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Υπ. Παιδείας
Θα απασχολήσει άλλους  
62 εκπαιδευτικούς
Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πως λαμ-
βάνοντας υπόψιν τις αυξημένες ανάγκες που 
προκύπτουν από την εφαρμογή των μέτρων 
υγειονομικής προστασίας ειδικά στις μικρότε-
ρες ηλικίες, έχει ήδη προχωρήσει στην έκτακτη 
απασχόληση σχολικών βοηθών σε νηπιαγωγεία 
για το σχολικό έτος 2021-22. Το Υπουργείο 
προσθέτει ότι υποβλήθηκε από το ΥΠΠΑΝ και 
εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, την 
περασμένη Τετάρτη, πρόταση για απασχόληση 
62 πρόσθετων εκπαιδευτικών προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν αυτές οι έκτακτες ανάγκες, ει-
δικά για το σχολικό έτος 2021-22.

COVID-19
Θετικός ο Μιχάλης Αντωνίου
Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο γενικός διευ-
θυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου. Σε ανάρ-
τησή του στο Twitter ευχήθηκε όλες οι επαφές 
του να είναι καλά, κανείς να μην υποφέρει εξαι-
τίας του.
Όπως έγραψε: «Επιβεβαιώνω την πληροφορία 
που έδωσε ο αγαπητός μου φίλος & συμμαθη-
τής @PapadopoulosVic ότι το πρωί διαγνώστη-
κα θετικός στον #COVID. Εύχομαι όλες οι επα-
φές μου να είναι καλά, κανείς να μην υποφέρει 
εξαιτίας μου. Το πρόγραμμά μου των επόμενων 
ημερών μεταβάλλεται σε virtual».
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Ξεκίνησε η πορεία απαλλαγής από τις πολιτικές Αναστασιάδη - Αβέρωφ
Υπάρχουν πολλοί και σοβαροί λόγοι γιατί η 

κυβέρνηση Αναστασιάδη - Αβέρωφ πρέπει να 
φύγει από την εξουσία. Δεν είναι μόνο τα ζητήμα-
τα διαφθοράς και διαπλοκής, για τα οποία οι πο-
λίτες έστειλαν χθες το δικό τους ισχυρό μήνυμα.

Είναι η σύγκρουση συμφέροντος και η καταρ-
ράκωση ηθικών πολιτικών αξιών για να πλουτί-
σουν λίγοι σε βάρος των πολλών, για να βολευ-
τούν οι συγγενείς και οι φίλοι σε βάρος του απλού 
πολίτη που προτιμά την εντιμότητα και την αξιο-
πρέπειά του.

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη - Αβέρωφ επιμέ-
νει να αρνείται να επιδείξει πολιτική ευθιξία για 
τα σκάνδαλα με τα «χρυσά» διαβατήρια και τα 

δωρεάν οικογενειακά ταξίδια του Προέδρου στις 
Σεϊχέλλες, με τα Pandora Papers και το ψήφισμα 
του Ευρωκοινοβουλίου.

Η εμπλοκή τους στα θέματα διαπλοκής και δι-
αφθοράς επιβάλλει να φύγουν από την εξουσία. 
Το επιβάλλει  το «έγκλημα» που συντελέστηκε με 
τη διάλυση και το μεγάλο φαγοπότι στον Συνερ-
γατισμό. Πρέπει να φύγουν από την εξουσία και 
για τις νεοφιλελεύθερες οικονομικές τους πολιτι-
κές, οι οποίες στηρίζουν το τραπεζικό και το μεγά-
λο κεφάλαιο σε βάρος των μεσαίων και χαμηλών 
στρωμάτων του λαού μας. Πρέπει να φύγουν από 
την εξουσία γιατί έχει διευρυνθεί το χάσμα κοι-
νωνικών ανισοτήτων και ο λαός μας οδηγείται σε 

περαιτέρω φτωχοποίηση, ενώ επωφελείται μόνο 
μια μικρή ομάδα του πολιτικο-οικονομικού κατε-
στημένου που συγκέντρωσε τον πλούτο στα χέρια 
της. Επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους και για την 
απάθειά τους απέναντι στα φαινόμενα ακρίβειας 
και αισχροκέρδειας. Αρνούνται να προωθήσουν 
προτάσεις του ΑΚΕΛ για μείωση του συντελεστή 
του ΦΠΑ από 19% σε 10% στον ηλεκτρισμό, για 
επιβολή πλαφόν στα σιτηρά και στις τιμές βασι-
κών αγαθών.

Αρνούνται να συζητήσουν εισηγήσεις του 
ΑΚΕΛ για οικονομική στήριξη των νέων ανθρώ-
πων ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν στέγη. 
Τα όποια στεγαστικά προγράμματα είτε για τους 

πρόσφυγες, είτε για νεαρά ζευγάρια, καταργήθη-
καν ή δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές απαι-
τήσεις. Η απόκτηση στέγης, τα τελευταία οκτώ 
χρόνια, αντί από δικαίωμα και ανάγκη μετατρά-
πηκε σε είδος πολυτέλειας...

Για όλα αυτά και για πολλά άλλα που ζούμε 
και βιώνουμε καθημερινά επιβάλλεται να ξεκινή-
σει η μεγάλη πορεία της Αλλαγής και το πρώτο 
βήμα έγινε χθες με τη μεγαλειώδη εκδήλωση έξω 
από το Προεδρικό. Όσοι πιστεύουμε στην Αλλαγή, 
ξεκινούμε ενωμένοι και δυναμικά τον δύσκολο, 
αλλά αναγκαίο για τον τόπο και το λαό μας αγώ-
να για προοδευτική και φιλολαϊκή κυβέρνηση 
τον Φεβρουάριο του 2023.

Του
Νεόφυτου Νεοφύτου

Νεκρός από νέα οδική σύγκρουση 
που έγινε χθες στη 1:30 τα ξημερώματα 
στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λε-
μεσού παρά τη Μονή, είναι ο 26χρονος 
Αhsan Saeed από το Πακιστάν, ο οποί-
ος καταλείπει σύζυγο και βρέφος τριών 
μηνών.

Το όχημα του 26χρονου συγκρούστη-
κε μετωπικά με όχημα που εισήλθε αντί-
θετα στο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η οδηγός του, μια 29χρονη, ρωσικής καταγωγής, 
νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τον Υπεύθυνο Τροχαίας Λεμεσού, 

κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, 
ο 26χρονος οδηγός κατευθυνόταν από 
τη Λευκωσία προς τη Λεμεσό και παρά 
το ύψος του χωριού Μονή συγκρούστη-
κε μετωπικά με άλλο όχημα, το οποίο 
οδηγείτο στην πορεία του εξ αντιθέτου 
κατευθύνσεως με οδηγό 29χρονη. Η σύ-
γκρουση των δύο οχημάτων ήταν βίαιη.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας για απεγκλωβισμό των δύο 
οδηγών από τα συντρίμμια των οχημάτων.

Η Αστυνομία αναζητά μαρτυρίες για τις συνθή-
κες του μοιραίου τροχαίου.

Υπόθεση τραυματισμού και μαχαι-
ροφορίας διερευνά η Αστυνομία στην 
επαρχία Πάφου, που έχει προχωρήσει 
στη σύλληψη δύο ύποπτων προσώπων. 
Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοι-
χεία, γύρω στις 6:00 το απόγευμα της 
Παρασκευής, ενώ 26χρονος και 18χρο-
νος βρίσκονταν σε κοινόχρηστο χώρο 
συγκροτήματος διαμερισμάτων, στην 
επαρχία Πάφου, δέχθηκαν επίθεση από αριθμό 
προσώπων με μαχαίρια, με αποτέλεσμα να τραυμα-
τιστούν σε διάφορα σημεία του σώματός τους.

Οι δύο τραυματίες έτυχαν περίθαλψης στο Γενικό 
Νοσοκομείο Πάφου, όπου κρατήθηκαν για περαι-

τέρω νοσηλεία, με την κατάσταση της 
υγείας τους να κρίνεται ως εκτός κινδύ-
νου.

Στο ίδιο συγκρότημα διαμερισμάτων, 
γύρω στις 8:30 το βράδυ της Παρασκευ-
ής, αριθμός προσώπων εισήλθαν στην 
κατοικία όπου διαμένουν 29χρονος και 
δύο 24χρονοι και επιτέθηκαν εναντίον 
τους με μαχαίρια, τραυματίζοντάς τους. 

Οι τρεις τραυματίες επίσης έτυχαν περίθαλψης στο 
Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου οι δύο 24χρονοι 
κρατήθηκαν για περαιτέρω νοσηλεία, με την κατά-
σταση της υγείας τους να είναι εκτός κινδύνου. Ο 
29χρονος έλαβε εξιτήριο.

Δεν λέει να λήξει η διαμάχη στην 
ΕΔΕΚ. H Ομάδα Πρωτοβουλίας για τη 
Σωτηρία και την Αναδιοργάνωση της 
ΕΔΕΚ «υποδεικνύει» στον πρόεδρο της 
ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλο «και τους περί 
αυτόν να παραιτηθούν, έστω και τώρα, 
για να καταφέρουν όλοι όσοι αγαπούν 
την ΕΔΕΚ, σέβονται την ιστορία της και 
νοιάζονται για το μέλλον της να σώσουν 
ό,τι περισώζεται από το χάος που έχουν προκαλέσει».

Η Ομάδα αναφέρει πως «αντί να πειθαρχήσουν 
στις διαπιστώσεις του Δικαστηρίου και να πάρουν 
πίσω απολογούμενοι όλες τις παρανομίες τους, ώστε 

να βγει το κόμμα από το τέλμα στο οποίο 
το οδήγησαν, ψάχνουν εναγωνίως “ρωγ-
μές” και “παραθυράκια” για να παρακάμ-
ψουν τις δικαστικές αποφάσεις και να συ-
νεχίσουν το διαλυτικό έργο τους».

Προσθέτει, επίσης, πως για «το σοβα-
ρότατο θέμα του μητρώου του κόμματος 
όλες οι διαπιστώσεις του Δικαστηρίου… 
μαστιγώνουν τον Μ. Σιζόπουλο που επι-

κρίνεται για το γεγονός ότι είχε, αυτός προσωπικά, 
στην κατοχή του το Μητρώο αντί ο Γραμματέας της 
Κεντρικής Επιτροπής, όπως προβλέπει το καταστα-
τικό».

Νεκρός 26χρονος σε νέα οδική σύγκρουση

Άγριες συμπλοκές με μαχαίρια στην Πάφο

Την παραίτηση Σιζόπουλου ζητεί η Ομάδα Πρωτοβουλίας

Μάχη για να 
κρατηθεί στη ζωή 
δίνει η 29χρονη 

που επέβαινε στο 
άλλο όχημα

Σε συλλήψεις 
προχώρησε η 

Αστυνομία

Για να σωθεί ό,τι 
περισώζεται από 
το χάος που έχει 

προκαλέσει
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Εάν υπήρχε στοιχειώδης πολιτική ευθιξία, ο 
Νίκος Αναστασιάδης έπρεπε εδώ και καιρό να εί-
ναι στο σπίτι του, τόνισε ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, 
Στέφανος Στεφάνου, κατά τη διάρκεια της μεγά-
λης εκδήλωσης που οργανώθηκε από το ΑΚΕΛ 
έξω από το Προεδρικό Μέγαρο με το σύνθημα 
«Δεν πάει άλλο».

Στην ομιλία του ο Στέφανος Στεφάνου ανέφε-
ρε ότι το ΑΚΕΛ έχει τον πολιτικό ρεαλισμό για ν’ 
αντιληφθεί ότι με τίποτε δεν πρόκειται ο Νίκος 
Αναστασιάδης να μετακινηθεί από την καρέκλα 
του. Υπέδειξε ότι επί διακυβέρνησης Αναστασιά-
δη - ΔΗΣΥ επισυνέβησαν τόσα σκάνδαλα, τόση 
θεσμική διαπλοκή, τόσα φαινόμενα σύγκρουσης 
συμφέροντος και δεν υπήρξε καμία παραίτηση 
και καμία ανάληψη ευθύνης από κανένα μέλος 
της κυβέρνησης. Σε αντίθεση με άλλες χώρες, 
είπε, όπου για πολύ λιγότερα, οι ηγέτες αναλαμ-
βάνουν τις ευθύνες τους και παραιτούνται, στην 
Κύπρο οι κυβερνώντες ψελλίζουν δικαιολογίες ή 
φορτώνουν τις δικές τους ευθύνες σε άλλους και 
ας έχει καταρρακωθεί το κύρος της πατρίδας μας 
διεθνώς.

Την ώρα που οι πολίτες προσβάλλονται γιατί 
η χώρα μας διασύρεται διεθνώς, οι κυβερνώντες 
αναζητούν αποδιοπομπαίους τράγους. Και σε 
αυτή την κατρακύλα, σημείωσε ο Στέφανος Στε-
φάνου, έχουμε υποχρέωση να βάλουμε φραγμό. 
Πρέπει να υψώσουμε το ανάστημά μας και να 
ενώσουμε τις φωνές μας.

Η πατρίδα δεν είναι τσιφλίκι τους
Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε στο ψήφισμα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λέγοντας ότι όταν σε 
αυτό κατονομάζεται ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας για τον οποίο ζητείται έρευνα από 
τις Αρχές της χώρας μας, είναι φανερό πως δεν 
υπάρχει πιο κάτω από δω. Έχουμε δημοκρατικό 
και πατριωτικό καθήκον, είπε, να στείλουμε ξε-
κάθαρο μήνυμα στον Νίκο Αναστασιάδη και στο 
δεκανίκι της κυβέρνησής του, τον Δημοκρατικό 
Συναγερμό: Φτάνει πια! Αυτή η πατρίδα δεν είναι 
τσιφλίκι σας.

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί το ΑΚΕΛ επέ-
λεξε τώρα να διοργανώσει την εκδήλωση, σημεί-
ωσε ότι όταν η πατρίδα μας διασύρεται, όταν οι 
θεσμοί πλήττονται βάναυσα, όταν η Κύπρος γίνε-
ται περίγελος διεθνώς, δεν πάει άλλο. «Αυτό μας 
έφερε εδώ σήμερα! Αυτό ήρθαμε να φωνάξουμε 
σήμερα, γιατί αυτό επιτάσσει η πατριωτική και 
δημοκρατική μας συνείδηση».

Όχι αντιπολίτευση  
για χάρη της αντιπολίτευσης

Απαντώντας σε δημόσιες δηλώσεις της κυ-

βέρνησης και του ΔΗΣΥ, ο Στ. Στεφάνου ξεκα-
θάρισε ότι το ΑΚΕΛ δεν κάνει αντιπολίτευση για 
χάρη της αντιπολίτευσης. Και το ΑΚΕΛ το απέ-
δειξε πολλές φορές αυτό όταν παραμένει προση-
λωμένο στην προσπάθεια λύσης του Κυπριακού, 
έστω κι αν οι κυβερνώντες προσπαθούν να λοι-
δορήσουν το κόμμα. Το απέδειξε στηρίζοντας τη 
μεγάλη κοινωνική μεταρρύθμιση του ΓεΣΥ, το 
απέδειξε σε όλες τις αποφάσεις που βοηθούν τη 
χώρα, την κοινωνία και τους εργαζομένους.

Όμως, συμπλήρωσε, ο Νίκος Αναστασιάδης 
και η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού 
δεν άφησαν άλλα περιθώρια ανοχής. «Δεν δικαι-
ούμαστε, ως κόμμα και ως δημοκρατικοί πολίτες, 
να παρακολουθούμε το διασυρμό της χώρας μας 
απαθείς από τους καναπέδες των σπιτιών μας», 
ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ο Νίκος Αναστασιά-
δης και ο ΔΗΣΥ, εγκλωβισμένοι στο μικρόκοσμό 
τους, είναι προφανές ότι αδυνατούν να καταλά-
βουν ότι ο λαός μας εξάντλησε τις αντοχές του. 
Μόνο αν φωνάξουμε αρκετά δυνατά το μήνυμά 
μας θα βρει αποδέκτες. Η ανοχή είναι συνενοχή. 
Τέλος στην ανοχή! Δεν πάει άλλο!» κατέληξε.

Κυβέρνηση με ιστορικό  
στα σκάνδαλα

Αναφερόμενος στα Pandora Papers ο Γ.Γ. του 
ΑΚΕΛ είπε ότι αυτά δεν ήταν φυσικά κεραυ-
νός εν αιθρία, αφού εδώ και χρόνια μαζεύονται 
σύννεφα στον ουρανό της πατρίδας μας, ώσπου 
ξέσπασε η σημερινή μπόρα. Στο σημείο αυτό ο 
Στ. Στεφάνου υπενθύμισε σε όσους κάνουν ότι 
δεν καταλαβαίνουν τα γεγονότα που οδήγησαν 

έγκυρα διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο 
να αποκαλούν τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας «The Offshοre President».

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα ταξίδια του 
Προέδρου της Δημοκρατίας το 2013 με το ιδι-
ωτικό αεροπλάνο του φίλου του και πελάτη 
του δικηγορικού γραφείου «Νίκος Αναστασιά-
δης», Λεονίντ Λεμπέντεφ, του οποίου το όνομα 
οκτώ χρόνια αργότερα φιγουράρει στα Pandora 
Papers, στην εμπλοκή του δικηγορικού γραφείου 
«Νίκος Αναστασιάδης» το 2014 στη διαδικασία 
πώλησης των Κυπριακών Αερογραμμών για λο-
γαριασμό ιδιωτικής εταιρείας, στα δωρεάν ταξί-
δια το 2018 με το ιδιωτικό αεροπλάνο φίλου του 
Σαουδάραβα πολυεκατομμυριούχου στον οποίο 
δόθηκε η κυπριακή ιθαγένεια. Κατέληξε στο 
εμπόριο «χρυσών» διαβατηρίων το οποίο στιγ-
μάτισε ανεξίτηλα τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη 
τονίζοντας ότι αυτή η «τάτσα» δεν σβήνει με πο-
λιτικές σοφιστείες. Δεκάδες αιτήσεις για «χρυσά» 
διαβατήρια υποβλήθηκαν από το δικηγορικό 
γραφείο «Νίκος Αναστασιάδης» και εγκρίθηκαν 
από το Υπουργικό Συμβούλιο του Προέδρου Νί-
κου Αναστασιάδη. Αν αυτό δεν είναι σύγκρουση 
συμφέροντος, τότε ακόμα και οι λέξεις έχουν χά-
σει το νόημά τους.

Σημείωσε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
για ακόμα μια φορά βρίσκεται αντιμέτωπος με 
το ερώτημα εάν το νόμιμο είναι και ηθικό, αλλά 
κατά τη συνήθη τακτική του υπεκφεύγει και 
δεν απαντά. Όπως δεν απαντά στα χρόνια που 
ακολουθούν και για την κραυγαλέα σύγκρουση 
συμφέροντος. 

Έφεραν το χάος, τη διάλυση 
και τον διεθνή διασυρμό της Κύπρου

Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ απάντησε και στις κατηγορί-
ες της κυβέρνησης και του ΔΗΣΥ εναντίον του 
ΑΚΕΛ ότι το κόμμα της αντιπολίτευσης είναι νο-
σταλγός του χάους και της διάλυσης. Ξεκαθάρι-
σε ότι αν το ΑΚΕΛ ενεργούσε με αυτό τον τρόπο 
δεν θα διαδήλωνε και δεν θα αντιδρούσε, αλλά 
αντίθετα θα βολευόταν σ’ αυτό που όλοι μας ζού-
με σήμερα. Το χάος, τη διάλυση και τον διεθνή 
διασυρμό που προκάλεσε η κυβέρνηση Αναστα-
σιάδη - ΔΗΣΥ.

Αναφέρθηκε και στον πρόεδρο του ΔΗΣΥ, 
Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος επέλεξε μέσα στη 
δίνη των Pandora Papers να ανοίξει τον προε-
κλογικό χορό του 2023. Με κεντρικό σύνθημα 
την «επόμενη μέρα» κάλεσε το λαό να «ανανεώ-
σει τη Συμφωνία» για την Κύπρο του αύριο. «Εί-
ναι προκλητικός ο κύριος Αβέρωφ Νεοφύτου και 
μας αναγκάζει να του υποδείξουμε τα αυτονόητα: 
είτε δεν αντιλαμβάνεται το διασυρμό της χώρας 
από την κυβέρνησή του, είτε το καταλαβαίνει και 
μας κοροϊδεύει κατάμουτρα. Σε κάθε περίπτωση 
αυτό που ο λαός δεν ξεχνά είναι ότι ο πρόεδρος 
του ΔΗΣΥ και το κόμμα του είναι μέρος της εικό-
νας απαξίωσης και διαφθοράς που προκάλεσαν 
τα έργα και οι ημέρες του Νίκου Αναστασιάδη». 

Την «επόμενη μέρα»  
γυρίζουμε σελίδα

«Αφού το θέλουν όμως τόσο πολύ, ας μιλή-
σουμε για την επόμενη ημέρα», τόνισε ο ηγέτης 
του ΑΚΕΛ. Η επόμενη μέρα, πρόσθεσε, θα είναι 
μια μέρα όπου την Κύπρο δεν θα κυβερνούν αυ-
τοί που έκαναν εμπόριο πατρίδας. «Θα είναι μια 
μέρα στην οποία θα κυριαρχεί η πολιτική ηθική 
και όχι η διαπλοκή και η θεσμική διαφθορά. Θα 
είναι μια μέρα στην οποία οι θεσμοί θα τυγχά-
νουν σεβασμού και όχι υπόσκαψης. Θα είναι μια 
μέρα στην οποία δεν θα εμπαίζονται και δεν θα 
ξεγελιούνται οι πολίτες με αμέτρητα ‘‘δεσμεύο-
μαι’’ και κούφιες υποσχέσεις. Γιατί μια αποδυ-
ναμωμένη, αναξιόπιστη Κύπρος υπονομεύει το 
μέλλον των παιδιών της. Το μέλλον της ίδιας μας 
της χώρας.

Για να φτάσουμε στην επόμενη μέρα επιβάλ-
λεται να γυρίσουμε σελίδα. Να κατανοήσουμε ότι 
η ανοχή μάς έφερε ως εδώ. Να φωνάξουμε ‘‘δεν 
πάει άλλο’’ και να είμαστε αποφασισμένοι να 
κάνουμε κάτι γι’ αυτό. Είναι η ευθύνη απέναντι 
στην πατρίδα, συμπλήρωσε που μας έφερε εδώ. 
Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Η προοδευτική αλ-
λαγή είναι όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία. Γι’ αυτή θα 
συνεχίσουμε να εργαζόμαστε! Για την Κύπρο που 
μας αξίζει!»

Εάν υπήρχε στοιχειώδης πολιτική ευθιξία, ο Νίκος 
Αναστασιάδης έπρεπε εδώ και καιρό να είναι στο σπίτι του 

Η επόμενη μέρα θα είναι μια μέρα όπου την Κύπρο δεν θα κυβερνούν αυτοί που έκαναν εμπόριο πατρίδας

Σε μια προσπάθεια να μετριάσουν τις αντι-
δράσεις που επικρατούν στην κοινή γνώμη της 
Κύπρου για το διασυρμό της Κύπρου στο διεθνές 
στερέωμα από τα Panama Papers, αλλά και από 
το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που οδήγη-
σε στη χθεσινή συγκέντρωση έξω από το Προε-
δρικό Μέγαρο, Μάριος Πελεκάνος και Αβέρωφ 
Νεοφύτου αποδόθηκαν σε νέα προσπάθεια να 
αντιστρέψουν την πραγματικότητα, λέγοντας ότι 
το ΑΚΕΛ προάγει το διχασμό, με τον Μ. Πελεκά-
νο να κατηγορεί το ΑΚΕΛ για τακτική υπόσκα-
ψης των θεσμών, χάριν και μόνο ψηφοθηρικών 
αναγκών και ότι το ΑΚΕΛ στοχεύει να οδηγήσει 
τη χώρα σε μία κρίση άνευ προηγουμένου για 
να μην υλοποιηθούν τα μεγάλα μεταρρυθμιστι-
κά έργα, για να καταρρεύσει το ΓεΣΥ, για να δι-
αλυθεί το δίκτυο κοινωνικής προστασίας, για να 

δικαιωθούν οι καταστροφολογικές του προβλέ-
ψεις, ξεχνώντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι 
όλα αυτά που ανέφερε έγιναν πραγματικότητα 
χάρη στην επιμονή και τους αγώνες του ΑΚΕΛ.

Από την πλευρά του ο Αβέρωφ Νεοφύτου δή-
λωσε ότι η κοινωνία έστειλε το μήνυμά της στις 
βουλευτικές εκλογές ότι χρειάζεται προτάσεις για 
το αύριο και απαντήσεις στα προβλήματά της 
και όχι διχασμό και τοξικότητα, ξεχνώντας με τη 
σειρά του ότι τα τελευταία εννέα χρόνια διακυ-
βέρνησης του ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ κατέθεσε σωρεία 
προτάσεων για όλο το φάσμα της κοινωνικής και 
οικονομικής πολιτικής και οι οποίες πετάχτηκαν 
στον κάλαθο των αχρήστων από την κυβέρνη-
ση. Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καλεί το 
ΑΚΕΛ να αποδείξει την εμπλοκή του Προέδρου 
σε θέματα διαφθοράς.

