληπτι-
κής δράσης των υπηρεσιών της κυβέρνησης 
αναμένεται να ενταθεί.  

Η πορεία αύξησης των τιμών των πρώτων 
υλών και οι επιπτώσεις στον πληθωρισμό θα 
συζητηθούν αύριο Τρίτη και στη συνεδρία 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Εξάλλου, όπως έχει αναφερθεί πολλάκις 
το τελευταίο διάστημα, η αδυναμία έγκαι-
ρης έλευσης του φυσικού αερίου σε συνδυ-
ασμό με την αποτυχία ανάπτυξης και εκμε-
τάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
-που έχει ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές 

και τα νοικοκυριά σήμερα να πληρώνουν 
πολύ ακριβά το ηλεκτρικό ρεύμα- καθώς 
επίσης και η απόφαση για διάλυση της 
Επιτροπής Σιτηρών, που άφησε την Κύπρο 
χωρίς στρατηγικά αποθέματα, είναι μόνο 
μερικοί από τους παράγοντες που ευνοούν 
την ακρίβεια, η οποία   μετακυλίεται στους 
καταναλωτές με τις τεράστιες αυξήσεις σε 
βασικά αγαθά.

Χθες σε γραπτή του δήλωση ο Χάρης Πο-
λυκάρπου, μέλος του Π.Γ. της Κ.Ε. ΑΚΕΛ, επι-
σημαίνει πως οι ώρες είναι κρίσιμες, αλλά η 
κυβέρνηση Αναστασιάδη-Συναγερμού περί 
άλλα τυρβάζει. 

«Την ώρα που η κυβέρνηση Αναστασιά-
δη – Συναγερμού παρακολουθεί αμήχανα τις 
εξελίξεις, μια ολόκληρη κοινωνία δοκιμάζε-

ται από την ακρίβεια σε βασικά είδη πρώτης 
ανάγκης, όπως τα καύσιμα, τα τρόφιμα και το 
ηλεκτρικό ρεύμα».

Σύμφωνα με τον Χάρη Πολυκάρπου, οι 
ώρες είναι κρίσιμες και απαιτούν άμεσα πα-
ρέμβαση από το κράτος. «Είναι τόσο κρίσιμες 
που ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 
καλέσει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν μέτρα 
για να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κό-
στους ενέργειας και θέρμανσης. Το κράτος θα 
πρέπει να βρει τους τρόπους να επωμιστεί μέ-
ρος του αυξανόμενου κόστους διαβίωσης, με 
προτεραιότητα τα νοικοκυριά που έχουν τη 
μεγαλύτερη ανάγκη. Δυστυχώς η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη Συναγερμού περί άλλα τυρβάζει. 
Έχει αφήσει την κοινωνία απροστάτευτη και 
επιλέγει προκλητικά την απάθεια».

Σε νέα υψηλότερη τιμή των τελευταίων τριών 
ετών ανήλθαν οι τιμές πετρελαίου προχθές, ξεπερ-
νώντας τα 85 δολάρια το βαρέλι, ως αποτέλεσμα 
των εκτιμήσεων για μειωμένη προσφορά κατά τους 
επόμενους μήνες, καθώς η χαλάρωση των περιο-
ριστικών μέτρων κατά του κορονοϊού για ταξίδια, 
παγκοσμίως, θα εκτινάξει τη ζήτηση του «μαύρου 
χρυσού». Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 
του αργού πετρελαίου Μπρεντ σημείωσαν αύξηση 
κατά 1% και διαμορφώθηκαν τελικά στα 84,86 δο-
λάρια το βαρέλι. Οι τιμές του Μπρεντ άγγιξαν το 
υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2018, 
τα 85,10 δολάρια, παρουσιάζοντας αύξηση για έκτη 
συνεχόμενη εβδομάδα. Τα προθεσμιακά συμβόλαια 
του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate 

(WTI) διαμορφώθηκαν κατά 97 σεντς υψηλότερα, 
στα 82,28 δολάρια το βαρέλι, ενώ παρουσιάζει αύ-
ξηση για όγδοη συνεχόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα 
με το CNBC, η ζήτηση πετρελαίου αυξήθηκε λόγω 
της ανάκαμψης από την πανδημία του COVID-19 
και του γεγονότος ότι οι εταιρείες παραγωγής ενέρ-
γειας απομακρύνονται από το ακριβό φυσικό αέριο 
και τον άνθρακα και στρέφονται στο μαζούτ και το 
ντίζελ. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι θα άρει τους 
ταξιδιωτικούς περιορισμούς για την COVID-19 για 
πλήρως εμβολιασμένους ξένους υπηκόους από τις 
8 Νοεμβρίου, γεγονός που θα αυξήσει τη ζήτηση 
για καύσιμα αεροσκαφών. «Θα χρειαστούν τρία γε-
γονότα για να ανατραπεί αυτή η άνοδος της τιμής 
του πετρελαίου: Ο ΟΠΕΚ+ να αυξήσει απροσδόκη-

τα την παραγωγή του, ο ζεστός καιρός να κτυπήσει 
το βόρειο ημισφαίριο και αν η κυβέρνηση Μπάι-
ντεν αξιοποιήσει τα στρατηγικά αποθέματα πετρε-
λαίου» που διαθέτει, δήλωσε ο Έντουαρντ Μόγια, 
ανώτερος αναλυτής αγοράς στην εταιρεία OANDA. 
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανακοίνωσε την 
Πέμπτη ότι η ενεργειακή κρίση αναμένεται να αυ-
ξήσει τη ζήτηση πετρελαίου κατά 500.000 βαρέλια 
την ημέρα. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα ένα κενό 
στην προσφορά περίπου 700.000 βαρέλια ημερη-
σίως μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, έως ότου 
ο Οργανισμός των Πετρελαϊκών Χωρών και οι 
σύμμαχοί του, οι λεγόμενοι ΟΠΕΚ+, αυξήσουν την 
προσφορά, όπως είχε προγραμματιστεί τον Ιανου-
άριο.

Η πορεία αύξησης των τιμών 
των πρώτων υλών και οι 

επιπτώσεις θα συζητηθούν 
στη Βουλή

Ο ΔΟΕ ανακοίνωσε ότι η 
ενεργειακή κρίση αναμένεται 

να αυξήσει τη ζήτηση 
πετρελαίου κατά 500.000 

βαρέλια την ημέρα

Απροστάτευτη έμεινε η κοινωνία από την ακρίβεια 

Η άρση των περιοριστικών μέτρων για ταξίδια εκτίναξε το αργό πετρέλαιο

Πώς αλλάζει η αγοραστική 
συμπεριφορά λόγω ακρίβειας

Με ποιο τρόπο η πίεση των ανατιμήσεων 
στις τιμές προϊόντων επηρεάζει τις καταναλω-
τικές συμπεριφορές στην αγορά; Όπως εξηγεί 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γεώργιος Μπάλτας, καθηγη-
τής του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνί-
ας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι κα-
ταναλωτές αντιδρούν στις ανατιμήσεις των 
προϊόντων και των υπηρεσιών με προσαρμο-
γές στην αγοραστική συμπεριφορά, οι οποίες 
περιλαμβάνουν:

– τη μείωση της ζήτησης για τα ανατιμη-
μένα προϊόντα και υπηρεσίες, στο βαθμό που 
επιτρέπει η φύση των αναγκών και η δομή 
των προτιμήσεων.

– την αναζήτηση οικονομικότερων αγορα-
στικών λύσεων στις ανατιμημένες προϊοντι-
κές κατηγορίες και την υποκατάσταση ακρι-
βότερων επιλογών από φθηνότερες.

– την προσπάθεια εξοικονόμησης χρήμα-
τος περιορίζοντας διάφορες μη ανελαστικές 
δαπάνες και αγορές μη βασικών αγαθών.

– την αναβολή ή ματαίωση αγοραστικών 
αποφάσεων υψηλού κόστους, ειδικά εάν αυ-
τές δεν αφορούν την ικανοποίηση πολύ επι-
τακτικών αναγκών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Μπάλτα, 
παρατηρούνται καταναλωτικές προσαρμογές 
μικρότερης κλίμακας, όπως για παράδειγμα 
η δημιουργία αποθέματος σε προϊόντα που 
αναμένεται να ανατιμηθούν σημαντικά, με-
ταφέροντας αγορές του εγγύς μέλλοντος στο 
παρόν.

17,6% των Κυπρίων αντιμέτωποι με φτώχεια 
Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την 

Εξάλειψη της Φτώχειας, η οποία τιμά-
ται κάθε χρόνο στις 17 Οκτωβρίου, η 
Eurostat επικαιροποιεί την απεικόνιση 
των δεδομένων της αναφορικά με το 
ποσοστό των ανθρώπων που βρίσκονται 
«σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού». Ειδικότερα στην Κύπρο το 
ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού 
που κινδυνεύει από φτώχεια ή κοινωνι-
κό αποκλεισμό ανέρχεται στο 17,6%. Ο 
ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται 
στο 21,9%.

Στα επιμέρους στοιχεία της Κύπρου, 
οι γυναίκες είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό 
αντιμέτωπες με τη φτώχεια (18,6%) σε 
σχέση με τους άνδρες (16,6%), ενώ ψη-
λότερο είναι το ποσοστό φτώχειας στους 
κάτω των 18 ετών, όπου το ποσοστό 
ανέρχεται στο 19%, και ακόμη ψηλότερο 
για τους συνταξιούχους που αγγίζει το 
22,5%

Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του νοικο-
κυριού, σε χειρότερη κατάσταση είναι οι 
οικογένειες χωρίς παιδιά, με το ποσοστό 
να φθάνει το 19,6% σε σχέση με 16% για 
τις οικογένειες με παιδιά. Αναφορικά με 
την κατάσταση εργασίας τους, φυσικά το 
ποσοστό των ανέργων που είναι σε κίν-
δυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλει-
σμού φτάνει το 55% σε σχέση με το 8,6% 
για τους εργαζομένους. 

Το 2020 υπήρχαν 96,5 εκατομμύρια 
άνθρωποι στην ΕΕ που κινδύνευαν από 
τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
αντιπροσωπεύοντας το 21,9% του πλη-
θυσμού.

Μεταξύ των 96,5 εκατομμυρίων κα-
τοίκων εντός της ΕΕ που αντιμετώπι-
ζαν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του 
κοινωνικού αποκλεισμού, περίπου 5,9 
εκατομμύρια (1,3% του συνολικού πλη-
θυσμού) ζούσαν σε νοικοκυριά που αντι-
μετωπίζουν ταυτόχρονα και τους τρεις 
κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού (κίνδυνος φτώχειας, σοβα-
ρά υλικά και κοινωνικά στερημένοι και 
ζουν σε ένα νοικοκυριό με πολύ χαμηλή 
εργασία).

Τα χαμηλότερα ποσοστά ατόμων που 
κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό 
αποκλεισμό καταγράφηκαν στην Τσεχία 
(11,5%), τη Σλοβακία (13,8%), τη Σλοβε-
νία   (14,3%), τις Κάτω Χώρες (15,8%) και 
τη Φινλανδία (15,9%).

Δραματική η κατάσταση στην Ελλάδα
Δραματική είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, 
όπου σχεδόν ένας στους τρεις κατοίκους 
βρίσκεται αντιμέτωπος με τη φτώχεια. 
Ειδικότερα, το ποσοστό επί του συνολικού 
πληθυσμού που κινδυνεύει από φτώχεια 
ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται στο 
27,5%. Η χώρα είναι τρίτη από το τέλος 
στην ΕΕ, μετά τη Ρουμανία με 35,8% και τη 
Βουλγαρία με 33,6%.
Οι γυναίκες είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό 
αντιμέτωπες με τη φτώχεια (28,8%) σε 
σχέση με τους άνδρες (26,1%), ενώ 
ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η φτώχεια 
στους κάτω των 18 ετών, όπου το ποσοστό 
ανέρχεται στο 31,5%.
Το ποσοστό των άνω των 65 ετών που 
κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό 
αποκλεισμό διαμορφώνεται στο 19,3%.

Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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είπαν παρεμβάσεις

Η ιδεολογία της κυβέρνησης στηρίζει την ακρίβεια
Καύσιμα, ενέργεια, ηλεκτρισμός, γάλα, ψωμί, 

αβγά, λαχανικά, κρεατικά, ζυμαρικά, καφές. 
Όλα αυτά είναι αγαθά πρώτης ανάγκης, πλην 
όμως τουλάχιστον σε αυτά ήρθαν ή και έρχο-
νται αυξήσεις, οι οποίες μάλιστα φαίνεται ότι θα 
διαρκέσουν. Περιττό βέβαια να πούμε ότι η αγο-
ραστική δύναμη του λαού μένει, στην καλύτερη 
περίπτωση, ίδια.  

Η κυβερνητική πλευρά αρκείται στην ανά-
λυση των λόγων που οδήγησαν σε αυτές τις 
αυξήσεις, παραγνωρίζοντας φυσικά τις δικές 
της ευθύνες. Οι πολιτικές τους είναι που άφη-
σαν την Κύπρο χωρίς αποθέματα σιτηρών με το 
κόστος να μετακυλίεται στον κόσμο. Η απουσία 
πολιτικών για εκμετάλλευση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας εκτόξευσε το κόστος καυσί-
μων και ενέργειας. Αντί, όμως, να αναλάβουν 
την ευθύνη που τους αναλογεί και να δώσουν 
λύσεις, αρκούνται σε ανάλυση των αυξήσεων 
στις τιμές, τονίζοντας μάλιστα πως δεν είναι κυ-
πριακό φαινόμενο, «αλλά απασχολεί χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής». Επίσης, έντεχνα παραβλέ-

πουν τις εισηγήσεις της Κομισιόν για στοχευ-
μένες φορολογικές μειώσεις και εκμετάλλευ-
ση της πράσινης ενέργειας. Αν για το δεύτερο 
μπορούμε να δεχτούμε ότι χρειάζονται χρόνια 
για να γίνει, μιας και εδώ και χρόνια δεν είναι 
στην ατζέντα της κυβέρνησης, το πρώτο είναι 
ξεκάθαρα από επιλογή της κυβέρνησης που δεν 
γίνεται.  

Δεν νομίζω πως δεν αντιλαμβάνονται πως ο 
κόσμος θέλει να ακούσει λύσεις, απλά έχοντας 
πλήρη επίγνωση της επικοινωνιακής τους πο-
λιτικής επιχειρούν να δώσουν την ψευδή (;) ει-
κόνα ότι γνωρίζουν τι κάνουν και τι πρέπει να 
κάνουν. Συνοδεύω το «ψευδή» με ένα ερωτημα-
τικό, διότι στην πραγματικότητα δεν θεωρώ ότι 
δεν ξέρουν πώς να βοηθήσουν, απλά το κάνουν 
από επιλογή.  

Η κυβέρνηση παρακολουθεί παθητικά το 
κόστος ζωής του λαού να ανεβαίνει επικίνδυνα. 
Οι νεοφιλελεύθερες ιδεολογικές τους αγκυλώ-
σεις είναι παραπάνω από εμφανείς, ειδικά αν 
αναλογιστούμε τις κρατικές παρεμβάσεις κατά 
την πανδημία, όταν με περιττή ευκολία και 

απλόχερα στήριζαν οικονομικά την εργοδοσία. 
Σήμερα που το οικονομικό κόστος μετακυλίεται 
μόνο στο λαό, και πλήττει ιδιαίτερα τα χαμηλά 
εισοδηματικά στρώματα, αρκείται να «παρακο-
λουθεί την κατάσταση», να «επεξεργάζεται προ-
τάσεις» και να λέει ότι «δεν υπάρχουν εύκολες 
λύσεις». Όταν και εάν αποφασίσει ότι χρειάζεται 
παρέμβαση, οι καταναλωτές θα έχουν ήδη επω-
μιστεί να πληρώσουν τις τεράστιες αυξήσεις.  

Η απάθεια που παρατηρείται από την κυ-
βέρνηση είναι η επιλογή της. Η ιδεολογία τους 
επιβάλλει να «αφήσουν την αγορά να αυτορ-
ρυθμιστεί». Τι και αν αυτή η υποτιθέμενη «αυ-
τορρύθμιση» θα έχει ως αποτέλεσμα την περαι-
τέρω φτωχοποίηση του λαού;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει να ακούσουμε 
τις «αναλύσεις» του προέδρου του ΔΗΣΥ στην 
προεκλογική του εκστρατεία, που βρίσκεται σε 
εξέλιξη. Όταν θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις για 
τις πολιτικές της κυβέρνησης. Όχι βέβαια ότι δεν 
ξέρουμε το πλαίσιο που θα απαντά -με όρους 
όπως «διεθνές πρόβλημα» και «εξετάζουμε λύ-
σεις...»- απλά θα επιβεβαιώσουμε τα πιο πάνω.

Λειτουργία μετά  
από 22 μήνες

Πραγματοποιήθηκε χθες στην Ιερά Μονή 
Αποστόλου Βαρνάβα, στην Έγκωμη Αμμο-
χώστου, η πρώτη Θεία Λειτουργία του τρέ-
χοντος έτους.

Σε ανακοίνωσή της η Ιερά Αρχιεπισκοπή 
Κύπρου αναφέρει ότι μετά παρέλευση 22 
μηνών, λόγω των περιοριστικών μέτρων, ο 
καθηγούμενός της αρχιμανδρίτης Ιωάννης, 
όσο και άλλοι κληρικοί και λαϊκοί, έφτασαν 
το πρωί στην υπό τουρκική κατοχή Ιερά 
Μονή Αποστόλου Βαρνάβα για να τελέσουν 
την πρώτη Θεία Λειτουργία του 2021.

Απαγορεύονται οι βουτιές 
στις Θαλασσινές Σπηλιές

Τέσσερα πρόσωπα διασώθηκαν χθες 
απόγευμα στις Θαλασσινές Σπηλιές στο 
Κάβο Γκρέκο. Τα 4 πρόσωπα, 1 άντρας και 
3 γυναίκες, ηλικίας 30 χρονών, ανασύρ-
θηκαν από το ελικόπτερο της ΜΑΕΠ και 
παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο. Το ΚΣΕΔ 
υπενθυμίζει στο κοινό ότι, σύμφωνα με 
απόφαση των αρμοδίων κρατικών υπηρε-
σιών, η προσέγγιση και οι βουτιές στο ση-
μείο των «θαλασσινών σπηλιών» στο Κάβο 
Γκρέκο απαγορεύονται αυστηρά, καθότι, 
σύμφωνα με επιθεώρηση του Τμήματος 
Γεωλογικής Επισκόπησης, το έδαφος έχει 
κριθεί ως επικίνδυνο λόγω αυξημένης δι-
άβρωσης.

Δολοφονήθηκαν γιατί 
παντρεύτηκαν από έρωτα

Ένας πατέρας στο Πακιστάν πιστεύεται ότι 
σκότωσε τις δύο κόρες του και τα τέσσερα παι-
διά τους, βάζοντας φωτιά στο σπίτι τους επειδή 
εκείνες παντρεύτηκαν παρά τη θέλησή του. Ο 
Μανζούρ Χουσάιν καταζητείται από την Αστυνο-
μία με την υποψία ότι πυρπόλησε το σπίτι όπου 
κατοικούσαν οι αδελφές Φαουζία Μπίμπι και 
Χουρσίντ Μάι, σε ένα χωριό της επαρχίας Μου-
ζαφαργκάργκ, στο κεντρικό Πακιστάν. Σύμφωνα 
με τον αξιωματικό της αστυνομίας, Αμπντούλ 
Ματζίντ, ο σύζυγος της Μάι σκοτώθηκε επίσης 
στην πυρκαγιά. Η Μπίμπι παντρεύτηκε από έρω-
τα τον Μεχμπούμπ Άχμαντ πριν από 18 μήνες, 
παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα της. «Το συμβάν 
αυτό είναι το αποτέλεσμα της αντιπαλότητας των 
δύο οικογενειών με αφορμή το γάμο από έρω-
τα», σχολίασε ο Ματζίντ. Εκατοντάδες γυναίκες 
στο Πακιστάν δολοφονούνται κάθε χρόνο από 
συγγενείς τους επειδή παντρεύονται χωρίς τη 
συγκατάθεσή τους, σύμφωνα με την Επιτροπή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της χώρας.

Οι Πράσινοι ξεκινούν 
διαπραγματεύσεις

Οι Πράσινοι της Γερμανίας έδωσαν και 
επισήμως το «πράσινο φως» για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων με τους Σοσιαλδημοκρά-
τες (SPD) και τους Ελεύθερους Δημοκράτες 
(FDP) για το σχηματισμό νέας κυβέρνησης.  
Οι αντιπρόσωποι στο «μικρό συνέδριο» του 
κόμματος που διεξήχθη χθες στο Βερολίνο 
ψήφισαν υπέρ της έναρξης διαπραγματεύ-
σεων το συντομότερο δυνατόν, μετά τις αρχι-
κές, διερευνητικές συνομιλίες με τα δύο άλλα 
κόμματα. Εφόσον επιτευχθεί τελικά συμφω-
νία για το σχηματισμό κυβέρνησης, κάτι που 
ο ηγέτης του SPD και επίδοξος μελλοντικός 
καγκελάριος, ο Όλαφ Σολτς, ελπίζει ότι θα 
γίνει πριν από τα Χριστούγεννα, θα πρέπει 
και αυτή να εγκριθεί με ψηφοφορία από τα 
μέλη των Πρασίνων. Οι Σοσιαλδημοκράτες 
ενέκριναν την έναρξη επίσημων διαπραγ-
ματεύσεων την Παρασκευή. Οι Ελεύθεροι 
Δημοκράτες αναμένεται να την εγκρίνουν 
σήμερα Δευτέρα.

Tου
Ειρηναίου Πίττα
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ΑΝΤΡΟΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΚΕΛ:

«Με την κυβερνητική αναλγησία έναρ-
ξης των μαθημάτων στα ΚΙΕ θυματοποι-
ούνται παιδιά και τίθενται σε δυσμενή 
θέση και υφίστανται διάκριση σε μια πολύ 
δύσκολη περίοδο».
Για ακόμη μια φορά το τίμημα των κυβερνη-
τικών πολιτικών το πληρώνουν οι μαθητές/
τριες.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

«Εξαντλούμε όλα τα διαθέσιμα εργα-
λεία, ώστε να εμποδίσουμε τη συνέχεια 
των έκνομων ενεργειών της Τουρκίας και 
της τουρκοκυπριακής πλευράς, τόσο στη 
θαλάσσια περιοχή της Κυπριακής Δημο-
κρατίας όσο και επί του εδάφους της και 
ειδικότερα στην περίκλειστη περιοχή της 
Αμμοχώστου».
Αποτέλεσμα όμως δεν βλέπουμε...
 

ΧΑΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
ΜΕΛΟΣ Π.Γ. ΑΚΕΛ: 

«Η κυβέρνηση αφήνει την κοινωνία 
απροστάτευτη, την ώρα που δοκιμάζεται 
από την ακρίβεια σε βασικά είδη πρώτης 
ανάγκης, όπως τα καύσιμα, τα τρόφιμα και 
το ηλεκτρικό ρεύμα».
Οι κυβερνητικές πολιτικές οδηγούν την κοι-
νωνία στα όριά της.

ΙΖΕΛ ΣΕΪΛΑΝΙ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ:

«Πιστεύω στους καλλιτέχνες οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν την τέχνη ως ένα εργα-
λείο για να συνεχίσουν τους αγώνες τους».
Η τέχνη μπορεί να ενώσει.



μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

εξ αριστερών

Όχι στο 
φασισμό
Διακόσιες χιλιάδες πολίτες 
συμμετείχαν χθες στη Ρώμη 
στην κινητοποίηση των 
τριών μεγαλύτερων ιταλικών 
συνδικάτων, Cgil, Cisl και Uil, 
σύμφωνα με τα στοιχεία των 
οργανωτών. Το κύριο αίτημα, 
που ακούστηκε από την εξέδρα 
της πλατείας Σαν Τζοβάνι, ήταν 
η άμεση διάλυση όλων των 
κομμάτων και οργανώσεων 
που συνδέονται, άμεσα ή 
έμμεσα, με το φασισμό.

Μόνο για «εικόνα» 
Πληθαίνουν για διάφορους λόγους οι 

παραιτήσεις αξιωματούχων κυβερνήσε-
ων στο εξωτερικό. Είτε για λόγους πολι-
τικής ευθιξίας, είτε λόγω της πίεσης του 
κόσμου, είτε για να μην υποστούν εκλο-
γικές αποτυχίες.

Για παράδειγμα, στην Αυστρία ο κα-
γκελάριος Κουρτς αναγκάστηκε να πα-
ραιτηθεί πριν υπερψηφιστεί η πρόταση 
μομφής εναντίον του, επειδή κατηγο-
ρείτο για εκμετάλλευση κρατικών πότων 
για ιδιοτελείς σκοπούς. Στην Ολλανδία 
δύο υπουργοί παραιτήθηκαν, αφού η 
πλειοψηφία της Βουλής έκρινε ότι δεν 
χειρίστηκαν σωστά την κρίση στο Αφ-
γανιστάν. Στη Β. Μακεδονία ο Υπουργός 
Υγείας παραιτήθηκε εξαιτίας πυρκαγιάς 
σε κλινική, ενώ στην Αυστραλία η απο-
κάλυψη ότι υπουργός έλαβε ανώνυμη 
επιταγή για προσωπικά νομικά του έξοδα 
οδήγησε στην παραίτησή του.

Από την άλλη, έχουμε το παράδειγμα 
της μικρής μας Κύπρου, όπου οι μόνες 
παραιτήσεις ή παύσεις αξιωματούχων 
που βλέπουμε από την κυβέρνηση ΔΗΣΥ 
- Αναστασιάδη είναι σε περιπτώσεις που 
πλήττεται η εικόνα της κυβέρνησης ή 
των αξιωματούχων... 

Κάκτος

Πίσω στη γη

Η Ρωσίδα ηθοποιός και ο Ρώσος 
σκηνοθέτης, που παρέμειναν για 12 
ημέρες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθ-
μό (ISS) για να γυρίσουν εκεί την πρώ-
τη ταινία στο διάστημα, προσγειώθη-
καν χθες το πρωί. Το διαστημόπλοιο 
Σογιούζ MS-18, που μετέφερε τη Γιού-
λια Περεσίλντ, τον Κλιμ Σιπένκο και 
τον κοσμοναύτη Ολεγκ Νοβίτσκι, προ-
σγειώθηκε στις στέπες του Καζακστάν 
στις 04:36, όπως προβλεπόταν, σύμ-
φωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν 
απευθείας από τη ρωσική διαστημική 
υπηρεσία. «Το όχημα καθόδου του 
επανδρωμένου διαστημοπλοίου Σο-
γιούζ MS-18 είναι ασφαλές. Το πλή-
ρωμα αισθάνεται καλά», έγραψε η 
Roscosmos στο Twitter. Ο επικεφαλής 
της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας, 
Ντμίτρι Ρογκόζιν, έδωσε από την πλευ-
ρά του στη δημοσιότητα, πριν από την 
επιστροφή του διαστημοπλοίου στη 
Γη, φωτογραφίες της ομάδας του καθ’ 
οδόν προς τον τόπο της προσγείωσης 
με δέκα ελικόπτερα.

«Η βία γεννά βία»
Ο Πάπας Φραγκίσκος καταδίκασε 

τις πρόσφατες επιθέσεις στη Νορβηγία, 
το Αφγανιστάν και τη Βρετανία, σε μια 
προφανή αναφορά στη δολοφονία του 
βουλευτή Ντέιβιντ Έιμες με μαχαίρι.

«Την περασμένη εβδομάδα πραγμα-
τοποιήθηκαν διάφορες επιθέσεις, για 
παράδειγμα στη Νορβηγία, το Αφγα-
νιστάν, την Αγγλία, οι οποίες προκάλε-
σαν πολλούς νεκρούς και τραυματίες», 
είπε στην εβδομαδιαία ευλογία του 
στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

«Εκφράζω την εγγύτητά μου στις 
οικογένειες των θυμάτων και προσεύ-
χομαι, παρακαλώ, να εγκαταλειφθεί ο 
δρόμος της βίας, που είναι πάντα μια 
απώλεια, μια ήττα για όλους. Ας θυμό-
μαστε ότι η βία γεννά τη βία», είπε.

Τουλάχιστον 41 άνθρωποι σκοτώ-
θηκαν και 70 τραυματίστηκαν σε επί-
θεση αυτοκτονίας σε τζαμί στο Καντα-
χάρ του Αφγανιστάν την Παρασκευή. 
Την Τετάρτη ένας άνδρας στη Νορβη-
γία σκότωσε πέντε άτομα με τόξο και 
βέλος, ενώ ο Ντέιβιντ Έιμες από το 
Συντηρητικό Κόμμα της Βρετανίας μα-
χαιρώθηκε επανειλημμένα σε επίθεση 
κατά τη διάρκεια συνάντησης με ψη-
φοφόρους. 

Θα μετρηθεί  
η «δύναμη»  
της Εκκλησίας 

Η συζήτηση του τεράστιου θέματος 
του δικαιώματος στην ευθανασία, που 
πρόκειται σύντομα να διεξαχθεί στην 
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 
Βουλής, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία 
να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σε 
σχέση με την παρέμβαση της Εκκλησίας 
στη δημόσια ζωή. Οι παρεμβάσεις και η 
αξία που δίνεται στην άποψή της σε το-
μείς όπως η Παιδεία είναι γνωστή, μένει 
να δούμε αν κάνουμε έστω βήματα μπρο-
στά.  

Από τις τοποθετήσεις επιστημόνων, 
νομικών και βουλευτών φαίνεται εκ 
πρώτης να βλέπουν με θετικό μάτι τη 
θεσμοθέτηση σχετικής νομοθεσίας, υπό 
αυστηρούς βέβαια όρους και προϋποθέ-
σεις. Από την άλλη, η Εκκλησία είναι ο 
μόνος φορέας που παρουσιάζεται κάθετα 
αντίθετος.  

Θα φανεί λοιπόν αν όντως το κράτος 
μας εξελίσσεται σε κοσμικό και ευρωπαϊ-
κό, όπως προσπαθούν να μας πείσουν δι-
άφοροι κατά καιρούς, ή αν παραμένουμε 
ένα θεοκρατικό και συντηρητικό κράτος.   

Κάκτος

Του
Τάσου Περδίου

Αφού δεν έχουν 
ψωμί, ας φάνε 
παντεσπάνι...

Την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει και γονατίζει 
χιλιάδες οικογενειών, την περασμένη Τετάρτη βγή-
κε στο κρατικό ραδιόφωνο ο πρόεδρος του Παγκύ-
πριου Συνδέσμου Αρτοποιών και είπε κάποια πολύ 
ενδιαφέροντα πράγματα. Αφού εξήγησε με νούμερα 
τις τεράστιες αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών, 
αναφέρθηκε στον αθέμιτο ανταγωνισμό από τις με-
γάλες υπεραγορές. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ 
οι φούρνοι είχαν απεριόριστο ωράριο και οι υπε-
ραγορές περιορισμούς στα ωράρια, τώρα έχουν οι 
υπεραγορές απεριόριστο ωράριο. Και επειδή έχουν 
τη δυνατότητα λόγω τζίρου, πωλούν τα ψωμιά μέχρι 
και κάτω του κόστους χρησιμοποιώντας τα ως κρά-
χτες για να προσελκύουν πελάτες και καλύπτουν τις 
απώλειες από τις πωλήσεις άλλων προϊόντων.

Πρόκειται για μια μίνι ακτινογραφία της χαώδους 
κατάστασης που έχει προκαλέσει στην οικονομία η 
πιο ανάλγητη κυβέρνηση στην ιστορία της Δημοκρα-
τίας. Είναι μια χαώδης και ασφυκτική κατάσταση για 
τη συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών και τις 
μικρές επιχειρήσεις και ταυτόχρονα ένας οικονομι-
κός παράδεισος για τους λίγους και μεγάλους. Και 
όλα ξεκινούν από την επίσημη πολιτική του κράτους.

Αυτή η κυβέρνηση δεν φέρει το βάρος της ευθύ-
νης μόνο επειδή έστρωσε το κόκκινο χαλί στις μεγά-
λες υπεραγορές για να καταβροχθίσουν την πίτα κυ-
βερνώντας με διατάγματα για τα ωράρια λειτουργίας, 
ωσάν και είμαστε στην περίοδο της αποικιοκρατίας. 
Φέρει ευθύνη και για την εκτόξευση των τιμών σε 
τέτοιο βαθμό που οι μικροί επιχειρηματίες δεν μπο-
ρούν να πουλήσουν επειδή δεν μπορούν ν’ ανταγω-
νιστούν τους μεγάλους.

Το λουκέτο στην Επιτροπή Σιτηρών που άφησε 
την αγορά έρμαιο στις ορέξεις των μεγαλεμπόρων, 
χωρίς καμία ρύθμιση και χωρίς κανένα έλεγχο με 
βάση τις ανάγκες της αγοράς, δεν είναι προϊόν παρ-
θενογένεσης.  Είναι παιδί αυτής της κυβέρνησης και 
μάλιστα καλά μελετημένο. Το γεγονός ότι όχι μόνο 
παραμένουμε εξαρτημένοι για τη λειτουργία της 
ατμομηχανής της οικονομίας από το πετρέλαιο αλλά 
πληρώνουμε και 200 εκατομμύρια για ρύπους δεν 
είναι μια ουρανοκατέβατη κατάσταση. Είναι μια θλι-
βερή πραγματικότητα, η μήτρα της οποίας βρίσκεται 
στο Προεδρικό και στην Πινδάρου.

Αυτή η κατάσταση ζούγκλας που βλέπουμε σήμε-
ρα στην αγορά, με τον πλήρη έλεγχο της οικονομίας 
από τα μονοπώλια και τα ολιγοπώλια είναι προϊόν 
πολιτικών ονειρώξεων δεκαετιών από το κόμμα 
που κυβερνά σήμερα. Σε αυτό πιστεύουν, αυτό πρε-
σβεύουν και αυτό προωθούν με την πολιτική τους. 
Την πλήρη αναρχία στην αγορά και την ασυδοσία 
από την οποία κερδισμένοι θα βγουν τα θηρία της 
ζούγκλας και όχι τα μικρά ζωάκια, τα οποία το πολύ 
πολύ να κρυφτούν για να μην τα φάνε μέχρι να πε-
θάνουν από την πείνα.

Αυτό είναι το θέμα. Ότι η κατάσταση στην οικονο-
μία, η ακρίβεια που θερίζει, τα καρτέλ στα καύσιμα, 
η πλήρης επικράτηση των μεγάλων επιχειρήσεων, 
η εξάρτηση των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα 
από τους μεγαλεμπόρους με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
για την αλυσίδα εφοδιασμού, όλα είναι τέκνα της 
νεοφιλελεύθερης πολιτικής στην οποία πίνει νερό η 
σημερινή κυβέρνηση. Συνεργατισμός, Κυπριακές Αε-
ρογραμμές, Επιτροπή Σιτηρών, ωράρια υπεραγορών, 
τράπεζες, παντού αφήνουν αυτό το μαύρο στίγμα.  Το 
γεγονός ότι το παντεσπάνι των λίγων και εκλεκτών 
προέρχεται από το στερημένο ψωμί των πολλών και 
κακομοίρηδων, ολίγον τους ενδιαφέρει...
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Επιβεβαιώνει Αναστασιάδη ο Τατάρ λέει η κυβέρνηση
Με τα όσα δήλωσε στην εφημερίδα «Η Κα-

θημερινή» ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τα-
τάρ, «ουσιαστικά επιβεβαιώνει τα όσα δηλώνει 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασι-
άδης και η πλευρά μας», αναφέρει ο κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος Μάριος Πελεκάνος, τονίζο-
ντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση εντείνει τις 
προσπάθειές της «προς πάσα κατεύθυνση, μέχρι 
να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα μας 
οδηγήσουν σε επανεκκίνηση των διαπραγμα-
τεύσεων, στο πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφί-
σματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και οι μέχρι 
σήμερα επιτευχθείσες συγκλίσεις». Ταυτόχρονα, 
ο κ. Πελεκάνος αναφέρει σε γραπτή του δήλωση 
ότι ο κ. Τατάρ επιβεβαιώνει επίσης «και το ότι 
είναι η τουρκοκυπριακή πλευρά που ευθύνεται 
για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα προχωρήσει 
ο ΓΓ των ΟΗΕ με το διορισμό ενός ειδικού απε-
σταλμένου, ως η συμφωνία κατά το γεύμα στη 
Νέα Υόρκη». «Επιβεβαιώνει, επίσης, πως είναι η 

στάση της τουρκοκυπριακής πλευράς το εμπό-
διο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, 
αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι εάν ο ΓΓ των 
ΗΕ προχωρήσει με το διορισμό, η τουρκοκυ-
πριακή πλευρά θα αρνηθεί να πάει στη συνά-
ντηση», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος. Ξεκάθαρα 

αναφέρει, επίσης, ο κ. Τατάρ, σύμφωνα με τον 
κ. Πελεκάνο, «ότι δεν επιθυμούν καμία εμπλο-
κή του Συμβουλίου Ασφαλείας στην προσπά-
θεια για την επανέναρξη του διαλόγου». Όπως 
επανειλημμένα έχει δηλώσει ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, προσθέτει ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος, «δεν υφίσταται κανένα θέμα αποδοχής 
των απαράδεκτων αξιώσεων της τουρκοκυπρι-
ακής πλευράς για αναγνώριση κυριαρχικών 
δικαιωμάτων στο παράνομο καθεστώς». «Ούτε 
η ελληνοκυπριακή πλευρά αλλά ούτε και η ΕΕ 
ή ο διεθνής παράγοντας τίθεται θέμα να αποδε-
χτούν την απαράδεκτη θέση της Τουρκίας και 
της τουρκοκυπριακής πλευράς για λύση δυο 
κρατών», τονίζει. Επιπλέον, ο κ. Πελεκάνος τονί-
ζει ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στο στόχο 
μας για μια λύση διζωνικής δικοινοτικής ομο-
σπονδίας, όπως προβλέπεται στα ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αλλά και 
στις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου».

Με στόχο να εκλείψει το φαινόμενο όπου 
πολίτες που εμβολιάστηκαν με την πρώτη δόση 
δεν εμβολιάστηκαν με την δεύτερη, καθώς εί-
χαν ήδη εξασφαλίσει το SafePass αλλά και την 
απαλλαγή από τη διενέργεια rapid τεστ κάθε 72 
ώρες, από σήμερα τίθενται σε ισχύ οι αλλαγές 
που αποφάσισε το Υπουργικό σε σχέση με το 
SafePass. Συγκεκριμένα, από σήμερα στους χώ-

ρους όπου η πρόσβαση προϋποθέτει την κατο-
χή SafePass τα άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω 
πρέπει να κατέχουν ένα εκ των πιστοποιητικό 
πλήρους εμβολιασμού, αποδεικτικό νόσησης 
COVID-19 τους τελευταίους 6 μήνες, ή πιστο-
ποιητικό αρνητικού PCR, ή rapid test, με ισχύ 72 
ωρών. Αλλαγές εφαρμόζονται και στις κινητές 
μονάδες rapid test του Υπουργείου Υγείας, στις 

οποίες πλέον δύναται να εξυπηρετούνται μόνο 
τα ανήλικα πρόσωπα μέχρι 17 ετών, τα άτομα 
ηλικίας 18 ετών και άνω, τα οποία τεκμηριωμέ-
να και με την απαιτούμενη έγκριση δεν μπορούν 
να υποβληθούν σε εμβολιασμό, τα άτομα που εμ-
βολιάζονται με την 1η δόση του εμβολίου, μόνο 
για την περίοδο που απαιτείται μεταξύ της 1ης 
και της 2ης δόσης του εμβολίου, τα άτομα που 

έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχή-
μα και τα άτομα που κατέχουν πιστοποιητικό 
ανάρρωσης εντός των τελευταίων 180 ημερών. 
Επιπλέον των πιο πάνω αποδεικτικών, υπενθυ-
μίζεται ότι όλοι οι πολίτες οφείλουν απαραίτητα 
να προσκομίζουν αποδεικτικό ταυτότητας (π.χ. 
Ταυτότητα, Άδεια Οδήγησης, Διαβατήριο, κτλ), 
για σκοπούς ταυτοποίησης.

SafePass μόνο σε πλήρως εμβολιασμένους από σήμερα

Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου
Μετά τις δύο συμφωνίες με ΗΠΑ και Γαλ-

λία, η ελληνική κυβέρνηση στρέφει το βλέμμα 
της στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, 
όπως μεταδίδουν ελλαδικά ΜΜΕ, ιδιαίτερα 
σημαντική είναι η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής 
Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου που θα πραγμα-
τοποιηθεί αύριο Τρίτη στην Αθήνα.

Ωστόσο οι συμμαχίες αυτές και οι ευρύτερες 
εξελίξεις που αποδομούν το τουρκικό αφήγημα 
της «Γαλάζιας Πατρίδας» έχουν εκνευρίσει την 
κυβέρνηση Ερντογάν, που για μια ακόμη φορά 
καταφεύγει σε διαστρέβλωση της πραγματικό-
τητας και απειλές.

Tόσο ο Πρόεδρος Ερντογάν όσο και ο αντι-
πρόεδρος της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι, με δηλώ-
σεις τους επέλεξαν να συντηρήσουν την ένταση 
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μη μπορώντας 
να κρύψουν τη δυσφορία τους για τις τελευ-
ταίες διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας, που 
είχαν ως αποτέλεσμα τη σύναψη συμφωνιών 
με ιδιαίτερη βαρύτητα με τις Ηνωμένες Πολι-

τείες και τη Γαλλία. Μάλιστα ο Ταγίπ Ερντογάν 
έκανε νέο άνοιγμα στις ΗΠΑ εκφράζοντας την 
πρόθεση της Τουρκίας να εγκαταλείψει το σχέ-
διο προμήθειας 100 μαχητικών αεροσκαφών 
F-35 και να αποδεχτεί την πρόταση των Αμερι-
κανών για την αγορά νέων F-16. 

Ο Ελλαδίτης Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος 
Δένδιας, θα συμμετάσχει σήμερα Δευτέρα στο 
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και 
αναμένεται να αναφερθεί στις προκλητικές και 
παράνομες ενέργειες της Τουρκίας. Μάλιστα 
διαμηνύει με συνέντευξή του στην Καθημερινή 
της Κυριακής πως όποιος σκεφτεί να επιτεθεί 
στην Ελλάδα θα πρέπει να λάβει υπόψη του 
ότι στη χώρα θα σταθμεύουν για μια πενταε-
τία αμερικανικά στρατεύματα. Παρά το γεγονός 
ότι, όπως τόνισε ο Νίκος Δένδιας, η επιστολή 
Μπάιντεν προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ως 
συνέχεια της ανανέωσης της αμυντικής συμ-
φωνίας με τις ΗΠΑ, αποτελεί μια μονομερή 
πολιτική δέσμευση των Αμερικανών στη στή-

ριξη της Ελλάδας και τη θωράκισή της από 
εξωτερικές απειλές, εντούτοις η απάντηση του 
εκπροσώπου του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Νεντ Πράις, 
σε σχετικό ερώτημα με την ένταση στις ελλη-
νοτουρκικές σχέσεις, μετά την ανανέωση της 
ελληνοαμερικανικής συμφωνίας για τις βάσεις, 
κινείται στην πάγια τακτική των των ίσων απο-
στάσεων. Σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, Νεντ Πρά-
ις, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υποστηρίζουμε 
τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση των εντά-
σεων στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμ-
βανομένης της συνέχισης των διερευνητικών 
συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Κατ’ 
αρχήν, ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη να επιλύ-
σουν θέματα θαλάσσιας οριοθέτησης ειρηνικά 
μέσω διαλόγου και σύμφωνα με το διεθνές δί-
καιο. Όπως γνωρίζετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες 
γενικά δεν λαμβάνουν θέση σχετικά με το πώς 
άλλα κράτη πρέπει να επιλύσουν τις διαφορές 
τους στα θαλάσσια σύνορα».

«Η τ/κ πλευρά ευθύνεται για 
για το μη διορισμό ενός ειδικού 

απεσταλμένου»

Ενημερώνει 
ο Δένδιας για 

τις προκλήσεις
Ο Ελλαδίτης Υπουργός 

Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, 
θα συμμετάσχει σήμερα 

στο Συμβούλιο Εξωτερικών 
Υποθέσεων της ΕΕ και 

αναμένεται να αναφερθεί στις 
προκλητικές και παράνομες 

ενέργειες της Τουρκίας.

Τα μηνύματα των ΗΠΑ και ο εκνευρισμός της Τουρκίας

Το Βαρώσι στην ατζέντα  
της συνόδου Ε.Ε.

Στο Λουξεμβούργο μετέβη ο Υπουργός 
Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης, όπου 
σήμερα Δευτέρα θα συμμετάσχει στη σύνοδο 
του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με επίσημη 
ανακοίνωση, υπό την ενότητα τρεχουσών 
υποθέσεων του Συμβουλίου αναμένεται να 
συζητηθούν, μεταξύ άλλων, και οι συνεχιζό-
μενες έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στην 
περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου, στη 
βάση και της σχετικής Δήλωσης της ΕΕ της 
27ης Ιουλίου 2021, ενώ ο Υπουργός Εξωτερι-
κών θα έχει την ευκαιρία να ενημερώσει και 
για τις πρόσφατες παράνομες ενέργειες της 
Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου.  Υπό την ίδια 
ενότητα, σημειώνεται, θα συζητηθούν επίσης 
οι τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν, τα Δυ-
τικά Βαλκάνια, καθώς επίσης η Κλιματική Δι-
πλωματία, ενόψει της επικείμενης Διάσκεψης 
COP26 που θα λάβει χώρα στη Γλασκόβη.

Νωρίτερα, τις εργασίες της συνόδου θα 
απασχολήσουν οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τις χώρες του Κόλπου και οι προ-
οπτικές για περαιτέρω ανάπτυξή τους, όπως 
και η Ανατολική Εταιρική Σχέση, ιδιαίτερα 
ενόψει και της ειδικής υπουργικής συνά-
ντησης που αναμένεται να πραγματοποιηθεί 
εντός Νοεμβρίου για προετοιμασία της Συνό-
δου Κορυφής που θα ακολουθήσει τον επό-
μενο μήνα.

Περαιτέρω, οι Υπουργοί Εξωτερικών ανα-
μένεται να ανταλλάξουν απόψεις για τις 
τελευταίες εξελίξεις στην Αιθιοπία, με επικέ-
ντρωση στην ανάγκη για παροχή ανθρωπιστι-
κής βοήθειας.

Πριν από την έναρξη των εργασιών του 
Συμβουλίου, ο κ. Χριστοδουλίδης θα παρα-
καθίσει σε πρόγευμα εργασίας που παραθέτει 
ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος 
Δένδιας, με προσκεκλημένη την Υπουργό 
Εξωτερικών της Λιβύης, Najla Mangoush.

Άνοιγμα Ερντογάν στις ΗΠΑ
Νέο άνοιγμα προς τις ΗΠΑ κάνει ο Τούρ-

κος Πρόεδρος, όπως εκφράστηκε στην πρό-
θεσή του η Τουρκία να αγοράσει να αγοράσει 
F-16.

Λίγο πριν την αναχώρησή του για τις αφρι-
κανικές χώρες, όπου θα πραγματοποιήσει πε-
ριοδεία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιβεβαίω-
σε ουσιαστικά ότι εγκαταλείπει το σχέδιο για 
την προμήθεια 100 μαχητικών αεροσκαφών 
F-35, λέγοντας ξεκάθαρα ότι η Άγκυρα θέλει 
να αγοράσει τα σύγχρονα F-16.

«Υπάρχει το ποσό που πληρώσαμε για τα 
F-35, όμως από τις ΗΠΑ ήρθε η πρόταση για 
F-16. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να κλεί-
σουμε το κενό για την άμυνα της χώρας μας. 
Θέλουμε να διευρύνουμε το στόλο μας στα 
μαχητικά αγοράζοντας νέα F-16», δήλωσε χα-
ρακτηριστικά o Ταγίπ Ερντογάν.
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Εσύ φοβάσαι τα φίδια; Τι θα έκανες αν 
έβλεπες μια αράχνη στο δωμάτιό σου; Τι γνω-
ρίζεις στ’ αλήθεια για την αλεπού; Ο τρόπος 
που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα ζώα σχε-
τίζεται άμεσα με τις αντιλήψεις που έχουν γι’ 
αυτά. Λανθασμένες αντιλήψεις και δεισιδαι-
μονίες για διάφορα ζώα του τόπου μας οδη-
γούν συχνά σε παράλογο φόβο και καταπολέ-
μηση των ζώων αυτών. 

Στο βιβλίο «Μύθοι και αλήθειες για τα 
ζώα της Κύπρου», το οποίο θα διανεμηθεί σε 
όλους τους μαθητές των Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων 
των δημοτικών σχολείων, συναντούμε έξι πα-
ρεξηγημένα είδη ζώων που ζουν στην Κύπρο: 
την αλεπού, τις νυχτερίδες, τα φίδια, το αν-
θρωποπούλι, τον σκαντζόχοιρο και τις αρά-
χνες. Μέσα από απλά κείμενα, πλαισιωμένα 
από παραστατική εικονογράφηση, αλλά και 
μια σειρά δημιουργικών εκπαιδευτικών δρα-
στηριοτήτων και παιχνιδιών, το βιβλίο επιχει-
ρεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους στην 
κατάργηση στρεβλώσεων και λανθασμένων 
αντιλήψεων που επικρατούν σε σχέση με 
αυτά και παράλληλα να συμβάλει στην καλ-
λιέργεια του σεβασμού και στην προστασία 
τους, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εξαφάνισής 
τους.

Μιλώντας στη «Χαραυγή» ο εκ των συντε-
λεστών του βιβλίου, λειτουργός του Υπουρ-
γείου Γεωργίας, Χάρης Νικολάου, επεσήμανε 
ότι η ανάγκη για αυτό το βιβλίο προέκυψε δι-
ότι η κοινωνία μας έχει εσφαλμένα την αντί-
ληψη για πολλά είδη ζώων ότι είναι επικίν-
δυνα ή ότι μπορεί να προκαλέσουν κακό, κάτι 
που πολλές φορές οδηγεί σε ανεξέλεγκτες 
θανατώσεις ειδών, τα οποία στην πραγματι-
κότητα είναι ωφέλιμα. Τόνισε ότι αυτό είναι 
επικίνδυνο διότι μειώνεται ο πληθυσμός τους 
σε επίπεδα που μπορεί να οδηγήσουν εν τέλει 
στην εξαφάνισή τους. Γι’ αυτό, συνέχισε, γί-
νεται μεγάλη προσπάθεια «να αντικρούσου-
με τους μύθους και να αλλάξουμε “μυαλά”», 
σημειώνοντας ότι ο καλύτερος τρόπος για 
να γίνει αυτό είναι από την παιδική ηλικία. 
Όπως εξήγησε, από παιδική ηλικία δυστυχώς 
μαθαίνουμε πως «το φίδι μπορεί να μας φάει, 
η αράχνη είναι επικίνδυνη, η αλεπού είναι 
πονηρή». Μέσω αυτού του βιβλίου, τόνισε, 

επιχειρούμε, με επιστημονικό τρόπο, να αλ-
λάξουμε αυτές τις εσφαλμένες πεποιθήσεις. 

Κληθείς να αναφέρει κάποιους μύθους 
που καταρρίπτονται στο βιβλίο, ο κ. Νικολάου 
σημείωσε για παράδειγμα το ανθρωποπούλι, 
όπου «σύμφωνα με το μύθο, όταν κλαίει τη 
νύχτα είναι προμήνυμα ότι είναι κακό και κά-
ποιος θα πεθάνει, ενώ στην πραγματικότητα 
το ανθρωποπούλι είναι νυχτόβιο και δραστη-
ριοποιείται τη νύχτα, ενώ ο ήχος που ακούμε 
είναι ο τρόπος επικοινωνίας των νεοσσών 
με τους ενήλικες». Αναφορικά με τις νυχτε-
ρίδες, επεσήμανε πως «υπάρχει ο μύθος ότι 
μπλέκονται στα μαλλιά των ανθρώπων, ενώ 
η νυχτερίδα ποτέ δεν πλησιάζει τον άνθρωπο, 
καθώς κινείται με ηχοεντοπισμό, για αυτό δεν 
κτυπά πουθενά, πόσω μάλλον στα μαλλιά του 
ανθρώπου».

Ο κ. Νικολάου υπογράμμισε πως το βιβλίο 
και οι πληροφορίες που περιέχει είναι εξί-
σου χρήσιμες και για ενήλικες. Όπως είπε, 
καταρρίπτονται συνολικά 30 μύθοι με επι-
στημονικό τρόπο. Σε σχέση με το αν υπάρχει 
σκέψη το βιβλίο να διατεθεί και στα βιβλιο-
πωλεία, επεσήμανε πως ήδη έχει δοθεί οδη-

γία να διανεμηθεί στις τάξεις Δημοτικού που 
έχουν καθοριστεί, ενώ εξαιτίας της ζήτησης 
που φαίνεται να υπάρχει, ενδεχομένως να 
γίνεται μια δεύτερη έκδοση που θα διατίθε-
ται μέσω των βιβλιοπωλείων ή οργανωμέ-
νων συνόλων. 

Το βιβλίο αποτελεί συνεργασία του Υπουρ-
γείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού (Μονάδα Εκπαίδευσης για το 
Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη). Σε 
ανακοίνωσή του, το αρμόδιο υπουργείο ανα-
φέρει πως η παρούσα έκδοση είναι το απο-
τέλεσμα της συνεργασίας του ΥΠΠΑΝ με το 
Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ), σημειώνοντας 
πως για την έκδοσή του εργάσθηκαν λει-
τουργοί της Μονάδας για την Εκπαίδευση για 
το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη 
(ΕΠΑΑ) στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όπως 
επίσης και λειτουργοί του ΥΓΑΑΠ.

 «Το βιβλίο μπορεί να αξιοποιηθεί με ποι-
κίλους τρόπους στο σχολείο, στο σπίτι, στο 
πεδίο κ.λπ. παρέχοντας μοναδικές εμπειρίες 
δημιουργικής μάθησης και ευαισθητοποίη-

σης σε μικρούς και μεγάλους, που σχετίζο-
νται με την προστασία της βιοποικιλότητας 
του τόπου μας», αναφέρεται.

 Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η 
παρούσα έκδοση αποτελεί χαρακτηριστικό 
παράδειγμα διεπιστημονικής συνεργασίας 
επιστημόνων από ποικίλα πεδία (βιοποικιλό-
τητας, προστασίας και διατήρησης της φύσης, 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης) αλλά και κοι-
νής προσπάθειας φορέων και υπηρεσιών του 
δημοσίου για παραγωγή εκπαιδευτικών και 
μαθησιακών εργαλείων υψηλής ποιότητας.
Συντελεστές: 
Συγγραφή κειμένων: Μαρίνα Μιχαηλί-

δου-Καδή, Χάρης Νικολάου. Συγγραφή εκ-
παιδευτικών δραστηριοτήτων: Άννα Σεργίου, 
Θάλεια Μιχαήλ, Κυριάκος Κεφάλας, Κων-
σταντίνος Φάνης, Νικόλας Παπανικόλας, 
Σιμόνη Πορτακίδου. Εικονογράφηση: Ερμίνα 
Εμμανουήλ. Φωτογραφίες: Χάρης Νικολάου, 
Σχεδιασμός/επιμέλεια: Θεόδωρος Κακουλλής. 
Γλωσσική επιμέλεια: Βέρα Ιωάννου. Γενική 
εποπτεία: Αραβέλλα Ζαχαρίου. Συντονισμός: 
Χρίστος Παρπούνας.

Ειρηναίος Πίττας

«Μύθοι και Αλήθειες» για έξι «παρεξηγημένα» είδη ζώων
Ένα βιβλίο για μικρούς, πλην όμως εξίσου χρήσιμο και για μεγάλους

Απαράδεκτο και εγκληματικό χαρακτηρί-
ζει ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άντρος Καυκα-
λιάς, το γεγονός ότι δύο μήνες σχεδόν μετά 
την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία δεν 
έχουν λειτουργήσει τα Κρατικά Ινστιτούτα 
επιμόρφωσης. 

Το όλο ζήτημα με τα προβλήματα των ΚΙΕ 
αναμένεται να συζητηθεί στην Επιτροπή Παι-
δείας της Βουλής, με τους αρμόδιους να κα-
λούνται να δώσουν απαντήσεις. 

Το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στην τε-
ράστια καθυστέρηση που παρατηρείται στην 
έναρξη των μαθημάτων που προσφέρονται 
στα ΚΙΕ, επισημαίνει ο Α. Καυκαλιάς, σε μια 
περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τους μαθητές 
και τις μαθήτριες. Επίσης, όπως σημειώνει, 
για τους τελειόφοιτους φέτος η χρονιά σημα-
τοδοτείται από τρεις ξεχωριστές εξεταστικές 
δοκιμασίες, συνεπώς ήδη έχει χαθεί πολύ-
τιμος χρόνος, ενώ δημιουργούνται εκ των 
πραγμάτων μαθητές/τριες δύο ταχυτήτων ή 
και περισσοτέρων. Τα μαθήματα στα ΚΙΕ θα 
πρέπει να ξεκινούν μαζί με τα μαθήματα των 

δημοσίων σχολείων, αναφέρει ο Α.Καυκα-
λιάς. 

Επίσης σημειώνει ότι δεν πρέπει να ξεχνά-
με γενικότερα τα προβλήματα που υπάρχουν 
στα ΚΙΕ, όπως είναι το καθεστώς εργοδότη-
σης με την αγορά υπηρεσιών. 

«Παρατηρούμε μια γενική αναλγησία από 
πλευράς κυβέρνησης που οδηγεί το θεσμό σε 
παρακμή. Υπήρχε το ζήτημα με το καθεστώς 
των εκπαιδευτικών και έρχεται τώρα το ζήτη-
μα με την καθυστέρηση να υποσκάψει περαι-
τέρω το θεσμό». 

Ερωτηματικό επίσης παραμένει πόσοι 
μαθητές και πόσες μαθήτριες τελικά θα συμ-
μετάσχουν στον εν λόγω θεσμό, αφού ενδε-
χομένως ένας αριθμός να έχει ψάξει λύσεις 
αλλού. 

«Με αυτή την αναλγησία θυματοποιούνται 
παιδιά και τίθενται σε δυσμενή θέση και υφί-
στανται διάκριση σε μια πολύ δύσκολη περί-
οδο».

Πάντως έντονος προβληματισμός υπάρχει 
από πλευράς εκπαιδευτικών εργαζόμενων 
στα ΚΙΕ αλλά και γονιών για την καθυστέ-
ρηση, αφού είναι μέσα Οκτωβρίου και ακόμη 
δεν υπάρχει ένδειξη για το χρόνο έναρξης 
μαθημάτων, πλήττοντας έτσι ανεπανόρθωτα 
τη μάθηση των παιδιών που έχουν εγγραφεί 
σε αυτό το απογευματινό πρόγραμμα του ΥΠ-

ΠΑΝ και την ίδια την αξιοπιστία του θεσμού 
των ΚΙΕ.

Μάλιστα ο Σύνδεσμος των εκπαιδευτικών 
των ΚΙΕ επισημαίνει πως ακόμα δεν έχουν 
αναθέσει τμήματα στους επιτυχόντες εκπαι-
δευτικούς μετά την προκήρυξη του Ιούλη του 
2021. «Αργοπορία που στοιχίζει τόσο στους 
μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς, οι 
οποίοι εργάζονται κάτω από το καθεστώς της 
αγοράς υπηρεσιών χωρίς να έχουν εισόδημα 
από τον Απρίλη του 2021, με αποτέλεσμα να 
οδηγούνται στη φτώχεια και την εξαθλίωση». 
«Μαθητές οι οποίοι έχουν εγγραφεί για να 
παρακαθίσουν τις Παγκύπριες εξετάσεις είναι 

σαφέστατα σε δυσμενέστερη θέση, εφόσον 
έχουν απωλέσει αρκετών εκ των μαθημάτων, 
με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να τύχουν 
μιας δίκαιης αξιολόγησης που θα τους δώσει 
τα επιθυμητά αποτελέσματα», συμπληρώνει.

Επιπλέον, λέει, μαθητές χαμηλών κοινω-
νικών στρωμάτων, οι οποίοι εγγράφονται στα 
ΚΙΕ λόγω του κοινωνικού έργου που επιτε-
λούν, πέραν του εκπαιδευτικού, στερούνται 
του βασικού δικαιώματος της ίσης εκπαίδευ-
σης, δημιουργώντας έτσι μαθητές δύο ταχυ-
τήτων τόσο σε μαθησιακό όσο και σε κοινω-
νικό επίπεδο. 

Ελένη Κωνσταντίνου

Υπόσκαψη του θεσμού των ΚΙΕ

Απαράδεκτη και εγκληματική 
η καθυστέρηση στην έναρξη 

των μαθημάτων
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Η φωνή ενός πουλιού είναι το μόνο που 
μπορεί να ακούσεις στον Άγιο Σωζόμενο, το 
μόνο που μπορεί να διασχίσει τη σιωπή που 
συντροφεύει τον τόπο ετούτο που παραμένει 
έρημος και εγκαταλελειμμένος. Μια σιωπή 
όμως τόσο διαπεραστική που δεν σε αφή-
νει να ησυχάσεις. Αν και ο Άγιος Σωζόμενος 
βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη Λευ-
κωσία, ανάμεσα στα χωριά Γέρι και Ποταμιά, 
εντούτοις η μαγεία από τη μια αλλά και η 
θλίψη που το περιβάλλουν είναι δύσκολο να 
αποτυπωθούν στο άψυχο χαρτί.

Ζωή σε αυτό το μέρος υπήρχε στο πρόσφα-
το παρελθόν, όπου οι Τουρκοκύπριοι, κυρίως, 
και οι Ελληνοκύπριοι κάτοικοι διαβιούσαν 
μαζί ειρηνικά και χωρίς προβλήματα. Αλλά, 
όπως και η μοίρα του υπόλοιπου τόπου μας, 
θέλησε με παρεμβάσεις τρίτων, όπως προ-
κύπτουν μέσα από ιστορικές μαρτυρίες, να 
σημαδευτεί με αίμα και στο τέλος να αφεθεί 
στην ερήμωση, την εγκατάλειψη και το χρόνο 
που συνεχίζει να το κτυπά αλύπητα.

Κάποτε στο μέρος ετούτο γυναίκες έπιναν 
το καφέ τους, άνδρες δούλευαν πλάι-πλάι 
για το μεροκάματό τους, έφηβοι ερωτεύο-
νταν στον ίσκιο κάποιου δέντρου. Το μόνο 
που απέμεινε πλέον είναι τα χαλάσματα από 
τα σπίτια, τις εκκλησιές, το σχολείο και τα 
απομεινάρια από το πληθάρι, που παραμένει 
σποραδικά να στέκει σε πείσμα των χρόνων 
και της φθοράς.

Αν και το τουρκοκυπριακό χωριό αυτό φέ-
ρει το όνομα ενός Αγίου, αργότερα, το 1958, 
οι κάτοικοι του έδωσαν και το όνομα Αρπαλίκ 
-τόπος κριθαριού. Όπως καταγράφεται, η βα-
σίλισσα της Κύπρου Αικατερίνη Κορνάρο επι-
σκέφθηκε το χωριό και έκτισε την εκκλησία 
του Αγίου Μάμα, όπου σήμερα διακρίνονται 
κάποια από τα απομεινάρια της.

Επίσης, όπως αναφέρεται, ο Άγιος Σωζό-

μενος σε ένα σκληρό βράχο λάξεψε το ασκη-
τικό του καταφύγιο. Στο βάθος της σπηλιάς 
βρίσκεται ο τάφος του Αγίου που λαξεύτηκε 
από τον ίδιο. Στο σπήλαιο διακρίνονται τοι-
χογραφίες από τον 11ο μέχρι και τον 16ο 
αιώνα.

Στο χωριό βρίσκεται και το ξωκλήσι του 
Αγίου Σωζόμενου. Το μονόκλιτο εκκλησά-
κι του Αγίου Σωζόμενου πιθανόν κτίστηκε 
μεταξύ του 15ου και 16ου αιώνα. Αξίζει να 
αναφερθεί πως ακόμη και σήμερα υπάρχουν 
απομεινάρια του ναού, τα οποία είναι γοτθι-
κού ρυθμού.

Σημαντική αναφορά αποτελούν και τα 
ερείπια δύο βυζαντινών νερόμυλων στην 

ανατολική όχθη του ποταμού Άλυκου. Είναι 
κτισμένοι με πέτρα της περιοχής, όπως με 
αυτήν του αρχαιότερου νερόμυλου που βρί-
σκεται στην Ποταμιά.