Προσπάθεια κυβέρνησης - ΔΗΣΥ να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις



μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ

είπαν

Του 
Παναγιώτη Πενταλιώτη

«Δεν γνωρίζω, δεν θυμάμαι», είπαν προχθές 
οι εκπρόσωποι της Γενικής Εισαγγελίας, της 
ΜΟΚΑΣ και της Αστυνομίας σε σχέση με τον 
χαμένο φάκελο του «εγκάρδιου» φίλου του 
Νίκου Αναστασιάδη ο οποίος, σύμφωνα με 
καταγγελίες, φυγάδευσε 115 εκατ. δολάρια 
με χείρα βοηθείας από την Κύπρο.
Σαν να τους τηλεφώνησαν για γκάλοπ για να 
τους ρωτήσουν ποιο θα είναι το νέο role-
playing του Αβέρωφ Νεοφύτου στην πρόωρη 
προεκλογική του.
Ο «εγκάρδιος φίλος» του Νίκου Αναστασιάδη, 
το τζετ του οποίου χρησιμοποίησε δύο φορές 
για ταξίδια, φέρεται να βοηθήθηκε από το 
γραφείο που φέρει το όνομά του, για να 
φυγαδεύσει 115 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα 
αυτό δεν είναι αντισυναδελφικό προς τα 
άλλα δικηγορικά; Γιατί δεν μοίρασαν την πίτα 
και στα άλλα δικηγορικά που ενδεχομένως 
να ήθελαν να βοηθήσουν στην ηρωική έξοδο 
των φρεσκοπλυμένων χρημάτων;
Απ’ ό,τι φαίνεται μόνο ο Δικηγορικός 
Σύλλογος κάνει έρευνα για τα δικηγορικά 
που εμπλέκονται στα Pandora Papers, 
ενώ την ίδια στιγμή αποκαλύφθηκε ότι η 
Γενική Εισαγγελία κατέχει εδώ και μήνες 

φάκελο με σοβαρές καταγγελίες εναντίον 
του «εγκάρδιου», χωρίς ωστόσο να μπορεί να 
εξηγήσει κάποιος γιατί δεν προχώρησαν οι 
έρευνες.
Την επιλογή «δεν ξέρω, δεν απαντώ» επέλεξε 
και η Αστυνομία όταν ζητήθηκαν εξηγήσεις 
γιατί δεν προχώρησαν οι έρευνες όταν είχε 
κατατεθεί από τρίτη χώρα αίτημα συνδρομής 
για έρευνα εναντίον του Λεονίντ Λεμπέντεφ. 
Την έρευνα στην Κύπρο ζήτησε η Ρωσία γιατί 
ο «εγκάρδιος φίλος» Λεμπέντεφ φέρεται να 
υπεξαίρεσε τα εκατομμύρια από εταιρεία 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και να τα 
μετέφερε στην Κύπρο μέσω δύο εταιρειών. 
Για καλή του τύχη δεν δημιούργησε κανένα 
ψεύτικο λογαριασμό στο Τwitter. Τότε θα 
είχε κινηθεί αστραπιαία η Αστυνομία να 
εξιχνιάσει... το έγκλημα.
Είναι τη στιγμή που τα μέλη της Επιτροπής 
Θεσμών ζήτησαν εξηγήσεις από τους 
εκπροσώπους της Γενικής Εισαγγελίας και 
της ΜΟΚΑΣ, που οι τελευταίοι επέλεξαν την 
απάντηση: «δεν γνωρίζω, δεν θυμάμαι».
Δεν μιλούμε όμως για καμιά παράβαση π.χ. 
της μη χρήσης σωστής μάσκας στο mall. 
Μιλούμε για υπεξαίρεση 115 εκατομμυρίων 
δολαρίων, την οποία κανένας δεν έχει 
ερευνήσει ακόμα, άσχετα αν υπήρξαν οι 

καταγγελίες. Ποιος τα κλαίει; Το δημόσιο μιας 
τρίτης χώρας. Ο λαός μιας χώρας.
Και αφού στο εσωτερικό η κυβέρνηση και 
ο Νίκος Αναστασιάδης δηλώνουν «άμωμοι 
και αμόλυντοι», το Ευρωκοινοβούλιο 
αναγκάστηκε να βγάλει ψήφισμα και να 
ζητά από τις κυπριακές Αρχές να κάνουν 
έρευνα.
Τώρα αυτό δεν είναι αντισυναδελφικό; 
Διερωτώνται στο λόφο γιατί αναφέρεται το 
όνομα Νίκος Αναστασιάδης στο ψήφισμα του 
Ευρωκοινοβουλίου για τα «Pandora Papers». 
Μάλλον δεν τους πέρασε από το μυαλό ότι 
εκτός από εγκάρδιος, προσωπικός φίλος του 
Πρόεδρου Αναστασιάδη, ο συγκεκριμένος 
ήταν και πελάτης του δικηγορικού γραφείου 
Αναστασιάδη.
Πώς το είχε γράψει ο Guardian… ότι δεν 
έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ο Νίκος 
Αναστασιάδης έχει κάποια σχέση με αυτό 
το σκάνδαλο, αφού ο ίδιος δηλώνει ότι δεν 
έχει σχέση με το δικηγορικό του γραφείο 
από το 1997 (άσχετα αν στο πόθεν έσχες 
του δήλωσε μερίσματα το 2011). Το θέμα 
είναι κατά πόσον είναι σοφό για τον ίδιο τον 
Νίκο Αναστασιάδη να αφήνει το όνομά του 
σε ένα δικηγορικό γραφείο που φέρεται να 
εμπλέκεται σε τόσα διεθνή σκάνδαλα.

Αλλαγή αιώνα…
Άλλαξε η ώρα από σήμερα τα ξημερώ-

ματα.
Τα ρολόγια πήγαν μία ώρα πίσω για να 

εφαρμοστεί η χειμερινή ώρα.
Μόνο που στην Κύπρο με τα όσα βλέ-

πουμε, ζούμε και ακούμε μάλλον θα έπρε-
πε να στρέψουμε τα ρολόγια μας όχι μία 
ώρα πίσω, αλλά έναν αιώνα πίσω.

Διότι όσα γίνονται τελευταία θυμίζουν 
την εποχή των τσιφλικάδων και των το-
κογλύφων.

Που είχαν την απόλυτη εξουσία και 
έκαναν ό,τι ήθελαν.

Άρπαζαν, έκοβαν, έραβαν και λογαρια-
σμό δεν έδιναν. Κάτι παρόμοιο γίνεται και 
σήμερα με άλλα δεδομένα βέβαια.

Σκυταλοδρομία κατάντησε 
η COVID-19

Αλλαγή σκυτάλης γίνεται αυτή τη στιγ-
μή στην Κύπρο από τη Δέλτα στη Δέλτα 
plus, δήλωσε ο Καθηγητής του Τμήματος 
Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημί-
ου Κύπρου, Λεόντιος Κωστρίκης, προσθέ-
τοντας πως έχουν βρεθεί τα πρώτα δύο 
κρούσματα της Δέλτα plus.

Τελικά αυτός ο ιός πρέπει να εγγραφεί 
στον ΚΟΑ και να πάρει και το πρωτάθλη-
μα στη σκυταλοδρομία. 

Δεν εξηγείται αλλιώς. Μετάλλαξη πάνω 
στη μετάλλαξη. Δεν φτάνει να βρεθεί ένας 
τρόπος αντιμετώπισης, μετατρέπεται αμέ-
σως σε κάτι άλλο. Μέχρι πού θα πάει αυτή 
η κούρσα;

Το θέατρο του Αβέρωφ 
συνεχίζεται

Έναν άλλο νέο ρόλο ανέλαβε να παίξει 
χθες ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεο-
φύτου, προετοιμάζοντας την υποψηφιότητά 
του για την προεδρία της Δημοκρατίας.

Πήγε χθες στη Λεμεσό και σέρβιρε φαγη-
τό για φιλανθρωπικό σκοπό. Κι αυτό μετά 
που παρίστανε τον γεωργό ανεβαίνοντας σε 
τρακτέρ, που παρίστανε τον παραγωγό μα-
ζεύοντας κολοκάσι, που έκοβε ελιές, που έγι-
νε κτίστης και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί 
κάποιος. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου πρωτοπορώ-
ντας στο λαϊκισμό και στην παραπλάνηση 
του κόσμου δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει 
κάθε μέθοδο προκειμένου να αποκτήσει συ-
μπάθειες. Και δυστυχώς από κάποιους γίνε-
ται πιστευτός ξεχνώντας το ρόλο του στην 
πτώχευση του κόσμου μέσω της στήριξης 
που ο ίδιος παραδέχθηκε ότι έδωσε στις τρά-
πεζες. Και το θέατρο συνεχίζεται.

Μ.

Στο σπίτι  
του κρεμασμένου  
δεν μιλάνε για σχοινί

Δεν έχουν τον Θεό τους οι κυβερνώ-
ντες. Βούιξε η υφήλιος με όσα γίνονται 
στη… «νήσο των αγίων» με το ένα σκάν-
δαλο να διαδέχεται το άλλο, την τιμή και 
την υπόληψη του κυπριακού κράτους να 
διασύρονται διεθνώς και την κυβέρνηση 
να καμώνεται πως τίποτε δεν συμβαίνει.

Να κυβερνούν για εννέα ολόκληρα 
χρόνια, να έχουν φέρει τα πάνω κάτω, να 
μην έχουν αφήσει τίποτε όρθιο, αλλά να 
θεωρούν πως δεν συμβαίνει τίποτε. Και 
να πιστεύουν και από πάνω πως με το να 
αναφέρονται συνεχώς στην προηγούμενη 
διακυβέρνηση κερδίζουν πόντους.

Είναι να απορεί κανείς για την ευκολία 
με την οποία οι κυβερνώντες πιστεύουν 
ότι μπορούν να κοροϊδεύουν το λαό για 
πάντα.

Ζήνων
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΚΕΛ:

«Εάν υπήρχε στοιχειώδης πολιτική ευ-
θιξία, ο Νίκος Αναστασιάδης έπρεπε εδώ 
και καιρό να είναι στο σπίτι του. Η επόμε-
νη μέρα θα είναι μια μέρα όπου την Κύπρο 
δεν θα κυβερνούν αυτοί που έκαναν εμπό-
ριο πατρίδας».
Πολύ σωστά τα λες, αλλά στου κουφού την 
πόρτα…

ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

«Η σημερινή αποτυχημένη προσπάθεια 
του ΑΚΕΛ δεν αποτελεί πάρα άλλη μια 
ισχυρή απάντηση σε όσους μέσα από τη 
διαστρέβλωση των πραγματικών γεγονό-
των και προβάλλοντας παραπλανητικούς 
ισχυρισμούς επιδιώκουν ένα νέο πολιτικό 
τοξικό κλίμα».
Πόσο εύκολα ξεχνάτε τα όσα πράττατε επί δι-
ακυβέρνησης Χριστόφια και έχετε το τουπέ 
να παραδίδετε και μαθήματα.

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΣΥ:

«Θα πρέπει να κάνουμε όλοι την αυτοκρι-
τική μας ως πολιτικό σύστημα και ας στείλου-
με ένα αισιόδοξο μήνυμα προς την κοινωνία. 
Μαθαίνουμε από τα λάθη μας και μέσα από 
συνεργασία προσπαθούμε να δημιουργήσου-
με ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο».
Μα αποδείξατε ότι οι λέξεις αυτοκριτική, 
λάθη, συνεργασία είναι ξένες προς εσάς.

ΝΙΚΟΣ ΝΟΥΡΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ:

«Υπάρχει επιδείνωση στο θέμα των μετα-
ναστευτικών ροών ιδιαίτερα το μήνα Οκτώ-
βριο, οπόταν έχουμε ξεπεράσει μόνο αυτόν 
το μήνα τις 1.800 νέες αφίξεις, με τη συντρι-
πτική πλειοψηφία των μεταναστών να φτά-
νει παράνομα από την πράσινη γραμμή».
Μα δεν είσαστε εσείς που ξοδέψατε χιλιάδες 
ευρώ για να περιφράξετε τη νεκρή ζώνη για 
να ανακόψετε τις ροές;

Όχι, αγάπες μου, δεν σας πήρανε για γκάλοπ



μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ

σκέψειςΧωρίς 
κυπριακή 
σημαία το 
μνημείο 
αντιστασιακών 
στο Προεδρικό
Όλα περιμέναμε να τα δούμε 
σε αυτό το κράτος, αλλά το να 
βρίσκεται στο προεδρικό μέγαρο 
ένα μνημείο για τους πεσόντες 
στην αντίσταση κατά του 
πραξικοπήματος της χούντας και 
της ΕΟΚΑ Β’ χωρίς την κυπριακή 
σημαία, ομολογούμε πως δεν το 
περιμέναμε.
Όσων τα ονόματα αναγράφονται 
στο μνημείο έπεσαν για την 
προάσπιση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από τους φασίστες 
της χούντας και της ΕΟΚΑ Β’. 
Είναι ντροπή και ξεφτίλα να 
υπάρχει μόνο η ελληνική σημαία. 
Εκτός κι αν οι κυβερνώντες 
αποφάσισαν ότι θα μετατρέψουν 
και επίσημα τη μισή Κύπρο σε 
ελληνικό κράτος.

Δεν τα βρίσκουν ούτε  
για τον αντιπρόσωπο

Σε επικίνδυνο αδιέξοδο βρίσκεται το Κυ-
πριακό και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία 
κίνηση ή πρωτοβουλία για σωτηρία εκτός και 
αν αποχωρήσει από την κυβέρνηση το δίδυμο 
Αναστασιάδη - Αβέρωφ, το οποίο χάριν των 
λαφύρων εξουσίας θυσίασε το Κυπριακό και το 
έβαλε στον πάγο εδώ και τέσσερα χρόνια. Όχι 
μόνο δεν διεξάγονται συνομιλίες, όχι μόνο δεν 
έχει εξευρεθεί κοινή βάση για να διεξαχθούν 
συνομιλίες, δεν υπάρχει ούτε και ειδικός αντι-
πρόσωπος του ΟΗΕ για να εργαστεί ώστε να 
επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Η κατάσταση στο 
Κυπριακό είναι τέτοια που οι δύο πλευρές δεν 
συμφωνούν στο διορισμό ούτε ειδικού, ούτε 
προσωπικού αντιπροσώπου του Γ.Γ. του ΟΗΕ. 
Αδημονεί η Λευκωσία για έναν απεσταλμένο... 
και δεν διορίζεται. Πληρώνουμε τις παλινδρο-
μήσεις του Προέδρου Αναστασιάδη, ο οποίος 
με τους αδέξιους χειρισμούς του έδωσε δικαί-
ωμα στην Τουρκία να φύγει από το τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων χωρίς καμία επίπτω-
ση από τη διεθνή κοινότητα και μάλιστα να 
προβάλλει και απαράδεκτες αξιώσεις για να 
επιστρέψει... Την ίδια ώρα τα τετελεσμένα στα 
κατεχόμενα εδραιώνονται... Πρέπει να φύγουν 
το συντομότερο!

Κοκονής

Το ύφος  
τα λέει όλα…

Πού μας καταντήσατε μοιάζει να σκέ-
φτεται ο ηλικιωμένος που έλαβε μέρος 
στη χθεσινή εκδήλωση έξω από το Προ-
εδρικό. Η σημερινή τρίτη ηλικία είναι 
αυτή που έζησε όλα τα δεινά και τους 
αγώνες των τελευταίων χρόνων. Αγω-
νίστηκε για την ανόρθωση του κράτους, 
έζησε το πραξικόπημα, την εισβολή, το 
κούρεμα και τόσα άλλα. Και βλέπει με 
απογοήτευση να γκρεμίζονται όλα στο 
βωμό του συμφέροντος.

Ο λόγος σε δύο  
πρώην υπουργούς!

Η Γενική Εισαγγελία γνώριζε για τον 
Λεμπέντεφ πολύ πριν τα Pandora Papers, 
αφού είχε φάκελο με σοβαρές καταγγελίες 
εναντίον του από το 2015. Ωστόσο, η ΜΟ-
ΚΑΣ, ο Φόρος Εισοδήματος και οι Ελεγκτι-
κοί Μηχανισμοί του κράτους δηλώνουν 
όλοι «αναρμόδιοι» να ερευνήσουν τις κα-
ταγγελίες και τις αναφορές για τα Pandora 
Papers, έστω και αν υπάρχει φάκελος στην 
Αστυνομία. Αλήθεια, γιατί οι αστυνομικές 
Αρχές και η ΜΟΚΑΣ αρνούνται να ζητή-
σουν στοιχεία από τον Παναμά και την 
εταιρεία, η οποία κατήγγειλε το δικηγορικό 
γραφείο Αναστασιάδη για εμπλοκή στη φυ-
γάδευση των εκατομμυρίων δολαρίων του 
κ. Λεμπέντεφ; O λόγος στους δύο πρώην 
υπουργούς της κυβέρνησης Αναστασιάδη 
- Αβέρωφ, οι οποίοι αν και είχαν εμπλοκή 
στις αποφάσεις του Υπουργικού για τα «χρυ-
σά διαβατήρια», διορίστηκαν στις θέσεις του 
Γενικού Εισαγγελέα και Βοηθού Γενικού Ει-
σαγγελέα, αντίστοιχα οι κ.κ. Γ. Σαββίδη και 
Σ. Αγγελίδη. Υπάρχουν πάντως φόβοι ότι το 
σκάνδαλο «The offshore President» θα πέ-
σει στα μαλακά χάριν των δύο «εγκάρδιων» 
φίλων Αναστασιάδη και Λεμπέντεφ...

Κοκονής

Στην Κύπρο  
της «ευμάρειας»

Η οικονομία βρίσκεται σε ανάκαμψη, 
μας λέει ο Υπουργός Οικονομικών, ενώ 
ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, κ. Αβέρωφ Νεο-
φύτου, ο οποίος επικοινωνιακά επιλέγει 
και επισκέπτεται εργοστάσια για να κάνει 
δηλώσεις υπέρ της επιχειρηματικότητας 
υποστηρίζει ότι η οικονομία πετά! Είναι 
γεγονός ότι μια μικρή μερίδα επιχειρη-
ματιών και οι τράπεζες πετούν και συγκε-
ντρώνουν όλο και περισσότερο χρήμα στα 
χέρια τους, ενώ η πλειοψηφία του λαού 
μας βιώνει φτώχεια, πείνα και εξαθλίωση. 
Δεν το λέει το ΑΚΕΛ, αλλά η έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας ότι 
στην Κύπρο της «ευμάρειας» υπάρχουν 
33.000 παιδιά που κινδυνεύουν από φτώ-
χεια και αποκλεισμό. Η κατάσταση για τις 
μονογονεϊκές οικογένειες είναι χειρότερη, 
όπως και για τους συνταξιούχους και για 
τα φτωχά νοικοκυριά. Δεν λέμε για τα με-
σαία στρώματα, αφού αυτά δεν υπάρχουν 
πια, έχουν «διαλυθεί» και μιλάμε πλέον 
για φτωχούς και πολύ πλούσιους. Ήρθε η 
ώρα να φύγετε από την εξουσία μαζί με 
τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές σας... Δεν 
αντέχει άλλο ο λαός. Τον έχετε γονατίσει.

Κοκονής

Της
Ελένης Μαύρου

Φτάνει πια!
Φαινόμενα διαφθοράς, μικρότερα ή μεγαλύτερα, 

ταλανίζουν αυτόν τον τόπο εδώ και δεκαετίες. Η δια-
φορά είναι ότι τα τελευταία εννιά χρόνια η διαφθορά 
πηγάζει από τα ψηλά δώματα της εξουσίας, αγγίζει 
τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ποτέ προη-
γούμενα, δεν υπήρχε διάχυτη η εντύπωση διεθνώς 
ότι η Κύπρος είναι hotspot για ξέπλυμα βρόμικου 
χρήματος και ποτέ προηγούμενα δεν ζήσαμε την 
κατάντια ο Πρόεδρος του κράτους να αναφέρεται σε 
διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ως ο «Offshοre 
President».

Αυτή είναι η απάντηση σε όσους, καλοπροαίρε-
τα και κακοπροαίρετα, διερωτούνταν χθες γιατί το 
ΑΚΕΛ οργανώνει κινητοποιήσεις κατά της διαφθο-
ράς. Αυτή είναι η απάντηση και στον κυβερνητικό 
εκπρόσωπο που θυμήθηκε χθες να μας κάνει μαθή-
ματα «πολιτικού ήθους» χαρακτηρίζοντας κάθε απαί-
τηση για διαφάνεια και κάθαρση, για προστασία της 
αξιοπρέπειάς μας, ως «υπόσκαψη των θεσμών».

Δεν είναι η συζήτηση για τη διαφθορά που πλήττει 
τον τόπο. Είναι η ίδια η διαφθορά. Που γιγαντώθηκε 
επί ημερών της παρούσας κυβέρνησης. Που πλήττει 
την οικονομία απωθώντας σοβαρούς επενδυτές από 
το να επενδύσουν στην Κύπρο. Που υπονομεύει τους 
θεσμούς, τη δημοκρατία, την ισονομία.

Δεν μιλούμε πλέον για λάθη και παραλείψεις, που 
είναι ανθρώπινες. Μιλούμε πλέον για συγκάλυψη! 
Ακόμα και μέχρι σήμερα, ο ίδιος ο Γενικός Εισαγ-
γελέας επιμένει να κρατά «μαυρισμένο» το πόρισμα 
ερευνών, συγκαλύπτοντας ονόματα και καταστάσεις. 
Είναι επιλογή του κ. Αναστασιάδη ο κατήφορος τον 
οποίον πήρε. Είναι όμως και επιλογή της ηγεσίας 
του ΔΗΣΥ η συμπόρευση στον κατήφορο αυτό. Δεν 
πρέπει όμως να επιτρέψουμε να παρασύρουν τον 
τόπο στον κατήφορο αυτό.

Το θέμα δεν είναι απλώς τα Pandora Papers. Αν 
και δεν είναι λίγο πράγμα το ίδιο το Ευρωκοινοβού-
λιο με ψήφισμά του να αναφέρεται ονομαστικά στον 
Πρόεδρο της χώρας και εμείς να καμωνόμαστε ότι… 
ψιχαλίζει.

Τα Pandora Papers είναι η σταγόνα που ξεχείλισε 
το ποτήρι. Προηγήθηκαν οι καταγγελίες για προνο-
μιακή ενημέρωση συγγενών και φίλων του Ν. Ανα-
στασιάδη, που επέτρεψε τη διακίνηση εκατομμυρίων 
από την Κύπρο στο εξωτερικό προς αποφυγή του 
κουρέματος. Η αποκάλυψη ότι δικηγόροι του γρα-
φείου του συμμετείχαν σε συσκέψεις στο Προεδρι-
κό για το ξεπούλημα των Κυπριακών Αερογραμμών 
δίνοντας ψεύτικα ονόματα για να μην αποκαλυφθεί 
η διαπλοκή. Τα δωρεάν ταξίδια με τα πολυτελή τζετ 
«φίλων». Η χιονοστιβάδα σκανδάλων με τη βιομηχα-
νία πώλησης διαβατηρίων.

Προηγήθηκε το Troika Laundromat που εμπλέ-
κει σε υποθέσεις ξεπλύματος βρόμικου χρήματος το 
δικηγορικό γραφείο Νίκος Αναστασιάδης. Μάλιστα, 
σημειώνεται ότι ο κ. Αναστασιάδης ήταν εταίρος 
στην επιχείρηση το χρονικό διάστημα που πραγμα-
τοποιήθηκαν οι επίμαχες συναλλαγές.

Ο διασυρμός δεν θα τελειώσει με το να στρουθο-
καμηλίζουμε. Θα λήξει όταν η κυβέρνηση δώσει επι-
τέλους πειστικές και ξεκάθαρες απαντήσεις. Θα λήξει 
όταν καταλογισθούν ευθύνες σε όσους εμπλέκονται. 
Θα λήξει όταν καθαρίσει το όνομα της πατρίδας μας. 
Θα λήξει όταν γίνουν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις 
που θα κλείνουν τα παραθυράκια της διαπλοκής. Θα 
λήξει όταν αλλάξουμε νοοτροπία και συμπεριφορές. 
Θα λήξει όταν πείσουμε, εντός και εκτός Κύπρου, ότι 
μπήκε τέλος στο φαγοπότι απληστίας, αδιαφάνειας 
και διαπλοκής.

Κανείς δεν δικαιούται πλέον να παρακολουθεί 
απαθής το διασυρμό της χώρας μας με όλες τις επι-
πτώσεις που αυτός έχει στον τόπο. Η ανοχή είναι 
συνενοχή.
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Φτάνει πια! Να αναλάβουν τις ευθύνες τους ή να πάνε σπίτι τους
Εκατοντάδες κόσμου που συγκεντρώθηκαν 
χθες το πρωί έξω από το προεδρικό μέγαρο 
απαίτησαν από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη 
να αναλάβει τις ευθύνες του ή να πάει σπίτι 
του.
Οι συγκεντρωθέντες όλων των ηλικιών στο 
χώρο έξω από το Προεδρικό, που ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσμα του ΑΚΕΛ και άλλων 
οργανωμένων συνόλων και ομάδων, εξέ-

φρασαν την αγανάκτηση αλλά και την οργή 
τους για τις τελευταίες εξελίξεις που ξεχείλι-
σαν το ποτήρι, ύστερα από τις αποκαλύψεις 
των Pandora Papers. 
Το κλίμα στην εκδήλωση ήταν αγωνιστικό 
με τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν προέρ-
χονταν μόνο από το χώρο του ΑΚΕΛ, να δι-
ατρανώνουν την οργή τους για το διασυρμό 
που υπόκειται η Κύπρος σε διεθνές επίπεδο 

και από το ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
για πολλοστή φορά φιγουράρει στα διεθνή 
μέσα για θέματα που έχουν να κάνουν με 
οικονομικά συμφέροντα του περίγυρού του 
και πιθανόν και του ιδίου.
Μετά την ομιλία του Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Στέφα-
νου Στεφάνου, η εκδήλωση ολοκληρώθηκε 
με καλλιτεχνικό πρόγραμμα και έληξε με το 
τραγούδι «Δεν πάει άλλο». 
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Όντως αυτά που περιγράφετε συμβαίνουν 
και τα ποσοστά του ΑΚΡ είναι τώρα σε χα-
μηλότερα επίπεδα. Ωστόσο, θα ήταν ευσεβο-
ποθισμός να θεωρήσουμε πως το καθεστώς 
Ερντογάν καταρρέει. Κράτη-μέλη της ΕΕ 
έχουν σοβαρά οικονομικά συμφέροντα στην 
τουρκική οικονομία (μήπως είναι τυχαία η 
αποχαιρετιστήρια επίσκεψη Μέρκελ;), ενώ 
η ίδια η ΕΕ έχει επενδύσει στη γεωπολιτική 
θέση της Τουρκίας. Για παράδειγμα, η δήλω-
ση ΕΕ-Τουρκίας για το προσφυγικό το 2016, 
η οποία μάλιστα είναι αντίθετη με αυτά που 
η ΕΕ προβάλλει ως αξίες της. Ταυτόχρονα, η 
Τουρκία, ως μέλος του ΝΑΤΟ είναι σύμμαχος 

με 21 από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, και οι συ-
νεργασίες σε αυτό τον τομέα βαθαίνουν. Επί-
σης, δεν πρέπει να γελιόμαστε από διάφορες 
δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, π.χ. 
του Μενέντες, για τις αμερικανοτουρκικές 
σχέσεις.