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις των κατοίκων, 
αυτές ήταν άριστες, με τους χριστιανούς και 
τους Οθωμανούς να συμβιώνουν αρμονικά.

Με το πέρασμα του χρόνου οι Ελληνο-
κύπριοι κάτοικοι ήταν λιγοστοί σε σχέση με 
τους Τουρκοκυπρίους. Συγκεκριμένα, από 
το 1800 το χωριό ήταν μεικτό, ενώ μέχρι το 
1830 οι Τουρκοκύπριοι υπερτερούσαν των 
Ελληνοκυπρίων. Σύμφωνα με την απογραφή 
του 1960, είχε 172 Τούρκους και 25 Έλληνες 
κατοίκους.

Οι δικοινοτικές ταραχές όμως του 1963- 
1964 έφεραν και το γεωγραφικό διαχωρισμό.

Σύμφωνα με τον Μάρτιν Πάκαρτ, πρώην 
αξιωματικό του Βρετανικού Βασιλικού Ναυ-
τικού, σε συνέντευξη που είχε παραχωρή-
σει στον δημοσιογράφο Κώστα Γενάρη, στο 
πλαίσιο της εκπομπής του Ανοικτοί Φάκελοι 
(ΡΙΚ), αναφέρει πως στις 22 Δεκεμβρίου του 
1964 ένα αυτοκίνητο με μεικτή αστυνομική 
δύναμη μετέβη στο χωριό για να ελέγξει τις 
εργασίες που γίνονταν σε αντλιοστάσιο νερού 
που παρείχε νερό στο Πυρόι. Το όχημα έπεσε 
σε ενέδρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 
και οι 5 αστυνομικοί που επέβαιναν σε αυτό, 
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι. Σύμφωνα 
με τις δικές του εκτιμήσεις, πίσω από αυτό το 
γεγονός κρύβονταν ξένα στοιχεία που ήθελαν 
να δημιουργήσουν προβλήματα ανάμεσα στις 
δυο κοινότητες. Ακολούθησε δεύτερη ενέ-
δρα στις αρχές Φεβρουαρίου. Αυτή τη φορά 
στο όχημα επέβαιναν μόνο Ελληνοκύπριοι 
αστυνομικοί, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 
κάποιοι από αυτούς. Επρόκειτο για προβο-
κάτσια. Όπως αναφέρουν και δημοσιεύματα 
της εποχής, είχε προηγηθεί η εξαφάνιση ενός 
Τουρκοκύπριου βοσκού με το κοπάδι του, ενώ 
2-3 άλλοι με ατομική πρωτοβουλία θέλησαν 
να εκδικηθούν το γεγονός αυτό. Μετά ακο-
λούθησε η μάχη του Αγίου Σωζόμενου, όπου 
υπήρξαν νεκροί Τουρκοκύπριοι. Η πλειοψη-
φία των Τουρκοκύπριων κατοίκων μεταφέρ-
θηκαν στη Λουρουτζίνα, στο Πυρόι και στην 
Ποταμιά. Οι Ελληνοκύπριοι λιγοστοί κάτοικοι 
μετά την εγκατάλειψή του από τους Τουρκο-
κυπρίους αποφάσισαν και αυτοί να φύγουν. 
Δεν ήθελαν να μείνουν μόνοι τους στο μέρος 
αυτό. Έτσι σιγά-σιγά ο Άγιος Σωζόμενος -το 
Αρπαλίκ- ο τόπος του κριθαριού που κάποτε 
ήταν γεμάτος με ζωή, ερημώθηκε.

Κείμενο-Φωτογραφίες: Ελένη Κωνσταντίνου

Άγιος Σωζόμενος: Εκεί όπου σταμάτησε ο χρόνος
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λακατάμιας χαρακτηρίζει τα ακόλουθα μηχανοκίνητα οχήματα εγκατα-
λελειμμένα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 92Α του περί Δήμων Νόμου του 1985 μέχρι 
2020 και καλεί τους ιδιοκτήτες τους και τους ιδιοκτήτες των χώρων που βρίσκονται τα εγκα-
ταλελειμμένα μηχανοκίνητα οχήματα για την απομάκρυνσή τους. Σε περίπτωση παράλειψης ή 
αμέλειάς τους, το Δημοτικό Συμβούλιο θα προβεί στη διάθεση τους για κάλυψη των εξόδων του.
 
Κωδικός	 Περιγραφή	 Αριθμός	 Χώρος	που	βρίσκονται
	 Οχήματος	 Εγγραφής	 (τοπογραφικά	στοιχεία-	οδός)

44/2021 Honda KJB 609 Χώρος Πρασίνου οδός Ελπίδας 
   Φ/Σ. 30/11E2/D τεμάχιο 4096
45/2021 SUBARU KQB 547 Οδός Λέσβου 6 στο δρόμο
46/2021 AUDI KJR 160 Οδός Λήμνου στο πεζοδρόμιο  
   χώρος πρασίνου 
   Φ/Σ. 30/12W2/D τεμάχιο 1124 
47/2021 MITSUBISHI DAR 38 Οδός Λήμνου 
   Φ/Σ. 30/12W2/D τεμάχιο 1126
48/2021 MITSUBISHI YBT 8733 Οδός Αρχ. Κυπριανού 4 Φ/Σ. 1021V05   
  block 01  τεμάχιο 571
49/2021 BMW HHT 087 Οδός Ξάνθης Φ/Σ. 30/20W2/Β τεμάχιο 412
50/2021 HONDA ENH 626 Οδός Δημήτρη Χάματσου Φ/Σ. 1021V05   
  block 01  τεμάχιο 720
51/2021 MAZDA YM 490 Οδός Αγίου Γεωργίου 5 στο δρόμο
52/2021 MERCEDES KSL 625  Λεωφ. Αγίου Γεωργίου 65 
   Φ/Σ. 30/12W2/D τεμάχιο 4705
53/2021 HONDA HXA 746  Λεωφ. Αγίου Γεωργίου 65 30/12W2/D   
   τεμάχιο 4705
54/2021 VOLKSWAGEN EBA 815 Οδός Φρύνης 
   Φ/Σ. 30/20W1/D τεμάχιο 2969
55/2021 PEUGEOT ΕΡΜ 141 Οδός Φρύνης 
   Φ/Σ. 30/20W1/D τεμάχιο 2969
56/2021 PEUGEOT ΗΕΤ 954 Οδός Φρύνης 
   Φ/Σ. 30/20W1/D τεμάχιο 2969
57/2021 RENAULT ΗΗΚ 632 Οδός Φρύνης 
   Φ/Σ. 30/20W1/D τεμάχιο 2969
58/2021 TOYOTA EHM 919 Οδός Φρύνης 
   Φ/Σ. 30/20W1/D τεμάχιο 2969
59/2021 MITSUBISHI EPZ 627 Οδός Φρύνης 
   Φ/Σ. 30/20W1/D τεμάχιο 2969
60/2021 MITSUBISHI EYB 816 Οδός Φρύνης 
   Φ/Σ. 30/20W1/D τεμάχιο 2969
61/2021 MERCEDES UQ 948 Οδός Φρύνης 
   Φ/Σ. 30/20W1/D τεμάχιο 2969
62/2021 HONDA HTZ 069 Οδός Ελπίδας 
   Φ/Σ. 30/11Ε2/D Τεμάχιο 4096
63/2021 FORD CAY 190 Οδός Αγίου Μάρωνα 15 – χώρος 
   πρασίνου στο δρόμο 
   Φ/Σ. 30/11E2/D τεμάχιο 2880
64/2021 HONDA HBZ 319  Λεωφ. Γεωργίου 102
   απέναντι στο δρόμο
65/2021 MITSUBISHI HBH 964 Λεωφόρος Αγίου Γεωργίου 
   Φ/Σ. 30/12W2/D τεμάχιο 1146
66/2021 HONDA HZT 570 Λεωφόρος Αγίου Γεωργίου 
   Φ/Σ. 30/12W2/D τεμάχιο 1146
67/2021 FIAT VAN HBA 940 Οδός Σύρου Φ/Σ. 30/12W2/D 
   τεμάχιο 1145
68/2021 MAZDA HBP 594 Οδός Σύρου Φ/Σ. 30/12W2/D 
   τεμάχιο 1145
69/2021 FORD TRANSIT Χωρίς αριθμό Οδός Εύβοιας Φ/Σ. 30/12W2/D
  χρώμα άσπρο τεμάχιο 1071
70/2021 MORRIS EJ 573 Οδός Λέσβου Φ/Σ. 30/12W2/D 
   τεμάχιο 2009
71/2021 NISSAN EEE 57 Φ/Σ. 30/12W2/D τεμάχιο 1122
72/2021 MERCEDES YN 86 Οδός Σποράδων 
   Φ/Σ. 30/12W2/D τεμάχιο 1106
73/2021 PEUGEOT CAV 760 Οδός Αμοργού 12Α 
   Φ/Σ. 30/11E2/D τεμάχιο 3264
74/2021 NISSAN BAC 960 Οδός Σκιάθου Φ/Σ. 30/12W2/D 
   τεμάχιο 1015
75/2021 HONDA YR 748 Οδός Όλγας Φ/Σ. 30/11Ε2/D 
   τεμάχιο 2732
76/2021 FORD TRANSIT EΝM 701 Οδός Κω 13 Φ/Σ. 30/12W1/D 
   τεμάχιο 899
77/2021 SUBARU Chassis number  Οδός Κω 27
  5E5 - 136970 Φ/Σ. 30/12W1/D τεμάχιο 786
78/2021 VOLKSWAGEN HNM 796 Οδός Κω 31 Φ/Σ.
   Φ/Σ. 30/12W1/D τεμάχιο 790
79/2021 MERCEDES KKT 518 Οδός Κω 31 Φ/Σ. 30/12W1/D τεμάχιο 790
80/2021 MITSUBISHI KPF 968 Οδός Κω 31 Φ/Σ. 30/12W1/D τεμάχιο 790
81/2021 PEUGEOT KNB 846 Οδός Κω 31 Φ/Σ. 30/12W1/D τεμάχιο 790
82/2021 VOLKSWAGEN EEY 706 Οδός Καλύμνου Φ/Σ. 30/12W1/D 
   τεμάχιο 3378
83/2021 VOLKSWAGEN EPX 955 Οδός Κέρκυρας Φ/Σ. 30/12W1/D 
   τεμάχιο 1604
84/2021 RENAULT KHJ 680 Οδός Μεσσήνης Φ/Σ. 30/12W1/D 
   τεμάχιο 3061
85/2021 HONDA KHN 261 Οδός Κυκλάδων 82 στο δρόμο

ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
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Διπλάσιες πιθανότητες για «κακή έκβαση»  
του ασθενούς με γρίπη και κορονoϊό

Καμπανάκι κινδύνου για το «κοκτέιλ» γρί-
πης και κορονοϊού κρούουν οι ειδικοί, επα-
ναλαμβάνοντας  πως μόνο με το εμβόλιο θα 
αποφύγουν τη βαριά νόσηση.

Για το εκρηκτικό κοκτέιλ γρίπης και κο-
ρονοϊού μίλησε και ο καθηγητής Παθολογί-
ας του πανεπιστημίου Πατρών, Χαράλαμπος 
Γώγος, τονίζοντας ότι αν κάποιος νοσήσει και 
από τους δύο ιούς, οι πιθανότητες για «κακή 
έκβαση» διπλασιάζονται.

«Η επιδημιολογική πίεση από τον κορο-
νοϊό παραμένει σημαντική και αν σε αυτή 
προστεθεί και η γρίπη, προφανώς και η νο-
σηρότητα θα αυξηθεί. Παράλληλα, υπάρχει ο 
κίνδυνος κάποιος να νοσήσει και από τα δύο 
νοσήματα και σε αυτή την περίπτωση η πιθα-
νότητα να έχει ο ασθενής κακή έκβαση, σχε-
δόν διπλασιάζεται», δήλωσε χαρακτηριστικά 
μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι πρέπει ο κό-
σμος να εμβολιαστεί και για τον ιό της γρίπης 
και για τον κορονοϊό, ώστε να αποφευχθεί η 
συνύπαρξη των δύο επιδημιών.

«Πέρσι το αποφύγαμε αυτό, γιατί ο κόσμος 
εμβολιάστηκε για τη γρίπη και είχαμε την 
καλύτερη εμβολιαστική κάλυψη. Αν προσθέ-
σουμε και την προφύλαξη που υπήρχε με τις 
μάσκες, καταφέραμε να εξαφανίσουμε σχε-
δόν τη γρίπη», κατέληξε.

Έρχεται εποχικό ξέσπασμα  
της γρίπης

Επανεμφάνιση της γρίπης -και μάλιστα 
σε μεγάλη κλίμακα- βλέπουν για τον φετι-
νό χειμώνα και οι Αμερικανοί επιστήμονες, 
οι οποίοι δεν αποκλείουν ότι και τα επόμε-
να χρόνια θα υπάρξουν εποχικά ξεσπάσματα 
της γρίπης, ακριβώς επειδή στη διάρκεια της 
πανδημίας η γρίπη σχεδόν εξαφανίστηκε.

Οι ερευνητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας 
Mailman του Πανεπιστημίου Κολούμπια της 
Νέας Υόρκης, οι οποίοι έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο περιοδικό Λοιμωξιολογίας 
«Journal of Infectious Diseases», ανέπτυξαν 
ένα μοντέλο που θεωρεί αρκετά πιθανό ένα 
μαζικό ξέσπασμα γρίπης λόγω της χαλάρω-
σης των μέτρων προφύλαξης κατά του κορο-
νοϊού σε δημόσιους χώρους.

Γι’ αυτό, όπως τόνισε ο επικεφαλής ερευ-
νητής, επίκουρος καθηγητής Επιστημών Πε-

ριβαλλοντικής Υγείας, Σεν Πέι, «φέτος είναι 
πιο σημαντικό από ποτέ να κάνει κανείς το 
αντιγριπικό εμβόλιο. Μολονότι είναι σωστό 
να εστιάζει κάποιος στην προστασία του από 
την Covid-19, δεν πρέπει να ξεχνά τη γρίπη, 
που μπορεί επίσης να αποβεί μοιραία». 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστη-
μόνων, όσο περισσότερο χρόνο υπήρχαν σε 
μία χώρα ή περιοχή περιοριστικά μέτρα κατά 
του κορονοϊού, πριν αρθούν πιο πρόσφατα 
χάρη στους εμβολιασμούς, τόσο μεγαλύτε-
ρος αριθμός ανθρώπων θα είναι φέτος, αλλά 
και τα επόμενα χρόνια, ευάλωτος στη γρίπη. 
Επιπροσθέτως, η παγκόσμια καταστολή της 
δραστηριότητας των ιών της γρίπης, κάτι 
που αποτέλεσε θετική «παρενέργεια» της 
προφύλαξης από τον κορονοϊό, καθιστά πιο 
δύσκολο να γίνει πρόβλεψη ποια στελέχη 
της γρίπης θα κυκλοφορήσουν περισσότερο, 
με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η ανάπτυξη 
αποτελεσματικών αντιγριπικών εμβολίων. Εί-
ναι μάλιστα πιθανό να «σηκώσουν κεφάλι» 
πολλαπλά στελέχη της γρίπης ταυτόχρονα, 
συμβάλλοντας σε ένα χειρότερο ξέσπασμα.

Πώς θα ξεχωρίσετε τα συμπτώματα 
κορονοϊού-γρίπης –  
Έξι διευκρινίσεις

Η αλήθεια είναι πως πολλά από τα συ-
μπτώματα της γρίπης και της Covid-19 ταυ-
τίζονται.

Πυρετός, κόπωση και πόνος μπορεί να εμ-
φανιστούν και στις δυο περιπτώσεις.

Τα πιο ήπια συμπτώματα μιας πρωτοπο-
ριακής λοίμωξης Covid-19 σε εμβολιασμένα 
άτομα -μερικές φορές συμπεριλαμβανομένης 
της καταρροής ή του φταρνίσματος- μπορούν 
να κάνουν ακόμη πιο δύσκολο να γίνει διά-
κριση μεταξύ των δύο ασθενειών, ή από κρυ-
ολόγημα ή αλλεργίες.

Τι συμβουλεύουν όμως οι γιατροί, σύμ-
φωνα με την The Wall Street Journal, σχε-
τικά με τη διάκριση της Covid-19 και άλλων 
ασθενειών και τι πρέπει να κάνετε εάν είστε 
άρρωστοι;

1) Συγκρίνοντας τις διαφορές που 
έχουν οι breakthrough μολύνσεις (σε 
εμβολιασμένους) με κορονοϊό με τη γρί-
πη, το κοινό κρυολόγημα ή άλλες ασθέ-
νειες.

Τα συμπτώματα των λοιμώξεων από 
Covid-19 σε εμβολιασμένα άτομα είναι συνή-
θως πιο ήπια και μικρότερα σε διάρκεια από 
ό,τι σε άτομα που δεν είναι εμβολιασμένα. Η 
μειωμένη νοσηρότητα μπορεί να κάνει τα συ-
μπτώματα να μοιάζουν περισσότερο με γρί-
πη ή κρυολόγημα. Τα συμπτώματα σε πρώτο 
στάδιο μπορεί να περιλαμβάνουν καταρροή, 
κόπωση και βήχα.

Ένα σύμπτωμα που είναι συνήθως χαρα-
κτηριστικό της Covid-19 είναι η απώλεια γεύ-
σης ή οσμής. «Τα κλινικά συμπτώματα και τα 
σημάδια της γρίπης και του Covid-19 είναι 
σχεδόν πανομοιότυπα αν εξαιρέσεις τη διαφο-
ρά στην απώλεια όσφρησης και γεύσης», λέει 
ο Daniel Uslan, επικεφαλής πρόληψης λοιμώ-
ξεων στο UCLA Health του Λος Άντζελες. 

Ωστόσο, οι μολύνσεις από τον Covid-19 
δεν προκαλούν πάντα απώλεια γεύσης ή 
οσμής. Επομένως, οι άνθρωποι δεν πρέπει 
να υποθέτουν ότι είναι απαλλαγμένοι από 
τον κορονοϊό εάν εξακολουθούν να διατη-
ρούν αυτές τις αισθήσεις. Είναι σημαντικό 
να υποβληθείτε σε εξετάσεις σύμφωνα με τις 
οδηγίες του γιατρού σας για να προσδιορίσε-
τε την αιτία των συμπτωμάτων σας, λένε οι 
επιστήμονες.

2) Τι μπορεί να σηματοδοτεί η περί-
οδος επώασης για μια πιθανή ασθένεια;

Με το αρχικό στέλεχος του κορονοϊού, τα 
συμπτώματα συνήθως έπαιρναν περισσότερο 
για να εκδηλωθούν απ’ ό,τι συμβαίνει με τη 
γρίπη. Επομένως, αν αρρωσταίνατε πολύ σύ-
ντομα μετά την έκθεσή σας σε άτομο με συ-
μπτώματα, τότε αυτό θα σήμαινε ότι ήταν πι-
θανότερο να έχετε γρίπη. Παρά ταύτα, με την 
επικρατούσα μετάλλαξη Δέλτα τα συμπτώμα-
τα εκδηλώνονται πιο σύντομα.

«Είναι δύσκολο να βασιστεί κάποιος στην 
περίοδο επώασης. Δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει 
πλέον», απαντά ο Γουλφ.

3) Ποιες οι διαφορές μεταξύ της γρί-
πης και του κορονοϊού στα παιδιά;

Σύμφωνα με τον οδηγό της WSJ, όπως και 
στους ενήλικες έτσι και στα παιδιά είναι δύ-
σκολο να εντοπίσει κάποιος τις διαφορές ανά-
μεσα στον κορονοϊό και τη γρίπη. Τα παιδιά 
που μολύνονται είτε με γρίπη είτε με κορο-
νοϊό εμφανίζουν πιο συχνά γαστρεντερολογι-
κά προβλήματα στο ξεκίνημα της ασθένειας, 

εξηγεί η Φλορ Μουνιόζ, παιδίατρος με ειδι-
κότητα στα λοιμώδη νοσήματα από το Texas 
Children’s Hospital του Χιούστον. 

Τα παιδιά, στα οποία τα συμπτώματα από 
κορονοϊό προχωρούν, συνήθως αναπτύσσουν 
ήπια συμπτώματα του ανώτερου αναπνευ-
στικού, προσθέτει, καλώντας τους γονείς να 
ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του γιατρού 
τους.

4) Πρέπει να κάνω τεστ και για γρίπη 
και για κορονοϊό;

Οι γιατροί συστήνουν να κάνετε τεστ και 
για τους δύο ιούς αν έχετε συμπτώματα. Ένα 
μοριακό (PCR) τεστ -που γίνεται σε ιατρείο, 
φαρμακείο ή και αλλού και το οποίο επεξερ-
γάζεται σε εργαστήριο- παραμένει η πιο ακρι-
βής μέθοδος για να διαγνωστεί η Covid-19. 
Αρκετά αξιόπιστα για όσους εμφανίζουν συ-
μπτώματα και πιο εύχρηστα, όμως, είναι και 
τα rapid (self) tests που πωλούνται στα φαρ-
μακεία. Τα rapid tests δίνουν αποτέλεσμα σε 
περίπου 15 λεπτά και μπορεί ο καθένας να 
αγοράσει ένα κιτ για να το κάνει στο σπίτι.

Αν το rapid test είναι αρνητικό και συνε-
χίσετε να έχετε συμπτώματα, τότε θα πρέπει 
να κάνετε και ένα μοριακό, λέει ο Δρ Ούσλαν. 
Ο γιατρός σας μπορεί να ζητήσει τεστ και για 
άλλες ασθένειες, όπως η γρίπη.

5) Μπορεί κάποιος να έχει ταυτόχρο-
να δύο μολύνσεις, όπως γρίπη και κο-
ρονοϊό;

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, εί-
ναι πιθανό να μολυνθεί κάποιος με περισ-
σότερους από έναν ιούς ταυτόχρονα -αν και 
δεν είναι τόσο σύνηθες όσο η απλή («μονή») 
νόσηση. Αυτό είναι πιο πιθανό να συμβεί σε 
παιδιά που βρίσκονται σε περιβάλλοντα όπως 
τα σχολεία, όπου οι ιοί έχουν κυκλοφορία, 
λέει η Δρ Μουνιόζ.

«Μπορεί να γίνει ταυτόχρονη μόλυνση 
με δύο ιούς, ειδικά στα παιδιά. Ο RSV και ο 
αδενοϊός μπορούν να προκαλέσουν πιο σο-
βαρά συμπτώματα απ’ ό,τι στους ενήλικες», 
προσθέτει.

6) Πρέπει να κάνω εμβόλιο και για 
τον κορονοϊό και για τη γρίπη;

«Ναι», είναι η απάντηση των ιατρών. Μά-
λιστα, το CDC έχει ανακοινώσει ότι τα εμβόλια 
για τη γρίπη και τον κορονοϊό μπορούν να 
γίνουν ταυτόχρονα.

Mεγάλη ανησυχία μεταξύ των ειδικών, που βλέπουν τον εμβολιασμό ως τη μόνη λύση



Η μεγάλη τέχνη στον τόπο αυτό δεν πουλούσε 
ποτέ. Αιτίες κι αφορμές υπάρχουν πάντα, στα ρα-
διόφωνα, στις τηλεοράσεις, σήμερα περισσότερο 
στο διαδίκτυο. Αυτά δηλώνει ο  Ανδρέας Αρτέμης, 
συνθέτης, λογοτέχνης και μουσικός παραγωγός, 
με παρουσία τόσο στα κυπριακά μουσικά και λο-
γοτεχνικά δρώμενα όσο και στην Ελλάδα και σε 
άλλες χώρες, αλλά και συνεργασίες με αξιόλογους 
ανθρώπους της μουσικής στην Κύπρο και στο εξω-
τερικό. Απαισιόδοξος όμως, παρά την επισήμανση 
ότι η μεγάλη τέχνη σε αυτόν τον τόπο δεν πουλού-
σε ποτέ, δεν είναι. Ως ραδιοφωνικός παραγωγός 
σχεδόν 30 χρόνια, ακούει, δηλώνει, πολλούς νέ-
ους δημιουργούς, αισιόδοξους, κι αυτό, λέει, «είναι 
πολύ καλό σημάδι για το μέλλον στα εν Κύπρω 
μουσικά πράγματα».

Από την άλλη, σε ό,τι αφορά την ποίηση ο Αν-
δρέας Αρτέμης σημειώνει πως ζούμε σε μια εποχή 

που ο γενικότερος ρόλος του ποιητή είναι ανα-
γκαίος. «Έχουμε ανάγκη όσο ποτέ την ευαισθησία, 
που είναι προτέρημα (κι όχι ελάττωμα) των απλών 
«ηρώων» της καθημερινότητας, όπως αποκαλώ 
τους ποιητές μας», επισημαίνει.

Σε μια χρονιά όπως η φετινή, που δεν άφησε 
περιθώρια ανάλογης προβολής των 20χρονων 
δισκογραφικών του δραστηριοτήτων, ο Ανδρέας 
Αρτέμης δηλώνει στο ΚΥΠΕ πως 23 δίσκοι μέσα σε 
20 χρόνια αποτελούν μια επίπονη και πολυέξοδη 
δραστηριότητα, ιδιαιτέρως όταν είναι ανεξάρτητες 
και προσωπικές οι παραγωγές των δίσκων. Η παν-
δημία και τα παρελκόμενά της διέκοψαν, ωστόσο, 
όπως λέει, όλες τις δραστηριότητές του. Ελπίζοντας 
σε καλύτερες ημέρες και συνθήκες, προετοιμάζεται 
τώρα για το φετινό χειμώνα με πρόβες. Προσθέτει 
πως έχει προτάσεις για εμφανίσεις κι εκτός Κύ-
πρου, σημειώνοντας πως αυτό γινότανε για χρόνια 

και στην προ πανδημίας εποχή. Δηλώνει ωστόσο 
ότι αισθάνεται πλήρης, αφού στην τριαντάχρονη 
ερμηνευτική – συνθετική του πορεία ζει «χωρίς 
συμπλέγματα και αριβιστικές διαδικασίες του εύ-
κολου κι εύπεπτου».

Ερωτηθείς πώς βλέπει σήμερα την εγχώρια κυ-
πριακή παραγωγή μουσικής και ποίησης, σημειώ-
νει πως «γράφονται πολύ ωραία και μορφωμένα 
τραγούδια από νέους και παλαιότερους συνθέτες. Η 
ανάγκη να κρατήσουμε τις ρίζες μας πολλές φορές 
οδηγεί κάποιους σε άλλα… με μουσικές ασυναρτη-
σίες που δεν έχουν καμιά σχέση με τη φυσιογνω-
μία αυτού που αποκαλώ κυπροκεντρικό τραγούδι». 
Ίσως, αναφέρει, χρειάζεται η «ικανότητα» να ξεχω-
ρίζουν την ανάγκη να «γράφω τραγούδια» με στό-
χο την εμπορική εκκόλαψη και του «κάνω τέχνη» 
και δεν πουλάω. «Η μεγάλη τέχνη στον τόπο αυτό 
δεν πουλούσε ποτέ», είπε.

Συνθέτης, 
λογοτέχνης 

και μουσικός 
παραγωγός, με 

παρουσία τόσο στα 
κυπριακά μουσικά 

και λογοτεχνικά 
δρώμενα όσο και 

στην Ελλάδα και σε 
άλλες χώρες

Α. Αρτέμης: Η μεγάλη τέχνη δεν πουλούσε ποτέ στον τόπο αυτό

Αισιόδοξος για το μέλλον
Αισιόδοξος για το μέλλον παρουσιάστηκε ο Ανδρέας Αρτέμης, ο 
οποίος δηλώνει, ως ραδιοφωνικός παραγωγός σχεδόν 30 χρόνια, 
ότι ακούει πολλούς νέους δημιουργούς κι αυτό, λέει, «είναι πολύ 
καλό σημάδι για το μέλλον στα εν Κύπρω μουσικά πράγματα». 
Ερωτηθείς πώς βλέπει σήμερα την εγχώρια κυπριακή παραγωγή 
μουσικής και ποίησης, σημειώνει πως «γράφονται πολύ ωραία 
και μορφωμένα τραγούδια. Η ανάγκη να κρατήσουμε τις ρίζες μας 
πολλές φορές οδηγεί κάποιους σε άλλα… με μουσικές ασυναρτησίες 
που δεν έχουν καμιά σχέση με τη φυσιογνωμία αυτού που αποκαλώ 
κυπροκεντρικό τραγούδι». Ίσως, αναφέρει, χρειάζεται η «ικανότητα» 
να ξεχωρίζουν την ανάγκη να «γράφω τραγούδια» με στόχο την 
εμπορική εκκόλαψη και του «κάνω τέχνη» και δεν πουλάω.

Ο Τόνι Μπένετ κατέρριψε ρεκόρ Γκίνες  
με το νέο άλμπουμ του

Ο Τόνι Μπένετ κατέρριψε ρεκόρ με το νέο του άλμπουμ, καθώς 
έγινε ο μεγαλύτερης ηλικίας καλλιτέχνης, 95 ετών και 60 ημερών, 
που κυκλοφόρησε νέο υλικό.

Ο Τόνι Μπένετ και η Lady Gaga κυκλοφόρησαν το άλμπουμ 
«Love For Sale» την 1η Οκτωβρίου. Το άλμπουμ περιλαμβάνει δια-
σκευές κλασικών τραγουδιών του Κόουλ Πόρτερ, όπως «Night and 
Day», «Love For Sale» και «I’ve Got You Under My Skin».

Ο Αμερικανός τραγουδιστής έχει ήδη καταρρίψει ρεκόρ Γκί-
νες ως ο μεγαλύτερης ηλικίας καλλιτέχνης που κατακτά τη θέση 
νούμερο 1 στο αμερικανικό chart άλμπουμ, με το πρόσφατα ηχο-
γραφημένο «Cheek to Cheek», και για το πιο μεγάλο χρονικό δι-

άστημα μεταξύ ηχογράφησης και εκ νέου ηχογράφησης για το 
«Fascinating Rhythm» -μετά από 69 χρόνια.

Ο Τόνι Μπένετ στην 70χρονη καριέρα του έχει ερμηνεύσει τις 
μεγάλες επιτυχίες «I Left My Heart in San Francisco», «Rags to 
Riches» και «Because of You». Έχει κερδίσει 19 βραβεία Grammy 
και δύο βραβεία Emmy.

Η Ελένη Ράντου σκηνοθετεί  
τον Β. Παπακωνσταντίνου και τον Ο. Ιωάννου

Σχεδόν προφητική αποδείχτηκε η παράσταση των Οδυσσέα Ιωάν-
νου και Βασίλη Παπακωνσταντίνου, καθώς για περίπου δύο χρόνια 
ολόκληρη η ελληνική -και όχι μόνο - κοινωνία βυθίστηκε σε μια υπο-
χρεωτική «κοινή ησυχία».

Η παράσταση που έκανε τον Φεβρουάριο του 2020 ένα πολύ δυνατό 
ξεκίνημα, με συνεχόμενα sold out, διθυραμβικές κριτικές και συνάντη-
σε ενθουσιώδη υποδοχή, επανέρχεται δριμύτερη. Παπακωνσταντίνου 
και Ιωάννου, μετά την τεράστια επιτυχία του εμβληματικού «9:05» (270 
παραστάσεις και 130.000 θεατές!), σε σκηνοθεσία του Παντελή Βούλ-
γαρη, συναντιούνται ξανά επί σκηνής. Και αν στο «9:05» το θέμα ήταν 
η πραγματικότητα, στην «Κοινή Ησυχία» το θέμα είναι το όνειρο. «Δεν 
ονειρευόμαστε κάτι για να γίνει, ονειρευόμαστε για να κοιτάμε ψηλά!»

Αυτή τη φορά συνοδοιπόρος τους είναι η Ελένη Ράντου (πρώτη 
σκηνοθεσία στο θέατρο) και οι ηθοποιοί Σοφία Πανάγου και Δημήτρης 
Καπετανάκος. Στην πρώτη του θεατρική συνάντηση με την Ελένη Ρά-
ντου ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ερμηνεύει σπουδαία τραγούδια, 
ενώ το κείμενο του Οδυσσέα Ιωάννου είναι ένα καινούργιο ταξίδι που 
αναζητάει τα χαμένα μας όνειρα, τις ματαιωμένες προσδοκίες μας.

Στο φως οινοποιείο  
ηλικίας 1.500 ετών

Το οινοποιείο 1.500 ετών, που βρέθηκε στο Ισ-
ραήλ, ήταν μια επιχείρηση βιομηχανικής κλίμακας 
που παρήγαγε μισό εκατομμύριο γαλόνια ετησίως 
για τους πότες της Μεσογείου. Σύμφωνα με τους 
αρχαιολόγους της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ, 
έφτιαχνε μερικά από τα καλύτερα κρασιά της Μεσο-
γείου της βυζαντινής 
εποχής.  Όταν ξεκίνη-
σαν οι ανασκαφές στα 
περίχωρα του Γιαβνέ, 
νότια του Τελ Αβίβ, η 
ομάδα που ανέσκαπτε 
βρήκε πέντε τεράστια 
πατητήρια κρασιού 
που το καθένα κάλυ-
πτε περίπου 2.400 τε-
τραγωνικά πόδια.

Όλοι έμειναν έκ-
πληκτοι από την ανακάλυψη ενός τόσο εξελιγμένου 
εργοστασίου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την πα-
ραγωγή κρασιού. Το Γιαβνέ, που ήταν ήταν μια σημα-
ντική πόλη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας όταν χτί-
στηκε το οινοποιείο, περίπου το 500 μ.Χ., βρισκόταν σε 
ένα δρόμο - κόμβο για το εμπόριο και κατοικούνταν, 
κυρίως, από χριστιανούς. Η προσπάθεια των αρχαιο-
λόγων είναι να εξάγουν DNA από αρχαία κουκούτσια 
σταφυλιού ή σπόρους που βρέθηκαν στην περιοχή 
για να καθορίσουν ποια είδη χρησιμοποιήθηκαν στο 
οινοποιείο. Η ανασκαφή έφερε στο φως και παλαιό-
τερα πατητήρια οίνου που χρονολογούνται γύρω στο 
300 π.Χ., καθώς και κλιβάνους που χρησιμοποιού-
νταν στη μέση εποχή του Χαλκού και σε ποσότητες 
που υποδηλώνουν βιομηχανική λειτουργία.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Η Κίνα δοκίμασε μια νέα διαστημική δυνα-
τότητα, εκτοξεύοντας υπερηχητικό πύραυλο σε 
τροχιά, έγραψε προχθές η εφημερίδα Financial 
Times. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της βρετανικής, 
κυρίως οικονομικής εφημερίδας, που επικαλεί-
ται αρκετές πηγές ενήμερες σχετικά, η δοκιμή 
έγινε τον Αύγουστο. Εκτοξεύθηκε πύραυλος 
ικανός να φέρει πυρηνική κεφαλή, που έκανε το 
γύρο της Γης σε τροχιά προτού αρχίσει την κά-
θοδο προς το στόχο του, αλλά αστόχησε κατά 32 
χιλιόμετρα και πλέον, σύμφωνα με τις τρεις από 
τις πηγές των FT. Πάντα σύμφωνα με τις πηγές 
της εφημερίδας, το οπλικό σύστημα τέθηκε σε 
τροχιά από πύραυλο τύπου Μεγάλη Πορεία. Οι 
εκτοξεύσεις τέτοιων πυραύλων γενικά ανακοι-
νώνονται, αλλά η συγκεκριμένη τον Αύγουστο 

κρατήθηκε μυστική. Η πρόοδος της Κίνας στο 
πεδίο των υπερηχητικών όπλων «κατέλαβε εξα-
πίνης τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφορι-
ών», σύμφωνα με τους Φαϊνάνσιαλ Τάιμς. Πέραν 
του Πεκίνου, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και τουλάχιστον 
άλλες πέντε χώρες είναι γνωστό πως εργάζονται 

στην υπερηχητική τεχνολογία. Οι υπερηχητικοί 
πύραυλοι, όπως οι παραδοσιακοί βαλλιστικοί 
πύραυλοι που μπορούν να φέρουν πυρηνικές 
κεφαλές, μπορούν να πετάξουν με ταχύτητα 
υπερπενταπλάσια από αυτή του ήχου. Ομως οι 
βαλλιστικοί πύραυλοι πετούν ψηλά, ως το διά-
στημα, και κάνουν ελλειπτική τροχιά για να πλή-
ξουν τους στόχους τους, ενώ αντίθετα οι υπερη-
χητικοί πύραυλοι μπορούν να πετούν σε χαμηλή 
τροχιά στην ατμόσφαιρα και δυνητικά να πλήτ-
τουν ταχύτερα τους στόχους τους. Πάνω απ’ όλα, 
οι υπερηχητικοί πύραυλοι μπορούν να κάνουν 
ελιγμούς -όπως οι πύραυλοι Κρουζ («πλεύσης»), 
που όμως είναι πολύ πιο αργοί, συχνά υποηχη-
τικοί- κάτι που καθιστά πολύ πιο δύσκολη την 
παρακολούθηση και την αντιμετώπισή τους.

Οι περίπου 200 σελίδες μαρτυριών των θυμά-
των μοιάζουν με εφιάλτη. «Ο πατέρας με τράβηξε 
στη σκηνή του και μετά την έκλεισε», γράφει ένα 
από τα θύματα, το οποίο δεν κατονομάζεται στην 
έκθεση. «Με φίλησε στο στόμα, με τη γλώσσα του. 
Ήταν αηδιαστικό. Με χάιδεψε. Πάγωσα. Μου έμα-
θε λόγια και πράξεις που δεν ήξερα. Είπα στον 
εαυτό μου ότι πρέπει να τον σέβομαι, είναι ιερέας. 
Και οι γονείς μου τον εκτιμούσαν τόσο πολύ». Χι-
λιάδες παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης 
διηγούνταν τις ιστορίες τους επί δύο χρόνια στην 
Επιτροπή Ciase, η οποία εκτιμά ότι μεταξύ 1950 
και 2020 περίπου 330.000 παιδιά σε όλη τη χώρα 
υπήρξαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης στην 
εκκλησία. Σε 216.000 περιπτώσεις οι δράστες 
ήταν κληρικοί, σε χιλιάδες άλλες περιπτώσεις 

ήταν λαϊκοί, μέλη της Εκκλησίας. Στην έκθεση 
των 2.000 σελίδων η επιτροπή κάνει 45 προτά-
σεις για το πώς θα μπορούσε να αποτραπεί κάτι 
τέτοιο στο μέλλον.

Η Επιτροπή Ciase συστάθηκε το 2018 από τους 
συλλογικούς φορείς της Γαλλικής Καθολικής Εκ-

κλησίας. «Αγωνιζόμαστε ενεργά εναντίον της σε-
ξουαλικής κακοποίησης στις εκκλησίες μας από 
το 2000, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό», δηλώνει 
ο Ολιβιέ Λεμπόρν, Eπίσκοπος Βορείου Αράς και 
αντιπρόεδρος της συνόδου των Επισκόπων CEF. 
Είναι σημαντικό ότι η Επιτροπή, σε αντίθεση με 
άλλες χώρες όπως η Γερμανία, είναι εντελώς ανε-
ξάρτητη από την Εκκλησία. «Μας βάραινε εμάς 
τους Καθολικούς ότι η μελλοντική μας αξιοπιστία 
εξαρτάται από την αυτονομία αυτού του έργου», 
πρόσθεσε ο Λεμπόρν. Το γεγονός ότι η Επιτροπή 
ήταν εντελώς ανεξάρτητη επιβεβαιώνεται και από 
τον δικηγόρο Ζαν Μαρί Μπουργκουμπούρου, 
πρόεδρο της κρατικής Επιτροπής για τα Ανθρώ-
πινα Δικαιώματα και μέλος της επιτροπής Ciase.

Πηγή: Deutsche Welle

Τέλος εποχής  
για τον  

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε 
Την Τρίτη, 26 Οκτωβρίου, ο Βόλφγκανγκ 

Σόιμπλε θα αποχωρήσει από την προεδρία 
της Bundestag και θα πάρει θέση στα έδρα-
να του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος 
(CDU). Έπειτα από 51 χρόνια, η… φαιά εξο-
χότης της γερμανικής πολιτικής θα γίνει 
«απλός» βουλευτής, καθώς το κόμμα του ητ-
τήθηκε στις εκλογές του περασμένου μήνα. 
Ουδείς ωστόσο πιστεύει ότι ο Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε θα μπορούσε ποτέ να γίνει «απλώς» 
οτιδήποτε.

Στις τελευταίες εκλογές, ο κ. Σόιμπλε έκα-
νε αυτό που κάνει για 49 χρόνια: εξελέγη με 
άνεση στην περιφέρειά του, το Όφενμπουργκ, 
με απευθείας εντολή, χωρίς δηλαδή να χρει-
αστεί τη λίστα του κόμματός του στο κρατίδιο 
της Βάδης-Βυρτεμβέργης. 

Σε κάθε περίπτωση, ο grand seigneur της 
γερμανικής πολιτικής αποχωρεί στα 79 του 
χρόνια από την πρώτη γραμμή, έπειτα από 19 
χρόνια σε υπουργεία, δύο χρόνια στην ηγεσία 
του CDU και εννέα στο ρόλο του επικεφαλής 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. 

Λίγο καιρό πριν από τις τελευταίες εκλο-
γές, καθώς οι δημοσκοπήσεις έδειχναν τι έρ-
χεται, ο ίδιος δήλωνε προετοιμασμένος. «Έχω 
προετοιμαστεί, δεν είναι πρόβλημα για εμένα. 
Τελείωσε», έλεγε, αναφερόμενος στο ενδεχό-
μενο να μην είναι εκ νέου Πρόεδρος του κοι-

νοβουλίου. Και τώρα; Τέλος εποχής; Πιθανόν, 
αφού ταυτόχρονα το κόμμα του αποκαθηλώ-
νεται από την εξουσία έπειτα από 16 χρόνια 
κυριαρχίας. Απόσυρση; Σε καμία περίπτωση. 
Άλλωστε ο ίδιος, στα 70ά του γενέθλια, δή-
λωνε για τον εαυτό του ότι είναι «η προσω-
ποποίηση της μακροπρόθεσμης μνήμης της 
γερμανικής δημοκρατίας». 

Η καριέρα του δεν διακόπηκε όταν ψυ-
χασθενής τον πυροβόλησε, κατά τη διάρκεια 
της προεκλογικής εκστρατείας, το 1990, κα-
ταδικάζοντάς τον σε μια ζωή στην αναπηρική 
καρέκλα. 

Σήμερα, 51 χρόνια μετά την ένταξή του στη 
Νεολαία του CDU, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε θε-
ωρεί ότι έχει πλέον κερδίσει το δικαίωμα να 
εκφράζεται ελεύθερα. Είτε για τα ελαττώματα 

της Ευρώπης –της λείπουν κατ’ αυτόν «τα 
εργαλεία για την εμβάθυνση, όπως η κοινή 
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική και 
οι περιοριστικοί μηχανισμοί αποτροπής των 
υπερβολικών δαπανών»– είτε για την Κίνα, 
που «πρέπει να τηρήσει τις διεθνείς συμφω-

νίες», ή για τις ΗΠΑ, που γι’ αυτόν χρειάζεται 
να επιδιώξουν «περισσότερη συνεργασία με 
την Ευρώπη, αλλά όταν έχουν δίκιο, έχουν 
δίκιο».

Ίσως στο εξωτερικό να είναι δύσκολο να 
διακρίνει κανείς στον κ. Σόιμπλε άλλη πλευ-
ρά πέρα από αυτή του σκληρού οπαδού της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας ή του άκαμπτου 
ιδεολόγου. Όμως στη Γερμανία είναι περιζή-
τητος –κι ενίοτε απολαυστικός– σε φιλοσοφι-

κές συζητήσεις, ενώ κατάφερε να παραμείνει 
ειλικρινής, αν μη τι άλλο με τον εαυτό του: 
στήριξε την πολιτική της κυρίας Μέρκελ για 
το προσφυγικό το 2015, υπογράμμισε ότι 
«ο κόσμος δικαίως φοβάται την ισλαμιστική 
τρομοκρατία, αλλά όχι το Ισλάμ», ήταν με-
ταξύ των προσκεκλημένων για την επανα-
λειτουργία της μεγαλύτερης συναγωγής στο 
Βερολίνο το 2007. Ως Υπουργός Εσωτερικών, 
υπήρξε από τους αυστηρότερους διώκτες ορ-
γανώσεων που αρνούνταν το Ολοκαύτωμα· 
ως μέλος της ηγεσίας του CDU, τασσόταν για 
χρόνια υπέρ της αναθεώρησης της πολύ αυ-
στηρής θέσης του κόμματος για το γάμο ατό-
μων του ίδιου φύλου. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παιδί του πολέμου, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, όπως άλλοτε ο Χέλμουτ 
Κολ, έβλεπε τη σωτηρία της χώρας του στην Ευρώπη

ξένος τύπος Έκθεση καταπέλτης για την Καθολική Εκκλησία

Η Κίνα δοκίμασε υπερηχητικό πύραυλο σε τροχιά
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Αντέχει ο Μητσοτάκης  
την εξεταστική;

Αυγή, Ελλάδα

Tο «πράσινο πάσο» ωθεί  
τους εμβολιασμούς

Corriere della serra, Ιταλία

Διακόσιες χιλιάδες στη Ρώμη, 
«Yπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία»

La Repubblica, Ιταλία
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Ρωσία: 18 νεκροί  
από νοθευμένο  
αλκοόλ
Οι ρωσικές Αρχές ξεκίνησαν έρευνα 
μετά το θάνατο 18 ανθρώπων, οι οποίοι 
κατανάλωσαν νοθευμένο αλκοόλ στα 
Ουράλια.
Είναι η δεύτερη τραγωδία αυτού του είδους 
μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων στη 
Ρωσία.
Σύμφωνα με την Ερευνητική Επιτροπή, 
«πολλά άτομα πούλησαν στους πολίτες ένα 
αλκοολούχο ποτό που ήταν επικίνδυνο για 

τη ζωή και την υγεία» στο Εκατερίνεμπουργκ. «Αφού ήπιαν αυτό το ποτό, 18 άνθρωποι πέθαναν», 
πρόσθεσε.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο ύποπτοι. Σε βάρος τους διενεργείται έρευνα για «πώληση 
προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα και προκάλεσαν το θάνατο εξ αμελείας». Το 
αδίκημα αυτό τιμωρείται με ποινή 10ετούς κάθειρξης στη Ρωσία.
Στις αρχές Οκτωβρίου τουλάχιστον 36 άνθρωποι πέθαναν στην περιοχή του Όρενμπουργκ, αφού 
ήπιαν νοθευμένο αλκοόλ που περιείχε μεθανόλη.

Νεκροί και 
αγνοούμενοι 
μετανάστες
Τα πτώματα τεσσάρων μεταναστών ανασύρθηκαν 
προχθές αυξάνοντας σε τουλάχιστον οκτώ 
νεκρούς και 17 αγνοούμενους τον απολογισμό 
ναυαγίου στα ανοικτά της Κάδιθ, στη νότια 
Ισπανία, όχι μακριά από το Μαρόκο, ανακοίνωσαν 
οι ισπανικές υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης 
στη θάλασσα. «Κατά τη διάρκεια της ημέρας 
(...) βρέθηκαν τέσσερα πτώματα», ανέφερε 
εκπρόσωπος των υπηρεσιών αυτών, καθώς 
οι έρευνες θα συνεχιστούν σήμερα στη ζώνη 

ανοικτά του ακρωτηρίου Τραφάλγκαρ. Το πλεούμενο βρισκόταν περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά του ακρωτηρίου 
Τραφάλγκαρ όταν άρχισε η επέμβαση των ισπανικών υπηρεσιών διάσωσης. Είχαν ειδοποιηθεί το βράδυ της 
Πέμπτης. Τρεις επιζήσαντες διασώθηκαν λίγο πριν από τις 21:00 (τοπική ώρα 22:00 ώρα Κύπρου) καθώς το 
-κάθε άλλο παρά αξιόπλοο- πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν βυθιζόταν. Δύο άνδρες βρίσκονταν ακόμη μέσα σε 
αυτό, μαζί με το πτώμα ενός τρίτου ανθρώπου, ενώ μια γυναίκα διασώθηκε στο νερό και ανασύρθηκαν ακόμη 
τρία πτώματα από τη θάλασσα. Σύμφωνα με τα πρόσωπα που επέζησαν, στο πλοιάριο επέβαιναν αρχικά 28 
μετανάστες. Δεν είναι γνωστό ακόμη ούτε ποιες ήταν οι εθνικότητές τους ούτε από πού αναχώρησαν.

Οι περισσότεροι κάτοικοι πεινούν, παιδιά πε-
θαίνουν: οι φυσικές καταστροφές και η πανδημία 
του νέου κορονοϊού έχουν βυθίσει τη Γουατεμά-
λα σε μια από τις χειρότερες κρίσεις διατροφικής 
ανασφάλειας που έχουν καταγραφεί στα χρονι-
κά, προειδοποίησε ο Συνήγορος Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, ανεξάρτητη Αρχή.

Ο Χορδάν Ρόδας, ο επικεφαλής της Αρχής 
αυτής της φτωχότερης χώρας της κεντρικής 
Αμερικής, συμμετείχε χθες σε διαδήλωση, την 
ημέρα της Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής, που 
οργανώθηκε υπό την αιγίδα του Οργανισμού 
Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών 

(FAO). «Οι προοπτικές είναι ζοφερές στη Γουατε-
μάλα σε ό,τι αφορά τους αναπτυξιακούς στόχους 
της χιλιετίας, ιδιαίτερα ως προς το στόχο να τερ-
ματιστεί η πείνα» και να μειωθεί η φτώχεια ως το 
2030, τόνισε ο κ. Ρόδας.

Οι αριθμοί που επικαλέστηκε είναι εύγλωττοι: 
το 16% των περίπου 17 εκατομμυρίων Γουατε-
μαλέζων υφίστανται υποσιτισμό, οξεία διατροφι-
κή ανασφάλεια αντιμετωπίζει το 18% των κα-
τοίκων, λιγότερο οξεία το 45%. Σύμφωνα με τα 
δεδομένα του ΟΗΕ, σχεδόν το 50% των παιδιών 
ηλικίας κάτω των 5 ετών υφίστανται χρόνιο 
υποσιτισμό. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό 

στη Λατινική Αμερική. Από τον Ιανουάριο, 39 
παιδιά κάτω των 5 ετών πέθαναν εξαιτίας του 
υποσιτισμού τους. «Πρόκειται για μια από τις με-
γαλύτερες διατροφικές κρίσεις που προκάλεσαν 
η πανδημία του νέου κορονοϊού και κλιματικά 
φαινόμενα όπως οι κυκλώνες Άτα και Γιώτα», 
που στοίχισαν σε δεκάδες ανθρώπους τη ζωή 
τους πέρσι, κατέστρεψαν καλλιέργειες και προ-
κάλεσαν ζημιές σε πολλές υποδομές, πρόσθεσε 
ο κ. Ρόδας. Απηύθυνε έκκληση στον Πρόεδρο 
Αλεχάντρο Γιαματέι να λάβει «επιθετικά και απο-
τελεσματικά μέτρα για να εγγυηθεί το δικαίωμα 
του πληθυσμού να έχει τροφή».

Σήμα κινδύνου από τη Γουεταμάλα

Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία της Τζο 
Κοξ, ο θάνατος του Συντηρητικού βουλευτή 
Ντέιβιντ Έιμες, ο οποίος έπεσε θύμα τρομο-
κρατικής επίθεσης, σύμφωνα με την Αστυ-
νομία, φέρνει και πάλι στην επικαιρότητα το 
θέμα της ασφάλειας των αιρετών στη Μεγάλη 
Βρετανία. Κάνοντας λόγο για τρομοκρατική 
ενέργεια, η Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε 
ότι η έρευνα, δείχνει σε αυτό το στάδιο ότι το 
κίνητρο του δράστη συνδέεται πιθανότατα με 
«τον εξτρεμιστικό ισλαμισμό». Σύμφωνα με 
τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο 25χρονος 
είναι Βρετανός υπήκοος, σομαλικής καταγω-
γής. Ο Τζον Λαμπ, ένας τοπικός σύμβουλος 
προσκείμενος στο Συντηρητικό κόμμα, είπε 
ότι ο νεαρός περίμενε υπομονετικά τη σειρά 
του, ενώ άλλοι μιλούσαν με τον βουλευτή 

και στη συνέχεια ρίχτηκε επάνω του και τον 
μαχαίρωσε πολλές φορές, μπροστά στα μάτια 
των δύο βοηθών του.

Ο θάνατος του Έιμες, ο οποίος εκλεγόταν 
βουλευτής επί 40 χρόνια, προκάλεσε σοκ στη 
χώρα. Η επίθεση αυτή ξύπνησε μνήμες από 
τη δολοφονία της Τζο Κοξ, βουλευτίνας του 
Εργατικού κόμματος, τον Ιούνιο του 2016. 
Μία εβδομάδα πριν από το δημοψήφισμα για 
το Brexit, ο ακροδεξιός Τόμας Μέιρ, 53 ετών, 
την πυροβόλησε και την μαχαίρωσε ενώ πή-
γαινε να συναντηθεί με ψηφοφόρους της.

Οι δύο αυτές τραγωδίες επαναφέρουν 
στην επικαιρότητα το θέμα της ασφάλειας 
των βουλευτών, ιδίως όταν έρχονται σε επα-
φή με το κοινό.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μας εκ-

φοβίσει ένας άνθρωπος», εκτίμησε η Υπουρ-
γός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ.

Όμως ορισμένοι βουλευτές σκέφτονται ήδη 
να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο δέχονται 
το κοινό. Ο Εργατικός Κρις Μπράιντ ανέφερε 
σε άρθρο του στην Guardian ότι οι βουλευτές 
δεν θα συναντούν πλέον τους ψηφοφόρους 
τους «παρά μόνο με ραντεβού». «Δεν θέλουμε 
να ζούμε σε φρούρια. Αλλά δεν θέλω να χάσω 
άλλο συνάδελφο από βίαιο θάνατο», εξήγησε.

Ο Συντηρητικός Τομπάιας Έλγουντ πρότει-
νε να σταματήσουν προσωρινά οι επαφές με 
τους ψηφοφόρους. Η Αστυνομία καταγράφει 
μεγάλη αύξηση των αδικημάτων σε βάρος 
βουλευτών τα τελευταία χρόνια: +126% με-
ταξύ 2017-18 και +90% κατά τους τέσσερις 
πρώτους μήνες του 2019. 

Ανησυχία για την ασφάλεια των βουλευτών στη Βρετανία

Για να δείξουν την 
ενότητά τους, ο 

Πρωθυπουργός Μπόρις 
Τζόνσον και ο ηγέτης 
της αντιπολίτευσης, ο 

Εργατικός Κιρ Στάρμερ, 
κατέθεσαν στεφάνια 
μαζί στο σημείο της 
τραγωδίας, χθες το 

πρωί

Ιταλία: Δημοτικές εκλογές, 
μέρος δεύτερο

Χθες και σήμερα διεξάγεται ο δεύτερος 
γύρος των ιταλικών δημοτικών εκλογών. 
Καλούνται να προσέλθουν και πάλι στις κάλ-
πες πέντε εκατομμύρια πολίτες, σε 65 πόλεις 
και κωμοπόλεις της χώρας. Σήμερα, μπορεί 
κανείς να ψηφίσει μέχρι τις 11:00 το βράδυ, 
τοπική ώρα, ενώ αύριο από τις 7:00 το πρωί 
μέχρι τις 3:00 το απόγευμα. Οι μεγαλύτερες 
πόλεις στις οποίες εκλέγεται δήμαρχος είναι 
η Ρώμη, η Τεργέστη και το Τορίνο. Στην Τερ-
γέστη στον πρώτο γύρο, πριν δύο εβδομάδες, 
προβάδισμα είχε ο κεντροδεξιός υποψήφιος 
Ρομπέρτο Ντιπιάτσα, ενώ στο Τορίνο ο κε-
ντροαριστερός Στέφανο Λο Ρούσο.

Η αναμέτρηση που συγκεντρώνει το με-
γαλύτερο ενδιαφέρον, φυσικά, είναι εκείνη 
της ιταλικής πρωτεύουσας.

Στον πρώτο γύρο, ο Ενρίκο Μικέτι, υπο-
ψήφιος της Λέγκα, της Φόρτσα Ιτάλια του 
Μπερλουσκόνι και των ακροδεξιών Αδελ-
φών της Ιταλίας, έλαβε το 30,1% των ψή-
φων. Ο κεντροαριστερός πρώην Υπουργός 
Οικονομικών Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι το 27%.

Τις περασμένες ημέρες δεν πραγματοποι-
ήθηκαν γκάλοπ, αλλά ο Γκουαλτιέρι μπορεί 
να ευνοηθεί από τη στήριξη του επικεφαλής 
του κινήματος Πέντε Αστέρων και πρώην 
Πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε. Παράλλη-
λα και ο αυτόνομος, κεντρώος υποψήφιος 
Κάρλο Καλέντα -o οποίος στον πρώτο γύρο 
έλαβε ποσοστό 19,8%- δήλωσε ότι θα ψη-
φίσει τον πρώην Υπουργό Οικονομικών της 
κυβέρνησης Κόντε.

Η απερχόμενη δήμαρχος των Πέντε Αστέ-
ρων, Βιρτζίνια Ράτζι (η οποία πριν 15 ημέρες 
δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 19% των ψή-
φων), είπε ξεκάθαρα ότι δεν στηρίζει κανέ-
ναν από τους δύο υποψήφιους, διότι «οι ψη-
φοφόροι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι και 
να κάνουν ανεπηρέαστα την επιλογή τους».



φαρμακεία
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

• Χατζηαθανασίου Κωνσταντίνος, Αρχ. 
Μακαρίου Γ’ 17, δίπλα από ΜΤΝ και πλησί-
ον φούρνου Ζορπά, Λακατάμεια, 22002237, 
99466134 • Παπαϊακώβου Ιάκωβος, Λεωφ. 
Δημοκρατίας 60, έναντι Λυκ. Απ. Βαρνάβα, 
Στρόβολος, 22450644, 22876916 • Αργυρού 
Παναγιώτα (Τάνια), Παύλου Μελά 28Β, δρό-
μος Κρατικής Έκθεσης, Έγκωμη, 22658628, 
22427414 • Νικολάου Χαρά, Λεωφ. Κυ-
ρηνείας 145 Πλατύ, δίπλα από φούρνο 
Vienna, Αγλαντζιά, 22335477, 22511117 • 
Χαραλάμπους -  Γιάλλουρου Ξένια, Λεωφ. 
Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Δοϊράνης 1, κάτω από 
κλινική «Αγγελή», 22374939, 22877694

ΛΕΜΕΣΟΣ
• Μιχαηλίδου Αγγέλα, Σπύρου Κυπρια-

νού 58, πλησίον Smart και Melis, Γερμα-
σόγεια, 25338270, 25738636 • Παλλαρή 
Χριστίνα, Πάφου 92, δρόμος Ύψωνα, 200μ. 
από φώτα Ομονοίας, Κάτω Πολεμίδια, 

25394611, 25712886 • Ιωάννου Λού-
ης, Δωδεκανήσου 8, δρόμος Αθηναϊδίου, 
25364188, 99422029 • Στυλιανού Γιώργος, 
1ης Απριλίου 32Β, Αγία Φύλα, 25386760, 
25339436

ΛΑΡΝΑΚΑ
• Κυρίτσης Μάριος, Διανέλλου 107, 

κοντά στην εκκλησία Χρυσοπολίτισσας, 
24656514, 24625038 • Κωνσταντίνου Μά-
ριος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 44, Alison 
Court 12, Αραδίππου, 24102920, 99765384

ΠΑΦΟΣ
• Ροΐδη Σοφία, Αγίων Αναργύρων 21, 

έναντι εκκλησίας Αγίων Αναργύρων, Κάτω 
Πάφος, 26221300, 26931985

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
• Μαυρόγιαννου - Νικολάου Άντρη, 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 216, απέναντι από τη 
CYTA, Παραλίμνι, 23828880, 23829202

05:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
06:05-08:55 ΠΡΩΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
Mε τους Αργύρω Γεωργίου Θωμά, Έλπις Γε-

ωργίου και Μιχάλη Μιχαήλ.
06:30 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
Με τον Μιχάλη Μιχαήλ.
06:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
08:45 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Με τον Κωνσταντίνο Σωκράτους.
08:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
09:05-10:55 ΠΡΩΙΝΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
Μουσικές επιλογές με τον Γιώργο Σιεχερλή.
09:05 ΑΥΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΜΕ
Με τη Μύρια Χώπλαρου.
09:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:05-12:55 ΑΣΤΡΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΠΡΩΙΝΙΑ-

ΤΙΚΑ 
Με τη Σοφία Πρώιμου.
11:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:55-14:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Με την Οριάνα Παπαντωνίου.
14:05-14:55 Ο ΑΣΤΡΑ ΣΤΗ ΣΕΝΤΡΑ
Με τους Χρίστο Αποστολίδη, Λοΐζο Μωυσέ-

ως και Γλαύκο Μιχαηλίδη.
14:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:05-16:55 ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ 
Μουσικές επιλογές με τον Πάμπο Φιλίππου.
15:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00-17:55 Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΛΛΙΩΣ
Με τον Νεόφυτο Νεοφύτου.
17:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:05-21:00 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ 
Με την Άντρη Δημητρίου.
18:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00-23:00 ΕΓΩ ΚΙ ΕΣΥ ΜΑΖΙ
Με τις Μύρια Χώπλαρου - Μαρί Κωνστάνς 

Κων/ντίνου.
23:00-06:00 ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑ-

ΠΑΜΕ 
Μουσικές επιλογές του Άστρα 92.8

στη συχνότητα του Άστρα 92,8

tv ενημέρωση
ΡΙΚ1

06.45 Πρώτη Ενημέρωση 09.30 Όμορφη 
Μέρα-Κάθε Μέρα 10.55 Σελίδες Ιστορίας 11.00 
Από μέρα σε μέρα 14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.30 Χρυσές Συνταγές 16.30 Όλα στον Αέρα 
17.50 Θρησκευτικές Ομάδες στην Κύπρο 18.00 
Ειδήσεις και στη Νοηματική 18.20 Η Τελευ-
ταία Ώρα 19.20 Μπλακ Φόρεστ 20.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια 21.50 Το Μυστικό της 
Πεταλούδας 22.40 Ειδήσεις 22.45 Προκλήσεις 
23.45 Με τη Φωνή σου  00.40 Όλα στον αέρα 
01.55 Σελίδες Ιστορίας 02.00 Ειδήσεις 03.00 
Προκλήσεις 04.00 Χρυσές Συνταγές 04.45 Η Τε-
λευταία Ώρα 05.30 Το Μυστικό της Πεταλούδας 
06.15 Μπλακ Φόρεστ

ΡΙΚ2
07.30 Μαγικός Κόσμος 07.50 Μάγια η Μέ-

λισσα 08.20 Το θαυμαστό ταξίδι του Νιλς Χόλ-
γκερσον 08.45 Ο Μικρός Χνουδωτός 09.10 
Μπόμπι και Μπιλ 09.35 Σπίριτ, το Άγριο Άλογο 
10.00 Τα Τρενάκια Ρομπότ 10.40 Γκάρφιλντ 
11.25 Μάγια η Μέλισσα 11.55 Το θαυμαστό 
ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον 12.20 Ο Μικρός 
Χνουδωτός 12.45 Μπόμπι και Μπιλ 13.10 
Σπίριτ, το Άγριο Άλογο 13.35 Τα Τρενάκια Ρο-
μπότ 14.15 Γκάρφιλντ 15.00 Μάγια η Μέλισσα 
15.30 ΠΟΠ ΚΟΡΝ παίζω και μαθαίνω 16.05 
Ιστορίες του Χωρκού 16.35 Μανώλης και Κατίνα 
17.00 Βonanza 17.50 Σελίδες Ιστορίας 18.00 
Euromaxx Design 18.30 Με τη Φωνή σου 19.30 
Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία 19.40 Ειδή-
σεις στην Αγγλική 19.50 Ειδήσεις στην Τουρκική 
20.00 Κεντρικό Δελτίο στη Νοηματική 21.05 
Γκολ και Θέαμα 22.30 Classified World War II 
- Η ατομική βόμβα των Ναζί 23.00 Χάλκινα Χρό-
νια με Υπότιτλους 00.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
(E) 01.00 Ειδήσεις στην Αγγλική και Τουρκική 
(E) 01.20 Από Μέρα σε Μέρα (Ε) 04.45 Όμορφη 
Μέρα – Κάθε Μέρα (E) 06.15 Bonanza (E) 07.05 
Ιστορίες του Χωρκού (E)