Ακόμα και μετά την αντίδραση του Τούρ-
κου Προέδρου να απαιτήσει την κήρυξη σε 
persona non grata των πρέσβεων δέκα χω-
ρών που ζητούσαν την απελευθέρωση του 
Οσμάν Καβαλά, ρίχτηκε σωσίβιο στην Τουρ-
κία με την τοποθέτηση των διπλωματών πως 
σέβονται το Σύμφωνο της Βιέννης για διπλω-
ματικές σχέσεις.

Η Τουρκία, ιδιαίτερα μετά το 2016, επεν-
δύει σοβαρά στην αμυντική της βιομηχανία: 
μια βιομηχανία που μπορεί να αποφέρει τε-
ράστια έσοδα, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί και 
τη δημιουργία ανασφάλειας, υπόθαλψης 
συγκρούσεων και τελικά πολέμων. Η χρησι-
μοποίηση των τουρκικών πολεμικών drones 
-Bayraktar TB2 από το Αζερμπαϊτζάν ενάντια 
στην Αρμενία, τα έχει καταστήσει αξιόπιστα 
αφού έχουν δοκιμαστεί σε συνθήκες μάχης. 
Αξίζει να σημειωθεί πως η τουρκική αμυντι-
κή βιομηχανία έχει σημαντικές συμφωνίες 
συνεργασίας με τεχνολογικές εταιρείες π.χ. 
της Γερμανίας, της Ουκρανίας και της Πολω-

νίας και η μεταφορά τεχνολογίας επιτρέπει 
στην Τουρκία την πολύ πιο γρήγορη ανάπτυ-
ξη των drones και άλλων όπλων. 

Την ίδια ώρα η Τουρκία παρεμβαίνει στρα-
τιωτικά στη Συρία και το Ιράκ, αλλά και στη 
Λιβύη, ενώ μέσω του ΝΑΤΟ έχει στρατιωτι-
κή παρουσία σε σειρά άλλων χωρών, όπως 
στο Αφγανιστάν. Σταδιακά, οικοδομεί δίκτυο 
στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή του Κόλ-
που και της ανατολικής Αφρικής.

Μπορεί να δυσκολεύεται το καθεστώς Ερ-
ντογάν, μπορεί να επέρχονται αλλαγές, αλλά 
δεν πρέπει να δημιουργούνται αυταπάτες ότι 
καταρρέει η Τουρκία ως κράτος.

Της Νίκης Κουλέρμου

Η Τουρκία βρέθηκε αυτές τις µέρες 
ένα βήµα πριν την κήρυξη πολέµου µε 
δέκα χώρες… Η εξωτερική της πολιτική 
χαρακτηρίζεται από αναθεωρητισµό και 
την οδηγεί σε σύγκρουση ακόµα και µε 

την ΕΕ. Στο εσωτερικό της αντιµετωπίζει 
έντονα οικονοµικά προβλήµατα. Όλο αυτό 
το σκηνικό -µαζί µε άλλα συµπτώµατα- 
δίνει την εντύπωση ότι το καθεστώς 
Ερντογάν καταρρέει. Ζητήσαµε τις 

απόψεις του ∆ρος Ζήνωνα Τζιάρρα, 
∆ιεθνολόγου-Ερευνητή, PRIO Cyprus 
Centre και Συν-ιδρυτή του Geopolitical 
Cyprus, της Βέρας Πολυκάρπου 
επικεφαλής του Γραφείου ∆ιεθνών 

Σχέσεων του ΑΚΕΛ και του Πέτρου 
Ζαρούνα. Η απάντηση στο ερώτηµα αν 
καταρρέει η Τουρκία του Ερντογάν είναι 
σύνθετη όσο και οι παράµετροι που 
καθορίζουν και χαρακτηρίζουν τη χώρα.  

Ζήνωνας Τζιάρρας: Η Τουρκία θα βρίσκεται σε κατάσταση κοινωνικο-πολιτικής μετάβασης
Το περιστατικό με την παραλίγο αποπο-

μπή των πρέσβεων δέκα δυτικών κρατών 
από την τουρκική κυβέρνηση, μας δείχνει 
τουλάχιστον τρία σημαντικά πράγματα. Πρώ-
τον, ότι ο Ερντογάν έχει μεγάλη ανάγκη τη 
συσπείρωση εθνικιστικών ψήφων προκειμέ-
νου να πετύχει στις επόμενες -ενδεχομένως 
πρόωρες- εκλογές και έτσι καταφεύγει ενίο-
τε σε υπερβολικές αποφάσεις. Δεύτερον, ότι, 
ενώ ο περίγυρος του Ερντογάν συμμερίζεται 
σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις και τις αποφά-
σεις του, είναι πιο ορθολογικός και προκει-
μένου να αποφευχθεί η πρόκληση τεράστιου 
κόστους στην Τουρκία ενεργοποιείται όταν ο 
Ερντογάν οδηγείται σε ακραίες κινήσεις. Τρί-
τον, ο Ερντογάν βρίσκεται σε εξαιρετικά αστα-

θή κατάσταση και το ρίσκο που παρουσιάζει 
σε άλλους διεθνείς δρώντες έχει αυξηθεί ση-
μαντικά. Αυτό σημαίνει επίσης, ότι εάν αφε-
θεί να λαμβάνει την οποιαδήποτε απόφαση 
θα ήθελε ανεμπόδιστα, η Τουρκία θα βρισκό-
ταν σε πολύ χειρότερη εσωτερική και διεθνή 
κατάσταση.

Αυτά τα στοιχεία, σε συνάρτηση με τη συ-
νεχώς μειούμενη αξία της λίρας, τον αυξανό-
μενο πληθωρισμό και την πολιτική πόλωση 
που οδηγεί σε συνέργειες μεταξύ των κομ-
μάτων της αντιπολίτευσης, δεικνύουν πως η 
κυβέρνηση Ερντογάν βρίσκεται σε πολύ δυ-
σμενή θέση. 

Το κατά πόσον αυτές οι δυναμικές θα οδη-
γήσουν τελικά στην κατάρρευση του Ερντο-

γάν, και συγκεκριμένα στην εκλογική του 
ήττα, δεν είναι βέβαιο και θα εξαρτηθεί από 
κάποιους παράγοντες. Εάν δεν βρει τρόπους 
να σταθεροποιήσει τουλάχιστον μερικώς την 
οικονομία και να χειραγωγήσει -είτε με το 
αφήγημα, είτε με δωροδοκία, είτε με νοθεία- 
αρκετές ψήφους, είναι πολύ πιθανόν μια 
εκλογική συμμαχία από την αντιπολίτευση 
να κερδίσει τις επόμενες εκλογές (που είναι 
προγραμματισμένες για τον Ιούνιο του 2023). 
Εάν όμως ο Ερντογάν καταφέρει, έστω και 
προσωρινά, να συσπειρώσει με τους προα-
ναφερθέντες τρόπους αρκετές ψήφους και 
να τις εξαργυρώσει σε πρόωρες εκλογές το 
2022, τότε η επανεκλογή του δεν είναι απί-
θανο σενάριο.

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, τα επόμενα 
μερικά χρόνια τουλάχιστον, περιλαμβανομέ-
νης της μετεκλογικής περιόδου, η Τουρκία 
θα βρίσκεται σε κατάσταση παρατεταμένης 
αστάθειας και κοινωνικο-πολιτικής μετάβα-
σης. Για παράδειγμα, μια οριακή νίκη του 
Ερντογάν που θα αμφισβητείτο από την αντι-
πολίτευση μπορεί να δημιουργήσει μεγάλους 
τριγμούς και κύμα κοινωνικών αντιδράσεων. 
Ενώ μια νίκη της αντιπολίτευσης θα μπορού-
σε να οδηγήσει σε παρόμοια αποτελέσματα 
με πρωταγωνιστές τους υποστηρικτές του 
Ερντογάν, επιπρόσθετα των αντιστάσεων που 
θα συναντούσε η νέα κυβέρνηση από τους 
κρατικούς θεσμούς που ελέγχονται από το 
ερντογανικό κατεστημένο.

Πέτρος Ζαρούνας: Οδεύουμε σταθερά προς τη μετα-Ερντογάν εποχή
Οδεύουμε σταθερά προς τη μετα-Ερντογάν 

εποχή. Αυτό θα γίνει είτε μέσα από τις εκλο-
γές του 2023 είτε πριν από αυτές λόγω της 
φθίνουσας υγείας του Ερντογάν. Το τελευ-
ταίο έχει προκαλέσει ήδη σενάρια για μερική 
αντικατάστασή του με έναν εκ των Χουλουσί 
Ακάρ (ΥΠΑΜ), Χακάν Φιντάν (επικεφαλής 
ΜΙΤ) και  Σουλεϊμάν Σοϊλού (ΥΠΕΣ). Την ίδια 
στιγμή, η τουρκική οικονομία ευρίσκεται σε 
σοβαρή ύφεση. 

Αυτό οδήγησε σε μείωση της δημοτικότη-
τας του κ. Ερντογάν, ο οποίος από το 42,6% 
του 2018 είναι τώρα στο 30%. Με βάση τις 

δημοσκοπήσεις αν γίνονταν σήμερα προε-
δρικές εκλογές, ο Ερντογάν θα έχανε από 
οποιονδήποτε από τους τέσσερις πιθανούς 
ανθυποψηφίους του.

Παράλληλα, οι πολύ σημαντικές για την 
Τουρκία σχέσεις με τις ΗΠΑ δεν πάνε καθό-
λου καλά. Οι ΗΠΑ επέβαλαν στην Τουρκία 
κυρώσεις λόγω των S-400 και την απόκλει-
σαν από το πρόγραμμα των F-35. Οι ΗΠΑ 
στηρίζουν τους Κούρδους της Συρίας παρά το 
ότι αυτό ενοχλεί τον Ερντογάν. Η υπογραφή 
της ελληνοαμερικανικής και της ελληνογαλ-
λικής αμυντικής συμφωνίας, καθώς και οι 

νέοι ελληνικοί εξοπλισμοί εκνεύρισαν πολύ 
την Τουρκία. Για πρώτη φορά δημιουργήθηκε 
κλίμα ανασφάλειας ανάμεσα στους Τούρκους 
στρατιωτικούς και φόβος για ενδεχόμενη 
επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. 

Παράλληλα, η αμερικανική ExxonMobil 
θα διενεργήσει τον Νοέμβριο, με έμμεση στή-
ριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ, νέα γεώτρη-
ση στην κυπριακή ΑΟΖ παρά τις τουρκικές 
προειδοποιήσεις.

Πρόσφατα, αμερικανικό δικαστήριο με 
απόφασή του άνοιξε το δρόμο για επιβο-
λή σημαντικού διοικητικού προστίμου στην 

τουρκική τράπεζα HalkBank για ξέπλυμα 
δισεκατομμυρίων δολαρίων προς όφελος του 
Ιράν. Κάτι τέτοιο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις 
στην ήδη προβληματική τουρκική οικονομία 
και στον τουρκικό λαό.

Η αίσθηση ότι χάνει το παιγνίδι φαίνεται 
να οδηγεί τον Ερντογάν σε σπασμωδικές κι-
νήσεις, όπως στην περίπτωση της παρ’ ολί-
γον απέλασης των 10 πρέσβεων. Στην επερ-
χόμενη συνάντησή του με τον κ. Μπάιντεν, 
ο κ. Ερντογάν θα επιχειρήσει να βρει τρόπο 
συνύπαρξης με τις ΗΠΑ ώστε να επιβιώσει 
πολιτικά και ο ίδιος.

Βέρα Πολυκάρπου: Θα ήταν ευσεβοποθισμός να πούμε πως το καθεστώς Ερντογάν καταρρέει

Quo vadis Τουρκία;  
Τέλος εποχής  

για τον Ερντογάν;
Η απάντηση στο ερώτηµα αν καταρρέει η Τουρκία 
του Ερντογάν είναι σύνθετη όσο και οι πολιτικές 

παράµετροι που χαρακτηρίζουν τη χώρα
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Μονογονιοί: Το κράτος εξαντλεί την αυστηρότητά του  
σε βάρος µιας από τις πιο ευάλωτες οµάδες της κοινωνίας

Το κράτος εξαντλεί την αυστηρότητά του 
σε βάρος µιας από τις πιο ευάλωτες οµάδες 
της κοινωνίας, προκειµένου να αποκόψει ένα 
επίδοµα της τάξης των 160-180 ευρώ από 
οικογένειες που καλούνται να ζήσουν µε ένα 
εισόδηµα. Αυτό είναι το συµπέρασµα της συ-
ζήτησης που επανήλθε πρόσφατα γύρω από 
το επίδοµα µονογονιού και συνολικά τα προ-
βλήµατα των µονογονεϊκών οικογενειών.

Αποκοπή επιδόµατος  
λόγω... συµβίωσης

Ένα από τα προβλήµατα των µονογονιών 
είναι η αποκοπή του επιδόµατος σε περίπτω-
ση που οι κρατικές υπηρεσίες διαπιστώσουν 
-ή θεωρήσουν- ότι ο µονογονιός συµβιώνει 
µε άλλο πρόσωπο. Πρόκειται για ένα ζήτηµα 
που καταγγέλθηκε επανειληµµένα από τον 
Παγκύπριο Σύνδεσµο Μονογονεϊκών Οικογε-
νειών και το οποίο επανήλθε µετά τις συνεδρί-
ες της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
και της Επιτροπής Εργασίας. Σύµφωνα µε το 
Νόµο Περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου, ένας 
δικαιούχος του επιδόµατος µονογονεϊκής οικο-
γένειας χάνει το επίδοµα όταν συνάψει γάµο ή 
συµβιώσει µε άλλο πρόσωπο. Η διαδικασία που 
ακολουθείται όµως για το σκοπό αυτό αφήνει 
µεγάλο περιθώριο για αυθαίρετες ή λανθασµέ-
νες διαπιστώσεις, που αφήνουν µονογονιούς 
χωρίς το επίδοµα και µάλιστα απροειδοποίητα.

Το δε Υπουργείο Εργασίας δηλώνει ότι δεν 
είναι σε θέση να δώσει έγκυρα στατιστικά στοι-
χεία για τον αριθµό των περιπτώσεων που 
έχει αποκόψει το επίδοµα µονογονιού λόγω 
συµβίωσης µε άλλο άτοµο. Αυτή ήταν η απά-
ντηση ηµεροµηνίας 11 Οκτωβρίου που έδωσε 
το Υπουργείο στον βουλευτή του ΑΚΕΛ Γιώρ-
γο Κουκουµά, ο οποίος κατέθεσε ερώτηση στο 
πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου ζητώ-
ντας τον αριθµό των περιπτώσεων αυτών κα-
θώς και στοιχεία για τις δαπάνες για το επίδοµα 
τέκνου και µονογονιού.

Προβληµατικές διαδικασίες που 
παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή

Όπως καταγγέλλεται, λειτουργοί της Υπη-
ρεσίας Επιδοµάτων συγκεντρώνουν πληροφο-
ρίες για την προσωπική ζωή των µονογονιών 
µέσα από αναρτήσεις τους στα µέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, ακόµα και από πληροφορίες 
από γείτονες προκειµένου να διαπιστώσουν 
κατά πόσο ο µονογονιός συµβιώνει µε άλλο 
πρόσωπο. Αυτή η διαδικασία όµως δεν µπορεί 
να θεωρηθεί αξιόπιστη, αφού ακόµα και η σύ-
ναψη σχέσης µε ένα άλλο πρόσωπο µπορεί να 
θεωρηθεί από λειτουργούς ως συµβίωση. Εγεί-
ρονται δε πολλά ερωτήµατα κατά πόσο αυτές 
οι διαδικασίες σέβονται τα ανθρώπινα δικαι-
ώµατα και το δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή των 
µονογονιών. Σε συγκέντρωση πληροφοριών 
από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε κάνει 
λόγο και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασί-
ας στην αρχική του τοποθέτηση ενώπιον της 
Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Παρό-
λο που την επόµενη µέρα η Υπουργός Εργασί-
ας επιχείρησε να διαψεύσει ότι ακολουθούνται 
τέτοιες διαδικασίες, η πρόεδρος του Συνδέσµου 
Μονογονεϊκών Οικογενειών, Αργεντούλα Ιω-
άννου, καθώς και δεκάδες µονογονιοί επιµέ-
νουν ότι αυτή είναι η συνήθης πρακτική.

Γι’ αυτόν το λόγο, οι βουλευτές του ΑΚΕΛ 
ζήτησαν από την Υπουργό Εργασίας να κατα-
θέσει στη Βουλή τη διαδικασία που ακολου-

θείται από την Υπηρεσία Επιδοµάτων για την 
εξακρίβωση κατά πόσο ένας δικαιούχος επι-
δόµατος µονογονιού βρίσκεται σε συµβίωση. 
Με νέα ερώτησή του ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, 
Γ. Κουκουµάς, καλεί την Υπουργό Εργασίας 
να ενηµερώσει τη Βουλή για τη διαδικασία 
που ακολουθείται, ποια στοιχεία θεωρούνται 
«τεκµήρια συµβίωσης» και κατά πόσο έχει 
ελεγχθεί αν η διαδικασία είναι αξιόπιστη και αν 
σέβεται το δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή.

Πρόταση νόµου από ΑΚΕΛ  
για τους µονογονιούς

Ταυτόχρονα, οι µονογονιοί επισηµαίνουν 
ότι ακόµα κι αν όντως συµβιώνουν, ο συµβίος 
τους δεν έχει νοµική υποχρέωση να συµβάλει 
στη διαβίωση των παιδιών τους από τον προ-
ηγούµενο γάµο, ή πολύ συχνά µπορεί να µη 
βρίσκεται στην οικονοµική θέση να συµβάλει. 

Το ΑΚΕΛ είχε καταθέσει πρόταση νόµου 
στην προηγούµενη Βουλή, ώστε ένας γονέ-
ας να µη χάνει την ιδιότητα του µονογονιού 
και το αντίστοιχο επίδοµα όταν συµβιώσει µε 
άλλο πρόσωπο. Η πρόταση όµως προσέκρουσε 
στην άρνηση της κυβέρνησης. Την περασµένη 
εβδοµάδα το ΑΚΕΛ επανακατέθεσε στη Βουλή 
τη συγκεκριµένη πρόταση νόµου, στο πλαίσιο 
ενός ευρύτερου πακέτου προτάσεων νόµου 
κοινωνικής πολιτικής. Η πρόταση συνυπο-
γράφεται από τους τρεις βουλευτές του ΑΚΕΛ 
στην Επιτροπή Εργασίας (Α. Καυκαλιά, Χρ. 
Χριστόφια και Γ. Κουκουµά) και κατατέθηκε 
από µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του 
κόµµατος.

Τα προβλήµατα των µονογονιών 
αναδείχθηκαν πρόσφατα στη Βουλή 

χάρη σε µια σειρά πρωτοβουλιών που 
ανέλαβε το ΑΚΕΛ. Εγγράφοντας το θέµα 

για συζήτηση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων, υποβάλλοντας ερωτήσεις 

προς την Υπουργό Εργασίας και 
καταθέτοντας σχετική πρόταση νόµου, 

το ΑΚΕΛ πιέζει αποφασιστικά για 
επίλυση χρόνιων προβληµάτων των 

µονογονεϊκών οικογενειών του τόπου.

Οι µονογονεϊκές οικογένειες της Κύπρου 
υπολογίζονται κοντά στις 35 χιλιάδες και 
έχουν τουλάχιστον δύο µέλη η καθεµιά. Εί-
ναι εµφανής, µάλιστα, η έµφυλη διάσταση 
στο ζήτηµα αφού εννιά στις δέκα µονογο-
νεϊκές οικογένειες έχουν ως επικεφαλής τη 
µητέρα. ∆εν είναι τυχαίο που σύµφωνα µε 
την Eurostat, το 40,3% των µονογονεϊκών 
νοικοκυριών στην ΕΕ αντιµετωπίζουν κίν-
δυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισµού. 

Στη συζήτηση που πραγµατοποιήθηκε 
µε πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ στην Επιτροπή 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων αναδείχθηκαν 
πέραν των επιδοµάτων και πολλά άλλα προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζουν.

Σοβαρά ζητήµατα έχουν να κάνουν µε 
τον εκσυγχρονισµό του οικογενειακού δι-
καίου και την παροχή νοµικής αρωγής σε 
µονογονιούς ώστε να µπορούν να προ-
σφεύγουν στη δικαιοσύνη όταν χρειάζεται. 
Αναδείχθηκε ακόµα η ανάγκη για κρατική 
παρέµβαση όταν ο άλλος γονέας δεν κατα-
βάλλει ή δεν µπορεί να καταβάλει τη διατρο-
φή. Επιπρόσθετα, στην αγορά εργασίας και 
στους χώρους δουλειάς απαιτούνται ειδικές 
πολιτικές για τη µονογονεϊκή οικογένεια 
ώστε να στηριχθεί η εργοδότηση µονογονι-
ών, να ληφθεί υπόψιν η ιδιαιτερότητά τους 
στα ωράρια και στις βάρδιες, να γίνει αξιο-
λόγηση του αντίκτυπου των ανεξέλεγκτων 

ωραρίων στο λιανικό εµπόριο για τις µο-
νογονιούς κ.ο.κ. Αντίστοιχα θέµατα αναφύ-
ονται σε σχέση µε τη φύλαξη των παιδιών 
µιας µονογονιού που καθηµερινά πρέπει να 
προλάβει να αφήσει τα παιδιά στο σχολείο 
και να είναι στην ώρα της στη δουλειά.

Με άλλα λόγια, το κράτος οφείλει να λά-
βει υπόψιν ότι πρόκειται για µια οικογένεια 
µε ένα, δύο ή και περισσότερα παιδιά που 
πρέπει να τα βγάλει πέρα µε ένα εισόδηµα, 
αλλά και µε ένα γονέα που αναλαµβάνει 
σχεδόν τα πάντα. Το αίτηµα να ενσωµατωθεί 
η διάσταση της µονογονεϊκής οικογένειας 
σε ολόκληρη την κοινωνική πολιτική του 
κράτους είναι πέρα για πέρα επιτακτικό.

Στη φτώχεια οι µισές, σχεδόν, µονογονεϊκές οικογένειες
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Του 
Ειρηναίου Πίττα

Όπως αποδείχτηκε και στην πε-
ρίπτωση των εµβολίων κατά της 
COVID-19, η επιστήµη της Ιατρικής 
και δη των φαρµάκων κάνει άλµα-
τα προόδου καθηµερινά. Καινοτόµες 
φαρµακευτικές θεραπείες δίνουν ελ-
πίδα σε ανθρώπους που µέχρι τώρα 
δεν έβλεπαν «φως στο τούνελ». 

Η πρόσβαση των Κύπριων πολι-
τών σε νέα και καινοτόµα φάρµακα 
ήταν ανέκαθεν πρόβληµα. Παρ’ όλα 
αυτά, υπήρχε η ελπίδα ότι µε την 
εφαρµογή του Γενικού Συστήµα-
τος Υγείας (ΓεΣΥ) το πρόβληµα θα 
απαµβλυνόταν. ∆υστυχώς, το πρό-
βληµα φαίνεται να µην έχει επιλυθεί, 
όπως επισηµαίνουν οι ασθενείς, αλλά 
και η Κυπριακή Ένωση Φαρµακευ-
τικών Εταιρειών Έρευνας και Ανά-
πτυξης (ΚΕΦΕΑ). Σηµειώνεται πως 
το ζήτηµα θίχτηκε επανειληµµένα 
και από τον Υπουργό Υγείας σε πρό-
σφατες δηµόσιες τοποθετήσεις του. 
Μάλιστα, ο κ. Χατζηπαντέλας είχε 
συνάντηση µε την αρµόδια Συµβου-
λευτική Επιτροπή Φαρµάκων (ΣΕΦ), 
όπου σύµφωνα µε τον ΟΑΥ «επα-
ναβεβαίωσε την εµπιστοσύνη του 
Υπουργείου στην Επιτροπή και την 
κάλεσε να συνεχίσει εντατικά τις ερ-
γασίες της». 

Σύµφωνα µε τη νενοµισµένη 
διαδικασία, για ένταξη ενός νέου 
φαρµάκου στο ΓεΣΥ ο ΟΑΥ δέχεται 
αιτήσεις από τους κατόχους άδειας 
κυκλοφορίας των φαρµάκων ή από 
ιατρούς. Οι αιτήσεις αυτές εξετάζο-
νται από τη ΣΕΦ και όπου κρίνεται 
αναγκαίο δηµιουργείται ad hoc επι-
τροπή ειδικών για να µελετήσει και 
να υποβάλει σχετική σύσταση. Η ΣΕΦ 
αφού εξετάσει όλα τα δεδοµένα προ-
χωρεί σε εισήγηση στο ∆Σ του ΟΑΥ. 
Το ∆Σ εξετάζει την εισήγηση και απο-
φασίζει κατά πόσο θα την υιοθετήσει 

ή όχι. Πριν την τελική υιοθέτηση 
της εισήγησης, το ∆Σ ζητά την άπο-
ψη της Συµβουλευτικής Επιτροπής 
Αποζηµίωσης Φαρµάκων (ΣΕΑΦ), η 
οποία διαπραγµατεύεται την τιµή µε 
τις φαρµακευτικές εταιρείες.