PLUS
06:00 ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 06:55 ΠΑΙΔΙ-

ΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΠ. 6 07:15 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΠ. 5 
07:40 COOK EAT (Ε) 08:30 ΤΗΛΕΝΟΥΒΕΛΑ (Ε) 
10:00 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 12:00 ΜΕ AΛΛΗ ΜΑΤΙΑ, 
Season IV 13:10 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ-
ΣΗ 14:30 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 18:10 ΣΥΝΤΟΜΟ (10’) 
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 18:30 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 19:25 
ΤΗΛΕΝΟΥΒΕΛΑ «ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΕ ΜΟΥ»  20:20 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΟ PLUS 20:55 ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΝΕΟΙ 
– ΕΠ. 99 21:55 ΕΠΙΚΑΙΡΑ, 8η Σεζόν 23:00 
ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 23:55 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 
00:50 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 01:45 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ 
(12) 02:35 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 03:25 ΞΕΝΗ ΣΕΙ-
ΡΑ (15) 04:15 VIDEO CLIPS 04:20 ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΣΕΝΑ (Ε) 04:50 ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ (Ε)

OMEGA
07:00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 09:00 

BREAKFAST @STAR 12:00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΤΩΡΑ 13:30 ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ 15:00 ΑΙΧΜΕΣ 
16:35 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕΦ 17:35 SHOPPING 
STAR 18:00 OMEGA NEWS 18:10 SHOPPING 
STAR (συνέχεια) 19:00 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 
20:10 OMEGA NEWS 21:15 GNTM 4 23:30 
THE BLACKLIST 00:30 TOTAL BLACKOUT (Ε) 

01:30 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ 04:30 ΕΙ-
ΚΟΝΕΣ (Ε) 05:30 STYLE ME UP (E) 06:00 ΚΑΘΕ 
ΜΕΡΑ ΣΕΦ (Ε)

ANT1
06.30 ΠΑΡΘΕΝΑ ΖΩΗ (Ε) 07.20 ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 

(Ε) 08.10 5Χ5 (Ε) 09.00 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 11.00 
ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 14.00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 14.50 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) 
15.40 ΠΑΡΘΕΝΑ ΖΩΗ (Ε) 16.20 ΤΑΞΙ (Ε) 17.10 
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ V 18.00 ΤΑ ΝΕΑ ΣΕ 10’ 18.15 5 
X 5 19.20 ΗΛΙΟΣ ΙΙ 20.15 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 
21.20 ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΙΙΙ 22:15 ΜΕΛΙΑΡ-
ΤΟΣ 23:10 GAME OF CHEFS 00:00 SHADES 
OF BLUE III 00.50 ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ 
ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ (Ε) 01.40 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΝΑ (Ε) 
02.30 ΑΓΓΙΓΜΑ ΨΥΧΗΣ(Ε) 03.20 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ 
ΑΝΤ1 04.20 ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ (Ε) 04.50 ΕΡΩΤΑΣ 
(Ε) 05.40 ΚΑΡΜΑ (Ε)

SIGMA
06:00 Ώρα για Φαγητό 06:45 Πρωτοσέλιδο 

με τον Ανδρέα Δημητρόπουλο 09:30 Ήρθε κι 
Έδεσε 11:00 Μεσημέρι και Κάτι με τον Χρήστο 
Μιχάλαρο 13:30 Βουράτε Γειτόνοι (Ε) 14:00 
Love It 15:40 Καλό Μεσημεράκι με τον Νίκο 
Μουτσινά 17:30 Κάτι Ξαναψήνεται με την 
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου 18:00 Γεγονότα σε 
συντομία 18:10 Κάτι Ξαναψήνεται με την Κων-
σταντίνα Σπυροπούλου 19:10 Μόλις Χθες 20:00 
Τομές στα Γεγονότα 21:10 Top Chef 23:00 Big 
Brother 01:00 Γεγονότα Τίτλοι Ειδήσεων 01:10 
Μόλις Χθες (Ε) 02:00 Καλό Μεσημεράκι (Ε) 
03:30 Love It (Ε) 04:40 Τομές στα Γεγονότα (Ε) 
05:30 Κόκκινο Ποδήλατο (Ε)

AΛΦΑ
06:00 DEAL (Ε) 06:45 ALPHA ΚΑΛΗΜΕ-

ΡΑ 09:15 SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 11:00 ALPHA 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13:30 STYLE ME UP! 14:15 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 15:15 ΜΕ ΑΓΑΠΗ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 17:10 DEAL 18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΝΟΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 18:10 ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΜΑΣ 
ΑΝΗΚΕΙ 19:00 THE CHASE 20:00 ALPHA 
NEWS 21:00 ΣΑΣΜΟΣ 22:20 Η ΓΗ ΤΗΣ 
ΕΛΙΑΣ 23:20 ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 00:30 ΚΑ-
ΜΠΙΝΓΚ(Ε) 01:15 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε) 02:00 THE 
CHASE (Ε) 02:45 ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ (Ε) 
03:30 ΣΑΣΜΟΣ (Ε) 04:30 ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑ-
ΝΑ (Ε)

CAPITAL
06:45 Τηλεαγορά tv mall 08:00 Isabella 

- Τηλενουβέλα (Ε) 09:00 Τηλεαγορά tv mall 
10:00 Μόνη στην άγρια δύση - Δραματική 
σειρά (Ε) 11:00 Τηλεαγορά tv mall 12:00 
Juana - Τηλενουβέλα (Ε) 13:00 Top story - με 
τη Στέφανη Φλωρίδου 15:00 Maria Mercedes 
– Τηλενουβέλα (Ε) 16:00 Ειδήσεις σε ένα λε-
πτό 16:05 Τηλεαγορά tv mall 17:00 Ειδήσεις 
σε ένα λεπτό 17:05 Τηλεαγορά tv mall (Συ-
νέχεια) 18:00 Ειδήσεις σε ένα λεπτό 18:05 
Isabella - Τηλενουβέλα (Ε) 19:15 Κεντρικό 
δελτίο ειδήσεων 19:50 Ειδήσεις στη Νοημα-
τική 20:00 Προσωπικότητες (Ε) 21:00 Ξένη 
ταινία 23:00 Ξένη ταινία 01:00 Ξένη ταινία 
03:45 Ξένη ταινία 06:10 Top story (Ε)

Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά 
πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέ-
ουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 
4 Μποφόρ, και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. 
Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμο-
κρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στα 
νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα δυτικά και 
τα βόρεια παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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σαν σήμερα

εορτολόγιο

ο καιρός

ΚΕΡΥΝΕΙΑ 26

ΠΑΦΟΣ 26

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 28 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 28

ΛΑΡΝΑΚΑ 28

ΛΕΜΕΣΟΣ 28

1920
Γεννιέται η Μελίνα Μερκούρη, Ελληνίδα ηθοποιός.

1931
Πεθαίνει ο Τόμας Έντισον, Αμερικανός επιχειρηματί-
ας και εφευρέτης.

1936
Ιδρύεται το ΚΚ Αλγερίας.

1947
Η ελληνική υποτελής κυβέρνηση απαγορεύει την 
κυκλοφορία του «Ριζοσπάστη».

1956
Δολοφονείται από μασκοφόρους του Γρίβα ο Αντρέ-
ας Μιχαηλίδης, υποστηρικτής της Αριστεράς, στο 
καφενείο του Κάτω Πύργου.

1971
Ιδρύεται η προδοτική ΕΟΚΑ Β από τον Γρίβα.

1979
Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Έλληνα ποιητή Οδυσσέα 
Ελύτη.

1981
Το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία στην Ελλάδα υπό τον Αν-
δρέα Παπανδρέου με 48,06%, έναντι 35,86% της ΝΔ 
και 10,93% του ΚΚΕ.

1991
Το ΑΚΕΛ πραγματοποιεί διεθνές σεμινάριο για το 
σοσιαλισμό.
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ΣΗΜΕΡΑ
Λουκά Ευαγγελιστού, Μαρίνου μ. του γέροντος, Θε-
οδώρου & Συμεών Θεσ/νίκης
ΑΥΡΙΟ
Ιωήλ προφήτου, Κλεοπάτρας οσ., Ουάρου μ., Μνά-
σωνος

κληρώσεις
ΛΟΤΤΟ

ΠΡΟΤΟ

ΤΖΟΚΕΡ

ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΤΥΧΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

9 13 34 35 37

19

17

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ  
7ος ΑΡΙΘΜΟΣ

Με έξι επιτυχίες  .................................................. ΤΖΑΚ ΠΟΤ
Με πέντε + 1 κανένας  ..................................... €50.000,00
Με πέντε επιτυχίες 19 κερδίζουν....................... €1.500,00
Με τέσσερις επιτυχίες 942 κερδίζουν ..................... €30,00
Με τρεις επιτυχίες 16.666 κερδίζουν  ........................€1,50

1η κατηγορία:  ..................................................... ΤΖΑΚ ΠΟΤ
2η κατηγορία:  ................................................. €25.000,00
3η κατηγορία:  ....................................................€2.500,00
4η κατηγορία: 33 τυχεροί ......................................€250,00
5η κατηγορία: 332 τυχεροί ..................................... €25,00
6η κατηγορία: 3.579 τυχεροί .....................................€2,00

5+1 αριθμοί:  ......................................................TZAK-ΠOT
5 αριθμοί: 3 τυχεροί ........................................ €18.639,33
4+1 αριθμοί: 25 τυχεροί ....................................€2.500,00
4 αριθμοί: 383 τυχεροί ........................................... €50,00
3+1 αριθμοί: 755 τυχεροί ....................................... €50,00
3 αριθμοί: 16.660 τυχεροί .........................................€2,00
2+1 αριθμοί: 9.742 τυχεροί .......................................€2,00
1+1 αριθμοί: 45.919 τυχεροί ....................................€1,50

4331306

ΤΖΟΚΕΡ

ΕΞΤΡΑ 5

SUPER 3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 16-17/10/2021

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 10678ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
4, 6, 17, 32, 33

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 10679ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
4, 5, 23, 25, 26

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 10680ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
1, 2, 5, 18, 35

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 10681ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
7, 13, 23, 34, 35

47007 (10.00) ................................. 8 ....... 3 ...... 2
47008 (11.00) ................................. 4 ....... 3 ...... 9
47009 (12.00) ................................. 2 ....... 3 ...... 3
47010 (13.00) ................................. 9 ....... 1 ...... 4
47011 (14.00) ................................. 8 ....... 1 ...... 2
47012 (16.00) ................................. 4 ....... 3 ...... 0
47013 (17.00) ................................. 9 ....... 0 ...... 6
47014 (18.00) ................................. 4 ....... 8 ...... 2
47015 (20.00) ................................. 2 ....... 1 ...... 3
47016 (21.00) ................................. 0 ....... 0 ...... 8
47017 (10.00) ................................. 3 ....... 9 ...... 2
47018 (11.00) ................................. 8 ....... 7 ...... 2
47019 (12.00) ................................. 3 ....... 8 ...... 9
47020 (13.00) ................................. 7 ....... 7 ...... 1
47021 (14.00) ................................. 1 ....... 8 ...... 3
47022 (16.00) ................................. 0 ....... 9 ...... 8
47023 (17.00) ................................. 1 ....... 8 ...... 1
47024 (18.00) ................................. 0 ....... 5 ...... 2
47025 (20.00) ................................. 6 ....... 8 ...... 4
47026 (21.00) ................................. 2 ....... 7 ...... 4

3 4 12 21 31 43
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 
25 του Περί Ακινήτου ιδιοκτησίας (Δια-
κατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου 
Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί 
το μερίδιο ή συμφέρον στα ακίνητα που 
αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 1/Π/4636/2021
Πωλητής: (1) Μενελάου Ιουλία, Τάσου 
Μητσόπουλου 75, Διαμ. 44Δ, 6026, 
Σκάλα, Λάρνακα
(2) Φουρνίδου Δήμου Μαρία, Ευαγόρα 
Παλληκαρίδη 9Α, 2408, Δήμος Έγκω-
μης, Λευκωσία
(3) Φλωρίδου Ανδρέα Ελισάβετ, Ευαγό-
ρα Παλληκαρίδη Α, 2408, Δήμος Έγκω-
μης, Λευκωσία
Αγοραστής: Καμέρης Ιωάννη Σωτήρι-
ος, Ρούμελης 9Α, 6036 Άγιος Νικόλαος, 
Δήμος Λάρνακας, Λάρνακα
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 3/913, Φύλλο/Σχέδ./Τμή-
μα/Τεμ./Κλίμ.: 31/30W2/3/825/4, Είδος 
Ακινήτου: Οικόπεδο, Υπάρχουν κτίρια 
που δεν αναφέρονται στην εγγραφή (1/
ΕΣ/4220/2016), Εμβαδό 576 τ.μ., Γεω-
γραφική Περιοχή: Λευκωσία, Τράχωνας, 
Τοποθεσία: Μαύρου, Μεταβίβ. Μερίδιο 
στο Ακιν.: 3/4, Ποσό Πώλησης: €525,39
Σημείωση: Τα ακίνητα ενδέχεται να υπό-
κεινται σε ΦΠΑ, ο οποίος δεν συμπερι-
λαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 
25 του Περί Ακινήτου ιδιοκτησί-
ας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτί-
μηση) Νόμου Κεφ. 224, ότι συμ-
φωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο 
ή συμφέρον στα ακίνητα που ανα-
φέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 
1/Π/4604/2021
Πωλητής: CCSRE Real Estate 
Company Limited, Γρηγόρη Αυξε-
ντίου 8, 1096, Τρυπιώτης, Δήμος 
Λευκωσίας, Λευκωσία
Αγοραστής: Βλάσση Μαρία, Τριών 
Ιεραρχών 26, 2232, Άγιος Γεώργι-
ος, Δήμος Λατσιών, Λευκωσία
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 5/762, Φύλ-
λο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 
30/50W1/5/479/4, Είδος Ακινή-
του: Χωράφι, Εμβαδό 2165 τ.μ., 
Γεωγραφική Περιοχή: Λευκωσία, 
Εργάτες, Τοποθεσία: Κάμπος, Με-
ταβίβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/2, Ποσό 
Πώλησης: €29.100,00
Σημείωση: Τα ακίνητα ενδέχεται να 
υπόκεινται σε ΦΠΑ, ο οποίος δεν 
συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώ-
λησης.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

(ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990  
( Κ. Δ. Π.55 ΤΟΥ 1990)

Ειδοποίηση 
δυνάμει του Κανονισμού 4(1)

Δίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 4(1) των περί Πολεοδομίας 
και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές 
Προσφυγές) Κανονισμών του 1990, ότι 
εμείς, οι WALTERS TERENCE – JOHN 
& WALTERS HELEN -ZENA-BARBARA 
από Φρέναρος, ιδιοκτήτες του τεμαχί-
ου με αρ. 534, Φύλλο/Σχέδιο 2-283-
380 τοποθεσία ΛΑΞΙΔΙΑ, οδός/αριθμός 
Κατοικία Νο 36 στην περιοχή του χω-
ριού Φρενάρους, θα υποβάλουμε αίτη-
ση στην Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώ-
στου για εξασφάλιση άδειας οικοδομής 
για κατεδάφιση υφιστάμενης πισίνας.
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως μπο-
ρούν να υποβληθούν προς την Πολε-
οδομική Αρχή μέσα σε προθεσμία 21 
ημερών από τη δημοσίευση της Ειδο-
ποιήσεως αυτής.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΕΜΕΣΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 25 
του  Περί Ακινήτου ιδιοκτησίας (Διακατο-
χή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 
224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί το με-
ρίδιο ή συμφέρον στα ακίνητα που αναφέ-
ρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 5/Π/3738/2021
Πωλητής: CCSRE Real Estate Company 
Limited, Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096, Τρυ-
πιώτης, Δήμος Λευκωσίας, Λευκωσία
Αγοραστής: Κωνσταντίνου Πολυδεύκης, 
Ρηγαίνης 10, 4700 Πάχνα, Λεμεσός
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 0/8226, Φύλλο/Σχέδ./Τμή-
μα/Τεμ./Κλίμ.: 52/32/0/45/5, Είδος Ακι-
νήτου: Χωράφι, Υποϊδιοκτησίες: Ελιές (7), 
Ελιές (13), Διάφορα δένδρα (21), Χαρου-
πιές (20), Ελιές (18) Εμβαδό 7.693 τ.μ., Γε-
ωγραφική περιοχή: Λεμεσός, Πραστειό, 
Αυδήμου, Τοποθεσία: Παντιτείο, Μεταβίβ. 
Μερίδιο στο Ακίν.: 3/4, Ποσό πώλησης: 
€11.500,00
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα ενδέχεται να υπό-
κεινται σε ΦΠΑ, ο οποίος δεν συμπεριλαμ-
βάνεται στο ποσό πώλησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Αστυνομία Κύπρου προκήρυξε Δι-
αγωνισμό με αριθμό Δ.Ο.63/2021 για 
την προμήθεια και εγκατάσταση δύο 
(2) εσωλέμβιων μηχανών κατηγορίας 
Γ’ της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυ-
νομίας.  
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-
ρείς μπορούν να εξασφαλίσουν πε-
ρισσότερες πληροφορίες μέσω της 
επίσημης ιστοσελίδας του Ηλεκτρονι-
κού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου.

www.eprocurement.gov.cy

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Αστυνομία Κύπρου προκή-
ρυξε Διαγωνισμό με αριθμό 
Δ.Ο.64/2021 για την αγορά πέ-
ντε (5) ενδοσκοπικών καμερών.  
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς μπορούν να εξασφαλί-
σουν περισσότερες πληροφορίες 
μέσω της επίσημης ιστοσελίδας 
του Ηλεκτρονικού Συστήματος 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
του Γενικού Λογιστηρίου.

www.eprocurement.gov.cy

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η εταιρεία P.Y. ELEVATOR 
LTD, με Αρ. Μητρώ-
ου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) 
456644/1/4329, ζητά να 
προσλάβει τεχνικό ανελκυ-
στήρων με αρκετά καλούς 
όρους εργασίας, όχι χαμη-
λότερους από τη σχετική 
συλλογική σύμβαση.
Οι ενδιαφερόμενοι να απο-
τείνονται στο Επαρχιακό 
Γραφείο Εργασίας Λευκω-
σίας, τηλ. 22403000.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Πωλείται οικιστικό τεμά-
χιο σε καταπληκτική πε-
ριοχή (Grammar School) 
και βιοτεχνικό τεμάχιο 

στη Λακατάμια. 

Τηλ. 99599598, 
99609646

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου ανακοινώνει ότι ζητά με αγορά υπη-
ρεσιών συνοδό λεωφορείου για δρομολόγια από και προς τα πιο κάτω 
σχολεία:

Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου Β΄ - Ένας συνοδός
Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου Δ΄ - Δύο συνοδοί

Η απασχόληση του κάθε συνοδού θα είναι για μια ώρα το πρωί και 
μια ώρα το μεσημέρι. Η αμοιβή ανέρχεται στα €5.47 (πέντε ευρώ και 
47/100) για κάθε ώρα που παρέχεται υπηρεσία από τον συνοδό λεω-
φορείου. Ο Ανάδοχος (συνοδός) θα καταβάλλει ο ίδιος τις υποχρεώσεις 
του προς το ταμείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΓεΣΥ, στο Φόρο 
Εισοδήματος, στην Υπηρεσία ΦΠΑ και ό,τι άλλες υποχρεώσεις άπτο-
νται της Εργατικής Νομοθεσίας.
Για εξασφάλιση σχετικής αίτησης και οποιεσδήποτε πληροφορίες μπο-
ρείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Παραλιμνί-
ου, στο τηλέφωνο 23811510 μέχρι τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021.
Από τη Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου
18 Οκτωβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις 
από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση μιας κενής έκτακτης θέσης Βο-
ηθού Γραμματειακού Προσωπικού σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο Παραλι-
μνίου, για τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως, Κλίμακα Ε5 του ωρομίσθιου 
Κυβερνητικού Προσωπικού. (Οι ακριβείς ώρες και ημέρα εργασίας θα 
συμφωνηθούν με την υπογραφή της σύμβασης).
Για εξασφάλιση σχετικής αίτησης και οποιεσδήποτε πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία της Σχολι-
κής Εφορείας Παραλιμνίου, κατά τις ώρες λειτουργίας των Κυβερνη-
τικών Γραφείων (τηλέφωνο: 23-811510). 
Οι αιτήσεις, αφού τοποθετηθούν σε φάκελο στον οποίο να αναγράφε-
ται η ένδειξη «Θέση έκτακτης Βοηθού Γραμματειακού Προσωπικού», 
να παραδοθούν στα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Παραλιμνίου το 
αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 
Παραλίμνι, 18 Οκτωβρίου 2021

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ειδοποιούνται όλοι οι ενδιαφε-
ρόμενοι ότι η Εταιρεία Γ&Μ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ ΛΤΔ, με Αρ. Εγγρ. Ετ. 
ΟΗΕ388746 από Χαράλαμπου 
Πεττεμερίδη 6Β, Στρόβολος, 2042, 
προτίθεμαι να υποβάλω αίτηση 
προς την Αρχή Αδειών για χορή-
γηση άδειας Μεταφορέα «Γ» για 
ένα φορτηγό όχημα τύπου UNIT,  
25.000 kg μεικτού βάρους/μεικτού 
συρόμενου βάρους 43.000 kg, για 
εξυπηρέτηση των αναγκών της 
επιχείρησής μου ως ιδιοκτήτες τη-
λεσκοπικών.
Το όχημα θα το χρησιμοποιώ για 
να μεταφέρω τα τηλεσκοπικά από 
τα γραφεία μας στους πελάτες μας.
Η μεταφορά θα γίνεται χωρίς κό-
μιστρο.
Οποιεσδήποτε ενστάσεις πρέπει 
να υποβληθούν γραπτώς εντός 20 
ημερών από την ημερομηνία δη-
μοσίευσης της παρούσης ανακοί-
νωσης με τα σχετικά δικαιολογη-
τικά στα Επαρχιακά Γραφεία του 
Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΕΜΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Ανακοίνωση για επικαιροποίηση στοιχείων  
των μετόχων της Εταιρείας

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία επι-
καιροποίησης των στοιχείων του Μητρώου Μετόχων της. 
Εφόσον είστε μέτοχοι παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε 
άμεσα με την Εταιρεία (τηλέφωνο: 24531932) ή με το δικη-
γορικό γραφείο ΑΡΤΕΜΙΟΥ, ΠΙΕΡΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε. 
(τηλέφωνο: 22458900) μεταξύ των ωρών 09:00 - 12:00 για 
να συμπληρώσετε τηλεφωνικά τον πίνακα επικαιροποίησης 
στοιχείων μετόχου (Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Ταυτότητας, Δι-
εύθυνση).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται κατοικία ενός 
υπνοδωματίου με αυλή 
μπροστά και πίσω στην πε-
ριοχή Λακατάμεια, συνοικι-
σμός Άγιου Μάμα. 
Τιμή συζητήσιμη. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 
96353528

Απαλλαγές Εξετάσεων από Institute of 
Chartered Shipbrokers (ICS) 

Στο Τμήμα Εμπορίου Χρηματοοικονομικών  
και Ναυτιλίας της Σχολής Διοίκησης  

και Οικονομίας του ΤΕΠΑΚ

Το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, 
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Πα-
νεπιστημίου Κύπρου, εξασφάλισε το μέγιστο αριθμό απαλλα-
γών (τρεις απαλλαγές) για τους αποφοίτους των προπτυχια-
κών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων της, από μέρος των 
εξετάσεων του επαγγελματικού προγράμματος πιστοποίη-
σης (Professional Qualifying Examinations) του Institute of 
Chartered Shipbrokers (ICS). 

Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του προπτυχιακού προγράμ-
ματος Commerce, Finance and Shipping και οι απόφοι-
τοι των μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Χρηματοοικονομικά 
και Ναυτιλιακά, και Ναυτιλιακά και Διοίκηση δεν θα εξετά-
ζονται στις ενότητες: Introduction to Shipping, Economics of 
Sea Transport and International Trade, καθώς επίσης έχουν 
τη δυνατότητα να επιλέξουν την τρίτη εξαίρεση σε μια σειρά 
από ενότητες όπως είναι: Shipping Finance, Ship Operations 
and Management και Port and Terminal Management, οι 
οποίες αποτελούν μέρος της επαγγελματικής πιστοποίη-
σης Professional Qualifying Examinations του Institute of 
Chartered Shipbrokers (ICS). 

Αυτές οι απαλλαγές εξετάσεων έχουν ήδη εγκριθεί από το 
ICS και ίσως το ΤΕΠΑΚ να είναι το μοναδικό ελληνόφωνο πα-
νεπιστήμιο και ένα από τα λίγα πανεπιστήμια παγκοσμίως που 
λαμβάνει ένα τέτοιο μεγάλο αριθμό εξαιρέσεων. Αυτή η ση-
μαντική διεθνής πιστοποίηση των προπτυχιακών και μετα-
πτυχιακών προγραμμάτων αναγνωρίζει το υψηλό επίπεδο δι-
δασκαλίας και έρευνας στα αντίστοιχα προγράμματα και την 
ευθυγράμμιση του προγράμματος σπουδών τους με τις ανά-
γκες της αγοράς. To ICS είναι ένας διεθνής οργανισμός που 
αντιπροσωπεύει όλες τις πτυχές της ναυτιλιακής αγοράς και 
έχει σαν μέλη του εφοπλιστές, ναυλωτές, ναυλομεσίτες και άλ-
λους επαγγελματίες της διεθνούς ναυτιλίας. Έχει σαν αποστο-
λή του την εισαγωγή και τη διατήρηση των υψηλότερων διε-
θνών προδιαγραφών σε ό,τι αφορά τις διεθνείς μεταφορές και 
τη ναυτιλιακή αγορά. Η επιτυχής πιστοποίηση του PQE δίνει τη 
δυνατότητα στον υποψήφιο να καλείται Διαπιστευμένος Ναυ-
τιλιακός Μεσίτης (Chartered Shipbroker) και αποτελεί ένα ση-
μάδι εμπειρίας και επιρροής στον κόσμο της ναυτιλίας και των 
διεθνών μεταφορών.

NEO PLAZA – Έτοιμο να σας υποδεχτεί!
Το νέο, πολυαναμενόμενο σύγχρονο 

εμπορικό πάρκο της Κύπρου, Neo Plaza, 
είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί, ξεκινώντας 
τη λειτουργία του αύριο Τρίτη, 19 Οκτω-
βρίου, στην Κοκκινοτριμιθιά, σε απόσταση 
15 μόλις λεπτά από το κέντρο της Λευκω-
σίας.

Αποτελεί πολυδιάστατο έργο που απο-
σκοπεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του 
κυπριακού καταναλωτικού κοινού, συν-
δυάζοντας την αναψυχή με το smart 
shopping, δημιουργώντας για όλες τις 
εποχές του χρόνου έναν ιδανικό προορι-
σμό για μικρούς και μεγάλους, που θα χα-
ρούν διασκέδαση, καλό φαγητό και έξυ-
πνα ψώνια. 

Με χαρακτηριστικό moto “All day 
destination for Fun, Food and Fashion”, 
το Neo Plaza έχει σχεδιαστεί με σεβασμό 
στη μεσογειακή εξωστρέφεια των Κυπρί-
ων, ενώ με τη σύγχρονη αρχιτεκτονική του 
προσέγγιση συνδυάζει το μοντέρνο με τις 
παραδοσιακές συνήθειες, εγκαινιάζοντας 
ένα νέο τρόπο διασκέδασης και αγοράς 
καταναλωτικών ειδών σε ένα πολυμορφι-
κό χώρο σημείο αναφοράς.

Όπως δηλώνει ο γενικός διευθυντής 
του Neo Plaza, κ. Σωτήρης Σιγάλας, «ο 
σχεδιασμός και η εμπορική αντίληψη, βά-
σει των οποίων έχει δομηθεί το Neo Plaza, 
διευρύνει το retail industry της Κύπρου, 
συμβάλλει επίσης αποφασιστικά στο οικο-
νομικό της προφίλ. Στις 19 Οκτωβρίου το 
εμπορικό μας πάρκο ανοίγει με πληρότη-
τα πέραν του 70% και μέχρι τις αρχές Νο-
εμβρίου θα έχει φθάσει το 90%».

Το Neo Plaza έχει ήδη συγκεντρώσει 
μεγάλο αριθμό διεθνών εμπορικών κα-
ταστημάτων – σημάτων προσφέροντας 
εναλλακτικές εμπειρίες επιπέδου, καλύ-
πτοντας το σύνολο των καταναλωτικών 
αναγκών. 

Στους χώρους στεγάζονται επώνυμα 
fashion καταστήματα, ενώ στο χώρο της 
εστίασης λειτουργούν τα γνωστά μας Mc 

Donald’s, KFC, Caffe Nero, Mikel, Beer 
& Beer, Chopstics, Μελίρρυτον, P&P ice 
cream bar, Centaurs Express. 

Φυσικά, για να μη μένουν παραπονε-
μένοι οι μικροί μας φίλοι, ο μεγαλύτερος 
παιδότοπος θα βρίσκεται στο Neo Plaza! Το 
Volta: Ένας τεράστιος χώρος παιχνιδιού 
και διασκέδασης που κάθε παιδί αναζητά.
Neo Plaza λοιπόν!  
«Όλα εδώ τα ζεις»

Αναλυτικότερα, στο χώρο της διασκέ-
δασης, λειτουργεί ο παιδότοπος Volta και 
το πρώτο e-sport shop Fragstore, εστίαση: 
Mc Donald’s, KFC, Caffe Nero, Mikel, Beer 
& Beer, Chopstics, Μελίρρυτον, P&P ice 
cream bar, Centaurs, Μόδα και lifestyle:, 
Ermes Outlet (OVS, Levi’s, Springfield, 
Superdry, Funky Buddha, Cortefiel, Orsay, 
Adidas, Jak & Jones, Puma, Desigual, 
Original Marines, Vero Moda, Cool 
Club, Diesel, Coincasa και πολλά άλλα) 
Next Outlet, Sports+Fashion Clearance 
Outlet (Banana Moon, Umbro, Oxbow, 
Puma, New Era, Crep Protect, Under 
Armour, Ugg, Dr Martens, Christian 
Lacroix, Marlboro, Kenzo, Cacharel, 
Breo, Capodarte, Ed Hardy, Eminence, 
Levi’s underwear, Livia, Macarena, 

Playboy, Monnalisa, Madonna, DKNY), 
Top Trends Outlet (Russell Athletic, 
Sketchers, Franklin & Marshall), Conelle 
(Versace Jeans Couture, Juicy Couture, 
Cavalli Class, Karl Lagerfeld, Just Cavalli, 
HAVAIANAS, SEVA, Alexander Cox 
και πολλά άλλα), Cosmos Sports (Nike, 
Adidas, Reebok, Converse, Timberland, 
Jordan, The North Face, Puma και Asics), 
Mike Sports (Puma, Salomon, Erke, ON, 
The North Face, Head, O’neil, Dakine, 
Desigual, Under Armour, Diadora, Crocs, 
Adidas, Nike και πολλά άλλα), DE DE 
House of Brands (Diadora, Hurley, North 
Sails, Tom Tailor, Pepe Jeans,Religion), 
District (Lumberjack, elesse, Pepe 
Jeans, diadora, Cubanas), Prince Oliver, 
Dust+Cream, United Colors of Benetton, 
KEM, Andello Boutique, Red Fashion 
Boutique, Migato Shoes & Accessories, 
Beauty Outlet, Purple Chic Outlet, 
Ecco, Ojo sunglasses, ELPARI Boutique 
(Manolo, Maxin, 4giveness, Zoya, Goa Goa, 
Love me), Rabbit print, Skitsas optical, 
Magic Home, Best For Life Philosophy, 
Tobiana, Aeliotis, Pop Life Supermarket, 
Omni store, King of Toys, Opap, Diverso 
Duo Hair and Beauty Studio.



σταυρόλεξο
sudoku

ΛΥΣΗ

ζώδια
ΚΡΙΟΣ

Κάποια απρόσμενα γεγονότα θα σε ανα-
στατώσουν σήμερα και θα σε κάνουν να 
σταθείς αμήχανος χωρίς να ξέρεις πώς να 
προχωρήσεις.