Κ. Μικέλλης: Καθοριστικός  
ο ρόλος της Πολιτείας

Ο πρόεδρος της ΚΕΦΕΑ, Κυριά-
κος Μικέλλης, υπογράµµισε ότι η 
διαπίστωση του προβλήµατος «είναι 
κυρίως διαπίστωση των ασθενών, οι 
οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στις κα-
ταλληλότερες θεραπείες». Όπως είπε, 
πρόκειται για ένα «πολυπαραγοντικό 
πρόβληµα, στο οποίο όµως πρωτα-
γωνιστικό και σηµαίνοντα ρόλο δια-
δραµατίζει η Πολιτεία και οι αρµόδιοι 
φορείς (Υπουργείο Υγείας και ΟΑΥ). 
Το µεν Υπουργείο έχει την ευθύνη 
του καθορισµού της πολιτικής όσον 
αφορά το φάρµακο, ο δε Οργανισµός 
έχει την ευθύνη της εφαρµογής αυ-
τής της πολιτικής». Πρόσθεσε ότι 
µέσω του ΓεΣΥ «αναµέναµε ότι τα 
πράγµατα θα εξελίσσονταν διαφο-
ρετικά και πιο γρήγορα. Ιδιαίτερα 
σε ό,τι έχει να κάνει µε τη δεύτερη 
φάση, η οποία για τις εταιρείες έρευ-
νας και ανάπτυξης νέων καινοτόµων 
φαρµάκων είναι η πιο σηµαντική, τα 
πράγµατα δεν έχουν προχωρήσει. 
Πριν καν ξεκινήσει η δεύτερη φάση 
θα έπρεπε να είχαν υιοθετηθεί οδηγί-
ες για κάθε ασθένεια και να είχε κλη-
θεί η κάθε εταιρεία ξεχωριστά για να 
διαπραγµατευτεί τον τρόπο ένταξης 
και διάθεσης κάθε φαρµάκου. Μετά 
λύπης παρατηρούµε πως πολύ λίγα 
έχουν γίνει», συµπλήρωσε.     

Εξήγησε ότι πέραν των δύο Επι-
τροπών (ΣΕΦ και ΣΕΑΦ), «το Υπουρ-
γείο, στη βάση της νοµοθεσίας πρέ-
πει να προχωρήσει στο διορισµό 
Αναθεωρητικού Συµβουλίου, στο 
οποίο θα µπορούν να απευθύνονται 

οι Φαρµακευτικές Εταιρείες σε περί-
πτωση αρνητικής απάντησης στην 
αίτηση». Τόνισε δε, πως αν εφαρµό-
ζονταν όλα όσα προβλέπονται από 
τη νοµοθεσία, δεν θα είχαµε τόσα 
προβλήµατα. «∆ιαπίστωση είναι ότι 
υπάρχουν δυσλειτουργίες στον τρόπο 
λειτουργίας των επιτροπών. Η ΣΕΑΦ 
µόλις πρόσφατα έχει οριστεί, δυόµισι 
χρόνια µετά την έναρξη λειτουργίας 
του συστήµατος», σηµείωσε και διε-
ρωτήθηκε αν η ΣΕΦ λειτουργεί ανε-
ξάρτητα και αν θα υπάρχει διάκριση 
των αρµοδιοτήτων των επιτροπών.

Σύµφωνα µε τον κ. Μικέλλη, στο 
στάδιο που βρισκόµαστε χρειάζονται 
«άµεσες και δραστικές κινήσεις». 
Σηµείωσε ότι το 2019 υπήρξε κατά-
ληξη σε µνηµόνιο συναντίληψης, «οι 
πρόνοιες του οποίου θα πρέπει να 
τεθούν σε εφαρµογή». Πρότεινε όπως 
«οι αρµόδιες Αρχές υιοθετήσουν, το 
συντοµότερο, υφιστάµενες κατευθυ-
ντήριες οδηγίες από επιστηµονικές/
ιατρικές εταιρείες σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο έτσι ώστε να µην παρατηρη-
θούν περαιτέρω καθυστερήσεις. Με 
τον τρόπο αυτό θα µπορέσει άµεσα 
η ΣΕΑΦ να ξεκινήσει διαπραγµάτευ-
ση για ένταξη των νέων καινοτόµων 
φαρµάκων στο σύστηµα», εξήγησε.

Πρόσθεσε επίσης ότι, είναι «ιδι-
αίτερα σηµαντικό», να σταµατήσει η 

διαδικασία προµήθειας φαρµάκων 
και εµβολίων µέσω προσφορών µε 
µοναδικό κριτήριο την τιµή. 

Μ. Κουλούµας: Πρωτόκολλα 
δεν επικαιροποιήθηκαν εδώ 
και 7 χρόνια

Άµεση υλοποίηση του σχεδιασµού 
του ΓεΣΥ, ο οποίος αφορά την ένταξη 
όλων των καινοτόµων φαρµάκων και 
δυστυχώς δεν έχει ακόµα εφαρµο-
στεί, ζητά η Οµοσπονδία Συνδέσµων 
Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ).

Μιλώντας στη «Χαραυγή», ο πρό-
εδρος Μάριος Κουλούµας σηµείω-
σε πως το θέµα είναι πολύ υψηλά 
στην ατζέντα της ΟΣΑΚ. «Για εµάς τα 
φάρµακα είναι η ζωή µας», τόνισε.

Υπάρχει σοβαρό πρόβληµα, συ-
νέχισε, αναφέροντας πως υπάρχουν 
δεκάδες πρωτόκολλα, τα οποία χρή-
ζουν επικαιροποίησης. Εξήγησε ότι 
η επιστήµη κάνει «άλµατα» συνεχώς, 
συνεπώς δεν είναι δυνατό να υπάρ-
χουν πρωτόκολλα που δεν επικαιρο-
ποιήθηκαν εδώ και 5 ή ακόµα και 7 
χρόνια. Ο κ. Κουλούµας εξήγησε ότι 
«νοσεί» όλο το σύστηµα της ένταξης 
φαρµάκων. Υπάρχουν, είπε, πρωτό-
κολλα που συζητήθηκαν στις ad hoc 
επιτροπές, αλλά δεν προχώρησαν 
ακόµα οι εισηγήσεις στη ΣΕΦ. Σε άλ-
λες περιπτώσεις, συνέχισε, η Επιτρο-
πή εξέτασε τις εισηγήσεις, συµφώνη-
σε αλλά δεν πήγε η πρόταση προς 
έγκριση στο ∆Σ του ΟΑΥ. «Όλο το σύ-
στηµα νοσεί, εξ υπαιτιότητας του ΟΑΥ 
και της ∆ιοίκησής του», υπογράµµισε.

Ένα άλλο απαράδεκτο πρόβληµα 
που υφίσταται, συµπλήρωσε, είναι 
το γεγονός ότι συνεχίζουµε τη διαδι-
κασία που προβλέπει να εισάγεται το 
προϊόν µε την πιο χαµηλή προσφορά 
αντί µε διαπραγµάτευση.

Ο Μάριος Κουλούµας υπογράµµι-
σε ότι έθεσαν τα πιο πάνω και στον 
υπουργό, αλλά και στον Πρόεδρο της 
∆ηµοκρατίας και «συµφώνησαν πλή-
ρως µαζί µας». Όπως µας µεταφέρ-
θηκε, συνέχισε, δόθηκαν οδηγίες για 
επίλυση των προβληµάτων για αυτό 
και τώρα οι ασθενείς περιµένουν να 
δουν τις λύσεις άµεσα.

«Νοσεί» η ένταξη νέων 
καινοτόμων φαρμάκων στο ΓεΣΥ 

Παρά τις ελπίδες πως µε το ΓεΣΥ το πρόβληµα θα 
απαµβλυνόταν, ΟΣΑΚ και ΚΕΦΕΑ επισηµαίνουν ότι δεν έχει 

επιλυθεί, δαχτυλοδείχνοντας Υπουργείο Υγείας και ΟΑΥ 

247 νέα φάρμακα ενέκρινε 
ο ΕΟΦ το 2018-20

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της 
ΚΕΦΕΑ, Κυριάκο Μικέλλη, ως 
καινοτόµο ορίζεται από τον Ευ-
ρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων 
ένα φάρµακο που περιέχει µια 
δραστική ουσία ή συνδυασµό 
δραστικών ουσιών που δεν έχει 
εγκριθεί στο παρελθόν. Συµπλή-
ρωσε ότι η καινοτοµία µπορεί να 
αξιολογηθεί περαιτέρω ανάλογα 
και µε άλλες παραµέτρους όπως 
είναι τα «ορφανά» φάρµακα, που 
καλύπτουν ιατρικές ανάγκες χω-
ρίς θεραπείες, η βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας σε σχέση µε 
προϋπάρχουσες θεραπείες κ.λπ. 
Πρόσθεσε πως την τριετία 2018-
2020 ο ΕΟΦ έχει δώσει έγκριση 
σε 247 φάρµακα, από τα οποία τα 
111 είναι νέες καινοτόµες ουσίες 
και τα 50 «ορφανά». «Εάν λά-
βουµε υπόψιν µας ότι το σύστηµα 
υγείας στην Κύπρο λειτουργεί µε 
το συνταγολόγιο που ίσχυε το 
2018, ελάχιστα, ίσως να έχουν 
ενταχθεί», πρόσθεσε σηµειώνο-
ντας ότι κάποια από αυτά παρέ-
χονται από το υπουργείο µέσω 
της διαδικασίας των ονοµαστι-
κών αιτηµάτων, «µια πρακτική 
που θα έπρεπε να αποτελεί την 
εξαίρεση, ωστόσο δυστυχώς έχει 
καταστεί ο κανόνας».

Σύµφωνα µε τον ΟΑΥ, σήµερα, 
στο πλαίσιο του ΓεΣΥ αποζηµιώνο-
νται πέραν των 500 καινοτόµων 
φαρµάκων, ενώ από την έναρξη της 
δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ, τον Ιού-
νιο 2020, ο Οργανισµός έχει αξιο-
λογήσει πέραν των 60 καινοτόµων 
φαρµάκων. Αρµόδια λειτουργός 
επεσήµανε στη «Χ» πως η αξιολόγη-
ση νέων καινοτόµων φαρµάκων, η 
αναθεώρηση και ο καθορισµός πρω-
τοκόλλων είναι «µια επίπονη και 
χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί 
εξειδίκευση και πολλούς ανθρώπι-
νους πόρους». Συµπλήρωσε πως ο 

ΟΑΥ είναι πλήρως ικανοποιηµένος 
από την εργασία που έχει επιτελέσει 
η ΣΕΦ µέχρι σήµερα, σηµειώνοντας 
πως η ΣΕΦ και οι ad hoc υποεπιτρο-
πές συνεδρίασαν 39 φορές τα τελευ-
ταία δύο χρόνια. Σήµερα διαθέσιµα 
στους δικαιούχους είναι άνω των 
2.000 φαρµάκων, καθώς και περισ-
σότερα από 4.700 ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα και υγειονοµικά είδη. 

Κληθείσα να απαντήσει αν είναι 
εφικτή η άµεση προσθήκη νέων 
καινοτόµων φαρµάκων στο ΓεΣΥ, 
δεδοµένων των οικονοµικών επι-
πτώσεων της πανδηµίας, επεσήµα-

νε αρχικά πως ορισµένες θεραπείες 
κοστίζουν αρκετές δεκάδες χιλιά-
δες ευρώ. Πρόσθεσε ότι τα µειωµέ-
να έσοδα του ΓεΣΥ, είναι πιθανόν 
να επηρεάσουν την ένταξη νέων 
φαρµάκων. «Εντούτοις, ο Οργα-
νισµός είναι στη διαδικασία εξέτα-
σης νέων καινοτόµων θεραπειών 
και η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί 
απρόσκοπτα. Ο αριθµός των θερα-
πειών που θα ενταχθούν θα εξαρ-
τηθεί και από τις διαβουλεύσεις µε 
τη φαρµακοβιοµηχανία και τις τιµές 
που θα είναι διατεθειµένοι να παρα-
χωρήσουν», συµπλήρωσε.

ΟΑΥ: Τα μειωμένα έσοδα του ΓεΣΥ πιθανόν να επηρεάσουν την ένταξη φαρμάκων 

«Αν εφαρµόζονταν 
όλα όσα προβλέπονται 

από τη νοµοθεσία, 
δεν θα είχαµε τόσα 

προβλήµατα»



Του
Γιάννη Κακαρή

Με τις τιµές των οικοδοµικών υλι-
κών να ανεβαίνουν κατακόρυφα, η 
απόκτηση στέγης παραµένει «όνειρο 
απατηλό» για τους νέους. Την ίδια 
ώρα, η κυβέρνηση αντί να παρέµβει 
αποφασιστικά, µε την αδράνειά της 
δίνει τη χαριστική βολή στις όποιες 
ελπίδες µπορεί να απέµειναν στα νε-
αρά ζευγάρια.

Η αύξηση του κόστους  
φτάνει µέχρι το 20%

Σε έρευνα που έγινε για λογα-
ριασµό της Οµοσπονδίας Συνδέσµων 
Εργολάβων Οικοδοµών Κύπρου, 
υπολογίζεται ότι οι αυξήσεις στις 
τιµές υλικών, όπως σίδερο, τσιµέ-
ντο, αλουµίνιο ανεβάζουν το κόστος 
ανέγερσης κατοικιών κατά 20% σε 
σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. 
Με απλά λόγια, εάν το κόστος µιας 
οικοδοµής υπολογιζόταν κατά την 
περσινή χρονιά στις €200.000, φέτος 
θα κοστίσει €240.000.

Η τιµή του κατασκευαστικού σί-
δερου αυξήθηκε κατά 66%. Συγκε-
κριµένα, το σίδερο πριν την παν-
δηµία στοίχιζε 465 ευρώ τον τόνο και 
σήµερα κοστίζει 770 ευρώ τον τόνο, 
ενώ παρατηρείται αυξητική τάση.

Αύξηση πέραν του 35% παρουσιά-
ζει ο κατασκευαστικός χάλυβας.

Η τιµή του πλαστικού αυξήθη-
κε µέχρι 40%, ενώ µεγάλες αυξή-
σεις παρατηρούνται στην ξυλεία, το 
αλουµίνιο, τα κεραµικά είδη και το 
γυαλί.

Μάλιστα, ενώπιον της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Εµπορίου, η 
οποία εξέτασε το ζήτηµα των αυξήσε-
ων, εκπρόσωπος της ΟΣΕΟΚ ανέφερε 
ότι έρχονται και νέες αυξήσεις, αφού 
από την 1η Οκτωβρίου αυξήθηκαν 
κατά 10% οι τιµές στο τσιµέντο και 
τα αλουµίνια.

Σύµφωνα µε την ΟΣΕΟΚ, οι αυ-
ξήσεις, ιδιαίτερα στα αλουµίνια, το 

γυαλί και τα υλικά θερµοπρόσοψης, 
επηρεάζουν σηµαντικά ακόµα και 
την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων 
αφού αρκετοί είναι αυτοί που λένε 
ότι η επιχορήγηση δεν µπορεί να 
ανταποκριθεί στο σηµερινό κόστος, 
µε αποτέλεσµα να παρατηρείται και 
στον τοµέα αυτό στασιµότητα.

Οι ιδιωτικοποιήσεις  
κοστίζουν ακριβά...

Μια συνισταµένη στην αύξηση 
των εισαγόµενων προϊόντων, που 
καλείται να επωµιστεί η κοινωνία, 
είναι η τεράστια αύξηση που παρα-
τηρείται στη µεταφορά και εισαγωγή 
των υλικών από το εξωτερικό.

Χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγο-
νός ότι πριν την πανδηµία ένα εµπο-
ρευµατοκιβώτιο µπορούσε να έρθει 
από την Κίνα στο λιµάνι της Λεµεσού 
µε €1.400, ενώ τους τελευταίους µή-
νες απαιτούνται €15.000. 

Σηµειώνεται ότι σηµαντικές αυξή-
σεις είχαν ήδη επιβληθεί και πριν την 
υγειονοµική κρίση από τις εταιρείες 
που ανέλαβαν τα λιµάνια, µετά την 
ιδιωτικοποίηση που επέφερε η κυ-
βέρνηση Αναστασιάδη-∆ΗΣΥ.

Εκτιµήσεις που γίνονται διεθνώς 
δεν επιτρέπουν αισιοδοξία, αφού δι-
εθνή µέσα ενηµέρωσης µεταδίδουν 
ότι στην Κίνα, η οποία παράγει το 
60% του σίδερου σε όλο τον κόσµο, 
παρατηρείται τεράστια ζήτηση στην 
εγχώρια αγορά, κάτι που καθιστά πε-
ριζήτητο το συγκεκριµένο υλικό στον 
κατασκευαστικό τοµέα.

Η κυβερνητική αδράνεια  
µάς έφερε στο απροχώρητο

Παρά το γεγονός ότι οι εξελίξεις 

αυτές είχαν διαφανεί εδώ και αρκετό 
καιρό, η κυβέρνηση παρέµεινε αδρα-
νής, αφήνοντας τα πράγµατα να φτά-
σουν στο απροχώρητο.

Πριν µερικές µέρες συγκλήθηκε 
ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Με-
ταφορών για τις 2 Νοεµβρίου στην 
οποία θα συµµετείχαν οι Υπουργοί 
Οικονοµικών και Μεταφορών, το 
ΕΤΕΚ, η ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ και ο Σύν-

δεσµος Εργολάβων. Τελικά η σύσκε-
ψη µεταφέρθηκε για τις 4 Νοεµβρίου.

Προτάσεις ΕΤΕΚ και ΟΣΕΟΚ: 
Πολλά µπορούν να γίνουν

Το ΕΤΕΚ και η ΟΣΕΟΚ πραγµα-
τοποίησαν σύσκεψη την περασµένη 
Τρίτη, καταλήγοντας από κοινού στα 
αιτήµατα που θα καταθέσουν ενώπι-
ον των υπουργείων.

Όπως ανέφερε στη «Χαραυγή» 
ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντί-
νος Κωνσταντή, «πρέπει να δοθούν 
λύσεις για τα χαµηλά εισοδηµατικά 
στρώµατα και τις ευάλωτες οµάδες 
του πληθυσµού, που ξεκίνησαν την 
ανέγερση οικίας και το όνειρό τους 
γίνεται απατηλό».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος 

της ΟΣΕΟΚ, Στέλιος Γαβριήλ, ανέφε-
ρε ότι «µέχρι σήµερα επωµίστηκε όλο 
το κόστος ο κατασκευαστής. Το πρό-
βληµα είναι ότι πλέον θα ξεκινήσει 
να µετακυλίεται στον καταναλωτή 
και αυτό θα επηρεάσει τα χαµηλά ει-
σοδηµατικά στρώµατα».

Σηµείωσε επίσης ότι «υπάρχουν 
εγκεκριµένες πολλές άδειες οικο-
δοµής, ωστόσο υπάρχει στασιµότητα 
στην έναρξη των εργασιών, καθώς ο 
κόσµος περιµένει να δει τι εξελίξεις 
θα υπάρξουν».

Οι σηµαντικότερες από τις προτά-
σεις που θα κατατεθούν είναι:

- Ενίσχυση των ευάλωτων οµάδων 
που ξεκίνησαν την ανέγερση οικίας.

- Επέκταση του δανεισµού από τα 
τραπεζικά ιδρύµατα για τους αναίτι-
ους επηρεαζόµενους (ιδιοκτήτες, ερ-
γολάβους και υπεργολάβους).

- Μελέτη µέτρων που εφαρµό-
ζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
όσον αφορά τον ΦΠΑ για νεόδµητη 
πρώτη κατοικία. Σήµερα στην Κύπρο 
ο ΦΠΑ είναι 5%, ωστόσο η Ελλάδα 
έλαβε άδεια από την ΕΕ όπως για το 
διάστηµα 2020-2022 γίνει µηδενικός 
ο ΦΠΑ.

- Αναθεώρηση των φόρµουλων 
αυξοµειώσεων των υλικών, που πε-
ριλαµβάνονται στα συµβόλαια µε το 
δηµόσιο.

- Αύξηση της χορηγίας που δίνε-
ται για ενεργειακή αναβάθµιση κτιρί-
ων και διπλασιασµός του συνολικού 
προϋπολογισµού ώστε να καλυφθούν 
ακόµη περισσότεροι ενδιαφερόµενοι.

- Επικαιροποίηση και επίσπευση 
των διαδικασιών έγκρισης επιχορη-
γήσεων για το σχέδιο «εξοικονοµώ 
και αναβαθµίζω» για την ενεργειακή 
αναβάθµιση των κτιρίων. Σύµφωνα 
µε το ΕΤΕΚ και την ΟΣΕΟΚ, έχουν 
κατατεθεί αρκετές αιτήσεις στο 
Υπουργείο Ενέργειας, αλλά φαίνεται 
ότι καθυστερούν οι εγκρίσεις.

- Επίσπευση αδειοδότησης δηµο-
σίων έργων για τα οποία υπάρχει 
εγκεκριµένη χρηµατοδότηση, ώστε 
να αναπληρώσουν τα κενά που θα 
δηµιουργηθούν, για να αποφευχθούν 
φαινόµενα µαζικών απολύσεων.

- ∆ηµιουργία παρατηρητηρίου 
τιµών ώστε να αναχαιτισθούν φαι-
νόµενα αισχροκέρδειας.

Όνειρο απατηλό για  
τους νέους η απόκτηση στέγης
Το αυξηµένο κόστος έφερε στασιµότητα στις οικοδοµικές 
εργασίες παρότι υπάρχουν εγκεκριµένες πολλές άδειες 
οικοδοµής. Πολλοί δεν προχωρούν καν στην ενεργειακή 
αναβάθµιση των κτιρίων παρά την επιχορήγηση

Συγκεκριµένες προτάσεις 
από το ΑΚΕΛ

Εδώ και αρκετές µέρες το 
ΑΚΕΛ καλεί την κυβέρνηση 

να αναθεωρήσει τη 
στεγαστική πολιτική της, 

καταθέτοντας συγκεκριµένες 
προτάσεις. Ωστόσο, δεν έχει 
γίνει τίποτα µέχρι σήµερα. Το 

ΑΚΕΛ καλεί την κυβέρνηση:
- Να διευρύνει τα κοινωνικο-

οικονοµικά κριτήρια 
ένταξης στα προγράµµατα 

στεγαστικής πολιτικής για να 
καλύψει µεγαλύτερο µέρος 

της κοινωνίας.
- Να αναπροσαρµόσει το 

ύψος των χορηγιών, ώστε 
να ανταποκρίνονται στα 

σηµερινά δεδοµένα.
- Να επεκτείνει το θεσµό 

της κοινωνικής στέγασης, 
µε έµφαση σε προγράµµατα 

ανέγερσης κατοικιών από 
το κράτος και την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, οι οποίες να 
παραχωρούνται µε χαµηλό 

ενοίκιο ή µε ενοικιαγορά στη 
βάση κοινωνικο-οικονοµικών 

κριτηρίων.
Αν για την κυβέρνηση 

Συναγερµού η στέγη είναι 
προνόµιο των επενδυτών, 

για το ΑΚΕΛ είναι δικαίωµα 
της κοινωνίας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών εµφανί-
ζεται ικανοποιηµένο από το ενδιαφέ-
ρον που σηµειώνεται για συµµετοχή 
στα Στεγαστικά Σχέδια του Υπουρ-
γείου, τα οποία καλύπτουν ορεινές, 
ακριτικές και άλλες µειονεκτούσες 
περιοχές και στοχεύουν στην καταπο-
λέµηση της αστυφιλίας.

Πιο συγκεκριµένα:
Για το πρώτο «Στεγαστικό Σχέδιο 

Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακρι-
τικών Περιοχών», για το οποίο υπο-
βλήθηκαν αιτήσεις την περίοδο από 
την 01.07.2019 έως τις 31.12.2020, 

εγκρίθηκαν παγκύπρια µέχρι τις 
30.09.2021, 248 αιτήσεις για το ποσό 
των €7,2 εκατ.

Για το «Στεγαστικό Σχέδιο Ανα-
ζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών 
και Μειονεκτικών Περιοχών» που 
ακολούθησε, η περίοδος ισχύς του 
οποίου είναι από την 01.03.2021 
έως τις 31.12.2021, αξιολογήθηκαν 
και εγκρίθηκαν παγκύπρια µέχρι τις 
30.09.2021, 122 αιτήσεις για το ποσό 
των €5,4 εκατ. 

Για το «Στεγαστικό Σχέδιο Αναζω-
ογόνησης Συγκεκριµένων Περιοχών 

της Υπαίθρου», η περίοδος ισχύς του 
οποίου είναι από την 01.03.2021 
έως τις 31.12.2021, αξιολογήθηκαν 
και εγκρίθηκαν παγκύπρια µέχρι τις 
30.09.2021, 28 αιτήσεις για το ποσό 
των €0,45 εκατ.

Σηµειώνεται ότι ιδιαίτερα από κοι-
νοτάρχες µικρών και αποµακρυσµέ-
νων κοινοτήτων εκφράστηκαν κατά 
καιρούς παράπονα για πρόνοιες των 
σχεδίων που αποθαρρύνουν ή δυσκο-
λεύουν την υποβολή αιτήσεων, χωρίς 
όµως να υπάρξει διαφοροποίηση των 
όρων των Σχεδίων.

Εγκρίθηκαν µόλις 398 αιτήσεις παγκύπρια για τα στεγαστικά σχέδια µέσα σε δύο περίπου χρόνια

Να δοθούν άµεσες και συγκεκριµένες λύσεις για τα 
χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα και τις ευάλωτες οµάδες
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Του 
Μιχάλη Μιχαήλ

Η κυβέρνηση παρουσιάζεται απρόθυμη 
να λάβει μέτρα ελάφρυνσης του οικογενει-
ακού προϋπολογισμού που επιβαρύνεται 
ακόμη περισσότερο από τις αυξήσεις που 
άρχισαν να επιβάλλονται σε διάφορα προϊό-
ντα πρώτης ανάγκης, στα οικοδομικά υλικά 
και γενικότερα σε όλο το φάσμα της οικο-
νομίας.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ και πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου, Κυ-
ριάκος Χατζηγιάννης, ήταν ξεκάθαρος στις 
δηλώσεις του στον «Άστρα» όταν είπε ότι 
υπάρχουν διαφορετικές φιλοσοφίες ανά-
μεσα στα πολιτικά κόμματα. Απέρριψε την 
οποιαδήποτε σκέψη για παρέμβαση του 
κράτους στη συγκράτηση των τιμών ή στην 
απορρόφηση από το κράτος των αυξήσεων, 
χαρακτηρίζοντας τέτοιες απόψεις ως αντιοι-
κονομικές. Εξέφρασε δε την άποψη ότι αν 
εφαρμοστούν οι εισηγήσεις του ΑΚΕΛ και 
των Συνδέσμων Καταναλωτών, τότε θα επι-
βαρυνθεί ο κρατικός δανεισμός, θα παρου-
σιαστεί έλλειμμα στους προϋπολογισμούς 
και θα αυξηθεί ο πληθωρισμός. Συνεπεία 
τούτων, σημείωσε, δεν υπάρχουν περιθώρια 
για επιδότηση του οικοδομικού σιδήρου, του 
γάλακτος, της ενέργειας ή οποιουδήποτε 
άλλου υλικού, προϊόντος ή αγαθού.

Από την πλευρά του ο βουλευτής του 
ΑΚΕΛ και μέλος της ίδιας Επιτροπής, Κώ-
στας Κώστα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν 
έχει την πολιτική βούληση για να προχω-
ρήσει σε στήριξη των καταναλωτών. «Επι-
καλούνται το ότι η κρίση είναι διεθνής», 
πρόσθεσε, «χωρίς να αναφέρονται στο ότι 
οι ίδιοι ως κυβέρνηση δεν έκαναν σχεδόν 
τίποτε προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα 
προβλήματα. Δοκίμασαν τέσσερις φορές να 
φέρουν φυσικό αέριο και δεν τα κατάφεραν, 
με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να υποχρε-
ώνονται να πληρώνουν τις αυξήσεις στα 
καύσιμα, συν το πρόστιμο των 200 εκ. για 
τους ρύπους λόγω του μαζούτ που χρησι-
μοποιεί η ΑΗΚ για την παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας». Πέραν τούτων, σημείωσε, 
δεν άνοιξαν την ανταγωνιστική αγορά για 
την παραγωγή ηλεκτρισμού, που θα έπρε-
πε να γίνει από το 2014, ούτε προώθησαν 
τις ΑΠΕ στο ηλεκτρικό ισοζύγιο. Δεν θέλουν, 
πρόσθεσε, να εφαρμόσουν ούτε καν τη δική 
τους μελέτη για τον υγιή ανταγωνισμό και 
συνεχίζουν να επιβάλλουν ΦΠΑ επί του 
φόρου κατανάλωσης, επιβάλλουν φόρο για 
τα βιοκαύσιμα, ενώ έθαψαν την υγραεριο-
κίνηση. Ακόμη, ανέφερε, δεν κάνουν τίποτε 
για να προστατεύσουν τους πολίτες από την 
αισχροκέρδεια.

Μπαλώματα  
από το Υπουργείο Εμπορίου

Η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλω-
τή στο Υπουργείο Εμπορίου αναγνωρίζει ότι 
υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την ακρίβεια. 
Ο αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας, 

Αντώνης Ιωάννου, παραδέχθηκε ότι το θέμα 
της ακρίβειας είναι σοβαρό και ότι σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι 
αυξήσεις θα συνεχιστούν και στους πρώτους 
μήνες του 2022. Το Υπουργείο Εμπορίου, 
είπε, συζητά τη λήψη κάποιων μέτρων όπως 
είναι η μείωση της φορολογίας στις τιμές 
του ηλεκτρικού ρεύματος για τις ευάλωτες 
ομάδες (εκείνες που εμπίπτουν στην ειδική 
διατίμηση 8), όπως συστήνει και η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή. Σημείωσε ότι η διατίμηση 
8 είναι ήδη πιο χαμηλή από την τιμή που 
πληρώνουν όσοι δεν εντάσσονται σε αυτή 
την ομάδα. Ένα άλλο μέτρο, για το οποίο 
η μελέτη βρίσκεται σε τελικό στάδιο, όπως 
είπε, αφορά ένα σχέδιο για αντικατάσταση 
των ενεργοβόρων οικιακών συσκευών για 
ευάλωτες ομάδες. Σε ό,τι αφορά τη μείωση 
του ΦΠΑ είπε ότι παρ’ όλο που αποτελεί και 
εισήγηση του Υπουργείου του, το θέμα αυτό 
αφορά το Υπουργείο Οικονομικών.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Πα-
γκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος 
Δρουσιώτης, είπε ότι είναι θετικό ότι έστω 
και με καθυστέρηση η κυβέρνηση μελετά το 
θέμα της επιστροφής στους ευάλωτους κα-
ταναλωτές των κερδών που εισπράττονται 
από την κατανάλωση των καυσίμων, ενώ 
στα θετικά καταγράφονται και οι αποφάσεις 
που αφορούν την κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Πλαφόν στα είδη πρώτης ανάγκης
Ο κ. Δρουσιώτης έθεσε ξανά την ανάγκη 

για επιβολή πλαφόν στις τιμές των ειδών 
πρώτης ανάγκης. Η Υπουργός Ενέργειας και 
Εμπορίου, είπε, μπορεί να επιβάλει πλαφόν 
στις τιμές όχι μόνο σε ψωμί, γάλα και νερό, 
αλλά και στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο υγρα-
έριο. Αυτή τη στιγμή, υπέδειξε, ο κύλινδρος 
των 10 κιλών υγραερίου πωλείται προς €17, 
μια τιμή αρκετά υψηλή για τις ευάλωτες 
ομάδες και τους συνταξιούχους που κατά 
κανόνα χρησιμοποιούν αυτού του είδους το 
υγραέριο. Συνεπώς, πρόσθεσε, η Υπηρεσία 
Προστασίας Καταναλωτή πρέπει να εξετάσει 
και αυτές τις περιπτώσεις.

Σε ό,τι αφορά το ψωμί, ο κ. Δρουσιώτης 
είπε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
όλα τα είδη ψωμιών σημείωσαν μία αύξηση 
της τάξης του 2% από τον περασμένο Ιανου-
άριο μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Πέραν τούτων υπογράμμισε ότι δεν δι-
καιολογείται καμία αύξηση στην τιμή του 
φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος. Παρά 
το ότι οι αγελαδοτρόφοι ανακοίνωσαν ότι 
δεν θα προχωρήσουν σε αύξηση, εντούτοις 
οι εταιρείες παστερίωσης, ανέφερε, ανακοί-
νωσαν αύξηση η οποία θα επιβληθεί από τη 
Δευτέρα 1η Νοεμβρίου. 

Ο κ. Δρουσιώτης υπέδειξε ότι οι τιμές της 
ενέργειας και των καυσίμων που ισχύουν 
σήμερα είναι περίπου στα επίπεδα του 2018 
όταν την περίοδο εκείνη αυξήθηκε κατά 5% 
η τιμή του γάλακτος. Σήμερα οι τιμές είναι 
λίγο υψηλότερες από το 2018 και δεν δικαι-

ολογείται να επιβληθεί αύξηση από τους πα-
στεριωτές και από τα σημεία λιανικής πώ-
λησης. Υπενθύμισε επίσης ότι στο παρελθόν 
τέθηκε πλαφόν 2 φορές στο γάλα και είχε 
πλήρη επιτυχία. Εκείνο που μένει να δούμε, 
κατέληξε, είναι αν θα απορροφήσουν τελικά 
την αύξηση οι υπεραγορές και τα άλλα ση-
μεία πώλησης.

Σχολιάζοντας τα θέματα αυτά ο Αντώνης 
Ιωάννου είπε ότι η Υπηρεσία του θα παρα-
κολουθεί το θέμα και θα δει αν θα απορρο-
φηθεί ή όχι από τις υπεραγορές η αύξηση 
στην τιμή του γάλακτος. Ωστόσο, παρατήρη-
σε ότι με βάση τα στοιχεία που διατηρεί η 
Υπηρεσία του, από τον Μάιο του 2020 δεν 
υπήρξαν αυξήσεις στο γάλα, προσθέτοντας 
ότι αν διαπιστωθεί ότι όντως υπάρχει αδι-
καιολόγητη αύξηση, τότε θα γίνει εισήγηση 
προς την υπουργό για επιβολή πλαφόν. Ση-
μείωσε παράλληλα ότι το πλαφόν δεν είναι 
πανάκεια διότι κάποιος μπορεί να πωλεί στη 
χαμηλότερη τιμή και κάποιος στην ανώτερη.

Οι υπεραγορές θα συμπεριφερθούν 
με υπευθυνότητα

Επαφίεται στον κάθε ιδιοκτήτη υπερα-
γοράς, σε κάθε αλυσίδα και σε κάθε όμιλο 
υπεραγορών το πώς θα χειριστούν το θέμα 
των αυξήσεων των τιμών, δήλωσε στη «Χα-
ραυγή» ο εκτελεστικός διευθυντής του Πα-
γκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών, Ανδρέας 
Χατζηαδάμου. Τόνισε μάλιστα ότι ο Σύνδε-
σμος δεν μπορεί να επιβάλει τιμές ούτε να 
πάρει αποφάσεις διότι αυτό αντίκειται στον 
ανταγωνισμό.

Διευκρίνισε ότι παραδοσιακά οι υπερα-
γορές απορροφούν τις αυξήσεις και αυτό 
γίνεται μέσα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού 
μεταξύ των επιχειρήσεων και στην προ-
σπάθειά τους να κρατήσουν το πελατολόγιό 
τους.

Ήδη, πρόσθεσε, ορισμένοι προμηθευ-
τές έχουν ανακοινώσει αυξήσεις τιμών 
και άλλοι όχι και κάποιες υπεραγορές θα 
ακολουθήσουν και κάποιες άλλες δεν θα 
ακολουθήσουν, ενώ όπως είπε μπορεί να 
απορροφηθούν οι αυξήσεις σε ορισμένα 
προϊόντα.

Επιβεβαίωσε ότι από τη Δευτέρα 1η Νο-
εμβρίου θα επιβληθεί αύξηση στην τιμή του 
παστεριωμένου γάλακτος όμως μέχρι στιγ-
μής, είπε, ξέρουμε ότι στο κρέας οι παραγω-
γοί δεν θα επιβάλουν αυξήσεις.

Σημείωσε παράλληλα ότι παρ’ όλο που το 
γάλα και το ψωμί περιλαμβάνονται στα βα-
σικά προϊόντα, τα τελευταία χρόνια αυτά τα 
προϊόντα ο καταναλωτής τα προμηθεύεται 
κυρίως από τους φούρνους και όχι από τις 
υπεραγορές.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Συν-
δέσμου Υπεραγορών κατέληξε καλώντας 
όλους τους κλάδους της αλυσίδας τροφίμων 
να δείξουν υπευθυνότητα και εκεί που δεν 
υπάρχει λόγος για αυξήσεις να μην επιβά-
λουν οποιαδήποτε αύξηση για να μη σκοτώ-
σουν την αγορά.

Σπασμωδικές κινήσεις 
της κυβέρνησης για 

αντιμετώπιση της ακρίβειας

Απροθυμία δείχνει η κυβέρνηση 
για να αναλάβει το κόστος ή μέρος 
του κόστους των αυξήσεων και του 

κύματος ακρίβειας που καλύπτει 
πλέον όλους τους τομείς της 

καθημερινότητας. Η κυβέρνηση 
δεν δείχνει έτοιμη να εκπονήσει 

πλάνο υποβοήθησης ιδιαίτερα των 
ευάλωτων ομάδων, ενώ αντιδρά 

σπασμωδικά και ανάλογα με τις 
αντιδράσεις. Από την άλλη, φαίνεται 

ξεκάθαρα η διάσταση απόψεων 
μεταξύ του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ, ενώ 

ο Σύνδεσμος Υπεραγορών ελπίζει 
ότι ο ανταγωνισμός θα λειτουργήσει 

θετικά και θα απορροφηθούν από 
τις υπεραγορές οι περισσότερες 

αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης.
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Η κυβέρνηση επιχειρώντας να υποσκάψει 
τις εργασιακές σχέσεις και τις κατακτήσεις 
δεκαετιών, θέτει σε κίνδυνο τις αποταµιεύ-
σεις των εργαζοµένων, ενώ η αδηφαγία των 
ιδιωτικών εταιρειών βρίσκει απάντηση στις 
πρακτικές της κυβέρνησης. Το ζήτηµα αφο-
ρά και τα µέλη επιχειρήσεων που έχουν δικά 
τους Ταµεία. «Θα πρέπει να διασφαλιστούν 
συγκεκριµένα πράγµατα, όπως τα δικαιώµα-
τα των µελών που µεταφέρονται από µία 
χρηµατοδοτούσα επιχείρηση η οποία έχει 
δικό της Ταµείο, σε µία ασφαλιστική εται-
ρεία ή το λιγότερο αυτά τα δικαιώµατα να 

παραµείνουν τα ίδια», εξήγησε ο διευθυντής 
των Ταµείων Προνοίας Οικοδοµικής Βιοµη-
χανίας, Κυριάκος Καραντώνης. 

Επιπλέον, όπως είπε, η εποπτεία των 
ασφαλιστικών εταιρειών διαφέρει από την 
εποπτεία των Ταµείων. «Οι ασφαλιστικές 
εταιρείες εποπτεύονται από τον Έφορο 
Ασφαλίσεων, ενώ τα Ταµεία Προνοίας από 
τον Έφορο Ταµείων Προνοίας. Ο δεύτερος, 
σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των 
εισφορών, έχει την αρµοδιότητα και τη δι-
καιοδοσία να κινηθεί ποινικά εναντίον της 
επιχείρησης ούτως ώστε αυτή να καταβάλει  

τις εισφορές. Στον Έφορο Ασφαλίσεων αυτό 
δεν ρυθµίζεται -κάτι το οποίο είναι πολύ σο-
βαρό- διότι έχουµε να κάνουµε µε ιδιωτικές 
συµβάσεις (συµβόλαια). Άρα, σε περίπτωση 
που αποδειχθεί ότι ο εργοδότης δεν ακολου-
θεί το νόµο, είναι άγνωστο εάν θα έχει επι-
πτώσεις», υπογράµµισε, δίνοντας το στίγµα 
σχετικά µε τις πιθανές αυθαιρεσίες, καθώς 
επί της ουσίας το κράτος δεν έχει καµία 
εµπλοκή. 

Επιπλέον, όσον αφορά τις αποφάσεις, 
ο κ. Καραντώνης κατέστησε σαφές ότι στα 
Ταµεία Προνοίας το ανώτατο όργανο είναι η 

Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνει τυχόν 
καταστατικές αλλαγές. «Η δε ∆ιαχειριστική 
Επιτροπή είναι υποχρεωµένη να ενεργεί 
µε βάση το καταστατικό και σε καµία περί-
πτωση δεν µπορεί να αποφασίσει διάλυση 
του Ταµείου. Στις ασφαλιστικές τα µέλη δεν 
έχουν σχεδόν κανένα δικαίωµα λόγου». 

Τέλος, όπως είπε, αυτό που πρέπει να γί-
νει είναι πάση θυσία να διασφαλιστούν τα 
Ταµεία για να µην κινδυνεύουν τα χρήµατα 
των εργαζοµένων, διότι ο δρόµος που προδι-
αγράφεται είναι δύσκολος και µε απρόβλε-
πτες συνέπειες.

Του Κυριάκου Λοΐζου

Σε µερικές χώρες της Ευρώπης, ανάµεσά 
τους και η Ελλάδα από την οποία 
«εισάγουµε» αρκετές παθογένειες, 
προωθείται ένα σύστηµα διαχείρισης των 
χρηµάτων των Ταµείων Προνοίας από 
ιδιωτικές-ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό 
συµβαίνει είτε γιατί υπάρχει η γενική 

νεοσυντηρητική πεποίθηση πως η µία 
ιδιωτική εταιρεία εκ προοιµίου λειτουργεί 
καλύτερα από τον κρατικό µηχανισµό, είτε 
γιατί το ιδιωτικό κεφάλαιο και η εκάστοτε 
εξουσία είναι συγκοινωνούντα δοχεία 
και αλληλεξαρτώνται µε πολιτικές και 
οικονοµικές προεκτάσεις. 

Πάντως, λίγη σηµασία έχει αν συµβαίνει 
το ένα από τα δύο ή και τα δύο µαζί, 
διότι η ουσία είναι αλλού: Οι εισφορές 
των εργαζοµένων - εργοδοτών στα χέρια 
ιδιωτικών εταιρειών είναι επισφαλείς, για 
τον απλούστατο λόγο ότι µία εταιρεία, όσο 
και αν λειτουργεί στη βάση της υγιούς 

επιχειρηµατικότητας, πάντοτε θα βρίσκεται 
υπό το φάσµα της χρεοκοπίας. 
Στο πιο πάνω σχήµα εµπίπτει και 
το κυπριακό παράδειγµα, καθώς οι 
ασφαλιστικές εποφθαλµιούν τα Ταµεία 
Προνοίας και η κυβέρνηση δείχνει να µην 
τους χαλά το χατίρι.

Μιχάλης Παπανικολάου: Μεγάλος ο κίνδυνος για χιλιάδες εργαζοµένους
«Η κυβέρνηση προσπαθεί να ακυρώσει 

τη συµµετοχή των εργαζοµένων στη δια-
χείριση των Ταµείων Προνοίας», ανέφερε 
στη «Χαραυγή» ο Γενικός Γραµµατέας της 
Συντεχνίας Οικοδόµων της ΠΕΟ, Μιχάλης 
Παπανικολάου, εξηγώντας ότι ο νόµος για 
την εποπτεία των συνταξιοδοτικών Ταµείων 
απαιτεί τη συµµετοχή των εργαζοµένων στη 
διαχείριση, κάτι το οποίο διασφαλίζει τους 
εργαζοµένους. 

«Αν υποθέσουµε ότι τα χρήµατα των ει-
σφορών τα διαχειρίζεται µία ιδιωτική εται-

ρεία και µία καλή πρωία αυτή χρεοκοπεί και 
κλείνει, τι γίνεται µε τα χρήµατα αυτών των 
ανθρώπων;» διερωτήθηκε ρητορικά και εύ-
λογα ο κ. Παπανικολάου. Στόχος τους, συ-
νέχισε, είναι να δώσουν µερίδιο από τη δια-
χείριση ή και το σύνολο της διαχείρισης στις 
ασφαλιστικές εταιρείες. 

«Εµείς ως ΠΕΟ λέµε ότι τα Ταµεία Προνοί-
ας είναι αποτέλεσµα συλλογικών διαπραγµα-
τεύσεων και δεν µπορούν να ρίχνονται 
ελαφρά τη καρδία στην όποια ασφαλιστική 
εταιρεία», είπε για να επαναλάβει ότι όλο 

αυτό είναι ένας τεράστιος κίνδυνος για τους 
εργαζοµένους, καθώς θα υπάρξει µεγάλη 
αβεβαιότητα για τις αποταµιεύσεις ετών. 

Επιπλέον, ο κ. Παπανικολάου αναφέρ-
θηκε στον κίνδυνο των επενδύσεων των 
χρηµάτων. «Ποιος µπορεί να ελέγξει την 
ασφαλιστική εταιρεία πού θα επενδύει τα 
χρήµατα τα οποία διαχειρίζεται και σε ποιον 
θα λογοδοτεί για τυχόν παρατυπίες; Ενώ τα 
Ταµεία είναι µέρος των συλλογικών συµβά-
σεων, σε περίπτωση που τα Ταµεία πάνε στη 
διαχείριση ιδιωτικών εταιρειών, οι εργαζόµε-

νοι, οι εργοδότες, αλλά και το Υπουργείο Ερ-
γασίας δεν θα έχουν, δυστυχώς, κανένα λόγο 
και έτσι θα χαθεί η δυνατότητα της εποπτεί-
ας και του ελέγχου», υπογράµµισε ο Γενικός 
Γραµµατέας της Συντεχνίας Οικοδόµων της 
ΠΕΟ, για να κλείσει λέγοντας ότι τίποτα δεν 
είναι τυχαίο, καθώς «συζητάµε για τεράστια 
κεφάλαια (Ταµεία Προνοίας), τα οποία θα 
κινδυνεύουν άµεσα, βάζοντας χιλιάδες εργα-
ζοµένους σε καθεστώς ανασφάλειας. Αυτή η 
εξέλιξη πρέπει να µας ανησυχήσει βαθιά, δι-
ότι κρίνεται το µέλλον πολλών ανθρώπων».

Τώνια Τσαγγάρη: Ναι, υπάρχει ο κίνδυνος να χρεοκοπήσει µία ασφαλιστική εταιρεία
Μιλώντας στη «Χαραυγή» η αναπληρώ-

τρια Έφορος Ασφαλίσεων, Τώνια Τσαγγάρη, 
είπε πως η συζήτηση αφορά το «κατά πόσον 
οι ασφαλιστικές εταιρείες µπορούν να προ-
σφέρουν την ίδια εξασφάλιση στις εισφορές 
µε τα Ταµεία Προνοίας», κάνοντας σαφές ότι 
κανείς δεν ξέρει αν αυτά τα χρήµατα των 
εργαζοµένων θα είναι ασφαλισµένα και εξα-
σφαλισµένα. Επιπλέον, ανέφερε ότι στόχος 
είναι να υπάρξει ένα γενικότερο κλίµα εµπι-
στοσύνης προς τις ασφαλιστικές εταιρείες στη 

βάση του ότι και οι ίδιες µπορούν να προσφέ-
ρουν τις ίδιες υπηρεσίες.

«Η διαχείριση των Ταµείων Προνοίας 
στοιχίζει, ενώ µερικά Ταµεία πιθανόν να µην 
µπορούν να σηκώσουν το βάρος αυτό, έτσι 
µεταφέρεται η διαχείριση σε ιδιωτική ασφα-
λιστική εταιρεία», τόνισε η κα Τσαγγάρη, 
εξηγώντας ότι «προσπαθήσαµε να φτιάξουµε 
ένα περιβάλλον που να προσοµοιάζει µε τα 
Ταµεία Προνοίας, για να µην υπάρχουν αµφι-
βολίες». Η αν. Έφορος Ασφαλίσεων σηµείωσε 

ότι τα κόστη της διαχείρισης των Ταµείων 
Προνοίας έχουν αυξηθεί, ενώ έφερε ως πα-
ράδειγµα περιπτώσεις µικρών Ταµείων, τα 
οποία δεν µπορούν να ανταποκριθούν. 

Ερωτηθείσα κατά πόσον «αν µία ασφαλι-
στική πτωχεύσει, τι θα απογίνουν οι εισφορές 
των εργαζοµένων και αν θα υπάρχει έλεγ-
χος», η κα Τσαγγάρη είπε πως «είναι πάρα 
πολύ δύσκολο να πτωχεύσει µία τέτοια εται-
ρεία, αυτό το σενάριο είναι πολύ ακραίο, οι πι-
θανότητες είναι αποµακρυσµένες. Αλλά ναι, 

υπάρχει ο κίνδυνος της χρεοκοπίας. Ωστόσο, 
όταν κλείσει µία ασφαλιστική εταιρεία, δεν 
σηµαίνει ότι δεν έχει χρήµατα να εκπληρώ-
σει τις υποχρεώσεις της», σηµείωσε, κάτι το 
οποίο κανείς δεν µπορεί να πει µε βεβαιότη-
τα, αφού είναι ξεκάθαρο ότι µε την απουσία 
εποπτείας, ελέγχου και δικαιώµατος ποινικής 
δίωξης από το κράτος, η εκάστοτε ιδιωτική 
εταιρεία µπορεί ανά πάσα στιγµή να χάσει µέ-
ρος των εισφορών χιλιάδων εργαζοµένων ή 
ακόµα και το σύνολο αυτών.

Κυριάκος Καραντώνης: Οι αποφάσεις και η έλλειψη εποπτείας και ελέγχου

Το µέλλον των Ταµείων Προνοίας 
διαγράφεται αβέβαιο

Οι ασφαλιστικές εταιρείες και η επισφάλεια  
των αποταμιεύσεων χιλιάδων εργαζομένων

Οι ασφαλιστικές εταιρείες εποφθαλµιούν τα Ταµεία  
Προνοίας και η κυβέρνηση δεν τους χαλά το χατίρι
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Δεν κάλεσαν Ακιντζί, Ταλάτ και τ/κ αντιπολίτευση σε δεξίωση για την Τουρκία
Η Τουρκία, οι κατοχικές αρχές και η «κυ-

βέρνηση» των κατεχομένων οξύνει και άλλο 
την πολιτική κατάσταση με σαφή περιφρόνη-
ση πλέον προς τα κόμματα και τους παράγο-
ντες της εσωτερικής αντιπολίτευσης. 

Στο πλαίσιο αυτό και ως συνέχεια των λε-
κτικών αντιπαραθέσεων ιδιαίτερα του Μου-
σταφά Ακιντζί με την «κυβέρνηση» και την 
ίδια την τουρκική κυβέρνηση, αποκλείστηκαν 
από τη δεξίωση που δόθηκε την Παρασκευή 
στην κατεχόμενη Λευκωσία για την 98η επέ-
τειο της ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Στην εκδήλωση δεν προσκλήθηκαν οι δύο 
πρώην ηγέτες της τ/κ κοινότητας, Μουσταφά 
Ακιντζί και Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, αλλά και οι δύο 
πρόεδροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, 
ΡΤΚ και ΚΚΔ, Τουφάν Ερχιουρμάν και Τζεμάλ 
Οζγιγίτ. Τη δεξίωση έδωσε ο «πρέσβης» της 
χώρας στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Η «Αβρούπα» αναφέρεται στο θέμα με τίτλο 
«Αυτή είναι η μαύρη λίστα της 29ης Οκτωβρί-
ου» και η Γενί Ντουζέν έχει τίτλο «Εμπάργκο 
στη δεξίωση».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Γενί Ντου-
ζέν, στην επετειακή δεξίωση στην «πρεσβεία» 
της Τουρκίας δεν κλήθηκαν ούτε κι άλλοι 
πολιτικοί, δημοσιογράφοι ή εκπρόσωποι της 
κοινωνίας των πολιτών, που θεωρούνται ότι 

ανήκουν στην αντιπολίτευση στα κατεχόμενα.
Στα κόμματα ΡΤΚ και ΚΚΔ, που είναι στη 

«βουλή», σημειώνεται ότι δεν στάλθηκε ούτε 
πρόσκληση. Εκτός «καταλόγου δεξίωσης» 
ήταν και οι Ακιντζί και Ταλάτ.