ΤΑΥΡΟΣ
Σήμερα η μέρα θα είναι γεμάτη κούραση 

και άγχος, γιατί οι υποχρεώσεις που θα έχεις 
θα είναι μεγάλες. Πρέπει να δεις πολλές κα-
ταστάσεις με ψυχραιμία.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Οι διάφορες υποθέσεις που σε απασχο-

λούν θα βρουν το δρόμο τους, αν κινηθείς με 
προγραμματισμό και χωρίς να κάνεις σπα-
σμωδικές κινήσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Τα νεύρα σου σήμερα θα δοκιμαστούν 

από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τις 
καταστάσεις οι γύρω σου. Θα βρεθείς μπλεγ-
μένος σε δυσκολίες και θα τρέχεις να διορ-
θώσεις τα αδιόρθωτα.

ΛΕΩΝ
Θα πρέπει σήμερα να κάνεις προσπάθεια 

για να συγκρατήσεις τα νεύρα σου. Κάποια 
δικά σου θέματα θέλουν προσεχτική αντιμε-
τώπιση και μόνο εσύ μπορείς να τα λύσεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Κάποιες εκκρεμότητες του παρελθόντος 

επανέρχονται και μάλιστα με δυναμικό τρό-
πο, για να σου υπενθυμίσουν πως ό,τι έχεις 
αφήσει άλυτο, θα στέκεται εμπόδιο στα σχέ-
διά σου.

ΖΥΓΟΣ
Η μέρα θα είναι ευνοϊκή για τα επαγγελ-

ματικά και τα οικονομικά σου. Η βελτίωση 
της επικοινωνίας σου με τα άτομα του επαγ-
γελματικού σου περιβάλλοντος θα ευνοήσει 
το κλείσιμο νέων συμφωνιών.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η απαισιοδοξία και η καχυποψία δεν θα 

σου βγουν σε καλό σήμερα. Για την ακρίβεια 
μάλλον θα χαλάσουν τη διάθεσή σου χωρίς 
ιδιαίτερο λόγο.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Μια καλή ημέρα για περισυλλογή, σκέψη 

και πνευματική ανανέωση. Έτσι θα μπορέ-
σεις να καταστρώσεις τα σχέδια σου πιο ψύ-
χραιμα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Σήμερα θα αισθανθείς μια ιδιαίτερη ευαι-

σθησία και μια διάχυτη μελαγχολία. Νιώθεις 
έντονη την ανάγκη για μοναξιά κι απομό-
νωση.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Κάποια μικρά εμπόδια σήμερα θα σε 

εκνευρίσουν και θα σε θέσουν εκτός προ-
γράμματος. Δεν αξίζει όμως να αναστατώ-
νεσαι.

ΙΧΘΥΕΣ
Σήμερα κάποιες καταστάσεις αλλά και ει-

δήσεις θα σου χαλάσουν τη διάθεση. Προ-
σπάθησε να μην επηρεαστείς και να είσαι σε 
ετοιμότητα γιατί θα χρειαστεί να ασχοληθείς 
με τα δικά σου ζητήματα.

Κουνουπίδι ογκρατέν

Υλικά:
•400 γρ. κουνουπίδι
•αλάτι
•πιπέρι
•2 κ.σ. ελαιόλαδο
•3 αβγά, μεσαία
•1 σκ. σκόρδο
•1 πρέζα μοσχοκάρυδο
•300 γρ. κρέμα γάλακτος 35%
•200 γρ. τσένταρ, τριμμένο
•1 κ.σ. θυμάρι
•50 γρ. φρυγανιά τριμμένη
Για το σερβίρισμα:
•ρόκα
•ελαιόλαδο

Εκτέλεση:
Βάζουμε αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο και ψή-

νουμε για 25-30 λεπτά.
Σε ένα μπολ βάζουμε τα αβγά, το σκόρδο 

τριμμένο, το μοσχοκάρυδο, την κρέμα γάλα-
κτος, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά με 
ένα σύρμα για να ομογενοποιηθούν τα υλικά.

Μεταφέρουμε το ψημένο κουνουπίδι σε 
ένα πυρίμαχο σκεύος 25 εκ.

Απλώνουμε 100 γρ. τσένταρ, το θυμάρι και 
περιχύνουμε με το μείγμα των αβγών.

Βάζουμε το υπόλοιπο τσένταρ, τη φρυγα-
νιά και ψήνουμε ξανά στους 200 βαθμούς 
Κελσίου στον αέρα για 20-25 λεπτά.

Σερβίρουμε με ρόκα και ελαιόλαδο.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1 Το ονοματεπώνυμο της κάτω 
αριστερά εικονιζόμενης ηθοποι-
ού - Υποδουλωμένη σε άλλον, 
τον οποίο οφείλει να υπηρετεί. 
2 Η τεχνοτροπία ενός καλλιτε-
χνικού ρεύματος - Θεωρείται 
«μήτηρ πάσης κακίας» - Φαγητό. 
3 ... τεξτ: όρος της τυπογραφίας 
- Τύπος ρώσικων αεροσκαφών 
- Αραβικό άρθρο - Βουνό της 
Θεσσαλίας - Αιγυπτιακή θεότητα 
του ήλιου με κεφάλι γερακιού. 4 
Κεντρική Υπηρεσία Πληροφορι-
ών, η σημερινή Ε.Υ.Π. - Τέτοια 
αέρια το κρυπτό και το αργό - 
Λεπτό βαμβακερό ύφασμα. 5 
Μαζί, αντάμα (καθ.) - Γάλλος... 
άντρας - Δερμάτινο δοχείο για 
υγρά - ... ολίγοι: πολλοί. 6 Το 
ονοματεπώνυμο του πάνω δε-
ξιά εικονιζόμενου ηθοποιού - 
Κόβω... λίγα. 7 Καθιερωμένα 
πρότυπα κοινωνικής συμπερι-
φοράς που επικρατούν σ’ ένα 
σύνολο - Αυτά στο... πάτωμα 
- Το τελευταίο... έγινε τραγού-
δι - Μεταμεσημβρινά... αρχικά 
- Αγκαθωτός θάμνος που χρη-
σιμοποιείται για προσάναμμα. 
8 Δική σου (αρχ.) - Κατάγονται 
από νησί του ανατολικού Αι-
γαίου (καθ.) - Προετοιμάζουν 
μεθοδικά αθλητές. 9 Μιχάλης...: 
γνωστός ηθοποιός - Περίφημο 
ιαπωνικό θέατρο με μάσκες. 10 
Άγιος... του λαού - Δηλώνει και 
συγκατάθεση - ... Θέρμαν: Αμε-
ρικανίδα ηθοποιός - θεός των 
Σουμερίων. 11 Μεταλλικό υπό-
στεγο - Δυσκόλεψε το Δημοσθέ-
νη - «... Μέλισσες»: δημοφιλής 
τηλεοπτική σειρά - Αρχικά μεγά-
λου δήμου μας. 12 Αναφορική 
αντωνυμία (ουδ.) - Αυτό έχει 
μικρή πυκνότητα-... Κλάπτον: 
Βρετανός κιθαρίστας και τρα-

γουδιστής της ποπ. 13 Σύγχυση, 
αμηχανία - Ακυβέρνητοι.

ΚΑΘΕΤΑ
1 ... Παυλόπουλος: Έλληνας 
πολιτικός, τέως Πρόεδρος της 
Ελληνικής Δημοκρατίας. 2 Πο-
λύξερα, σοφά. 3 Τμήμα του... 
μύθου - Ερωτηματική αντωνυμία 
(θηλ.). 4 Προτασσόμενο... υποδι-
πλασιάζει - Ανάμεσά τους το Φ. 5 
Έγραψε το μυθιστόρημα «Νανά» 
(1880) - Νηστικός, άφαγος. 6 Ο 
οποίος (αρχ.) - «Το...»: τίτλος ται-
νίας με την Αλίκη Βουγιουκλάκη 
- Χορευτικό επιφώνημα. 7 Χρη-
σιμοποιείται για τη συντήρηση 
τροφίμων - Ένας... Ευρωπαίος. 
8 Φανταστικός χαρακτήρας της 
Ντίσνεϊ - Παραπέτασμα, κουρτίνα 
- Γέμιση... πίτας. 9 Αρχή... ηρωι-
σμού - Αργυρόχρωμο μεταλλικό 
στοιχείο που ανήκει στην ομάδα 
των αλκαλίων - Ελαιοδοχείο με 
μακρύ λεπτό στόμιο. 10 Ασκεί 
γοητεία, συναρπάζει τους άλλους 
(θηλ.) - Σήμα του το τριφύλλι 
(αρχικά). 11 ... κεμπάπ: ανατολί-
τικη σπεσιαλιτέ - Πεδιάδα - Με το 
«δε» αντιτίθεται. 12 Λεπτό μάλ-
λινο ύφασμα πολυτελείας (ξεν.) - 
Λίγο... ρύζι - Γένος πολύχρωμων 

παπαγάλων της οικογένειας των 
ψιττακιδών. 13 Όμοια... ποιοτικά 
- Έγγραφα με τα οποία αναγνω-
ρίζεται χρέος. 14 ... υψηλού: 
με υπεροπτικό ύφος - Πιστόλια, 
όπλα. 15 ... ο Προφήτης: μαθη-
τής και γραμματέας του προφήτη 
Ιερεμία - Χημικό στοιχείο, μέταλ-
λο, το βαρύτερο όλων (καθ.). 16 
Η πατρίδα της Μήδειας - Τζέιμς...: 
Αμερικανός ηθοποιός και γνώ-
στης πολεμικών τεχνών - Αρχικά 
εταιρειών. 17 Μπαίνει ανάμεσα 
σε δύο αντικείμενα και τα στε-
ρεώνει (καθ.) - Τιμητικός τίτλος 
στην Αγγλία. 18 Αυτός ο ίδιος 
(ιδιωμ.) - Αυτά στα... ρηχά. 19 
Ζορζ ...: Γάλλος μυθιστοριογρά-
φος και θεατρικός συγγραφέας - 
Όμοιο με άλλο. 20 Διπλό γίνεται 
τίτλος τραγουδιού με τον Γιώργο 
Νταλάρα.

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

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Πάλεψαν για τη νίκη,  
αλλά τελικά συμβιβάστηκαν ΣΕΛ. 20

Δόξα και Άρης αναμετριούνται  
στο Μακάρειο Στάδιο ΣΕΛ. 20

Μονόδρομο αποτελούν σήμερα  
οι τρεις βαθμοί ΣΕΛ. 20

Θα παλέψει για  
το βαθμολογικό κέρδος ΣΕΛ. 20

ΦΩΝΑΞΕ ΠΑΡΟΥΣΑ

Έδειξε χαρακτήρα
Η ΑΕΛ πήρε την πολύτιμη 
νίκη με 2-1 επί της 
Ανόρθωσης και έφτασε 
τους δέκα βαθμούς  
στο πρωτάθλημα. 
ΣΕΛ. 19

Κερδισμένη
Μετά τη νίκη με 3-0 
επί της ΠΑΕΕΚ και την 
ήττα του Απόλλωνα από 
την Ομόνοια, η ΑΕΚ 
απολαμβάνει την κορυφή. 
ΣΕΛ. 20

Η Ομόνοια είναι εδώ, έτοιμη να υπερασπιστεί τον τίτλο της στο πρωτάθλημα! Το μήνυμα των «πρασίνων» εστάλη 
μέσω της επικράτησής τους επί του Απόλλωνα (1-0) στο ΓΣΠ. ΣΕΛ. 21

ΑΕΚ - ΠΑΕΕΚ  .................................... 3-0
Πάφος FC - Ολυμπιακός ...............  1-1
Ομόνοια - Απόλλων  ....................... 1-0
ΑΕΛ - Ανόρθωση  ............................. 2-1

Σήμερα
18:00 Δόξα Κατωκοπιάς - Άρης 

(Cytavision)
19:00 ΑΠΟΕΛ - Εθνικός Άχνας 

(Cablenet)

η πρωταθλήτρια Κύπρου
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κόσμος των κόσμος των ΣΠΟΡΣΠΟΡ Πλήρης αθλητική ενημέρωση  
από την Κύπρο και τον κόσμο
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ΑΕΚ 6 14

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 6 12

ΑΕΛ 5 10

ΑΡΗΣ 5 10

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6 8

ΠΑΦΟΣ F.C. 6 7

ΟΜΟΝΟΙΑ 5 7

ΔΟΞΑ 5 6

ΑΝΟΡΘΩΣΗ 5 6

ΠΑΕΕΚ 5 4

ΑΠΟΕΛ 5 3

ΕΘΝΙΚΟΣ 5 1



ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΟΙ ΣΚΟΡΕΡ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Του
Γιάννη Κούρα

Τριπλή ισοβαθμία!
Ολοκληρώθηκε και η 5η αγωνιστική 

του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας. Η 
Ολυμπιάς Λυμπιών από γκολ του Λουσέ-
ρο στο ξεκίνημα του αγώνα, και συγκεκρι-
μένα στο 3ο λεπτό, υποχρέωσε την Ένωση 
Νέων Παραλιμνίου στην πρώτη της φετι-
νή ήττα.

Προηγούνται με δέκα βαθμούς Ολυμπι-
άς Λυμπιών, ΕΝ Παραλιμνίου και Ομόνοια 
29Μ και ακολουθούν με εννέα βαθμούς 
Καρμιώτισσα και Ακρίτας Χλώρακας.

Πρώτη φετινή νίκη για την Αγία Νάπα, 
που επικράτησε εκτός έδρας με 3-1 του 
ΑΣΙΛ και έφτασε στους τέσσερις βαθμούς.

Σκόραραν οι Ρομέρο στο 16’ και Σίφνε-
ος στο 20’ και στο 38ο λεπτό με πέναλτι.

Για τον ΑΣΙΛ, που έμεινε στους τρεις 
βαθμούς, σκόραρε στο 55ο λεπτό ο Σταυ-
ρινός Κωνσταντίνου. Από το 38ο λεπτό ο 
ΑΣΙΛ αγωνιζόταν με δέκα ποδοσφαιριστές 
λόγω αποβολής του Ιωάννου.

Στο Λιοπέτρι ο τοπικός Αχυρώνας έμει-
νε στο ισόπαλο 1-1 με την Ομόνοια Αρα-
δίππου.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 16ο 
λεπτό με τον Συμεών Κκονέ και οι φιλο-
ξενούμενοι ισοφάρισαν στο 61ο λεπτό με 

τον Ανδρέα Κυπριανού. 
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνι-

στικής του Πρωταθλήματος Β’ Κατη-
γορίας:

Ονήσιλος - Καρμιώτισσα 1-3
Ερμής Αραδίππου - Νέα Σαλαμίνα 3-2
Ομόνοια 29Μ - ΠΟ Ξυλοτύμπου 0-0
Αναγέννηση - Οθέλλος Αθηαίνου 3-0
Αλκή Ορόκλινης - Ακρίτας Χλώρακας 

1-2
ΕΝ Παραλιμνίου - Ολυμπιάς Λυμπιών 

0-1
ΑΣΙΛ Λύσης - Αγία Νάπα 1-3
Αχυρώνας Λιοπετρίου - Ομόνοια Αρα-

δίππου 1-1

Με τις αναμετρήσεις της 4ης αγω-
νιστικής συνεχίστηκε το πρόγραμμα 
του Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας. Οι 
ομάδες που προηγούνται αγωνίστηκαν 
εκτός έδρας, αλλά το σκηνικό της κορυ-
φής παραμένει σταθερό.

Ο Διγενής Ακρίτας Μόρφου και η 
Πέγεια προχώρησαν νικηφόρα και οδη-
γούν την κούρσα του πρωταθλήματος. Ο 
Διγενής επικράτησε με 2-0 της ΜΕΑΠ 
με τα γκολ των Ντινίς και Παπαγγελο-
δήμου.

Η Πέγεια κέρδισε με το ίδιο σκορ τον 
Εθνικό Άσσιας με τα γκολ του Ουεσλατί.

Πρώτο βαθμό στο πρωτάθλημα πήρε 
ο Κούρης Ερήμης, που αναδείχτηκε ισό-
παλος 0-0 με τον Ηρακλή Γερολάκκου. 
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 4ης 
αγωνιστικής της Γ’ Κατηγορίας:

ΜΕΑΠ - Διγενής Μόρφου 0-2
Κούρης Ερήμης - Ηρακλής Γερολάκ-

κου 0-0
Εθνικός Άσσιας - Πέγεια 0-2
ΑΕΖ - Εληά Λυθροδόντα 2-2
ΠΟ Ορμήδειας - ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς 4-0
ΕΝΥ Διγενής Ύψωνα - ΘΟΪ Λακατά-

μιας 2-1
Ομόνοια Ψευδά - Χαλκάνορας 2-3

Γ’ Κατηγορία: Χέρι-χέρι Διγενής και Πέγεια

7η αγωνστική
Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου
19:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας-Δόξα Κατωκοπιάς
Σάββατο, 23 Οκτωβρίου
17:00 Εθνικός Άχνας-ΑΕΛ
19:00 Απόλλων-Πάφος FC
Κυριακή, 24 Οκτωβρίου
19:00 Άρης-ΑΠΟΕΛ
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου
19:00 Ανόρθωση-ΑΕΚ
19:00 ΠΑΕΕΚ-Ομόνοια

Τα τρίποντα  
στα ντέρμπι  
δίνουν ψυχολογία

Ζητούμενο για την Ομόνοια ήταν η επιστροφή στις νίκες. 
Ντέρμπι είχε μπροστά της και εάν τα κατάφερνε, αυτό θα ήταν 
το καλύτερο γιατρικό για να κλείσει στόματα για το άσχημο ξεκί-
νημα. Στο τέλος της ημέρας βρήκε τον Μπεργκ, τους παίκτες του 
και τον κόσμο της Ομόνοιας να πανηγυρίζουν μια μεγάλη νίκη. 
Νίκη από το πρώτο γκολ του Τσέποβιτς στο 15’ μετά από μπαλιά 
του Ζαχαρίου. Για πρώτη φορά φέτος το «τριφύλλι» προηγήθηκε, 
το κράτησε και στο τέλος πανηγύρισε.

Όπως φάνηκε, ο Μπεργκ σχεδίασε το παιχνίδι βασιζόμενος 
στην εμπειρία αρχίζοντας με ένα Κύπριο (Ζαχαρίου) και στην 
εξέλιξη του αγώνα τελείωσε το παιχνίδι με ακόμα τέσσερις Κύ-
πριους, αφού ήταν αυτοί που επελέγησαν από τις πέντε αλλαγές. 
Αυτό το πράγμα λέει κάτι σημαντικό. Η εμπειρία μέτρησε στο α’ 
μέρος και από τη στιγμή που οι «πράσινοι» πήραν προβάδισμα, 
στην επανάληψη και με την πάροδο του χρόνου τα φρέσκα πό-
δια και τα τρεξίματα κυρίως των νεαρών μέτρησαν, όπως και 
η αμυντική συμπεριφορά όλων των παικτών, που κράτησαν με 
νύχια και με δόντια το στενό αλλά πολύτιμο αποτέλεσμα. Η κατο-
χή του α’ μέρους ( 52-48 ) μετετράπη σε 40-60 στην επανάληψη, 
αποτέλεσμα της οπισθοχώρησης της Ομόνοιας και της παράλ-
ληλης πίεσης του Απόλλωνα. Οι «γαλάζιοι», παρά την πίεση που 
έβαλαν, δεν είχαν ξεκάθαρες φάσεις εκτός αυτής του Νταμπό στο 
65’, ενώ ο Λοΐζου είχε τρεις τελικές, με πιο κραυγαλέα αυτή στο 
90+2. Φάση που ήταν σίγουρο γκολ έχοντας και δύο συμπαίκτες 
ελεύθερους για πάσα και γκολ.

Τα τρίποντα στα ντέρμπι δίνουν ψυχολογία και όχι μόνο. Για 
την Ομόνοια ήταν ξεκάθαρο. Είχε κακό ξεκίνημα και απέναντι 
στον Απόλλωνα ήθελε ένα restart για να βάλει τα πράγματα 
στη θέση τους, όντως ως η περσινή πρωταθλήτρια. Το πέτυχε, 
είχε διαφορετική συμπεριφορά από προηγούμενους αγώνες, 
αφού επέστρεψαν μερικοί από τους τραυματίες και αυτό που 
περιμένουν όλοι είναι να ανεβάσει ακόμα περισσότερο την από-
δοσή της, να δείξει σταθερότητα χωρίς να κοιτάξει ποτέ πίσω. 
Έδειξε πως έχει και ποιότητα και βάθος και αυτό που χρειάζεται 
είναι όλα αυτά να μεταφερθούν στο γήπεδο. Ο κόσμος χάρηκε 
και πανηγύρισε τη νίκη, όμως το χθεσινό ήταν απλά ένα θετικό 
αποτέλεσμα. Περιμένουμε τη συνέχεια ακόμα πιο καλή και πα-
ραγωγική.

1. ΔΙΓΕΝΗΣ 4 9-1 10
2. ΠΕΓΕΙΑ 4 6-0 10
3. ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ 4 8-7 9
4. Ε.Ν.Υ. 4 6-3 7
5. ΕΛΗΑ 4 6-4 7
6. ΑΕΖ 4 6-5 6
7. Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ 4 5-3 5
8. ΗΡΑΚΛΗΣ 4 3-3 5
9. ΜΕΑΠ 4 4-6 4
10. ΟΜΟΝΟΙΑ 4 4-7 4
11. ΕΘΝΙΚΟΣ 4 6-8 3
12. Ε. Ν. ΘΟΙ 4 4-6 2
13. ΑΠΕΠ 4 2-11 2
14. ΚΟΥΡΗΣ 4 0-5 1

1. ΕΝΠ 5 7-2 10
2. ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ 5 7-2 10
3. ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5 5-3 10
4. ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 5 9-6 9
5. ΑΚΡΙΤΑΣ 5 8-6 9
6. ΕΡΜΗΣ 5 6-5 8
7. ΟΝΗΣΙΛΟΣ 5 6-6 8
8. ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 5 8-6 7
9. ΑΛΚΗ 5 6-6 7
10. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 5 4-4 7
11. ΑΧΥΡΩΝΑΣ 4 6-5 6
12. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 5 4-6 5
13. ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 5 5-8 4
14. ΟΘΕΛΛΟΣ 5 2-11 4
15. ΟΜΟΝΟΙΑ 4 2-5 3
16. ΑΣΙΛ 5 4-8 3

7 ΓΚΟΛ: 
Τρισκόφσκι (ΑΕΚ)

4 ΓΚΟΛ: 
Πίττας (Απόλλων), Στεπίνσκι (Άρης)

3 ΓΚΟΛ: 
Αρτυματάς (Ανόρθωση), Σαντίκ 

(Δόξα), Σεμέδο, Βαλακάρι (Πάφος FC)

2 ΓΚΟΛ: 
Τσέποβιτς, Μαΐντεβατς, Μάζουρεκ, 

Έουλερ (ΑΕΛ), Σπόλιαριτς (Άρης), Φόλ-
πρεχτ (Εθνικός), Ζράντι (Απόλλων), 
Σαλί, Ευτυχίδης (Ολυμπιακός), Γκιούρ-
τσο (ΑΕΚ), Ουάρντα (Ανόρθωση)

1 ΓΚΟΛ: 
Σάντος (ΑΕΛ), Ζαΐρο, Ντράγκομιρ 

(Πάφος FC), Κβάσουκ, Σικόρσκι (Άρης), 
Χριστοδουλόπουλος, Καλτσάς (Ανόρθω-
ση), Ντάρμπισιρ, Εσπινόσα, Άμπραχαμ 
(ΑΕΚ), Δημητρίου, Κιντέλα, Γιάνσεν, 
Κούρος (ΠΑΕΕΚ), Ντούρις, Λέτσιακς, 
Παπουλής, Τσέποβιτς (Ομόνοια), Α. 
Εμπραλίτζε, Ν. Εμπραλίτζε (Δόξα), Πε-
χλιβάνης (Ολυμπιακός), Μ. Ηλία, Το-
λεμές (Εθνικός), Γιάνγκα (Απόλλων), 
Καρώ, Κβιλιτάια, Σόουζα (ΑΠΟΕΛ)

Ολυμπιάς Λυμπιών, ΕΝ Παραλιμνίου και Ομόνοια 29Μ οδηγούν την κούρσα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1. ΑΕΚ 6 4-2-0 12-4 14
2. Απόλλων 6 4-0-2 9-8 12
3. ΑΕΛ 5 3-1-1 10-4 10
4. Άρης 5 3-1-1 8-4 10
5. Ολυμπιακός 6 2-2-2 5-5 8
6. Πάφος F.C. 6 1-4-1 8-8 7
7. Ομόνοια 5 2-1-2 5-5 7
8. Δόξα 5 1-3-1 5-4 6
9. Ανόρθωση 5 2-0-3 7-9 6
10. ΠΑΕΕΚ 5 1-1-3 4-8 4
11. ΑΠΟΕΛ 5 1-0-4 3-9 3
12. Εθνικός 5 0-1-4 4-12 1

ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΒΑΘΜΟΙΤΕΡΜΑΤΑ

ΑΕΚ	 	 	 	 	 	 	 1-1	 	 1-0	 2-1	 	 3-0	
ΑΕΛ	 	 	 2-1	 	 0-1	 	 	 	 	 	 4-0	
ΑΝΟΡΘΩΣΗ	 	 	 	 2-1	 	 	 	 2-1	 	 	 	
ΑΠΟΕΛ	 	 	 	 	 	 	 	 	 0-1	 	 	 1-0
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ	 1-4	 	 	 2-1	 	 	 	 4-2	 	 	 	
ΑΡΗΣ	 	 	 3-2	 	 0-1	 	 	 	 	 	 	
ΔΟΞΑ	 	 	 2-0	 	 	 	 	 0-0	 	 	 	
ΕΘΝΙΚΟΣ	 	 	 	 	 	 0-3	 	 	 	 	 	 1-3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ	 	 1-1	 	 	 	 1-2	 	 	 	 1-0	 	
ΟΜΟΝΟΙΑ	 	 	 	 	 1-0	 	 2-1	 	 	 	 1-1	
ΠΑΦΟΣ	FC	 1-1	 	 	 4-0	 	 	 1-1	 	 	 	 	
ΠΑΕΕΚ	 	 1-3	 	 	 	 0-0	 	 	 	 	 	
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Πολύτιμη νίκη με 2-1 πέτυχε η ΑΕΛ επί της 
Ανόρθωσης μέσα στο Τσίρειο Στάδιο. Το σκορ 
διαμορφώθηκε από το πρώτο μέρος μέσα σε 
εννέα λεπτά.

Η ΑΕΛ προηγήθηκε με αυτογκόλ του Αρα-
γιούρι, η Ανόρθωση απάντησε άμεσα με τον 
Ουάρντα, αλλά ο Έουλερ έκανε το 2-1.

Η τύχη του παιχνιδιού κρίθηκε στις λεπτο-
μέρειες. Ήταν ένα ισοδύναμο παιχνίδι, όπου η 
Ανόρθωση με λίγη προσοχή μπορούσε να πά-
ρει έστω και το βαθμό της ισοπαλίας, όμως η 
ΑΕΛ με σωστή διαχείριση κράτησε στο πολύ-
τιμο τρίποντο.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καλό ρυθμό και από 
τις δύο πλευρές, με την Ανόρθωση να χάνει 
πρώτη τη μεγάλη ευκαιρία (8’) να ανοίξει το 
σκορ. Ο Χριστοδουλόπουλος βρέθηκε μόνος 
στην περιοχή, αλλά τον πρόλαβε ο Βοζίνια 
αποκρούοντας σωτήρια.

Στη συνέχεια παρακολουθήσαμε μία 
«άγρια» ομορφιά του ποδοσφαίρου, αφού 
μέσα σε εννέα λεπτά είχαμε τρία γκολ, ένα σε 
κάθε τρίλεπτο και από στατικές φάσεις. Αρ-
χικά η ΑΕΛ (17’) πήρε το προβάδισμα με ένα 
γκολ που είχε και λίγη δόση τύχης, καθώς 
ο Αραγιούρι στην προσπάθειά του να διώξει 
την μπάλα στην εκτέλεση φάουλ του Έουλερ, 

την έστειλε στα δίκτυα της ομάδας του. Άμεση 
ήταν η απάντηση της Ανόρθωσης που ισοφά-
ρισε με τον Ουάρντα, αλλά δεν το χάρηκε για 
πολύ, αφού τρία λεπτά αργότερα μετά από μία 
εκτέλεση φάουλ, ο Έουλερ με ωραίο σουτ πέ-
τυχε το 2-1 για τους «γαλαζοκίτρινους».

Πριν τη λήξη του ημιχρόνου η ομάδα της 
Αμμοχώστου αντέδρασε και είχε δύο κλασικές 
ευκαιρίες με Πόποβιτς και Ρισβάνη για να φέ-
ρει το παιχνίδι στα ίσα, αλλά δεν τις αξιοποί-
ησε.

Στην επανάληψη δεν είχαμε το ρυθμό του 
πρώτου μέρους. Η ΑΕΛ προσπαθούσε πε-

ρισσότερο να διαχειριστεί το προβάδισμα, το 
οποίο εξασφάλισε από το πρώτο μέρος. Μπο-
ρεί επιθετικά η ομάδα της Λεμεσού να μην 
ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, όμως αμυντικά 
δεν επέτρεψε στην αντίπαλό της να την απει-
λήσει ιδιαίτερα. Η Ανόρθωση έχασε μία πολύ 
μεγάλη ευκαιρία με τον Ρουσιά στο 79’ για 
να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Τελικά η ΑΕΛ 
άντεξε την πίεση της Ανόρθωσης στα τελευ-
ταία λεπτά της αναμέτρησης και κατάφερε να 
κρατήσει με «νύχια και με δόντια» το πολύτι-
μο τρίποντο.

Ανδρέας Φινόπουλος

ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Πολύτιμο τρίποντο!

ΑΕΛ:
Βοζίνια, Σάντος, 

Τεϊσέιρα, Ριστέφσκι, 
Σωτηρίου, Έουλερ, 

Μεντόγεβιτς, 
Ζντραφκόσκι, 

Μάζουρεκ, (74΄Πελέ),  
Τσέποβιτς, (82΄Ριέρα) 

Μάιντεβατς 
(64΄Τσάβες)

Σκόρερ: Αραγιούρι 
17΄ (αυτογκόλ), 

Έουλερ 23΄
Κίτρινες: Ριστέφσκι, 

Μεντόγιεβιτς, 
Ζντραφκόσκι, Βοζίνια, 

Έουλερ
Κόκκινη:

Διαιτητές: Λ. 
Σωτηρίου, Ο. 

Τζωρτζής, Π. Γεωργίου

ΑΝΟΡΘΩΣΗ:
Λόρια, Καλτσάς, (67’ 

Αμπαρτζουμιάν),  
Αραγιούρι, Ρισβάνης, 

Αντωνιάδης, 
(74΄Χριστοφή),  

Κορέια, 
(74΄Αβραάμ), 

Αρτυματάς, 
Χουσμπάουερ, 

Πόποβιτς, 
(57΄Ντέλετιτς), 

Ουάρντα, 
Χριστοδουλόπουλος, 

(67΄Ρουσιάς)
Σκόρερ: Ουάρντα 20΄

Κίτρινες: Ρισβάνης, 
Χουσμπάουερ,

Κόκκινη: -

08’
Ο Βοζίνια αποκρούει σωτήρια 
μπροστά από τον Χριστοδουλόπουλο 
που βρέθηκε εντελώς μόνος.

17’
Ο Αραγιούρι στην προσπάθειά  
του να αποκρούσει εκτέλεση  
φάουλ του Έουλερ στέλνει με το 
κεφάλι την μπάλα στα δίκτυα της 
ομάδας του.

23’
Μετά από εκτέλεση φάουλ του 
Καλτσά, ο Βοζίνια αποκρούει με 
γροθιές, η μπάλα καταλήγει στον 
Ουάρντα που από κοντά ισοφαρίζει 
σε 1-1.

26’
Από ένα φάουλ που κέρδισε  
η ΑΕΛ πλάγια από αριστερά  
ο Μάζουρεκ, «στρώνει» έξυπνα  
στον Έουλερ, που με ωραίο σουτ από 
το ύψος της περιοχής πετυχαίνει το 
2-1.

35’
Μετά από εκτέλεση κόρνερ του 
Καλτσά, ο Βοζίνια αποκρούει 
σωτήρια κοντινή κεφαλιά του 
Ρισβάνη, ο οποίος με δεύτερη 
προσπάθεια σούταρε άουτ.

42’
Μετά από σέντρα ακριβείας του 
Κορέια, ο Πόποβιτς από κοντά 
εντελώς μόνος με κεφαλιά στέλνει 
την μπάλα άουτ.