Η «Γενί Ντουζέν» επικαλείται πηγές στην 
τουρκική «πρεσβεία» που δήλωσαν ότι αυτό 
είναι φυσικό επακόλουθο που πηγάζει από 
τη συμπεριφορά των εν λόγω πολιτικών κατά 
την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, στις 20 Ιουλίου (σ.σ.: δεν εί-
χαν παραστεί τότε στην παρέλαση για την επέ-
τειο της τουρκικής εισβολής, όπου ομιλητής 
ήταν ο Τούρκος Πρόεδρος).

Επισήμως στην εφημερίδα δόθηκε η απά-
ντηση από την «πρεσβεία» ότι υπήρξαν πε-
ριορισμοί στους προσκεκλημένους λόγω της 
πανδημίας.

Η δεξίωση δόθηκε στην «πρεσβεία» στην 
κατεχόμενη Λευκωσία από τον «πρέσβη» Αλί 
Μουράτ Μπάστσιερι, όπου παρευρέθηκαν 
ο Τ/κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ, ο «πρόεδρος» της 
«βουλής» Οντέρ Σενάρογλου, «υπουργοί» και 
«βουλευτές», καθώς και οι διοικητές του τουρ-
κικού κατοχικού στρατού.

Η εθνική επέτειος της Τουρκίας εορτάστη-
κε με εκδηλώσεις, πορείες και μπάντες στους 
δρόμους σε όλες τις κατεχόμενες πόλεις.

Σε ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε χθες το 
πρωί σε τάφο που βρίσκεται στο κοιμητήριο Αγίου 
Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα, εντοπίστηκαν με-
ταξύ άλλων και οστά μικρού παιδιού, που ενδεχο-
μένως να ανήκουν στον Δημητράκη Δημητριάδη, 
τον πιο μικρό ήρωα της ΕΟΚΑ.

Σε δηλώσεις κατά την επίσκεψή του στο χώρο 
εκταφής στο κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Κοντού 
στη Λάρνακα, ο Επίτροπος Προεδρίας, Φώτης 
Φωτίου, έκανε λόγο για «ακόμα μια πονεμένη 
υπόθεση», σημειώνοντας πως «κάποιος πρέπει να 
νιώθει πολύ συγκινημένος βρισκόμενος εδώ σή-
μερα. Η όλη προσπάθεια και πρωτοβουλία για την 
εκταφή των οστών του μικρού Δημητράκη του 
πιο μικρού ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα 
-και ξέρουμε πως σκοτώθηκε εκείνες τις τραγικές 
μέρες- ήταν αίτημα της οικογένειας για να γίνει 
εκταφή των οστών του Δημητράκη, ώστε να τα-
φεί σε έναν ξεχωριστό χώρο, να γίνει ένα μνημείο, 
ώστε και η Πολιτεία αλλά και η οικογένεια να τον 
τιμά όπως του αξίζει», ανέφερε.

Ο κ. Φωτίου είπε ότι «η Πολιτεία θα προχω-
ρήσει μαζί με την οικογένεια για να κάνει και ένα 
μνημείο του Δημητράκη».

Ο Επίτροπος Προεδρίας ευχαρίστησε την οι-
κογένεια για την υπομονή και τον δημοσιογράφο 
του «Φιλελεύθερου» Πάμπο Βάσιλα, γιατί ήταν μια 
πρωτοβουλία δική του που προχώρησε το θέμα. 
Ευχαρίστησε επίσης τον επικεφαλής της ανασκα-
φής, Ξενοφώντα Καλλή και τον πρόεδρο της Επι-
τροπής Συγγενών Αγνοουμένων, Νίκο Σεργίδη, ο 
οποίος ήταν και αυτός από τους ανθρώπους που 
ήθελαν να γίνει αυτή η εκταφή.

Ο Ξενοφών Καλλής, επικεφαλής της ανασκα-

φής, είπε ότι «η ανασκαφή έγινε από Κύπριους αρ-
χαιολόγους εθελοντές και η προσπάθεια αφορού-
σε τον εντοπισμό λειψάνων μικρού παιδιού από 
ομαδικό τάφο όπου τάφηκαν πέραν των 8 άλλων 
ατόμων. Έχουμε εντοπίσει οστά μικρού παιδιού 
όπως και πληθώρα οστών των υπολοίπων που 
έχουν ταφεί σ’ αυτόν το χώρο». Πρόσθεσε, ωστόσο, 
πως «δεν πρόκειται για ολοκληρωμένο σκελετό, 
τα οστά δεν είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση 
λόγω της υγρασίας, ευελπιστούμε όμως ότι οι επι-
στήμονες στο Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογί-
ας, η ομάδα του καθηγητή Καριόλου θα καταφέ-
ρουν να προχωρήσουν με τις αναγκαίες εξετάσεις 
DNA. Πριν την αποστολή δειγμάτων για DNA στο 
Ινστιτούτο θα γίνουν ανθρωπολογικές εξετάσεις».

Από την πλευρά του ο Λάκης Γεωργίου Δημη-
τριάδης, αδελφός του Δημητράκη Δημητριάδη, 
ανέφερε πως είχε σχεδόν την ίδια ηλικία τότε που 
τον σκότωσαν οι Εγγλέζοι. Ανέφερε ακόμα πως θα 
καλέσουν τον κόσμο (για την κηδεία) «και πρέπει 
να τιμήσουμε τον Δημητράκη γιατί σαν μωρό που 
ήταν και ο πιο μικρός ήρωας της Λάρνακας, κανέ-
νας δεν γνώριζε συγκεκριμένα γι’ αυτόν».

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημητράκης Δημητριάδης 
ήταν μόλις επτά χρονών, μαθητής στη Β’ τάξη του 
Δημοτικού σχολείου, όταν στις 14 Μαρτίου του 
1956, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας μαθητών 
και μαθητριών κοντά στην εκκλησία του Αγίου 
Λαζάρου στη Λάρνακα, ένας Βρετανός στρατιώτης 
τον σημάδεψε και μια σφαίρα τον πέτυχε στο πρό-
σωπο, πάνω από το μάτι, με αποτέλεσμα να πέσει 
νεκρός.

Βρέθηκαν οστά μικρού παιδιού  
που ίσως ανήκουν στον Δημητράκη Δημητριάδη

Ήταν ο πιο μικρός ήρωας της ΕΟΚΑ



Του
Γιώργου Φράγκου*

Του
Κυριάκου Κωνσταντά*

Της
Μαρίας Μακρή*

Η ισότητα των 
φύλων στα 
κυπριακά ΜΜΕ

Η ισότητα των φύλων στο ευρύτερο κοινωνι-
κό γίγνεσθαι της Κύπρου πέρασε από χίλια µύ-
ρια κύµατα. Αυτό είναι τοις πάσι γνωστό. Σήµερα 
αυτή η ισότητα δεν διάγει και τις καλύτερες των 
ηµερών της. Αρκεί µόνο να ειπωθεί ότι την τε-
λευταία δεκαετία, κυρίως λόγω οικονοµικής κρί-
σης αλλά και λόγω της πανδηµίας του κορονο-
ϊου, οι εργασιακές σχέσεις έχουν αποσαρθρωθεί 
και τα εργασιακά δικαιώµατα έχουν δραµατικά 
συρρικνωθεί. Απότοκο της νέας δυσχερούς τάξης 
πραγµάτων στο εργασιακό τοπίο είναι και η οπι-
σθοδρόµηση στα θέµατα της ισότητας των φύλων 
µέσα στην αγορά εργασίας. Όποτε διανύουµε µια 
κρίση, εκείνοι που πλήττονται περισσότερο είναι 
δυστυχώς οι πιο ευάλωτοι και στην προκειµένη 
περίπτωση οι γυναίκες. […]

Στο δηµοσιογραφικό συνδικαλίζεσθαι υπάρ-
χουν λαµπρά παραδείγµατα γυναικείας ανέλιξης, 
πλην όµως αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον 
κανόνα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει αδιάλει-
πτη γυναικεία παρουσία σε όλα τα Διοικητικά 
Συµβούλια της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, από 
την ίδρυση της οργάνωσης το 1959 µέχρι και τις 
µέρες µας µόνο επτά γυναίκες δηµοσιογράφοι 
κατέλαβαν θέση ανώτερου αξιωµατούχου. Και 
από αυτές καµία δεν αναδείχθηκε πρόεδρος της 
συντεχνίας. […] Μέχρι και τις παρυφές του 1990, 
παραδοσιακά, µε βάση και το µητρώο µελών 
της ΕΣΚ, οι γυναίκες δηµοσιογράφοι αποτελού-
σαν περίπου το 20-25% του συνόλου των επαγ-
γελµατιών του κλάδου µας. Με την έλευση της 
ιδιωτικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, και πολύ 
περισσότερο µε την ανάπτυξη των διαδικτυακών 
ΜΜΕ, το ποσοστό των γυναικών στον κλάδο άρ-
χισε να αυξάνεται. Σήµερα, µε βάση πάντα το µη-
τρώο µελών της ΕΣΚ, οι γυναίκες δηµοσιογράφοι 
φτάνουν το 35% του συνόλου. Ωστόσο, επειδή 
ο βαθµός συνδικαλιστικής ενεργοποίησης των 
γυναικών είναι δυστυχώς χαµηλότερος από τον 
αντίστοιχο των ανδρών, πιστεύω ότι συνολικά οι 
γυναίκες στον επαγγελµατικό µας κλάδο θα πρέ-
πει ήδη να ξεπερνούν αισθητά το 40%.

Δεν κοµίζω γλαύκαν εις Αθήνας αν πω ακόµα 
ότι επιτελικοί ρόλοι στις γυναίκες δηµοσιογρά-
φους δύσκολα ανατίθενται. Χωρίς καµία τάση µη-
δενισµού ή ισοπέδωσης, εκδότριες, διευθύντριες 
σύνταξης και αρχισυντάκτριες ήταν σπάνιον έως 
ανύπαρκτον είδος τον 19ο αιώνα, υπήρξαν µόνο 
κατ’ εξαίρεση και σπανίως στον 20ό αιώνα, ενώ 
τώρα, αρχές του 21ου αιώνα, αριθµούν κάποιες 
δεκάδες. Το γεγονός, ωστόσο, δεν αντικατοπτρίζει 
την πραγµατική αναλογία του διαφυλικού συσχε-
τισµού µέσα στη δηµοσιογραφική κοινότητα. [...]

Τέλος, οι γυναικείες θεµατικές στην ειδησε-
ογραφία και το ρεπορτάζ, στην ανάλυση και τις 
εκποµπές γνώµης πασιφανώς ατονούν. Οι γυ-
ναικείες θεµατικές συνήθως αναδεικνύονται συ-
γκυριακά, συµβολικά ή και επετειακά µε αφορµή 
διάφορες ηµεροµηνίες. Ή ακόµη χειρότερα οι γυ-
ναικείες θεµατικές έχουν να κάµουν κυρίως µε 
το ανάλαφρο «life style» και τις υποθέσεις του 
αστυνοµικού δελτίου και του κοινού ποινικού 
κώδικα. Αυτό, εκ προοιµίου, παράγει στερεότυπα 
που καλό θα ήταν να αποφευχθούν. Πλην όµως, 
επαναλαµβάνονται εµµονικά.

Το όλο πρόβληµα είναι απτό, ορατό, µεγάλο, 
δύσκολο, δισεπίλυτο και πολύπλευρο. Αφού το 
αναγνωρίζουµε, νοµοτελειακά, θα συνεχίσουµε 
να κάνουµε βήµατα προς την επίλυσή του. Εκείνο 
που σήµερα χρειάζεται περαιτέρω είναι βούληση 
για την επιτάχυνση αυτών των βηµάτων.

Αποσπάσµατα από παρέµβαση σε εκδήλωση την οποία 
διοργάνωσε το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Φύλου στις 

21.10.2021 στη Λευκωσία
* Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου

Το µεγαλύτερο και σοβαρότερο πρόβληµα 
που εξακολουθεί να αντιµετωπίζει ο τόπος 
µας είναι η επίλυση του Κυπριακού. Αµετά-
θετος στόχος όλων των κυβερνήσεων µέχρι 
σήµερα ήταν και είναι η επανένωση του τό-
που και του λαού µας. Και προς αυτή την κα-
τεύθυνση στρέφονταν όλες οι ενέργειες της 
ελληνοκυπριακής κοινότητας, η οποία, µετά 
και την αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων 
από τα πολιτειακά αξιώµατα το 1963, ανέ-
λαβε, µε βάση και το δίκαιο της ανάγκης, τη 
διακυβέρνηση του νησιού, αποτελώντας ταυ-
τόχρονα και τη µόνη, αναγνωρισµένη από 
τον διεθνή παράγοντα, κυβέρνηση στο νησί.

Αυτό που όλες και όλοι, τόσο στο εσωτε-
ρικό όσο και στο εξωτερικό, αναµένουν από 
την αναγνωρισµένη κυβέρνηση της Κυπρια-
κής Δηµοκρατίας είναι να αποδεικνύει συνε-
χώς, και στην πράξη, ότι βασικός γνώµονας 
όλων των ενεργειών της είναι η λύση και η 
επανένωση. Με πολιτικές που θα φέρνουν 
πιο κοντά όλες τις κοινότητες του νησιού και 
που θα υπενθυµίζουν συνεχώς ότι η Κύπρος 
είναι µία, ενιαία και αδιαίρετη.

Το ενιαίο και το αδιαίρετο µιας χώρας, 
ανάµεσα σε πολλά άλλα, διασφαλίζεται 
και από την ιστορία και τον πολιτισµό της. 
Εξάλλου, είναι µέσα σε αυτό το πλαίσιο που 
η δικοινοτική επιτροπή για την πολιτιστική 
κληρονοµιά εργάζεται, ακόµα και µέσα στις 
παρούσες συνθήκες της κατοχής, για τη 
συντήρηση και την αναστήλωση µνηµείων 
πολιτιστικής κληρονοµιάς τόσο στις ελεγ-
χόµενες όσο και στις µη ελεγχόµενες από την 
Κυπριακή Δηµοκρατία περιοχές του νησιού. 
Γιατί, ακριβώς, στον πολιτισµό και την πολι-
τιστική κληρονοµιά δεν µπορούν να µπουν 
οδοφράγµατα και διαχωριστικές γραµµές.

Ο νεολιθικός οικισµός στον Απόστολο 

Αντρέα-Κάστρο στο Ριζοκάρπασο, η Αρχαία 
Έγκωµη και η Σαλαµίνα στην Αµµόχωστο, το 
Αρχαίο Θέατρο των Σόλων, το ανάκτορο του 
Βουνιού στον Λουτρό, το Αββαείο του Πέλλα-
Πάις στην Κερύνεια, ο Καθεδρικός Ναός της 
Αγίας Σοφίας και το Μπουγιούκ Χαν στην 
κατεχόµενη Λευκωσία, η Παναγία της Κα-
νακαριάς στη Λυθράγκωµη, ο νεολιθικός οι-
κισµός στη Χοιροκοιτία, η Αρχαία Αµαθούντα 
στη Λεµεσό, η Παλαίπαφος και η Νέα Πάφος, 
το Αρχαίον Κίτιον, το Τέµενος Χαλά Σουλτάν 
Τεκέ στη Λάρνακα, οι εκκλησίες του Τροό-
δους και άλλα 1.300 και πλέον µνηµεία είναι 
όλα µνηµεία ενός ενιαίου και αδιαίρετου κυ-
πριακού πολιτισµού ηλικίας 11.000 χρόνων.

Η ένταξη του Τµήµατος Αρχαιοτήτων στο 
υπό ίδρυση Υφυπουργείο Πολιτισµού, που 
προωθείται από την κυβέρνηση, δηµιουργεί 
προϋποθέσεις αµφισβήτησης αυτού του ενι-
αίου και αδιαίρετου στοιχείου του κυπριακού 
πολιτισµού. Ένα στοιχείο το οποίο, από ιδρύ-
σεως της Κυπριακής Δηµοκρατίας, λήφθηκε 
τόσο σοβαρά υπόψη ώστε να συµπεριληφθεί 
και στο ίδιο το Σύνταγµα, σύµφωνα µε το 
οποίο η διαχείριση των Αρχαιοτήτων ανήκει 
στο κράτος και δεν διαµοιράζεται ανάµεσα 
στην ελληνοκυπριακή και στην τουρκοκυ-
πριακή κοινότητα. Είναι ακριβώς γι’ αυτόν το 
λόγο που και στο παρελθόν, αν και επιχειρή-
θηκαν διάφορες προσπάθειες για µεταφορά 
του Τµήµατος Αρχαιοτήτων, είτε κάτω από το 
Υπουργείο Παιδείας είτε κάτω από µια Ενι-
αία Αρχή Πολιτισµού, όλες οι κυβερνήσεις, 
σταθµίζοντας τους κινδύνους που θα δηµι-
ουργούνταν µε µια ανάλογη κίνηση, αποφά-
σισαν τελικά να µην προχωρήσουν.

Η µεταφορά του Τµήµατος Αρχαιοτήτων 
από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνι-
ών και Έργων στο Υφυπουργείο Πολιτισµού 

ισοδυναµεί µε τη διολίσθηση µιας εξουσίας 
του κράτους, το οποίο εκπροσωπεί όλες τις 
κοινότητες και όλους τους νόµιµους κατοί-
κους του νησιού, προς ένα υφυπουργείο που 
έχει εξουσίες µόνο για την ελληνοκυπριακή 
κοινότητα. Οποιαδήποτε πολιτική απόφαση 
για µεταβολή της διοικητικής ευθύνης για 
τις αρχαιότητες, υπό τις παρούσες συνθήκες 
της εισβολής και της συνεχιζόµενης κατοχής, 
θα καταστήσει ορατό τον κίνδυνο να τεθεί το 
καθεστώς της αρχαιολογικής κληρονοµιάς 
υπό αµφισβήτηση και να χρησιµοποιηθεί ως 
άλλοθι για διχοτοµικές κινήσεις, όχι µόνο εις 
βάρος της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώ-
ρας µας αλλά και της ίδιας µας της πατρίδας. 
Αν και θα ήταν ιδανικό οι αρχαιότητες του 
τόπου µας να υπάγονταν σε ένα Υπουργείο 
Πολιτισµού, στο παρόν στάδιο, και µε το κυ-
πριακό πρόβληµα άλυτο, υπάρχουν σοβαροί 
πολιτικοί λόγοι που καθιστούν µια τέτοια 
ενέργεια επικίνδυνη για τις αρχαιότητες και 
τον τόπο µας.

Η απόφαση για τη µεταφορά του Τµήµα-
τος Αρχαιοτήτων στο νέο Υφυπουργείο είναι 
πολιτική. Όπως γνωµοδότησε και ο ίδιος ο 
Γενικός Εισαγγελέας, δεν υπάρχει νοµικό 
κώλυµα για ίδρυση του Υφυπουργείου Πολι-
τισµού. Η πράξη αυτή όµως, όπως αναφέρει 
στην κατακλείδα της γνωµάτευσής του, είναι 
πολιτικής φύσεως. Και συνεπώς, αρµόδια για 
να δώσει απαντήσεις δεν είναι άλλη από την 
εκτελεστική εξουσία. Η οποία, µε τις απο-
φάσεις της, θα πρέπει να προστατεύσει τα 
συµφέροντα της Κυπριακής Δηµοκρατίας επί 
της αρχαιολογικής κληρονοµιάς, στο πλαίσιο 
µιας λύσης που θα επανενώνει τον τόπο, το 
λαό, την ιστορία και τον πολιτισµό.

* Αρχαιολόγος, γραµµατέας Κλάδου Υπαλλήλων 
Τµήµατος Αρχαιοτήτων ΠΑ.ΣΥ.∆.Υ.

Ανοίγει και στην Κύπρο ο διάλογος για την 
ευθανασία. Παρά τη λεπτότητα του ζητήµατος, 
κάτι που δεν µπορεί να τύχει οποιασδήποτε 
αµφισβήτησης είναι η γενικότερη στάση της 
κοινωνίας απέναντι στο θάνατο. Αυτό που 
παρατηρείται διαχρονικά είναι η ολική µας 
µετατόπιση από την αντίληψή του ως κάτι 
µη ανατρέψιµο, ως την απόλυτα φυσική µας 
κατάληξη. Η φυσικότητά του ως γεγονότος µε 
την πρόοδο της ιατρικής, της φαρµακευτικής 
και της τεχνολογίας έχει αρχίσει σταδιακά να 
φθείρεται. Μια απλή µατιά στον τρόπο µε τον 
οποίο µεταβάλλεται µε την πάροδο του χρόνου 
ο µέσος όρος του προσδόκιµου ζωής, µπορεί 
να εξηγήσει µε τρόπο απλό πώς ο θάνατος 
µπορεί να προσλαµβάνεται από τον άνθρωπο. 
Πόσο διαφορετικά θα αντιλαµβανόταν κά-
ποιος την ιδέα του θανάτου το 1850 όταν ο µέ-
σος όρος προσδόκιµου ζωής ήταν µόλις τα 30 
χρόνια, σε σχέση µε κάποιον που ζει σήµερα µε 
προσδόκιµο ζωής τα 75 χρόνια;

Η ανησυχία που ωστόσο φαίνεται να υφί-
σταται, και λογικά θα συνεχίσει να υφίσταται, 
είναι αυτή του τρόπου µε τον οποίο ο κάθε άν-
θρωπος «φεύγει» από τη ζωή.

Παρά το ότι στην Κύπρο η συζήτηση βρί-
σκεται στα αρχικά της στάδια, αυτό που προ-
καλεί εντύπωση είναι η άµεση παρέµβαση της 
Εκκλησίας. Μάλιστα, µέσω εκπροσώπων της 
διαµηνύει πως ουδέποτε θα συναινέσει στην 
ευθανασία. Για την ίδια την Εκκλησία, λοιπόν, 
θεωρείται προβληµατικό ο άνθρωπος να θέτει 

ψηλότερα την ποιότητα της ζωής του από την 
αξία που η ίδια της προσδίδει, καθώς τη θεω-
ρεί ως ένα δώρο που ο Θεός δίνει και παίρνει. 
Διερωτάται κανείς: «Ποιος δίνει δώρα και µετά 
τα παίρνει πίσω»;

Μια πρώτη ανάγνωση του τι επικοινω-
νείται µέχρι τώρα από εκπροσώπους της Εκ-
κλησίας, µας επιτρέπει να συµπεράνουµε ότι 
η ελεύθερη βούληση που ο ίδιος ο Θεός υπό-
σχεται, περιορίζεται εκτός της απόφασης για 
«αποχώρηση» από τη ζωή. Ακόµα και όταν 
η «παραµονή» σε αυτήν επιβαρύνει σωµατι-
κά και ψυχολογικά τον οποιονδήποτε θέλει 
να ακολουθήσει τη επιλογή της ευθανασίας, 
αλλά και τα γύρω του άτοµα. Μια «κουτσου-
ρεµένη» ελεύθερη βούληση λοιπόν, η οποία 
περιορίζεται στα «πρέπει» και στα «µη» που θα 
καθορίσουν τη µοίρα της υποσχόµενης «µετά 
θάνατον ζωής», αποκλείοντας κάθε ορθολογι-
στική προσέγγιση της ζωής και της ποιότητάς 
της, έχοντας υπόψη την πολύ σύντοµη διάρ-
κειά της εάν σκεφτεί κανείς το τι προηγήθηκε 
αυτής αλλά και το τι θα ακολουθήσει αυτής.

Η άµεση και επίµονη στάση της Εκκλησί-
ας έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Ωστόσο ο 
οποιοσδήποτε µπορεί να το θεωρήσει ως µια 
απόλυτα λογική εξέλιξη εντός ενός κράτους το 
οποίο εξουσιοδοτεί σε καθηµερινή βάση την 
Εκκλησία να έχει λόγο σε τέτοια ζητήµατα. Ας 
µην αγνοούµε και την προσκόλλησή µας ως 
λαός στο συντηρητισµό και τον καθωσπρε-
πισµό, διατηρώντας θρησκευτικές διαδικασί-

ες για χάριν του «εθίµου» ή της «αποφυγής 
της οποιαδήποτε κοινωνικής αντίδρασης», µε 
πρώτη και βασικότερη εκείνη της βάπτισης 
που ουσιαστικά νοµιµοποιεί την εµπλοκή της 
Εκκλησίας στα ζητήµατα που αφορούν την 
προσωπική µας ζωή.

Η ευθανασία, αρχικά, έχει να κάνει µε την 
ηθική και την προσωπική ελευθερία του κα-
θενός. Και εφόσον η ευθανασία από τη στιγµή 
που κατά την κρίση του ατόµου εξυπηρετεί 
θετικά τον ίδιο αλλά και τους κοντινούς του 
ανθρώπους, και δεν παραβιάζει τα δικαιώµα-
τα κανενός, είναι απόλυτα ηθική πράξη. Κάθε 
άνθρωπος πρέπει να έχει το δικαίωµα να επι-
λέξει πότε και πώς να πεθάνει, µε αξιοπρέπεια, 
όπως του επιβάλλει η συνείδησή του. Η πα-
ραµονή εν ζωή όταν εµπεριέχει πόνο, ταλαι-
πωρία, ψυχική κόπωση και απώλεια της αυ-
τονοµίας, µειώνει ραγδαία την ποιότητα ζωής 
του ατόµου.

Η ζωή είναι δικαίωµα και όχι υποχρέωση.
Και τι είναι πιο σηµαντικό από τη δυνατότη-

τα που µπορεί να έχει ένας άνθρωπος να ζήσει 
τη ζωή του ακριβώς όπως τη θέλει; Οτιδήποτε 
διαφορετικό, και εφόσον συνεχίζεται παρά τη 
θέλησή του, δεν µπορεί να χαρακτηριστεί και 
ως τιµωρία; Γιατί να στερείται κάποιος το δι-
καίωµα να επιλέξει για τη δική του ζωή; Γιατί 
να υπονοµεύεται από τρίτους η υποκειµενική 
αντίληψη της αξιοπρέπειας και της αξίας της 
ζωής του κάθε ανθρώπου;

* MSc Political Communication

Ευθανασία: Άλλο δικαίωµα, άλλο υποχρέωση...

Ο κυπριακός πολιτισµός ανήκει σε όλους 
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θέα

γραμμές

Silver, έργα από μαύρο μελάνι του Πόλυ Πεσλίκα
Ο Πόλυς Πεσλίκας παρουσιάζει την έκθε-

ση Silver με έργα σε μαύρο μελάνι σε χαρτί. 
Η σειρά αποτελεί συνέχεια των έργων που ο 
καλλιτέχνης παρουσίασε πρόσφατα στην ομα-
δική έκθεση «Sounds from Another Room» 
σε επιμέλεια Alessandro Rabottini στην γκα-
λερί Vistamare, Ιταλία και την έκθεση «She’s 
the Mountain» στο Casa de l’Ulivo, στο Κα-
στελόριζο, σε επιμέλεια Cristiano Raimondi, 
για τη Societa’ dell’Api.

Όπως αναφέρει σχετικό δελτίο Τύπου: «Το 
μαύρο μελάνι είναι διαμετρικά αντίθετο της 
ιδιαίτερης χρωματικής παλέτας που χαρα-
κτηρίζει τον καλλιτέχνη. Τα σαρκώδη χρώ-
ματα των μεγάλων ζωγραφικών κολάζ και 
τα ψυχρά χρώματα των έργων που παρου-
σίασε στις τελευταίες ατομικές του εκθέσεις 
στο Μιλάνο και την Πεσκαρα έχουν αντικα-
τασταθεί με τις λιτές και απέριττες συνθέσεις 
με μαύρο μελάνι. Η φύση του υλικού, καθώς 
αυτό αναμιγνύεται με το υγρό στοιχείο του 
νερού, υπαγορεύει τη ρευστότητα της σύν-
θεσης και απλώνεται στην επιφάνεια του 
χαρτιού.

Οι μεμονωμένες φιγούρες, ένα γυμνό που 
ανακαλεί τον David του Donatello, ένας σά-
τυρος από τις Βάκχες του Ευριπίδη στο σε-
ληνόφως, ένα κορμί που φέρεται να σέρνε-
ται στο έδαφος, ξεπροβάλλουν μέσα από το 
φόντο και ολοκληρώνουν τη σύνθεση ενός 
ονειρικού τοπίου. Η προσέγγιση της φιγού-
ρας αποτελεί για τον Πεσλίκα αναφορά στο 

έργο του Nicolas Poussin, όπου στα μεταγε-
νέστερα έργα του καλλιτέχνη το ανθρώπινο 
σώμα ενσωματώνεται στον περιβάλλοντα 
χώρο. Στο Καστελόριζο, με το οποίο ο καλ-
λιτέχνης έχει αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση τα 
τελευταία χρόνια και το οποίο αποτυπώνε-
ται νοερά στα έργα, η φυσική υπόσταση του 
βράχου είναι αυτή που δεσπόζει στο τοπίο 
και καθορίζει την κλίμακα της φιγούρας. Οι 
συνθέσεις καταγράφουν μια βιωματική προ-

σέγγιση της εικόνας. Ο καλλιτέχνης δουλεύ-
ει από μνήμης και διαμέσου μυθοπλασίας 
ένα καλοκαίρι στο νησί λουσμένο από φως 
στον αντίποδα της πόλης στην οποία συνέ-
χεια επιστρέφει.

Με την επάνοδο του Πεσλίκα στο στού-
ντιο στο Λονδίνο, η ισορροπία μεταξύ φι-
γούρας και τοπίου ανακαλούνται. Η φιγούρα 
υποχωρεί σε σημείο εξαφάνισης, παραμέ-
νουν όμως τα στοιχεία του τοπίου, ο ήλιος, 
το φεγγάρι, ο ορίζοντας της θάλασσας, και 

αποτελούν το κεντρικό θέμα των συνθέσε-
ων. Στα συγκεκριμένα έργα παραμένει αναλ-
λοίωτη η μνήμη και η ένταση του φωτός, οι 
αντανακλάσεις και η αίσθηση της απεραντο-
σύνης».

 
Ο καλλιτέχνης δουλεύει από μνήμης 

και διαμέσου μυθοπλασίας ένα 
καλοκαίρι στο νησί λουσμένο από 

φως στον αντίποδα της πόλης στην 
οποία συνέχεια επιστρέφει

Το Βραβείο «Γ. Φ. Πιερίδης» για το 2020 
απονεμήθηκε στον ποιητή, πεζογράφο και 
μεταφραστή Γιώργο Μολέσκη. Η απονομή 
αναβλήθηκε περσι λόγω των τότε μέτρων 
πρόληψης της εξάπλωσης του κορονοϊού. Το 
βραβείο θα απονεμηθεί φέτος την 1 Νοεμβρί-
ου στις 19:00 στην αίθουσα Καστελιώτισσα. 

Με το βραβείο Γ. Φ. Πιερίδης έχουν τιμηθεί 
μέχρι σήμερα οι λογοτέχνες Μαρία Πυλιώ-
του, Πάνος Ιωαννίδης, Χριστάκης Γεωργίου, 
Θεοκλής Κουγιάλης, Ντίνα Κατσούρη, Ήβη 
Μελεάγρου, Μαρία Αβραμίδου, Χρίστος Χα-
τζήπαπας, Κώστας Βασιλείου και Κυριάκος 
Χαραλαμπίδης.

Ακολουθούν αποσπάσματα από συνέντευ-
ξη του Γιώργου Μολέσκη που δόθηκε στον 
Ορίζοντα στις 15/03/2020 με αφορμή την 
ανακοίνωση του βραβείου…

Πώς δεχτήκατε τη βράβευσή σας; Το 
γεγονός ότι το βραβείο φέρει και το όνο-
μα ενός από τους κορυφαίους Κύπριους 
πεζογράφους, του Γιώργου Φιλίππου 
Πιερίδη, το κάνει για σας πιο ιδιαίτερο;

Με τον Γιώργο Φιλίππου Πιερίδη συνδε-
όμουν φιλικά και χαιρόμουν την κουβέντα 
μαζί του. Όπως και στα έργα του, ο λόγος 
του ήταν πάντα ακριβής, στο στόχο, με πολ-
λή σοφία διατυπωμένος. Έγραψα για το έργο 
του στο αφιέρωμα του περιοδικού «Κύκλος», 

έκανα μαζί του μια συνέντευξη για το περι-
οδικό «Νέα Εποχή», τον αποχαιρέτησα και 
στην εκδημία του. Τον σκέφτομαι πάντα με 
πολλή αγάπη και χαίρομαι που παίρνω αυτό 
το βραβείο που φέρει το όνομά του και με το 
οποίο έχουν τιμηθεί σημαντικοί λογοτέχνες 
του τόπου μας. 

Πότε αρχίσατε να γράφετε; Ποια ανά-
γκη σάς οδήγησε στο γράψιμο και για τι 
γράφετε; 

Απ’ ό,τι θυμούμαι, τα πρώτα μου ποιή-
ματα τα έγραψα όταν ήμουν δεκατεσσάρων 
χρονών. Εργαζόμουν τότε στην Αμμόχωστο 
ως ηλεκτροσυγκολλητής. Εκεί, ανάμεσα στα 
κρύα σίδερα, τις φλόγες της κόλλησης και 
τους θορύβους του εργαστηρίου, γεννιούνταν 
οι πρώτες ποιητικές συγκινήσεις, τις οποίες 
κατέγραφα το βράδυ προσπαθώντας να τους 
δώσω ποιητική μορφή. Ουσιαστικά ήταν φυ-
γές προς τα όνειρα. 

 
Τι είναι η ποίηση για σας;
Η ερώτηση φαίνεται απλή, αλλά είναι 

πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Ίσως γιατί το τι 
είναι η ποίηση, για τον καθένα που γράφει, 
έχει μια σταθερή αρχή και μια μεταβαλλόμε-
νη, ιδεολογική, κατά κάποιο τρόπο, σημασία. 
Η πρώτη είναι μια εσωτερική ανάγκη να εκ-
φράσεις τις συγκινήσεις και τις σκέψεις σου 
για πράγματα που βιώνεις στην καθημερινή 
σου ζωή. Πάνω σ’ αυτό βλέπεις να δημιουρ-
γείς με τον καιρό έναν ξεχωριστό κόσμο, στον 
οποίο προσθέτεις καινούργιες παραμέτρους. 

Ταυτόχρονα, νιώθεις πως αυτός ο κόσμος εί-
ναι πάντα ημιτελής και σε προκαλεί να γρά-
φεις για να τον συμπληρώνεις. Απ’ εκεί και 
πέρα, έρχεται το θέμα του ρόλου που αποδί-
δεις στην ποίηση, της κοινωνικής της, δηλα-
δή, λειτουργίας και πόσο πιστεύεις ότι η γρα-
φή είναι ένας τρόπος να συμμετέχεις. Κάποτε 
πίστευα πως η ποίηση μπορεί να είναι ένα 
όπλο αγώνα για αλλαγή του κόσμου, τώρα 
την βλέπω περισσότερο ως ένα χαιρετισμό 
μεταξύ ομοϊδεατών.  

Για το έργο του Γιώργου Μολέσκη σε ποίη-
ση, πεζογραφία και μετάφραση θα ομιλήσουν 
αντίστοιχα ο Αιμίλιος Σολωμού, ο Χρίστος 
Χατζήπαπας και Γιώργος Φράγκος. Ποιήματα 
και αποσπάσματα από έργα του θα διαβάσουν 
ο ηθοποιός Γιάννης Καραούλης και ο συγ-
γραφέας και ηθοποιός Ανδρέας Νικολαΐδης. 
Σύντομη αναφορά για τον Γιώργο Φιλίππου 
Πιερίδη από την κόρη του Μαρίνα. Χαιρετι-
σμό θα απευθύνει ο πρόεδρος της Ένωσης 
Λογοτεχνών Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης που θα 
αναγνώσει και το σκεπτικό για το Βραβείο, το 
οποίο θα επιδώσει ο πρώην διευθυντής των 
Πολιτιστικών Υπηρεσιών Παύλος Παρασκευ-
άς. 

Νιώθεις πως αυτός ο κόσμος είναι 
πάντα ημιτελής και σε προκαλεί να 
γράφεις για να τον συμπληρώνεις

Βραβείο «Γ. Φ. Πιερίδης» στον Γιώργο Μολέσκη
Η απονομή του βραβείου θα γίνει τη 

Δευτέρα, 1η Νοεμβρίου 2021, στις 
19:00, στην Αίθουσα «Καστελιώτισσα» 

στη Λευκωσία 

Last Spring, 2021, Μαύρο μελάνι σε χαρτί, 40x30 εκ
Ευγενική παραχώρηση: Ο καλλιτέχνης και Archimede 

Staffolini Arts

Ο Πόλυς Πεσλίκας (γεν.1973) ζει 
και εργάζεται στο Λονδίνο. Έχει πα-
ρουσιάσει σειρά ατομικών εκθέσεων 
στην Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα και Κύπρο. 
Εκπροσώπησε την Κύπρο στη διεθνή 
Μπιενάλε Τέχνης της Βενετίας το 2017 
σε επιμέλεια Jan Verwoert. Έργα του 
έχουν συμπεριληφθεί σε σωρεία ομα-
δικών εκθέσεων, μεταξύ άλλων Stasi 
Frenetica (επιμ: I. Bonacossa), Galleria 
d’Arte Moderna e Contemporanea, Το-
ρίνο, Notte Bianca, Villa Medici, Ρωμη, 
SSKP, Party Contemporary, Λευκωσία, 
Terra Mediterranea, NIMAC & Halle 14, 
(επιμ: Γ. Τουμαζη) Λευκωσία και Λειψία, 
Displays, Point Centre, How to build a 
Garden, (επιμ: Ε. Παρπα), Φυτώριο, Λευ-
κωσία

Moon Recliner, 2021, Μαύρο μελάνι σε χαρτί, 40x30 εκ
Ευγενική παραχώρηση: Ο καλλιτέχνης και Archimede 

Staffolini Arts

Πρώην Κλινική Παύλου 
Παρασκευαΐδη, 19-21 Ζήνωνος 

Σώζου, 1075, Λευκωσία.  
Κάθε Σάββατο μεταξύ 11:00 π.μ. – 
4:00 μ.μ. μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 

2021
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σημεία κοινού

ανοιχτός ορίζονταςανοιχτός ορίζοντας

ανοιχτός ορίζονταςπαράθυρα

Η ιδέα για το θεατρικό έργο Sniff γεννή-
θηκε όταν μετά από πολλά χρόνια βρέθηκα 
μπροστά στο σπίτι που έζησα τα φοιτητικά 
μου χρόνια. Ένα μικρό διαμέρισμα στα Εξάρ-
χεια. Συγκινήθηκα πολύ που έβλεπα ξανά 
εκείνο το σπίτι. Δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, 
μια γκαρσονιέρα ήταν, ένα τίποτα. Ένα τίποτα 
γεμάτο όμως με τις μορφές αγαπημένων φί-
λων, ποτισμένο με τα όνειρά μας, με δάκρυα, 
με τις απογοητεύσεις, με τους πεθαμένους 
έρωτες μας, με την ψυχή μας. 

Σκέφτηκα πως θα έδινα πολλά για να γύρ-
ναγα έστω για λίγο σε εκείνο το τότε. Στο τότε 
για να μην κάνω πράγματα ή για να κάνω 
ακόμα παραπάνω, για να μην ξεστομίσω κά-
ποια λόγια ή για να ουρλιάξω πολλά άλλα και 
για να μην πω κανένα μεγάλο όχι, κανένα με-
γάλο ναι. Να μην ανοίξω την πόρτα και να 
φύγω ή να μην την ανοίξω για να μπω.

Κρυφοκοίταξα μέσα από το μισάνοικτο πα-
ράθυρο και είδα πως στους τοίχους δεν ήταν 
πια κρεμασμένα τα δικά μου όνειρα, ήταν τα 
όνειρα κάποιου άλλου φοιτητή, μπορεί και να 
μην ήταν φοιτητής, να ήταν κάποιος μετανά-
στης, δεν ξέρω. Δεν άντεξα να μένω άλλο στο 
δρόμο που «μεγάλωσα» να κοιτάω το σπίτι 
«μου» και έφυγα. Στην επιστροφή μου στο ξε-
νοδοχείο, σκέφτηκα πως το σπίτι «μου» ήταν 
τώρα το σπίτι κάποιου άλλου, πως αυτός ο 
κάποιος άλλος ελπίζει στην πραγματοποίηση 
των δικών του ονείρων, πως αυτός ο κάποιος 
πιθανότατα να έχει παρόμοια όνειρα με αυτά 

που είχα εγώ κάποτε και πως τελικά τα όνει-
ρα είναι λίγο πολύ κοινά. Έβαλα λοιπόν τον 
ήρωά μου να επιστρέφει στην Αθήνα, στο 
σπίτι του, γιατί ξέρετε αυτά τα σπίτια συνεχί-
ζουν να είναι δικά μας. Έχουν θαμμένα μέσα 
τους τη νιότη μας, ένα κομμάτι από την καρ-
διά μας. Τον έβαλα λοιπόν να επιστρέφει και 
να ζει ξανά το τέλος, του έδωσα την ευκαιρία 
να πει το μεγάλο όχι, το μεγάλο ναι. Να ξε-
στομίσει αυτό που δεν είπε τότε. Του έδωσα 
την ευκαιρία να αλλάξει αυτό που είναι σή-
μερα.

Έγραψα το Sniff για να ταΐσω κάποια νη-
στικά φαντάσματα και το έγραψα γελώντας, 
κλαίγοντας, θέλοντας, σαν να ήμουν νέος. 
Το έγραψα για να πω φαντασιακά πάντα, μια 
συγγνώμη, για να ακούσω μια άλλη συγγνώ-

μη, μα πιο πολύ το έγραψα σαν ένα μνημό-
συνο σε όλους αυτούς που χάθηκαν σαν να 
μην υπήρξαν, όλους αυτούς που σκόρπισαν 
σαν σκόνη στον άνεμο μαζί με τα όνειρά τους 
και που δεν τους θυμήθηκε ποτέ κάνεις. Και 
μιλάω για όλους εκείνους που χάθηκαν από 
την καταραμένη αρρώστια, από το aids. Μι-
λάω για αυτούς που έφυγαν μόνοι, απομο-
νωμένοι, χωρίς ελπίδα, χωρίς κάποιο χέρι να 
κρατάει το δικό τους την ώρα του αποχωρι-
σμού. Γι’ αυτούς τους φίλους που πίστευα 

πως κατάφερα να θάψω εύκολα την απώλειά 
τους, αλλά που μέχρι και σήμερα η εικόνα 
τους, η απελπισία τους, συνεχίζουν να βασα-
νίζουν το μυαλό μου. 

Τέλος, έγραψα το θεατρικό αυτό έργο για-
τί είχα την ανάγκη να ξυπνήσω μια άλλη 
εποχή. Μια αγαπημένη εποχή. Το τέλος της 
δεκαετίας του ’80, τις αρχές του ’90. Να ξα-
ναζήσω τις αγωνίες τού τότε, να ξανακού-
σω τη μουσική τού τότε, να ταξιδέψω με τη 
σκέψη μου στα μπαράκια της Αθήνας. Μιας 
άλλης Αθήνας. Πίστευα πως με αυτόν τον 
τρόπο θα μπορούσα να αποκτήσω τα παλιά 
μου ρουθούνια και να μυρίσω στον αέρα σαν 
τότε. Ήθελα να νιώσω ξανά αυτά που πρωτο-
ένιωσα, να βρεθώ ξανά στη θέση του αθώου, 
του άβγαλτου, αυτού που γεύεται για πρώτη 
φορά τον έρωτα, τον πραγματικό, δυνατό 
έρωτα. Αυτού του χαζούλη νέου, του γεμάτου 
φιλοδοξίες και πάθη. 

Σκέφτηκα πως με αυτό το έργο θα κατά-
φερνα να ξυπνήσω τη νοσταλγία σε όλους 
αυτούς που βρέθηκαν στην ίδια θέση με 
μένα και να τους προβληματίσω για εκείνες 
τις αποφάσεις που πήραν νέοι και που μέχρι 
σήμερα τις απολαμβάνουν ή τις μετάνιωσαν. 

Μιχάλης Παπαδόπουλος 
  

Έγραψα το Sniff για να ταΐσω κάποια 
νηστικά φαντάσματα και το έγραψα 

γελώντας, κλαίγοντας, θέλοντας, σαν 
να ήμουν νέος

Sniff, 
η ιστορία πίσω από το έργο

Θέατρο Versus, Σκηνοθεσία: Μαρίνος 
Ανωγυριάτης, Σκηνικά / Κοστούμια: Μι-
χάλης Παπαδόπουλος, Σχεδιασμός Φω-
τισμών: Αλεξάντερ Γιότοβιτς, Μουσική 
Επιμέλεια: Αλεξία Καρακάννα

Παίζουν: Βασίλης Βασιλάκης, Λουκάς 
Ζήκος, Ελεάνα Παπαδοπούλου και Βαρ-
βάρα Χριστοφή

Θέατρο Ένα, Λεμεσός 
Παραστάσεις κάθε Τετάρτη, 

Παρασκευή και Κυριακή, 20:30

Ο πόνος που αφήνει πίσω του το ομοφοβι-
κό έγκλημα και η λεπτή κλωστή που τα συνδέ-
ει με τη συντήρηση και την εγωκεντρική αγά-
πη των γονιών, ζωντάνεψαν στη σκηνή του 
The Flea Theater, στο συγκλονιστικό Αγκαλιά 
από χιόνι του Philip Ridley. Ο φασισμός σε 
όλες του τις μορφές, που θέλει να συνθλίψει 
το αυτονόητο του αυτοκαθορισμού και της 
ισότητας. Αλλά κυρίως ο χώρος που πολλές 
φορές ο ίδιος ο περίγυρος του θύματος άθε-
λά του παραχωρεί στο φασισμό: Η βαθιά συ-
ντηρητική αγγλική κοινωνία των εργατικών 
συνοικιών και του κοινωνικού αποκλεισμού, 
βυθισμένη και αυτή στις δικές της στερεότυ-
πες και συντηρητικές υπάρξεις, όπως συγκλο-
νιστικά συμβόλιζαν οι πολύτιμες και εύθραυ-
στες «κούπες της μαμάς». Ο χώρος του Flea 
Theatre πρόσθεσε στο έργο την ατμόσφαιρα 
της πεισματικής συντήρησης ενός παλιού και 
ετοιμόρροπου κόσμου που καμιά άλλη αίθου-

σα δεν θα μπορούσε. Ο θεατράνθρωπος Αν-
δρέας Μακρής, εδώ ως σκηνοθέτης, απέδειξε 
ξανά την αγάπη του για το θέατρο, που δεν 
είναι μόνο τέχνη αλλά αγώνας για έναν κα-
λύτερο κόσμο, όπως είχε πει ο Τσεχωφ. Θερμά 
συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές.

Κορίνα Δημητρίου 

Υ.Γ. Το έργο θα έπρεπε να παρουσιάζεται στα 
Λύκεια. Είναι το καλύτερο μάθημα κατά της ομο-
φοβίας και υπέρ της πρόληψης του εγκλήματος. 
Το ξέρω πως δεν θα γίνει ούτε στα επόμενα 100 
χρόνια, απλά έτσι είπα να το γράψω. 

Υ.Γ.2. Κάποτε λέγαμε «να πάμε στην Αθήνα 
να δούμε κανένα θέατρο της προκοπής». Σήμερα 
υπάρχει τόσο εξαιρετικό κυπριακό θέατρο, που 
πλέον θεωρώ προνόμιο να ζω στη Λευκωσία (κά-
ποτε, όχι πάντα…). Το ΥΠΠΑΝ, όταν πάψει να κυ-
νηγά τον ζωγράφο Γαβριήλ, ας στηρίξει τις ανεξάρ-
τητες θεατρικές παραγωγές που δίνουν οξυγόνο 
στην κοινωνία.

Επιπρόσθετες παραστάσεις  
6, 7 Νοεμβρίου 2021  

Flea Theater Λευκωσία, 20:30 
Κρατήσεις 96740757

Οι Δράσεις του ΘΟΚ «Νέ@ σε έρη-
μο νησί» ανακοινώνουν πρόγραμμα 
κινηματογραφικών προβολών τους, 
εστιασμένο θεματικά στην εφηβική 
ηλικία. 

Πρώτη ταινία Το σκασιαρχείο 
[L’école buissonnière] (1949) του 
Ζαν-Πολ Λε Σανουά σε συνεργασία 
με την παιδαγωγική ομάδα Σκασιαρ-
χείο. Την ταινία προλογίζει η Έλενα 
Ιωαννίδου, καθηγήτρια στο Τμήμα 
Επιστημών της Αγωγής του Πανεπι-
στημίου Κύπρου.

Ο Ζαν-Πολ Λε Σανουά έκανε μια 
ταινία που αποτελεί αναφορά στον 

πρώτο μεταπολεμικό κινηματογρά-
φο. Η επιτυχία του έγκειται κυρίως 
στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει 
τις πολύ προχωρημένες για την επο-
χή τους απόψεις του γνωστού παι-
δαγωγού Σελεστέν Φρενέ (Célestin 
Freinet, 1896-1966). Γυρίστηκε το 
1949, έχει πάρει 30 διεθνή βραβεία 
και υιοθετήθηκε από την Κινημα-
τογραφική Επιτροπή του ΟΗΕ «ως 
έργο τέχνης που αποτελεί ύμνο για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Υπόθεση: Βρισκόμαστε στο 1920, 
σε ένα μικρό χωριό της Προβάνς. Ο 
κύριος Πασκάλ, νέος δάσκαλος, συ-

γκρούεται με την έλλειψη ενδιαφέ-
ροντος των μαθητών του. Αποφασί-
ζει να αλλάξει ριζικά τις διδακτικές 
του μεθόδους. Οι μαθητές θα ξανα-
βρούν τη χαρά να μαθαίνουν και ο 
κύριος Πασκάλ τη χαρά να διδάσκει. 
Όμως αυτή η μικρή επανάσταση δη-
μιουργεί αρνητικές εντυπώσεις σε 
κάποιους γονείς και παράγοντες της 
περιοχής.