45’
Απευθείας κτύπημα φάουλ του 
Χριστοδουλοπούλου, πάνω από τα 
δοκάρια.

48’
Άστοχο σουτ του Ουάρντα μέσα από 
την περιοχή.

50’
Απευθείας κτύπημα φάουλ του 
Τσέποβιτς, πάνω από τα δοκάρια.

79’
Σέντα του Χριστοφή, κεφαλιά του 
Ντέλετιτς, ο Βοζίνια αποκρούει 
δύσκολα, η μπάλα «σκάει» μπροστά 
στο Ρουσιά, που από δύο μέτρα 
σουτάρει απελπιστικά άουτ.

89’
Πλάγιο δυνατό σουτ του Αρτυματά 
μόλις άουτ.

Η ΑΕΛ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΤΗΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΝΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΑΕΛ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ 2-1

ΤΙΜΟΥΡ ΚΕΤΣΠΑΓΙΑ:
«Δεν μπορείς να παίξεις καλύτερα από αυτό 

που παίξαμε. Δεχόμαστε πάρα πολύ εύκολα 
γκολ, από ατομικά λάθη αλλά και σαν ομάδα. Αν 
δεν παίζαμε καλά και χάναμε, θα έλεγα εντάξει. 
Παίξαμε καλά απέναντι σε μια καλή ομάδα και 
κυριαρχήσαμε. Ειδικά στο β’ μέρος χάσαμε ευκαι-
ρίες που είναι πιο δύσκολο να τις χάσεις παρά να 
τις βάλεις, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο».

ΝΤΟΥΣΑΝ ΚΕΡΚΕΖ:
«Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τους τρεις βαθμούς. 

Έπρεπε να κερδίσουμε. Με τον τρόπο που παίξαμε μέχρι 
το 70’ είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πιέσαμε, κάναμε ευ-
καιρίες. Μετά, όταν πίεσε η Ανόρθωση, ξέρουμε ότι είχα-
με προβλήματα, αλλά έτσι είναι τα ντέρμπι. Είναι σημα-
ντικό που οι παίκτες τα έδωσαν όλα. Σίγουρα μπορούμε 
και καλύτερα. Ευχαριστώ τον κόσμο. Στα τελευταία λε-
πτά μάς βοήθησαν πολύ. Στο τέλος μετράνε οι βαθμοί».
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ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Μία σκέτη απόλαυση!
Τη μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει από το 

περασμένο Σάββατο η ΑΕΚ. Η ομάδα της Λάρνα-
κας έδωσε συνέχεια στις νίκες με την επικράτηση 
επί της ΠΑΕΕΚ με 3-0 στο «ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ».

Τα γκολ των Τρισκόφσκι (12’) και Γκιούρτσο 
(37’) στο πρώτο ημίχρονο ουσιαστικά έκριναν 
το παιχνίδι. Παρά το ότι η ΠΑΕΕΚ είχε κάποιες 
καλές στιγμές στην επανάληψη, η ΑΕΚ έκανε 
σωστή διαχείριση και σφράγισε το τρίποντο με το 
γκολ του Άμπραχαμ στις καθυστερήσεις (90+3’).

Από την ομάδα της Λάρνακας ξεχώρισαν 
αναμφίβολα οι Τρισκόφσκι και Γκιούρτσο, οι 
οποίοι εκτός από τα γκολ που πέτυχαν, αποτε-
λούσαν συνεχώς απειλή για την αντίπαλη εστία. 
Επίσης, εξαιρετικός για ένα ακόμη παιχνίδι ήταν 
ο νεαρός Ραφαήλ Μάμας, όπως και ο Εσπινόσα. 
Παράλληλα, ο Τούμπας ήταν ένας πραγματικός 
«κέρβερος» κάτω από τα δοκάρια και δικαίωσε 
για μία ακόμη φορά τον προπονητή της ΑΕΚ, 

Νταβίντ Καταλά, που του έδωσε φανέλα βασικού.
«Το παιχνίδι με την ΠΑΕΕΚ ήταν από τα δυ-

σκολότερα. Ξεκινήσαμε καλά. Στο δεύτερο μέρος 
δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες, τις οποίες έπρε-
πε να αποφύγουμε. Είμαι χαρούμενος για τους 
παίκτες μου και συγχαρητήρια.

Ο κόσμος είναι πολύ μεγάλη βοήθεια για μας. 
Προσπαθούμε να επαναφέρουμε την ατμόσφαι-
ρα στο παρελθόντος. Τους ευχαριστούμε για τη 
στήριξη.

Έπρεπε να ελέγξουμε το παιχνίδι στο δεύτε-
ρο μέρος. Έπρεπε να είμαστε πιο συμπαγείς στην 
άμυνα. Θα δουλέψουμε για το επόμενο παιχνίδι.

Ο Τούμπας βελτιώνεται καθημερινά. Έκανε 
τέσσερις επεμβάσεις. Είμαι χαρούμενος γι’ αυτόν. 
Περίμενε την ευκαιρία του. Για τον Τάντι δεν φαί-
νεται κάτι σοβαρό. Ίσως η κούραση, έτρεξε πάρα 
πολύ. Θα δούμε», δήλωσε μετά το τέλος της ανα-
μέτρησης ο προπονητής της ΑΕΚ.

Σε μια άλλη εξέλιξη, τις 200 συμμετοχές με τη 
φανέλα της ομάδας της Λάρνακας συμπλήρωσε 
στον αγώνα με την ΠΑΕΕΚ ο Ιβάν Τρισκόφσκι. 
Ο 34χρονος Βορειομακεδόνας επιθετικός 
και αρχηγός της ΑΕΚ, που πρόσφατα 
ανανέωσε το συμβόλαιό του, τιμή-
θηκε μετά το τέλος του αγώνα 
και γνώρισε την αποθέωση από 
τους οπαδούς. «Είμαι έξι χρό-
νια εδώ, 200 συμμετοχές, είναι 
κάτι ξεχωριστό. Ανανέωσα το 
συμβόλαιό μου και έχω κι άλλα 
κίνητρα! Η ΑΕΚ μού έδωσε πάρα 
πολλά και προσπαθώ κάθε μέρα να 
τους τα δώσω πίσω. Όταν πάρουμε το 
πρωτάθλημα, τότε μπορώ να πω ότι έκανα το 
καθήκον μου. Είναι το δεύτερό μου σπίτι εδώ. 
Το εκτιμώ πάρα πολύ», δήλωσε μεταξύ άλλων 
ο αρχηγός.

Το ΑΠΟΕΛ υποδέχεται σήμερα στις 19:00 τον 
Εθνικό Άχνας στο ΓΣΠ, στο πλαίσιο της 6ης αγω-
νιστικής του Πρωταθλήματος CYTA. Μοναδικό ζη-
τούμενο για τους «γαλαζοκίτρινους» είναι η νίκη 
και οι τρεις βαθμοί. Το ΑΠΟΕΛ για αλλού 
ξεκίνησε φέτος και αλλού βαδίζει. Η 
ομάδα της Λευκωσίας μετά την 
κάκιστη περσινή σεζόν φέτος 
έκανε την υπέρβαση στο οικο-
νομικό με στόχο να επανέλθει 
στο προσκήνιο και να διεκδι-
κήσει το πρωτάθλημα. Ήρθαν 
στο ΑΠΟΕΛ παίκτες εγνωσμέ-

νης αξίας, αλλά τα πράγματα δεν πάνε καθόλου 
καλά. Μετά από πέντε αγώνες στο πρωτάθλημα 
οι «γαλαζοκίτρινοι» βρίσκονται στην προτελευταία 
θέση της βαθμολογίας με μόλις τρεις βαθμούς, μία 

νίκη και τέσσερις ήττες! Η διοίκηση προ-
χώρησε σε αλλαγή στον πάγκο, έτσι 

ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Ο 
Σωφρόνης Αυγουστή αντικατέ-
στησε τον Σάββα Πουρσαϊτίδη, 
υπήρξε κάποια βελτίωση, αλλά 
όχι στο βαθμό που άπαντες πε-
ρίμεναν. Χρόνος για ανατροπή 

της κατάστασης υπάρχει, αλλά 

παιχνίδι με παιχνίδι στενεύουν ολοένα και περισ-
σότερο τα περιθώρια. Υπάρχει πίεση στο ΑΠΟΕΛ 
και σήμερα απέναντι στον Εθνικό Άχνας θα αυξη-
θεί ακόμη περισσότερο εάν δεν έρθει η νίκη. Όσον 
αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Σωφρόνης Αυ-
γουστή θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Σάντος, Βι-
νίσιους, οι οποίοι είναι τραυματίες. Επίσης, εκτός 
θα είναι και ο Μάγκλιτσα, ο οποίος ακολουθεί ει-
δικό πρόγραμμα θεραπείας. Τέλος, στη λίστα των 
απουσιών προστέθηκε να θυμίσουμε και ο Ντε 
Βινσέντι, ο οποίος θα μείνει εκτός αγωνιστικής 
δράσης έξι βδομάδες, λόγω ρήξης έσω μηνίσκου 
και ο Νατέλ επίσης λόγω τραυματισμού.

Συμβιβάστηκαν με «Χ» Πάφος FC και Ολυμπιακός

ΑΠΟΕΛ: Μονόδρομος η νίκη και οι τρεις βαθμοί

Εθνικός Άχνας: Στόχος το 
βαθμολογικό κέρδος

Ο Εθνικός πάει στη Λευκωσία 
σήμερα (19:00) για να αντιμετω-
πίσει το ΑΠΟΕΛ με την ταμπέλα 
του αουτσάιντερ, αλλά με στόχο 
το βαθμολογικό κέρδος. Η ομάδα 
της Άχνας, που προέρχεται από 

τη βαριά εντός έδρας ήττα από 
τον Άρη (3-0), θέλει σήμε-

ρα να βγάλει αντίδρα-
ση. Η αποστολή είναι 
πολύ δύσκολη, αλλά 
κόντρα στα προγνω-
στικά στοχεύει σε ένα 
θετικό αποτέλεσμα για 

να ανέβει ψυχολογικά 
και να αφήσει πίσω την 

κακή πορεία που είχε μέχρι 
τώρα. Ο Εθνικός είναι στην τε-

λευταία θέση με ένα μόλις βαθμό 
με απολογισμό μία ισοπαλία και 
τέσσερις ήττες.  

Για να έχει όμως κέρδος από το 
παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ, θα πρέ-
πει να κρατήσει πρώτα το μηδέν 
παθητικό. Μέχρι τώρα προδόθηκε 
και μάλιστα πάρα πολύ από την 
άμυνα του ο Εθνικός. Η ομάδα της 
Άχνας έχει τη χειρότερη άμυνα 
του πρωταθλήματος.

Υπάρχουν ερωτηματικά για την 
άμυνα. Ο Γκούροπετς μαζί με τον 
Κυπριανού διεκδικούν τη θέση 
στο δεξί άκρο της άμυνας. Υπάρχει 
ερωτηματικό και για το κέντρο της 
άμυνας, όπου παίζεται μία θέση 
ανάμεσα σε Ταρασόφς και Χολ, 
όπως και στο αριστερό άκρο ανά-
μεσα σε Ιωάννου και Πηλέα.

Ο Ηλίας Χαραλάμπους θα επιδι-
ώξει να κτυπήσει το ΑΠΟΕΛ στην 
κόντρα. Υπάρχει ερωτηματικό για 
το ποιοι θα είναι οι δύο άλλοι δύο 
επιθετικοί που θα πλαισιώσουν 
τον Μάριο Ηλία. Εκτός πλάνων 
του Χαραλάμπους και από το ση-
μερινό παιχνίδι είναι οι τραυματί-
ες Ντόλεζαλ και Καράουσκς.   

Νίκος Μουλαζίμης

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA

Θα παλέψουν  
για το τρίποντο

Δόξα Κατωκοπιάς και Άρης Λεμε-
σού διασταυρώνουν σήμερα στις 18:00 
τα ξίφη τους στο Μακάρειο Στάδιο για 
την 6η αγωνιστική του Πρωταθλήμα-
τος CYTA. Η ομάδα της Κατωκοπιάς θα 
επιδιώξει να επανέλθει στα νικηφόρα 
αποτελέσματα μετά από τρεις αγωνιστι-
κές. Συγκεκριμένα, μετά τη νίκη επί της 
Ανόρθωσης τη 2η αγωνιστική, η Δόξα 
έχει μία ήττα και δύο ισοπαλίες. Συνολι-
κά οι γηπεδούχοι έχουν μία νίκη, τρεις 
ισοπαλίες και μία ήττα. Από την άλλη 
πλευρά, η «ελαφρά ταξιαρχία» πάει με 
την ψυχολογία στα ύψη σήμερα στο 
Μακάρειο Στάδιο, καθώς προέρχεται 
από δύο συνεχόμενες νίκες στο πρωτά-
θλημα. Συνολικά η ομάδα της Λεμεσού 
έχει τρεις νίκες, μία ισοπαλία και μία 
ήττα στο φετινό πρωτάθλημα και πα-
ρουσιάζεται ιδιαίτερα φιλόδοξη.

Χωρίς νικητή (1-1) ολοκληρώθηκε ο αγώ-
νας της Πάφος F.C. με τον Ολυμπιακό στο 
«Στέλιος Κυριακίδης».  Ο Βαλακάρι άνοιξε το 
σκορ για την ομάδα της Πάφου στο 53’ και 
ο Ευτυχίδης ισοφάρισε για τους «μαυροπρά-
σινους» στο 89’. Μετά το αποτέλεσμα αυτό η 
ομάδα της Πάφου έφτασε τους 7 βαθμούς, 
ενώ ο Ολυμπιακός τους 8.

Ο προπονητής της Πάφος FC, Ντάρκο Μί-
λανιτς, μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυ-
μπιακό ανέφερε:  «Ήταν ένα δύσκολο παι-
χνίδι για μας. Ξεκινήσαμε καλά και ελέγχαμε 
το ρυθμό στα πρώτα λεπτά. Μετά από ένα 
κόρνερ του αντιπάλου χάσαμε τον έλεγχο 

και την αυτοπεποίθησή μας. Κάναμε πολλά 
μικρά λάθη και ο αντίπαλος ήταν πολύ επι-
κίνδυνος στις αντεπιθέσεις. Στην αρχή του 
δεύτερου μέρους είχαμε κάποιες ευκαιρίες. 
Σκοράραμε το γκολ και μετά προσπαθήσαμε 
να τα κάνουμε όλα πολύ γρήγορα και σιγά-
σιγά ο αντίπαλος έλεγξε το ματς. Πρέπει να 
μάθουμε να διαχειριζόμαστε τις καταστά-
σεις».  

Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής του 
Ολυμπιακού, Γιώργος Πετράκης, ανέφερε: 
«Έγινε καλό παιχνίδι, από δύο πολύ καλές 
ομάδες. Γνωρίζαμε ότι ο αντίπαλος διαθέ-
τει αρκετή ποιότητα στη μεσοεπιθετική του 

γραμμή. Είχαμε ισορροπημένο παιχνίδι. Κά-
ναμε πολύ καλές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, 
έκανε μία ευκαιρία και η Πάφος. Δεχθήκαμε 
το γκολ στη μετάβαση της μπάλας, όμως είμαι 
πολύ ευχαριστημένος για την αντίδραση. Βο-
ήθησαν οι παίκτες που έπαιξαν ως αλλαγή. 
Το τελευταίο 25λεπτο μάς ανήκε, στο τέλος 
δικαιωθήκαμε. Μας βοήθησε η διαφοροποί-
ηση του σχηματισμού. Εξίσου σημαντική και 
δύσκολη η συνέχεια, με ταπεινότητα και σε-
μνότητα. Είναι πολύ σημαντικό το επόμενο 
ματς με τη Δόξα. Τα έδωσαν όλα οι παίκτες 
μας. Συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστούμε 
τον κόσμο για τη στήριξη». 

Άπαντες στην ΑΕΚ νιώθουν χαρούμενοι για την άνοδο στην κορυφή
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Η Ομόνοια είναι εδώ και έτοιμη να υπερα-
σπιστεί τον περσινό της τίτλο του πρωταθλητή! 
Το μήνυμα εστάλη μέσω της χθεσινής σπου-
δαίας επικράτησής της στο ντέρμπι σε βάρος 
του Απόλλωνα στο ΓΣΠ (1-0), νίκη που ήταν 
κάτι παραπάνω από τρεις βαθμούς. Το «χρυσό» 
γκολ για το «τριφύλλι» σημείωσε ο Τσέποβιτς, 
που βρήκε δίχτυα για πρώτη φορά φέτος και 
υποχρέωσε τους «κυανόλευκους» στη δεύ-
τερή τους ήττα που τους κρατά στη 2η θέση 
της βαθμολογίας με 12 βαθμούς. Στους επτά 
βαθμούς ανέβηκε η Ομόνοια, που έχει και παι-
χνίδι λιγότερο. 

Το παιχνίδι άρχισε με τον Απόλλωνα να 
προσπαθεί να βάλει πίεση ψηλά και να υπο-
χρεώνει σε λάθη τους αμυντικούς της Ομόνοι-
ας, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα, ενώ κατάφερε 
να φτιάξει και μια καλή στιγμή με σουτ από 
πλάγια θέση του Νταμπό. Το «τριφύλλι» άρχι-
σε να βρίσκει τα πατήματά του με την πάροδο 
των πρώτων δέκα λεπτών και αυτό φάνηκε 
από τις κινήσεις των παικτών, κι από μια τέ-
τοια ήρθε και το γκολ του Τσέποβιτς (15’) στην 
πρώτη καλή στιγμή που δημιούργησε η Ομό-
νοια. Συγκεκριμένα, μετά από ωραία ενέργεια 
και σέντρα του Ζαχαρίου από δεξιά, ο Σέρβος 
επιθετικός με κοντινό πλασέ έστειλε την μπά-

λα να… αναπαυθεί στα δίχτυα του Γιοβάνοβιτς, 
πετυχαίνοντας έτσι το πρώτο τέρμα στο φετινό 
πρωτάθλημα. Το γκολ -όπως ήταν αναμενό-
μενο- έδωσε μια άγρια ομορφιά στο παιχνίδι, 
με τους «κυανόλευκους» να ψάχνουν απε-
γνωσμένα την ισοφάριση πριν το ημίχρονο 
και τους «πράσινους» να αναζητούν κυρίως 
με αντεπιθέσεις ένα δεύτερο τέρμα για να δι-
ευρύνουν το προβάδισμά τους, αλλά τίποτα 
απ’ τα δύο δεν συνέβη με την ολοκλήρωση 
του 45λεπτου. Στο δεύτερο ημίχρονο όλο το 
αγωνιστικό «ζουμί» και οι πιο κλασικές φάσεις 
καταγράφηκαν σε ένα 7λεπτο (65’-71’), με τον 

Απόλλωνα να απειλεί πρώτος όταν ο Νταμπό 
παρενέβη και έκανε το σουτ, τη στιγμή που 
ήταν σε θέση βολής ο Ζράντι, με την μπάλα να 
φεύγει λίγο έξω, και ακολούθησαν δύο πολύ 
καλές στιγμές για την Ομόνοια, αρχικά με ένα 
σουτ στην κίνηση από τον Λοΐζου και ένα βολέ 
του Ζαχαρίου, το οποίο εξουδετέρωσε με δυ-
σκολία διώχνοντας σε κόρνερ ο Γιοβάνοβιτς. Η 
πιο κλασική ευκαιρία καταγράφηκε σε χρόνο 
καθυστέρησης, όταν ο Λοΐζου νικήθηκε σε τετ 
α τετ με τον Γιοβάνοβιτς, όμως η φάση αυτή 
δεν στοίχισε στους «πράσινους», που με το τε-
λικό σφύριγμα πανηγύρισαν τη νίκη. 

ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Φώναξε παρούσα!

ΟΜΟΝΟΙΑ:
Φαμπιάνο, 

Χούμποτσαν, Γιούστε, 
Λανγκ, Λέτσιακς, 
Μπασιρού (81’ 

Παναγιώτου), Γκόμεθ, 
Ντίσκερουντ (63’ 

Παπουλής), Ζαχαρίου 
(81’ Τζιωνής), 

Ατιεμγουέν (38’ 
Λοΐζου), Τσέποβιτς 
(63’ Κακουλλής).
Διαιτητ’ης: Μάριος 

Χριστοφόρου (Μάριος 
Καλογήρου, Πέτρος 

Πέτρου) VAR: 
Μπρούνο ντα Σίλβα 
Αλεξάντρε. AVAR: 
Ιωάννης Λαζάρου.

Σκόρερ: 16’ 
Τσέποβιτς

Κίτρινη: Μπασιρού, 
Λανγκ, Τζιωνής, 

Σοκολόφσκι (βοηθός)
Κόκκινη: -

ΑΠΟΛΛΩΝ:
Α. Γιοβάνοβιτς, 
Μαυρίας (83’ 

Ιντζία), Μαλεκκίδης 
(90’+5 Ουέλιγκτον), 

Ρομπέρζ, Χαμάς 
(69’ Αλμπάνης), 
Χ. Κυριάκου (69’ 
Αλεσάμι), Κολ, 
Ζράντι, Πίττας, 

Γιάνγκα (46’ Ίλιεφ), 
Νταμπό.
Σκόρερ:

Κίτρινη: Κολ
Κόκκινη: -

04’
Προσπάθεια και σουτ του Νταμπό από 
κοντινή και πλάγια δύσκολη θέση, 
αλλά ο Φαμπιάνο μπλόκαρε με διπλή 
προσπάθεια.

11’
Εκτέλεση φάουλ του Γκόμεθ, έδιωξε με 
τις γροθιές ο Γιοβάνοβιτς.

13’
Σέντρα του Χαμάς, ο Γιάνγκα με 
προβολή έστειλε την μπάλα έξω.

16’
ΓΚΟΛ (1-0): Μετά από ωραία ενέργεια 
και σέντρα του Ζαχαρίου από δεξιά, ο 
Τσέποβιτς με κοντινό πλασέ νίκησε τον 
Γιοβάνοβιτς.

18’
Ο Γιάνγκα έκανε το σουτ από το ύψος 
της περιοχής, ο Φαμπιάνο έκανε 
σπουδαία απόκρουση και μάζεψε την 
μπάλα με δεύτερη προσπάθεια.

37’
Μακρινό σουτ του Ζράντι, πάνω από την 
εστία του Φαμπιάνο η μπάλα.

50’
Μακρινό σουτ από τον Ίλιεφ, η μπάλα 
έξω.

53’
Πλασέ του Λοΐζου, μάζεψε εύκολα ο 
Γιοβάνοβιτς.

65’
Ο Ζράντι έκανε την όμορφη ατομική 
ενέργεια και βρέθηκε σε θέση βολής, 
αλλά παρενέβη ο Νταμπό και έκανε το 
σουτ με την μπάλα να φεύγει έξω.

70’
Ο Παπουλής βρήκε με σέντρα τον 
Λοΐζου στην περιοχή και αυτός με σουτ 
στην κίνηση έστειλε την μπάλα έξω.

90’+1
Καλό σουτ του Αλμπάνη από το ύψος 
της περιοχής, ο Φαμπιάνο έπεσε και 
μάζεψε.

90’+2
Σε υποδειγματική αντεπίθεση τριών 
παικτών, ο Λοΐζου που κρατούσε 
την μπάλα βρέθηκε τετ α τετ με τον 
Γιοβάνοβιτς, πλάσαρε, αλλά ο κίπερ των 
«κυανόλευκων» έδιωξε με τα πόδια σε 
κόρνερ.

ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΝΙΚΗ ΜΕ 1-0 ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΗΡΕ Η ΟΜΟΝΟΙΑ

ΟΜΟΝΟΙΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1-0

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΤΣΟΡΝΙΓΚΕΡ:
«Συγχαρητήρια στην Ομόνοια για τη νίκη της. 

Είμαι απογοητευμένος, αλλά συνάμα πολύ περή-
φανος για την παρουσία των παικτών μου. Σε κά-
ποια παιχνίδια δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Στο 
πρώτο ημίχρονο δεν ήμουν απολύτως ικανοποιη-
μένος. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν πολύ καλύτεροι 
απ’ τον αντίπαλο. Είμαι ευχαριστημένος από την 
παρουσία μας στο β’ μέρος. Το σκορ μάς αδικεί».

ΧΕΝΙΝΓΚ ΜΠΕΡΓΚ:
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτή τη νίκη. Ο 

Απόλλωνας είναι πολύ καλή ομάδα. Παλέψαμε και 
τα καταφέραμε. Ξέρω πως μπορούμε να παίξουμε 
καλύτερα. Αμυνθήκαμε πολύ καλά στην περιοχή μας. 
Σκοράραμε και ένα ωραίο γκολ με ασίστ Ζαχαρίου και 
τελείωμα Τσέποβιτς. Ήταν την κατάλληλη στιγμή στο 
καλύτερο σημείο. Παλέψαμε όλοι για την ομάδα. Χτί-
ζουμε πάνω σε αυτό το αποτέλεσμα».
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ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γενικός μάνατζερ  
ο Νίκος Ζήσης

Η μεγάλη επιστροφή του Νίκου Ζήση 
στην Εθνική Ελλάδας είναι γεγονός. Έξι 
χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση με 
το εθνόσημο και μόλις τρεις μήνες μετά την 
αποχώρησή του από την ενεργό δράση, ο 
38χρονος θρύλος του ελληνικού μπάσκετ 
αναλαμβάνει καθήκοντα γενικού μάνατζερ.

Η ανακοίνωση:  «Μια εμβληματική 
μορφή του ελληνικού μπάσκετ και των 
εθνικών ομάδων, ο Νίκος Ζήσης, επιστρέ-
φει στην Εθνική Ανδρών από τη θέση του 
General Manager. Λίγους μήνες μετά την 
απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό 
δράση στα 38 του χρόνια, ο Νίκος Ζήσης 
επιστρέφει στην ομάδα με την οποία δέθη-
κε άρρηκτα επί σειρά ετών και αφού πρώτα 
είχε προσφέρει τις υπηρεσίες του και στις 
εθνικές ομάδες των μικρότερων ηλικιών.

Ο Ζήσης, ο οποίος συνομίλησε και συμ-
φώνησε απόλυτα με το πλάνο και την προ-
οπτική που του ανέλυσε ο πρόεδρος της 
ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, θα έχει την απόλυ-
τη ευθύνη του συντονισμού όλων των θε-
μάτων της Εθνικής Ανδρών και της άμεσης 
συνεργασίας με τη διοίκηση της Ομοσπον-
δίας και τον υπεύθυνο όλων των εθνικών 
ομάδων, Δήμο Ντικούδη. Οι δύο παλιοί 
συμπαίκτες, τόσο στην ΑΕΚ όσο και στην 
Εθνική Ανδρών, με την οποία είχαν πανη-
γυρίσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπά-
σκετ 2005 και το αργυρό στο Παγκόσμιο 
του 2006, έχουν ήδη αρχίσει τη συνεργα-
σία τους εν όψει της άμεσης υποχρέωσης 
που υπάρχει με το πρώτο «παράθυρο» των 
προκριματικών του FIBA World cup 2023, 
τον Νοέμβριο.

Ο Ζήσης φόρεσε για πρώτη φορά τη φα-
νέλα με το εθνόσημο ως αθλητής της ΧΑΝΘ 
και με την ομάδα U16 το 1998. Εκτοτε συμ-
μετείχε σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες των 
Εθνικών και φυσικά στην Εθνική Ανδρών, 
στην οποία ήταν αρχηγός το 2014 και το 
2015, με το Ευρωμπάσκετ εκείνης της χρο-
νιάς να είναι η τελευταία του παρουσία με 
την ομάδα. Ήταν μέλος της στην κατάκτηση 
του Ευρωμπάσκετ 2005, της δεύτερη θέσης 
στο Παγκόσμιο 2006 και της τρίτης στο Ευ-
ρωμπάσκετ 2009. Συνολικά είχε 189 συμ-
μετοχές με την Εθνική Ανδρών.

Τον Μάιο του 2016 ήρθε η συναισθημα-
τικά φορτισμένη ανακοίνωσή του για την 
απόφασή του να αποσυρθεί από την Εθνι-
κή ομάδα. 

Οι διακρίσεις με το εθνόσημο:
Ευρωπαϊκό Παίδων 1999 – Ασημένιο 

Μετάλλιο
Ευρωπαϊκό Εφήβων 2000 – Χάλκινο 

Μετάλλιο
Μεσογειακοί Αγώνες 2001 – Ασημένιο 

Μετάλλιο
Ευρωπαϊκό Νέων Ανδρών 2002 – Χρυ-

σό Μετάλλιο
Ευρωμπάσκετ 2005 – Χρυσό Μετάλλιο
Παγκόσμιο 2006 – Ασημένιο Μετάλλιο
Ευρωμπάσκετ 2009 – Χάλκινο Μετάλ-

λιο». 

Η καρδιά του πρωταθλητή
Δυσκολεύτηκε, αλλά ο Ολυμπιακός Πει-

ραιώς νίκησε με 2-1 τον ΠΑΣ στα Ιωάννινα, 
στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Σού-
περ Λιγκ 1. Οι πρωταθλητές έφτασαν τους 
14 βαθμούς και ανέβηκαν στην κορυφή της 
βαθμολογίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ στο 
17’ με τον Καμαρά. Ο ΠΑΣ Γιάννινα κατά-
φερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα στο 61’ με 
εύστοχο κτύπημα πέναλτι του Εραμουσπέ. 
Οι πρωταθλητές με το γκολ του Ελ Αραμπί 
στο 84’ πήραν τη νίκη.

Από εκεί και πέρα, ΠΑΟΚ και Βόλος 
συμβιβάστηκαν στο ισόπαλο 4-4 μέσα στην 
Τούμπα. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ 
στο 14’ με τον φαν Φερτ, αλλά ο «δικέφαλος 
του βορρά» ισοφάρισε στο 24’ με το αυτο-
γκόλ του Γκρίγιο. Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ έκανε 
την ανατροπή με τον Ακπόμ στο 30’, με τον 
Ζίφκοβιτς να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ 
στο 4-1 με τα δύο γκολ που πέτυχε (32’, 42’).

Παρόλα αυτά όμως ο Βόλος έδειξε χαρα-
κτήρα και κατάφερε να φέρει το παιχνίδι 
στα ίσα (54’ Μπαρτόλο, 62’ Ροσέρο, 82’ Ράι-
νερ). Στο 80’ ο Βιερϊνια είχε χαμένο πέναλτι.

Στις νίκες επανήλθε η ΑΕΚ. Η «Ένω-
ση» επιβλήθηκε με 2-0 του Ατρόμητου. Ο 
Αραούχο στο 24’ έδωσε προβάδισμα στους 
«κιτρινόμαυρους». Ο Τσούμπερ με εύστοχο 
κτύπημα πέναλτι έκανε το 2-0 στο 76’ και 
στο 80’ ο Βράνιες έγραψε το τελικό 3-0.

Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε με 4-1 τον 
Ιωνικό στην έδρα του. Τα γκολ για τους 
«πράσινους» πέτυχαν οι Λόπεθ (6’, 38’, 53’) 
και Παλάσιος (56’ πεν.). Το γκολ της τιμής 

για τους νεοφώτιστους πέτυχε στο 11’ ο Σά-
ντσεθ.

Σημαντικό τρίποντο πανηγύρισε εκτός 
έδρας ο ΟΦΗ. Η ομάδα της Κρήτης επικρά-
τησε με 2-1 του Παναιτωλικού με το αυτο-
γκόλ του Μαλή (17’) και το εύστοχο κτύπη-
μα πέναλτι του Νέιρα στο 61’. 

Ο Παναιτωλικός άνοιξε το σκορ στο 7’ με 
τον Καρέλη.

Τέλος, ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε με 
1-0 τον Απόλλωνα Σμύρνης εκτός έδρας με 
το γκολ του Μπαράλες στο 48’.

Η 6η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ 1 ολο-
κληρώνεται σήμερα (19:30) με την αναμέ-
τρηση μεταξύ της Λαμίας και του Άρη.

Βαθμολογία
1. Ολυμπιακός  .............................. 6  14
2. ΠΑΟΚ  .......................................... 6  13
3. Βόλος  .......................................... 6  13
5. AEK  ............................................. 6  13
5. Παναθηναϊκός  ......................... 6  10
6. ΠΑΣ  ............................................. 6  9
7. ΟΦΗ ............................................  6  7
8. Παναιτωλικός ..........................  6  5
9. Αστέρας  ...................................... 6  5
10. Ιωνικός ..................................... 6  5
11. Λαμία  ....................................... 5  4
12. Άρης........................................... 5  2
13. Απόλλων ................................. 6  2
14. Ατρόμητος  .............................. 6  2

Η Μπάγερν Μονάχου συνέτριψε την Μπά-
γερ Λεβερκούζεν μέσα στην «ΜπάιΑρίνα» με το 
5-1, για την 8η αγωνιστική της Μπουντεσλίγκα! 
Η ομάδα του Μονάχου οδηγεί την κούρσα του 
πρωταθλήματος με 19 βαθμούς, έναν περισσό-
τερο από τη 2η Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Οι πρωταθλητές άνοιξαν το σκορ στο 4’ με 
τακουνάκι του Λεβαντόβσκι. Ο Πολωνός επιθε-
τικός πέτυχε και δεύτερο τέρμα (30’) στο παιχνί-
δι που έφτασε τις 358 συμμετοχές στο γερμανι-
κό πρωτάθλημα κι έγινε ο δεύτερος ξένος στη 
λίστα με τις περισσότερες, πίσω από τον Κλαού-
ντιο Πιζάρο.

Ο Μίλερ έκανε το 3-0 στο 34’, για να έρθουν 
δύο ακόμα τέρματα από τον Γκνάμπρι, αρχικά… 
17 δευτερόλεπτα μετά και δύο λεπτά αργότερα, 
για το 5-0 υπέρ των Βαυαρών. Οι γηπεδούχοι 
μείωσαν σε 5-1 με τον Σικ στο 55’. 

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής:
Χόφενχαϊμ-Κολωνία 5-0 (31’, 49’ Μπέ-

μπου, 51’ Μπάουμγκαρτνερ, 74’ Γκάιγκερ, 
87’ Πος)

Μπορούσια Ντόρτμουντ-Μάιντς 3-1 (3’ 
Ρόις, 54’ πεν., 90’+4’ Χάαλαντ - 87’ Μπούρ-
καρντ)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Χέρτα Βερολί-
νου 1-2 (78’ πεν. Πασιένσια - 7’ Ρίχτερ, 63’ 
Έκελενκαμπ)

Ουνιόν Βερολίνου-Βόλφσμπουργκ 2-0 
(49’ Αβονίγι, 82’ Μπέκερ)

Φράιμπουργκ-Λειψία 1-1 (63’ Γεόνγκ - 
32’ πεν. Φόρσμπεργκ)

Γκρόιτερ Φιρτ-Μπόχουμ 0-1 (80’ Λοσίγια)
Γκλάντμπαχ-Στουτγκάρδη 1-1 (43’ Χόφ-

μαν - 15’ Μαυροπάνος)
Μπάγερ Λεβερκούζεν-Μπάγερν Μονάχου 

1-5 (55’ Σικ - 4’, 30’ Λεβαντόβσκι, 34’ Μίλερ, 
35’, 37’ Γκνάμπρι)

Άουγκσμπουργκ-Αρμίνια Μπίλεφελντ 
1-1 (19’ Όξφορντ-77’ Λάουρσεν)

ΔΟΕ

Αντίθετη για Μουντιάλ ανά διετία
Η Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) εξέφρασε τις ενστάσεις της 

για τη διεξαγωγή Μουντιάλ ανά διετία. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στην 
ανακοίνωση: «Η ΔΟΕ συμμερίζεται αυτές τις ανησυχίες και υποστηρίζει τις 

εκκλήσεις των φορέων του ποδοσφαίρου, των διεθνών 
αθλητικών ομοσπονδιών και των μεγάλων διοργανω-

τών τουρνουά για μια ευρύτερη διαβούλευση, συ-
μπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των αθλη-
τών, η οποία προφανώς δεν έχει πραγματοποιηθεί».

Ο επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ανάπτυξης της 
FIFA, Αρσέν Βενγκέρ, αποκάλυψε για πρώτη φορά 

αυτό το καλοκαίρι την πρόθεση να διερευνήσει το ενδε-
χόμενο διεξαγωγής ενός Μουντιάλ κάθε δύο χρόνια. Αρκετές ομοσπον-
δίες, πρωταθλήματα, παίκτες, προπονητές, με πρώτη την UEFA που δεν 
θέλει να πληγούν οι διοργανώσεις της, εξέφρασαν δημόσια διαφωνία για 
το σχέδιο, το οποίο η FIFA συνεχίζει να υποστηρίζει δημόσια. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Κοντά σε ανανέωση ο Ελ Αραμπί
Στο προσκήνιο διατηρεί ο Τύπος στο Μαρόκο το θέμα που αφορά 

τη συνεργασία του Γιουσέφ Ελ Αραμπί στον Ολυμπιακό.
Το συμβόλαιο του διεθνούς επιθετικού λήγει το καλοκαίρι. Όπως 

γίνεται αντιληπτό, από τον Ιανουάριο θα μπορεί να 
υπογράψει σε όποια ομάδα επιθυμεί χωρίς να έχει 

κάποιο κέρδος η ομάδα του Πειραιά.
Σύμφωνα λοιπόν με την ιστοσελίδα «Bladi», ο 

έμπειρος άσος θέλει να επεκτείνει τη συνεργασία 
του με τους πρωταθλητές Ελλάδας και προσθέτει 

πως οι πιθανότητες είναι καλές να συνεχίσει την 
περιπέτειά του με τον ελληνικό σύλλογο, καθώς φη-

μολογούνται υπό εξέλιξη συζητήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε 
συμφωνία τις δύο πλευρές. Η ιστοσελίδα «Africa Foot United» ανα-
φέρει ότι ο Ολυμπιακός ενεργοποιείται για να κρατήσει τον κορυφαίο 
του σκόρερ.

Γερμανία: Επίδειξη δύναμης από την Μπάγερν

Ο Ολυμπιακός κέρδισε δύσκολα με 2-1 τον ΠΑΣ και ανέβηκε στην πρώτη θέση
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Έστω και δύσκολα η Τσέλσι κατάφερε να πά-
ρει τη νίκη με 1-0 στο εκτός έδρας ματς με την 
Μπρέντφορντ και να ανέβει ξανά μόνη στην κο-
ρυφή της Πρέμιερ Λιγκ!

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημει-
ώθηκε στο 45ο λεπτό από τον Τσίλγουελ, που 
βρήκε δίχτυα με δυνατό σουτ από το ύψος της 
μεγάλης περιοχής.

Οι «μέλισσες» θα μπορούσαν να πάρουν κάτι 
από το ματς, καθώς είχαν βρει και δύο φορές το 
δοκάρι σε κάθε ημίχρονο με τον Εμπομό, ενώ ο 
τερματοφύλακας της Τσέλσι, Μεντί, είχε μερικές 
εξαιρετικές επεμβάσεις στα τελευταία λεπτά.

Πλέον οι Λονδρέζοι έχουν 19 βαθμούς και 
βρίσκονται στο +1 από τη Λίβερπουλ και στο +2 
από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η Λίβερπουλ συνέτριψε με 5-0 τη Γουότ-
φορντ εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 8ης αγωνι-
στικής της Πρέμιερ Λιγκ. Μία εξαιρετική μπαλιά 
του Σαλάχ και ένα ωραίο πλασέ του Μανέ έφερε 
το 1-0 για τους «κόκκινους» στο 9ο μόλις λεπτό. 
Ο Ρομπέρτο Φιρμίνο έκανε το 2-0 στο 37’, ενώ 
στο 52’ έγραψε το 3-0. Δύο λεπτά αργότερα ο 
Σαλάχ διαμόρφωσε το 4-0 για τη Λίβερπουλ.

Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο πρώτο 
λεπτό των καθυστερήσεων από τον Ρομπέρτο 
Φιρμίνο, που έκανε χατ τρικ, υποχρεώνοντας 
τον Κλαούντιο Ρανιέρι σε άσχημο ντεμπούτο 
στον πάγκο των «σφηκών».

Η Λέστερ πήρε τη νίκη με 4-2 επί της Μά-
ντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μόλις στο 19’ της αναμέ-
τρησης ο Γκρίνγουντ με ένα απίθανο σουτ έξω 
από την περιοχή άνοιξε το σκορ για τη Γιουνάι-
τεντ. Η απάντηση ήρθε στο 31’ με τον Τίλεμανς 
για το 1-1.

Οι γηπεδούχοι στο 78’ με τον Σογιουντσού 
έκαναν το 2-1. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν 
σε 2-2 με τον Ράσφορντ στο 82’, ωστόσο ο Βάρ-
ντι στο 83’ έβαλε σε θέση οδηγού τη Λέστερ για 
να έρθει στο 91’ ο Ντάκα να διαμορφώσει το τε-
λικό 4-2.

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν είχε απολύτως κανέ-
να πρόβλημα να πάρει τη νίκη με 2-0 επί της 
Μπέρνλι, με τα γκολ των Μπερνάρντο Σίλβα 
(12’) και Ντε Μπρόινε (70’). 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 8ης 
αγωνιστικής:

Γουότφορντ-Λίβερπουλ 0-5 (9’ Μανέ, 37’, 
52΄90+1’ Φιρμίνο, 54’ Σαλάχ)

Άστον Βίλα-Γουλβς 2-3 (48’ Ινγκς, 68’ Μακ-

Γκίν – 80’ Σάις, 85’ Κόαντι, 90’+5’ Ρούμπεν Νέ-
βες)

Λέστερ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 4-2 (31’ 
Τίλεμανς, 78’ Σογιουντσού, 83’ Βάρντι, 90’+1’ 
Ντάκα – 19’ Γκρίνγουντ, 82’ Ράσφορντ)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπέρνλι 2-0 (12’ Μπερνάρ-
ντο Σίλβα, 70’ Ντε Μπρόινε)

Νόριτς-Μπράιτον 0-0
Σαουθάμπτον-Λιντς 1-0 (53’ Μπρόγια)
Μπρέντφορντ-Τσέλσι 0-1 (45’ Τσίλγουελ)
Έβερτον-Γουέστ Χαμ 0-1 (74’ Ογκμπόνα)
Νιούκαστλ-Τότεναμ 2-3 (2’ Γουίλσον, 89’ 

Ντάιερ-17’ Ντιμπελέ, 22’ Κέιν, 45+4’ Σον)
Σήμερα
22:00 Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κορυφή η Σοσιεδάδ
Η Σοσιεδάδ με γκολ του Λομπέτε 

στο 90’ κέρδισε με 1-0 τη Μαγιόρκα, 
παρόλο που έπαιζε με 10 παίκτες. Οι 
Βάσκοι με το τρίποντο αυτό να ανέβη-
καν στην κορυφή της βαθμολογίας της 
Λα Λίγκα!

Όσον αφορά τον αγώνα, με 10 παί-
κτες έμεινε από νωρίς η Σοσιεδάδ, 
όταν στο 45’ ο Μουνιόθ δέχτηκε δεύ-
τερη κίτρινη και αποβλήθηκε. Η Μα-
γιόρκα δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί 
το γεγονός ότι η αντίπαλός της έπαιζε 
με αριθμητικό μειονέκτημα και δεν κα-
τάφεραν να βρουν δίχτυα. Οι γηπεδού-
χοι έκαναν την ανατροπή στο 90’ με 
τον Λομπέτε, ο οποίος χάρισε τη νίκη 
στην ομάδα του και τη βοήθησε να πα-
ραμείνει στην κορυφή του βαθμολογι-
κού πίνακα.

Στο 0-0 «κόλλησαν» Λεβάντε και 
Χετάφε, με τις δυο ομάδες να βρίσκο-
νται ήδη στα χαμηλά στρώματα της 
βαθμολογίας. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 
9ης αγωνιστικής:

Λεβάντε-Χετάφε 0-0
Σοσιεδάδ-Μαγιόρκα 1-0 (90’ Λο-

μπέτε)
Ράγιο Βαγιεκάνο-Έλτσε 2-1 (26’ Ερ-

νάντεθ, 65’ Ντέκα-14’ Μπογέ)
Θέλτα-Σεβίλλη 0-1 (54’ Mºιρ)
Σήμερα 
Αλαβές-Μπέτις (20:00)
Εσπανιόλ-Κάντιθ (22:00)
 

ΓΑΛΛΙΑ

Πήρε το ντέρμπι η Λιόν
Ξανά στη διεκδίκηση της εξόδου 

στο Τσάμπιονς Λιγκ μπήκε η Λιόν! Στο 
ντέρμπι με τη Μονακό για τη 10η αγω-
νιστική της Λιγκ 1, η ομάδα του Πέτερ 
Μπος επικράτησε 2-0. Το πέναλτι του 
Καρλ Τοκό Εκαμπί στο 74’ και το γκολ 
του Ντεναγιέ στο 90’ χάρισε το τρίπο-
ντο στους «λιονέ». 

Τα αποτελέσματα της 10ης αγω-
νιστικής:

Παρί Σεν Ζερμέν-Ανζέ 2-1 (69’ Ντα-
νίλο, 87’ πέν. Εμπαπέ - 36’ Φουλζινί)

Κλερμόν-Λιλ 1-0 (32’ Ενσιμπά)
Λιόν-Μονακό 2-0 (74’ πεν. Εκαμπί, 

90’ Ντεναγιέ)
Τρουά-Νις 1-0 (4’ Μπαλντέ)
Μπορντό-Ναντ 1-1 (62’ Χου-

άνγκ-75’ Τσιριβέγια)
Μπρεστ-Ρεμς 1-1 (74’ Ονορά-12’ 

Φαές)
Μετς-Ρεν 0-3 (24’ Λαμπόρντ, 37’ 

Σουλεμάνα, 45’ Τεριέ)
Στρασβούργο-Σεντ Ετιέν 5-1 (26’ Λε 

Μαρσάν, 38’ αυτ. Γιουσούφ, 69’ Γκαμε-
ϊρό, 73’ Αζορκέ, 85’ Ντιαλό-45+5’ πεν. 
Καζρί)

Μονπελιέ-Λανς 1-0 (48’ Μαβιντιντί)

Οδηγεί την κούρσα η Τσέλσι

Ιταλία: Συνεχίζει ακάθεκτη η Νάπολι

ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

WRC: Νικητής ο Νουβίλ στην Καταλονία

Τη δεύτερη φετινή του νίκη στο πρωτάθλημα του WRC πανη-
γύρισε ο Τιερί Νουβίλ (Hyundai), κυριαρχώντας στον αγώνα της 
Καταλονίας.

Παράλληλα, ο νικητής του αγώνα της Καταλονίας ανέβαλε τη 
στέψη του Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota). Πλέον ο Σε-

μπαστιάν Οζιέ έμεινε τέταρτος και θα πρέπει να 
υπερασπιστεί στον τελευταίο αγώνα του πρω-
ταθλήματος, στη Μόντσα τον Νοέμβριο, τη δια-
φορά 17 βαθμών που έχει από τον δεύτερο της 
βαθμολογίας, Έλφιν Έβανς (Toyota).

Ο Έλφιν Έβανς από την πλευρά του τερμάτισε 
δεύτερος στον αγώνα της Καταλονίας, ενώ τρίτος 

ήταν ο Ντάνι Σόρντο (Hyundai). Από εκεί και πέρα, ο Σόρντο κέρ-
δισε τους 5 βαθμούς της Power Stage, στην οποία ο Νουβίλ πήρε 
4 βαθμούς, ο Έβανς 3, ο Οζιέ 2 και ο Ροβάνπερα 1.

Επίσημα στην Αλ-Ετιφάκ ο Μιλόγεβιτς

Λίγες μέρες μετά το διαζύγιό του με την ΑΕΚ, ο Βλάνταν Μι-
λόγεβιτς υπέγραψε στη νέα του ομάδα. Συγκεκριμένα, ο Βλάνταν 
Μιλόγεβιτς αποχώρησε από τον πάγκο της ΑΕΚ, καθώς είχε δεχτεί 
δελεαστική πρόταση από σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας.

Εννέα μέρες μετά το διαζύγιό του με την Ένωση, 
ο Σέρβος τεχνικός υπέγραψε χθες με την Αλ- Ετι-
φάκ, ομάδα της πρώτης κατηγορίας της Σαου-
δικής Αραβίας, συμβόλαιο έως το 2023.

Ο Μιλόγεβιτς κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ 
μόλις για επτά παιχνίδια, πέντε για τη Σούπερ 

Λιγκ 1 και δύο για τα προκριματικά του Γιουρό-
πα Κόνφερενς Λιγκ.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που θα προπονήσει αραβική ομά-
δα, καθώς πριν έρθει στην ΑΕΚ εργαζόταν στην Αλ-Αχλί. Νωρίτερα 
δούλεψε σε Τσουκαρίκι, Ομόνοια, Πανιώνιο και Ερυθρό Αστέρα.

Οι «μπλε» κέρδισαν την Μπρέντφορντ με 1-0 και παρέμειναν στην κορυφή

Πάει… τρένο η Νάπολι! Η ομάδα του Λου-
τσιάνο Σπαλέτι ζορίστηκε απέναντι στην Τορίνο, 
αλλά το πέμπτο γκολ του Οσιμέν στο πρωτάθλη-
μα ήταν αρκετό για τους «παρτενοπέι» ώστε να 
πάρουν τη νίκη (1-0) και να συνεχίσουν με το 
απόλυτο των νικών στη Σέριε Α. Συγκεκριμένα, 
η ομάδα της Νάπολης μετράει οκτώ νίκες σε ισά-
ριθμους αγώνες και δείχνει ξεκάθαρα ότι φέτος 
μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς τέρματα, 
με τον Ντι Λορέντζο στο 57’ να ανοίγει το σκορ 
αλλά να ακυρώνεται για οφσάιντ. Η Νάπολι πίεζε 
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, είχε τον έλεγχο 
του αγώνα, αλλά και η Τορίνο στις αντεπιθέσεις 
ήταν πολύ καλή και… επικίνδυνη για τους γη-
πεδούχους.

Το γκολ ήρθε τελικά στο 81ο λεπτό με τον 
Οσιμέν. Με καταπληκτική κεφαλιά από κοντά ο 
22χρονος Νιγηριανός επιθετικός άνοιξε οτ σκορ. 
Έτσι η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι έμεινε μόνη 

πρώτη στην κορυφή στο +2 από τη Μίλαν. 
Συνοπτικά τα αποτελέσματα:
Σπέτσια-Σαλερνιτάνα 2-1 (51’ Στρέλετς, 76’ 

Κοβαλένκο – 39’ Σίμι)
Λάτσιο-Ίντερ 3-1 (67’ πέν. Ιμόμπιλε, 81’ 

Άντερσον, 90’+1’ Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς - 12’ πέν. 
Πέρισιτς)

Μίλαν-Βερόνα 3-2 (59’ Ζιρού, 76’ πέν. Κεσί, 
78’ Γκίντερ – 7’ Καπράρι, 24’ πέν. Μπαράκ)

Κάλιαρι-Σαμπντόρια 3-1 (4’, 90’+4’ Ζοάο Πέ-
δρο, 74’ Κάσερες - 82’ Θόρσμπι)

Τζένοα-Σασουόλο 2-2 (27’ Ντέστρο, 89’ Βά-
σκεθ - 17’, 21’ Σκαμάκα)

Ουντινέζε-Μπολόνια 1-1 (89’ Μπέτο – 67’ 
Μπάροου)

Έμπολι-Αταλάντα 1-4 (30’ Ντι Φραντσέσκο – 
11’, 26’ Ίλιτσιτς, 49’ αυτ. Βίτι, 89’ Ζαπάτα)

Νάπολι-Τορίνο 1-0 (81’ Οσιμέν)
Σήμερα
Βενέτσια-Φιορεντίνα
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κόσμος των ΣΠΟΡ Πέρασε νικηφόρα η 
Ανόρθωση από την Αυστρία

Με μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί 
της αυστριακής Σπαρκάς Σβατς ξε-
κίνησε στο EHF European Cup του 
χάντμπολ η Ανόρθωση. Η ομάδα του 
Γιώργου Ζαραβίνα κέρδισε 24-27 

στο Τιρόλ και έχει 
προβάδισμα πρόκρι-
σης ενόψει της ρε-
βάνς στη Λευκωσία 
το Σάββατο (23/10 
– 20:00). Οι «κυανό-
λευκοι» προηγήθη-
καν 12-15 στο ημί-
χρονο, προβάδισμα 

που διατήρησαν και στο β’ ημίχρονο. 
Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 
από την αρχή στην επανάληψη και 
δεν κοίταξαν ποτέ πίσω, ανοίγοντας 
την ψαλίδα μέχρι και το +5 (14-19, 
20-25, 22-27). Οι γηπεδούχοι πά-
ντως προσπάθησαν και μείωσαν στο 
τέλος, αλλά μέχρι εκεί. Τότος και Χρί-
στος Αργυρού έβαλαν από 5 γκολ για 
την Ανόρθωση. 

Ήττες και αποκλεισμός για 
τον Παρνασσό

Ο Παρνασσός Στροβόλου ηττή-
θηκε με 37-25 στον δεύτερο αγώ-
να του με την ισλανδική Χάουκαρ 
για τον δεύτερο γύρο του EHF 
European Cup στο χά-
ντμπολ και έμεινε 
εκτός συνέχειας 
στη διοργάνωση. 
Η ομάδα μας ξε-
κίνησε πολύ δυ-
νατά στον αγώνα 
και προηγήθηκε 
με 5-2 στο πρώτο 
10λεπτο, με τους Ισλαν-
δούς να παίρνουν στη συνέχεια το 
προβάδισμα με 15-11. Ο Παρνασσός 
προσπάθησε να διατηρήσει επαφή 
με το σκορ σε όλη τη διάρκεια του 
πρώτου μέρους και το ημίχρονο 
έληξε 18-12 υπέρ των Ισλανδών. 
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παρνασσός 
κυνήγησε με όλες τις δυνάμεις του 
τη νίκη, ωστόσο η Χάουκαρ κέρδισε 
και προκρίθηκε.

Γυναικείο: Τέταρτη σερί 
νίκη για τη Νέα Σαλαμίνα

Η Νέα Σαλαμίνα Αναγέννηση 
Πύργου πανηγύρισε την 4η νίκη της 
σε ισάριθμους αγώνες του Πρωτα-
θλήματος Γυναικών και οδηγεί την 
κούρσα με 12 βαθμούς. 

Τα αποτελέσματα 
της 4ης αγωνιστικής:

Απόλλων Λυμπι-
ών - Νέα Σαλαμίνα 
1-11 (Λυν 5’ / Κυρια-
κίδη 10, Μπονίν 20’, 
23’, 23’, Βιολάρη 18’, 
30’, Ζαμπά 42’, 63’, 
Αντωνίου 61’, Γκρά-

βαρσεν 55’, 78’)
Lakatamia FC - Ομόνοια 0-2 (Ρά-

σελ 37’, Μπάσκα 45’)
Χρυσομηλιά- Λευκοθέα 1-5 (Πα-

ναγιώτου 33’ / Οπόνγκ 13’, 15’, Ανό-
κιε 19’, Χρυσοστόμου 62’, 90’)

Pafos Geroskipou - Apollon 
Ladies 0-7 (Ιωάννου 8’, Χάκμαν 12’, 
Χμίροβα 28’, Φρίντα 21’, 44’, Μαριλέ-
να Γεωργίου 24’, 60’)

Τζούντο: Χάλκινο μετάλλιο για την Ασβεστά!
Νέο μετάλλιο κατέκτησε η Σοφία Ασβεστά! 

Η 21χρονη Κύπρια τζουντόκα κέρδισε το χάλ-
κινο μετάλλιο στα -52 κιλά στο Ευρω-
παϊκό Κύπελλο Τζούντο Ανδρών/
Γυναικών στο Ντουμπρόβνικ 
της Κροατίας! Πρόκειται για 
το δεύτερο μετάλλιο στην 
καριέρα της Ασβεστά σε επί-
πεδο γυναικών, μετά το χάλ-
κινο που πήρε σε αγώνα της 
ίδιας διοργάνωσης τον πε-
ρασμένο Μάιο στο Ζάγκρεμπ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

Σοφία Ασβεστά αναδείχθηκε το 2020 ως η 
κορυφαία αθλήτρια της Κύπρου μέσα από τα 

βραβεία της Ένωσης Αθλητικογράφων 
Κύπρου, έχοντας κερδίσει χάλκι-

νο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊ-
κό Πρωτάθλημα κάτω των 23 
ετών.

Η Ασβεστά, αγωνιζόμενη 
στα -52 κιλά, έπαιξε στον 
αγώνα για το χάλκινο μετάλ-
λιο απέναντι στη Χάνα Γουντ 

από τη Μεγάλη Βρετανία, όπου 
με ένα εξαιρετικό ippon έριξε 

την αντίπαλό της στο τατάμι και κατέκτησε το 
χάλκινο μετάλλιο. Η Παγκύπρια Ομοσπονδία 
Τζούντο (ΠΟΤ) συγχαίρει την Ασβεστά, την οι-
κογένειά της, τον προπονητή της και το σωμα-
τείο της για τη νέα μεγάλη επιτυχία!

Οι επιτυχίες του τζούντο είναι ιδιαίτερα 
αξιοσημείωτες τα τελευταία χρόνια, αποδει-
κνύοντας την εξαιρετική δουλειά που γίνεται 
μεθοδικά και με πλάνο.

Στην ίδια διοργάνωση στο Ντουμπρόβνικ 
συμμετείχε και η Νίκολα Ευριπίδου, η οποία 
κατέλαβε την 9η θέση στην κατηγορία -57 κι-
λών.

Κορυφαίοι οι Χασάν και Βάρχολμ!
Με τον πιο υπέροχο τρόπο ολοκληρώθηκε η 

τριήμερη εποικοδομητική συνάντηση των ηγε-
τών των Ομοσπονδιών Στίβου της Ευρώπης. 
Η Λοζάνη φιλοξένησε το Κογκρέσο και το Συ-
νέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου, 
στη διάρκεια των οποίων ανακηρύχθηκε ο νέος 
πρόεδρος Ντόμπρομιρ Καραμαρίνοφ, ενώ δό-
θηκε η ευκαιρία στους ηγέτες των ομοσπονδι-
ών να παρακολουθήσουν διάφορα εργαστήρια, 
να ενημερωθούν για νέες ιδέες και προτεινό-
μενες αλλαγές σε διοργανώσεις και βέβαια να 
συσφίξουν τις σχέσεις τους, αφού έχουν να βρε-
θούν από κοντά πάνω από δύο χρόνια εξαιτίας 
της πανδημίας.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου φρόντισε 
να αποχαιρετήσει τα μέλη της με μία γιορτή στο 
Συνεδριακό Κέντρο της Λοζάνης, στη διάρκεια 
της οποίας αναδείχθηκαν οι κορυφαίοι αθλητές 
και αθλήτριες στο 2021, ενώ έγιναν παράλληλα 
και διάφορες βραβεύσεις για ανθρώπους που 
προσφέρουν στο άθλημα του στίβου. Η εκδήλω-
ση «Golden Tracks» συνοδεύτηκε και από καλλι-
τεχνικό πρόγραμμα, με μουσική και γυμναστικές 
επιδείξεις.

Κορυφαία Ευρωπαία αθλήτρια για το 2021 
αναδείχθηκε η Ολλανδή Σιφάν Χασάν, η οποία 
κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στα 5.000μ. και 
10.000μ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 
και το χάλκινο στα 1.500μ. 

Κορυφαίος αθλητής της χρονιάς στην Ευρώ-
πη αναδείχθηκε ο Νορβηγός Κάρστεν Βάρχολμ, 
ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο στα 400μ. με 
εμπόδια, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ και 
είναι ο πρώτος που έτρεξε την απόσταση κάτω 

από 46 δευτερόλεπτα (45.94). Αξιοσημείωτο 
είναι το ότι ο Νορβηγός πήρε και τον τίτλο του 
«ανατέλλοντος αστεριού» το 2017!

Σε ό,τι αφορά τα νέα λαμπρά αστέρια του στί-
βου, τους τίτλους κέρδισαν η 21χρονη Φέμκε 
Μπολ από την Ολλανδία, η οποία έκανε κατα-
πληκτική σεζόν, με αποκορύφωμα το χάλκινο 
μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του Τόκιο, στα 
400μ. με εμπόδια, σημειώνοντας νέο ρεκόρ Ευ-
ρώπης με 52.03! Ως «ανατέλλων αστέρι» στους 
άνδρες αναδείχθηκε ο 19χρονος Γάλλος Σάσια 
Ζογιά, ο οποίος συνέτριψε το παγκόσμιο ρεκόρ 
εφήβων (κ20) στα 110μ. με εμπόδια (ύψος εμπο-
δίων 99εκ.) αρκετές φορές φέτος και το έφτασε 
στα 12.72 στο Παγκόσμιο Εφήβων / Νεανίδων 
στη Ναϊρόμπι.

Συγκινητική ήταν η βράβευση της ασημένιας 
Ολυμπιονίκη του Τόκιο στον ακοντισμό, Πολω-
νής Μαρία Αντρέιτζικ, η οποία δημοπράτησε 
το μετάλλιό της για να μαζέψει χρήματα ώστε 
να βοηθήσει ένα παιδί που είχε καρδιολογικά 

προβλήματα. Στην Αντρέιτζικ απονεμήθηκε το 
βραβείο της Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ομο-
σπονδίας. Την εκδήλωση παρουσίασαν οι τέως 
αθλητές από φέτος Άντι Κέι (Βρετανία) και Τζαζ-
μίν Σόγερς (Ελβετία). 

Συνοπτικά οι βραβεύσεις:
Κορυφαία αθλήτρια: Σιφάν Χασάν (Ολλαν-

δία)
Κορυφαίος αθλητής: Κάρστεν Βάρχολμ 

(Νορβηγία)
Ανατέλλων αστέρι γυναικών: Φέμκε 

Μπολ (Ολλανδία)
Ανατέλλων αστέρι ανδρών: Σάσια Ζογιά 

(Γαλλία)
Κοινωνική προσφορά: Μαρία Αντρέιτζικ 

(Πολωνία)
Ηγεσία γυναικών: Άνα Κρετσέβσκα (Βόρεια 

Μακεδονία)
Μέλος ομοσπονδίας: Τζεορτζίνα Ντραμ (Ιρ-

λανδία)
Προπονητής: Χανζρούντι Κουντς (Ελβετία)

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΡΚΑΡΗΣ

Αντιπρόεδρος των Μικρών Κρατών
Την ανανέωση της εμπιστοσύνης των Μικρών Κρατών της Ευρώπης 

για άλλα δύο χρόνια έλαβε ο πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ, Περικλής Μάρκα-
ρης. Στο περιθώριο του Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου, 
που διεξήχθη στη Λοζάνη της Ελβετίας, πραγματοποιήθηκε και η Γενική 
Συνέλευση της Ένωσης των Ομο-
σπονδιών Στίβου των Μικρών 
Κρατών Ευρώπης (AASSE), που 
περιλάμβανε και την ανάδειξη 
των νέων μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Ο κ. Μάρκαρης δια-
τήρησε τη θέση του αντιπροέδρου 
χωρίς ανθυποψήφιο, όπως συ-
νέβη και με τον πρόεδρο Φρανκ 
Καρέρας από το Γιβραλτάρ. Τους 
ΑΜΚΕ το 2022 θα φιλοξενήσει η 
Μάλτα, το 2024 το Γιβραλτάρ και 
το 2026 η Ισλανδία.

ΣΤΙΒΟΣ

Αλλάζει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Σημαντικές αλλαγές στις διοργανώσεις της ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή 

Ομοσπονδία Στίβου. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων παύει να διορ-
γανώνεται σε τέσσερις ξεχωριστές κατηγορίες και χώρες! Από το 2023 θα 
διεξάγεται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Αγώνων (21 Ιουνίου - 2 Ιουλίου) 
σε μία πόλη (το 2023 στη Σιλέσια 
της Πολωνίας) και θα υπάρχουν 
τρεις κατηγορίες πλέον, αποτε-
λούμενες από 16 εθνικές ομάδες 
στίβου! Παράλληλα, αφαιρούνται 
τα 3.000μ. και οι σκυταλοδρομίες 
4Χ400μ. ανδρών και γυναικών 
και προστίθεται η μικτή σκυταλο-
δρομία 4Χ400μ. (δύο άνδρες - δύο 
γυναίκες)! Επίσης, από τον Ιούλιο 
του 2022 θα δημιουργηθεί μία 
νέα διοργάνωση με αγωνίσματα 
mountain, up hill, down hill. 

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου βράβευσε τους κορυφαίους αθλητές

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

{ Πλήρης αθλητική ενημέρωση από την Κύπρο και τον κόσμο }
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