 
Θέατρο Αποθήκες ΘΟΚ 

4 Νοεμβρίου 2021, 19:30  
Ελεύθερη είσοδος / Με 
ελληνικούς υπότιτλους

Ο φασισμός σε όλες του τις μορφές

Αρχή με Το σκασιαρχείο
Κινηματογραφικές προβολές στις δράσεις «Νέ@ σε έρημο νησί»

Αγκαλιά από χιόνι, του Philip Ridley
Διασκευή/ Σκηνοθεσία/ Μουσική Επι-

μέλεια: Ανδρέας Μακρής, Σκηνογραφία/ 
Ενδυματολογία: Τζούλια Γεωργιάδου, 
Μουσική σύνθεση: Αντώνης Πολυκάρπου, 
Φωτισμός: Γιώργος Λάζογλου, Βοηθός 
σκηνοθέτη: Άντρεα Αγαθοκλέους, 

Επί σκηνής: Γιολάντα Χριστοδούλου 
και Αντρέας Κουτσόφτας

Παραγωγή: Υπόγεια σκηνή Πολυχώρος 
Συνεργείο



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΔΟΞΑ - ΑΠΟΕΛ

Είναι το αουτσάιντερ, αλλά θα 
προσπαθήσει για την έκπληξη ΣΕΛ. 19

Δύσκολη η αποστολή που έχει, αλλά 
είναι ικανός για το τρίποντο ΣΕΛ. 19 

Απεκόμισε τεράστια οφέλη και 
έκλεισε πολλά στόματα ΣΕΛ. 20

Έγινε της ανατροπής, αλλά κανείς 
δεν «Χ»άρηκε τη νίκη ΣΕΛ. 21

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

Με σεβασμό
Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα 
τον Εθνικό και είναι το 
απόλυτο φαβορί για τη νίκη. 
Οι «κιτρινοπράσινοι» θέλουν 
να παραμείνουν στην 
κορυφή της βαθμολογίας. 
ΣΕΛ. 19

Κρύβει παγίδες
Ο Απόλλωνας 
αντιμετωπίζει σήμερα τον 
Ολυμπιακό στο ΓΣΠ και 
έχει ως στόχο το τρίποντο, 
αλλά θα πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικός. ΣΕΛ. 19

Τραγικός ο απολογισμός της Ομόνοιας μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα που προκαλεί τεράστια αναστάτωση εντός 
και εκτός ομάδας. Συναντήσεις Σταύρου Παπασταύρου με τους άμεσα υπεύθυνους. ΣΕΛ. 20 

Ομόνοια-Ανόρθωση  ............................0-1
Δόξα-ΑΠΟΕΛ  .........................................2-2

Σήμερα 31/10
17:00 ΑΕΚ-Εθνικός (Primetel)
19:00 Ολυμπιακός-Απόλλων 

(Cytavision)
Δευτέρα 1/11

19:00 Πάφος F.C.-ΠΑΕΕΚ (Cablenet)

για ν’ αλλάξει η κακή αγωνιστική εικόνα

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

κόσμος των κόσμος των ΣΠΟΡΣΠΟΡ Πλήρης αθλητική ενημέρωση  
από την Κύπρο και τον κόσμο
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ΑΕΚ 7 17

ΑΠΟΛΛΩΝ 7 15

ΑΡΗΣ 7 13

ΑΕΛ 6 11

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7 11

ΑΠΟΕΛ 8 10

ΑΝΟΡΘΩΣΗ 7 9

ΠΑΕΕΚ 6 7

ΠΑΦΟΣ F.C. 7 7

ΔΟΞΑ 8 7

ΟΜΟΝΟΙΑ 7 7

ΕΘΝΙΚΟΣ 7 2



ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

VOLVO

Μηδενική χρήση 
δέρματος 

Η Volvo Cars αναλαμβάνει υπεύθυνη 
στάση για την καλή μεταχείριση των ζώων. 
Με αρχή το νέο C40 Recharge, σε όλα τα 
νέα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα Volvo δεν 
θα χρησιμοποιείται καθόλου δέρμα. Στα 
επόμενα χρόνια, η Volvo Cars θα παρου-
σιάσει μία εντελώς νέα οικογένεια από 
αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έως το 
2030 στοχεύει να προσφέρει μόνο αμιγώς 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα και όλα τους δεν θα 
χρησιμοποιούν καθόλου δέρμα.

Στο πλαίσιο των φιλοδοξιών της για 
μηδενική χρήση δέρματος, η Volvo Cars 
κινείται δραστήρια ώστε να εξασφαλίσει 
υψηλής ποιότητας βιώσιμες πηγές για 
πολλά υλικά που χρησιμοποιούνται αυτή 
τη στιγμή στην ευρύτερη αυτοκινητοβιο-
μηχανία. Έως το 2025, η εταιρεία στοχεύει 
το 25% των υλικών στα νέα μοντέλα Volvo 
να αποτελείται από ανακυκλωμένα και βι-
ολογικής βάσης υλικά, καθώς η εταιρεία 
σκοπεύει να έχει γίνει μία πλήρως κυκλι-
κή επιχείρηση έως το 2040. Ως τμήμα των 
κλιματικών της σχεδίων, σκοπεύει επίσης 
έως το 2025 οι άμεσοι προμηθευτές της, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προ-
μηθεύουν υλικά, να χρησιμοποιούν 100% 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η πορεία της εταιρείας προς τη μηδενι-
κή χρήση δέρματος στις καμπίνες των αυ-
τοκινήτων της έχει επίσης ως κίνητρο την 
ανησυχία για τις αρνητικές περιβαλλοντι-
κές επιπτώσεις της εκτροφής βοοειδών, συ-
μπεριλαμβανομένης της αποψίλωσης των 
δασών. Η κτηνοτροφία εκτιμάται ότι ευθύ-
νεται για περίπου το 14% των ανθρωπο-
γενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
παγκοσμίως, που προέρχονται κυρίως από 
την εκτροφή βοοειδών. Αντί για την επιλο-
γή δέρματος, η Volvo Cars θα προσφέρει 
στους πελάτες της εναλλακτικές προτάσεις, 
όπως τα υψηλής ποιότητας βιώσιμα υλικά 
που φτιάχνονται από ανακυκλώσιμες και 
βιολογικής βάσης πήγες.

Για παράδειγμα, το Nordico, ένα νέο 
υλικό για το εσωτερικό που δημιουργήθη-
κε από τη Volvo Cars, θα αποτελείται από 
υφάσματα που φτιάχνονται από ανακυ-
κλώσιμο υλικό, όπως οι φιάλες PET, υλικά 
που αποτελούνται από δασικά απόβλητα, 
προερχόμενα από βιώσιμα δάση στη Σου-
ηδία και τη Φινλανδία, καθώς και φελλούς 
που ανακυκλώνονται από τη βιομηχανία 
οίνου. Με αυτό τον τρόπο η σουηδική 
εταιρεία θέτει ένα νέο πρότυπο για την 
premium σχεδίαση εσωτερικών. Το συγκε-
κριμένο υλικό θα παρουσιαστεί για πρώτη 
φορά στην επόμενη γενιά μοντέλων Volvo.

Η Volvo Cars θα συνεχίσει επίσης να 
προσφέρει επιλογές με βάση το μαλλί από 
προμηθευτές που είναι πιστοποιημένοι για 
υπεύθυνη χρήση πόρων, καθώς η εταιρεία 
σκοπεύει να εξασφαλίσει πλήρη ιχνηλα-
σιμότητα και καλή μεταχείριση των ζώων 
στην αλυσίδα εφοδιασμού μαλλιού που 
χρησιμοποιεί.

Νικητής ο Μιχάλης Μυλωνά
Την περασμένη Κυριακή 24 Οκτωβρίου 

ολοκληρώθηκε ο τέταρτος γύρος του Παγκύ-
πριου Πρωταθλήματος Time Attack by Psaltis 
Autoparts & ENEOS Motor Oil. Στον αγώνα, 
που τελούσε υπό την αιγίδα της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, έλαβαν μέρος 24 
οδηγοί προσφέροντας θέαμα και έντονο συνα-
γωνισμό.

Ο Μιχάλης Μυλωνάς επέστρεψε στην 
αγωνιστική δράση με ένα Mitsubishi Lancer 
Evolution IX και με χρόνο 1:04.105 ήταν ο με-
γάλος νικητής της ημέρας. Μεγάλη μάχη έγινε 
για τη δεύτερη θέση γενικής μεταξύ του Λού-
κα Χριστοφόρου και του Ρένου Περικλέους. Η 
δεύτερη θέση του βάθρου κρίθηκε σε μόλις 53 
δέκατα του δευτερολέπτου με τους δύο οδη-
γούς να κινούνται στο όριο για να πετύχουν 
το στόχο τους. Με χρόνο 1:04.807 ο Λούκας 
Χριστοφόρου πίσω από το τιμόνι του νέου του 
αγωνιστικού, ενός Talex, κατάφερε τελικά να 
ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, με τον 
Ρένο Περικλέους με Honda Civic να συμβι-
βάζεται τελικά με την τρίτη θέση και χρόνο 
1:05.860.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες, ξεκινώντας 
από τη Street M1, νικητής ήταν ο Andrey 
Matsipura με Mazda RX8 και χρόνο 1:10.706, 
ενώ στη δεύτερη θέση o Dimitriy Kizryakov 
επίσης με Mazda RX8 και χρόνο 1:11.435. 
Στην κατηγορία Street M2 ο Κωνσταντίνος 
Ιωάννου με Lancer Evo πήρε την πρώτη θέση 
με χρόνο 1:08.874, ενώ στη δεύτερη θέση τερ-
μάτισε ο Λούκας Καρεκλάς επίσης με Lancer 
Evo και χρόνο 1:10.326. Την τρίτη θέση στο 
βάθρο πήρε ο Κωνσταντίνος Κάκας με VW Golf 
και χρόνο 1:11.315. Στην κατηγορία RCBE την 
πρώτη θέση πήρε ο Λούκας Χριστοφόρου με 
Talex, στην RCE1 επικράτησε ο Μάριος Μαυρί-
δης με Honda Civic και χρόνο 1:16.576.

Στην κατηγορία RCE2 την πρώτη θέση πήρε 
ο Στέλιος Σάββα με Mazda MX5 και χρόνο 

1:08.139, με τον Γιώργο Αρτεμίου με Honda 
Civic Turbo και χρόνο 1:08.520 να ολοκληρώ-
νει δεύτερος. Στην τρίτη τερμάτισε ο Μάριος 
Χατζηκώστας με Mitsubishi Lancer Evo VI και 
χρόνο 1:09.296. Στην κατηγορία RC S1 πρώ-
τευσε ο  Ιωάννης Αυγουστή “Easy Sound Ιω-
άννης” με Psaltis Autoparts / ENEOS Suzuki 
Swift και χρόνο 1:17.506. Στην κατηγορία 
RC S2 επικράτησε ο Στέλιος Κυθρεώτης με το 
SKF-Psaltis Auto Parts Lancer Evo και χρό-
νο 1:12.005. Την κατηγορία RC Open κέρδισε 
ο νικητής του αγώνα Μιχάλης Μυλωνάς με 
Mitsubishi Lancer Evolution IX, στη δεύτερη 
θέση πλασαρίστηκε ο τρίτος γενικής Ρένος Πε-
ρικλέους με Honda Civic και το πόντιουμ συ-
μπλήρωσε ο Μιχάλης Μιχαήλ με Mazda RX7 
και χρόνο 1:05.943.

Στην κατηγορία Street S3, πρώτη θέση 

για τον Μάριο Ζάκο με Mazda RΧ8 και χρό-
νο 1:16.156 και στη δεύτερη θέση ο Βασίλης 
Κυριάκου με VW Scirocco και χρόνο 1:21.200. 
Τέλος, στην κατηγορία Street S4 νικητής ήταν 
ο Αντρέας Αντρέου με Mitsubishi Lancer 
Evolution VII και χρόνο 1:12.653, δεύτερος ο 
Αντρέας Καφφά με Subaru Impreza (1:12.969) 
και την τριάδα συμπλήρωσε ο νεαρός Theo 
Pastou με Audi TT και χρόνο 1:16.802.

Ο επόμενος αγώνας για το Παγκύπριο Πρω-
τάθλημα Time Attack by Psaltis Autoparts & 
ENEOS Motor θα διεξαχθεί στις 12 Δεκεμβρί-
ου, και πάλι στην πίστα Achna Speedway και 
θα έχει συντελεστή 1,25.

Χορηγός του αγώνα καθώς και του Πα-
γκύπριου Πρωταθλήματος Time Attack 2021 
είναι η εταιρεία Ψάλτης Ανταλλακτικά και τα 
λιπαντικά ENEOS.

Από τα τέλη του περασμένου έτους, το 
Sprinter Panel Van και η έκδοση Chassis Cab 
με κίνηση στους πίσω τροχούς διατίθενται με 
τον ισχυρό και αποδοτικό τετρακύλινδρο κινη-
τήρα OM654 της Mercedes-Benz. Αυτό το φθι-
νόπωρο, θα ακολουθήσει και η αλλαγή και για 
τις υπόλοιπες εκδόσεις, βελτιώνοντας αισθητά 
την άνεση οδήγησης του Sprinter 2021.

Είτε στο εργοτάξιο, ή σε δρομολόγια μετα-
φοράς επιβατών, με τον κινητήρα OM654 το 
Sprinter υπόσχεται ακόμη μεγαλύτερη άνεση 
σε όλες τις εκδόσεις του, εντός και εκτός δρόμου. 
Από τις εκδόσεις Chassis Cab και Traction Head 
έως το Panel Van και το Tourer (με κίνηση σε 
δύο ή τέσσερις τροχούς) εκτός από την απόλαυ-
ση της οδήγησης, ο κινητήρας αυτός προσφέρει 

και χαμηλότερη κατανάλωση καύσιμου.
Η γενιά κινητήρα OM 654, που συμμορ-

φώνεται με τα πρότυπα εκπομπών Euro VI-E 
και Euro 6d, προσφέρει περαιτέρω 
βελτιωμένα χαρακτηριστικά θο-
ρύβου και κραδασμών. Ο 
συνδυασμός περιβλήματος 
αλουμινίου με χάλυβα, 
η βαθμιδωτή διαδι-
κασία καύσης και η 
επένδυση τοιχώματος 
NANOSLIDE® για μει-
ωμένη τριβή στον κι-
νητήρα, μαζί με τη δυνα-
μική επανακυκλοφορία 
καυσαερίων πολλαπλών 

κατευθύνσεων και την επεξεργασία καυσαερί-
ων στον κινητήρα, μειώνουν την κατανάλωση 
καθώς και τις εκπομπές ρύπων. Ο κινητήρας 

OM654 διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις 
για το Sprinter, ανάλογα με την 

επιλεγμένη έκδοση κίνησης 
και αμαξώματος και αποδί-

δει από 114 μέχρι 190 
ίππους. Ως νέα καινοτο-
μία, η Mercedes-Benz 
συνδύασε τον μοντέρνο 
κινητήρα 2.0 λίτρων με 

το αυτόματο κιβώτιο 9G-
TRONIC και για Sprinter 

με κίνηση στους πίσω τρο-
χούς.

Αναβάθμιση για το Mercedes-Benz Sprinter

Όμιλος Πηλακούτα: Το Renault Arkana Hybrid είναι εδώ
Η Renault παρουσιάζει μια τολμηρή προ-

σθήκη στην γκάμα της. Πρόκειται για το Arkana 
hybrid, ένα Coupe SUV με καινοτόμο coupe σχε-
διασμό, τεχνολογία αιχμής, υβριδικούς κινητή-
ρες και υψηλά επίπεδα άνεσης και ασφάλειας. 
Στοιχεία που αποτελούν τους πυλώνες 
της επιτυχίας για όλη την γκάμα του 
εργοστασίου της Renault. H με-
γάλη διαφορά εντοπίζεται στο 
κεκλιμένο πίσω μέρος που το 
τοποθετεί στην κατηγορία των 
Coupe SUV με σπορ και δυνα-
μικά χαρακτηριστικά.

Εσωτερικά το μοντέλο δι-

ατηρεί τη σχεδιαστική ταυτότητα της εταιρεί-
ας με την κεντρική κονσόλα να είναι ελαφρώς 
ανυψωμένη για μεγαλύτερη εργονομία. Εκεί 
όπου βρίσκεται και η κεντρική οθόνη αφής 7 ή 
9,3 ιντσών του συστήματος infotainment, ενώ 

ψηφιακός είναι και ο πίνακας οργάνων. 
Όσον αφορά το χώρο αποσκευών, 

αυτός φτάνει τα 508 λίτρα, ενώ 
με τα καθίσματα αναδιπλωμέ-
να, ο χώρος εκτοξεύεται στα 
1.333 λίτρα.

Το Arkana διαθέτει μια 
πλήρη γκάμα συστημάτων 

ασφάλειας, τόσο ενεργητικής 

όσο και παθητικής, συνεχίζοντας έτσι την παρά-
δοση του εργοστασίου στο χώρο αυτό. Απόδειξη 
και η ανώτατη διάκριση των πέντε αστεριών στις 
δοκιμές πρόσκρουσης του ανεξάρτητου οργανι-
σμού ασφάλειας Euro NCAP. To μοντέλο παρου-
σιάζεται στους εκθεσιακούς χώρους του Ομίλου 
Πηλακούτα με δύο υβριδικούς κινητήρες. Πρό-
κειται για τις υβριδικές εκδόσεις 1.3 TCe με 140 
ίππους και την 1.6 λίτρων E-Tech Hybrid με 145 
ίππους. Και οι δύο εκδόσεις κινητήρα διαθέτουν 
το CVT X-Tronic αυτόματο κιβώτιο επτά σχέσε-
ων. Το νέο Arkana προσφέρεται επίσης και σε 
τρία επίπεδα εξοπλισμού -Iconic, S-Edition και 
RS Line.

Στο πρωτάθλημα Time Attack by Psaltis Autoparts & ENEOS Motor Oil

18 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021|



tv agendaΤαπεινά και προσγειωμένα
Η παραμονή στην κορυφή περνά σήμερα 

από την «Αρένα» για την ΑΕΚ. Οι «κιτρινο-
πράσινοι» υποδέχονται τον Εθνικό Άχνας και 
είναι το απόλυτο φαβορί για το τρίποντο. Η 
ομάδα του Νταβίντ Καταλά βρίσκεται στην κα-
λύτερή της αγωνιστική κατάσταση με τις συ-
νεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα να δίνουν 
άλλον αέρα. 

Είναι αλήθεια ότι η ΑΕΚ τη δεδομένη χρο-
νική στιγμή παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο 
στο πρωτάθλημα. Υπάρχει συνοχή σε όλες τις 
γραμμές, υπάρχει αποτελεσματικότητα, πάθος 
και θέληση από τους παίκτες. Δεν είναι τυχαίο 
άλλωστε το γεγονός ότι είναι και η μοναδική 
ομάδα που δεν έχει δεχθεί την ήττα στο πρω-
τάθλημα. 

Ο Νταβίντ Καταλά από τη μια είναι ευ-
χαριστημένος με αυτά που βλέπει, από την 
άλλη όμως ζητά και περαιτέρω βελτίωση. Η 
ΑΕΚ είναι μία εντελώς καινούργια ομάδα σε 
σχέση με πέρσι και ξαφνιάζει άπαντες με την 
απόδοσή της. Σε σύντομο χρονικό διάστημα 
προσαρμόστηκαν τα νέα αποκτήματα, ενώ οι 
παλιοί που έμειναν στην ομάδα αποδίδουν τα 
αναμενόμενα. 

Το κράμα που δημιούργησε ο Ισπανός τε-
χνικός μέχρι στιγμής λειτουργεί ίσως πέρα 
από τις φιλοδοξίες και τις προσδοκίες που είχε 
ο ίδιος. Εκείνο που έχει σημασία για την ΑΕΚ 
από δω και πέρα είναι η διατήρηση της σταθε-
ρότητας στα επιτυχή αποτελέσματα, αλλά και 
στις καλές εμφανίσεις. Άπαντες πρέπει να πα-
ραμείνουν προσγειωμένοι γιατί όπως είπε και 
ο Νταβίντ Καταλά τίποτα δεν έχει επιτευχθεί. 
Μπορεί να ακούγονται φωνές εντός και εκτός 
της ομάδας για κατάκτηση του πρωταθλήμα-

τος, αλλά ο Ισπανός τεχνικός κωφεύει αφού 
υπάρχει ακόμα μακρύς δρόμος. 

Σήμερα απέναντι στον Εθνικό η ομάδα 
πρέπει να παρουσιάσει το καλό της αγωνιστι-
κό πρόσωπο και να φτάσει στην πέμπτη συνε-
χόμενη νίκη. Είναι το φαβορί, όπως γράψαμε 
και πιο πάνω, αλλά θα πρέπει να το αποδείξει 
και στο γήπεδο. Ο Εθνικός μπορεί να βρίσκε-
ται στον πάτο της βαθμολογίας, αλλά σε καμία 
περίπτωση δεν θα αποτελέσει εύκολη λεία. 
Αντίθετα, έδειξε και την προηγούμενη αγω-
νιστική ότι δεν αστειεύεται και αν δεν υπάρ-
ξει ιδιαίτερη προσοχή μπορεί να προκαλέσει 
και την έκπληξη. Στο αγωνιστικό κομμάτι θα 
υπάρχουν δύο απουσίες και αυτές αφορούν 
τον τιμωρημένο Μάμα και τον τραυματία 
Μαρτίνεθ. Από κει και πέρα οι υπόλοιποι είναι 
στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού, ο οποίος 

στην ενδεκάδα σε σχέση με τον προηγούμενο 
αγώνα θα πρέπει ν’ αντικαταστήσει τον Μάμα. 
Αυτή αναμένεται να είναι και η μοναδική αλ-
λαγή που θα κάνει. 

Ο κόσμος πρέπει να είναι εκεί 
Η μαζική παρουσία του κόσμου στην «Αρέ-

να» σήμερα είναι επιβεβλημένη. Η ομάδα 
φιγουράρει στην κορυφή, βρίσκεται σε πολύ 
καλή αγωνιστική κατάσταση και έχει ανάγκη 
από τη στήριξη του κόσμου της. Δεν υπάρχει 
καμία δικαιολογία για κανένα φίλο της ΑΕΚ 
να μη βρεθεί σήμερα στο γήπεδο. Η μαζική 
του παρουσία θα είναι και ένα μήνυμα προς 
τους παίκτες οι οποίοι έχουν τονίσει πολλάκις 
ότι νιώθουν πολύ διαφορετικά όταν βλέπουν 
τις κερκίδες γεμάτες. Σήμερα λοιπόν ο κόσμος 
της ΑΕΚ πρέπει να είναι εκεί. 

Αρκετές παγίδες κρύβει η σημερινή έξο-
δος του Απόλλωνα στο ΓΣΠ όπου θα αντιμε-
τωπίσει τον Ολυμπιακό. 

Οι «κυανόλευκοι» γνωρίζουν ότι δεν θα 
έχουν εύκολη αποστολή απέναντι στους 
«μαυροπράσινους» γι’ αυτό και έχουν προε-
τοιμαστεί κατάλληλα. Η επιστροφή στις νίκες 
την προηγούμενη αγωνιστική έχει τονώσει 
τους παίκτες ψυχολογικά οι οποίοι δηλώ-
νουν πανέτοιμοι για τη σημερινή αναμέτρη-
ση. 

Ο Γερμανός προπονητής Αλεξάντερ Τσόρ-
νιγκερ έχει μελετήσει αρκετά τον σημερινό 
αντίπαλο και τις προηγούμενες ημέρες κα-
τέστρωσε τα πλάνα του ώστε η ομάδα του 

να φύγει από τη Λευκωσία με τους τρεις 
βαθμούς. Φρόντισε παράλληλα να τονίσει 
στους παίκτες του ότι χρειάζεται υπομονή 
και συγκέντρωση από πλευράς τους στη ση-
μερινή αναμέτρηση. Τους ζήτησε παράλληλα 
να ακολουθήσουν το πλάνο του πιστά και να 
δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Είναι 
πολύ σημαντικό να καταφέρει να 
φύγει ο Απόλλωνας από τη Λευ-
κωσία με τους τρεις βαθμούς, 
με δεδομένο ότι ακολουθούν 
δύο φαινομενικά εύκολα παι-
χνίδια. 

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο 
Γερμανός προπονητής δεν υπο-

λογίζει στις υπηρεσίες των Αλεσάμι, Τζουμ 
και Μάρκοβιτς.

Ο αντικαταστάτης του Αλεσάμι κατά πάσα 
πιθανότητα θα είναι ο Χαμάς και λογικά θα 
αποτελέσει και τη μοναδική αλλαγή σε σχέση 
με την ενδεκάδα που παρέταξε την περασμέ-

νη βδομάδα. Από τη στιγμή που η ομάδα 
δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι 

στην Πάφο και έφτασε στη νίκη, 
τότε δεν προκύπτει λόγος να 
αλλάξει η συγκεκριμένη συ-
νταγή. Άλλωστε υπάρχει και 
ο άγραφος κανόνας στο ποδό-
σφαιρο που λέει ότι «ενδεκάδα 

που κερδίζει δεν αλλάζει».

Έξοδος με αρκετές παγίδες για τον Απόλλωνα
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PrimeTel1 HD

16:20 Πρωτάθλημα Cyta: Pre Game (Ζ)

17:00 Πρωτάθλημα Cyta: ΑΕΚ - Εθνικός Άχνας (Ζ)

19:00 Πρωτάθλημα Cyta: Post Game (Ζ)

PrimeTel2 HD

15:00 Ισπανικό πρωτάθλημα: Κάντιθ - Μαγιόρκα (Ζ)

17:15 Ισπανικό πρωτάθλημα: Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπέτις (Ζ)

19:30 Ισπανικό πρωτάθλημα: Χετάφε - Εσπανιόλ (Ζ)

22:00 Ισπανικό πρωτάθλημα: Σοσιεδάδ - Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ζ)

PrimeTel3 HD

15:00 Σούπερ Λιγκ: Λαμία - Ατρόμητος (Ζ)

17:15 Σούπερ Λιγκ: Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (Ζ)

19:30 Σούπερ Λιγκ: ΑΕΚ - Άρης (Ζ)

Cablenetsports1 HD

14:30 Β’ Κατηγορία: Ερμής Αραδίππου - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών 

(Ζ)

Cablenetsports2 HD

14:30 Βελγικό πρωτάθλημα: Ζούλτε Βάρεγκεμ - Γκενκ (Ζ)

01:15 Πρωτάθλημα Αργεντινής: Εστουντιάντες - Ρίβερ Πλέιτ (Ζ)

Cytavision Sports1 HD (κανάλια 201/ 501)

18:00 Πρωτάθλημα Cyta: Ώρα για μπάλα/ εκπομπή (Ζ)

19:00 Πρωτάθλημα Cyta: Ολυμπιακός - Απόλλων (Ζ)

21:00 Goal n Roll: Αθλητική εκπομπή (Ζ)

Cytavision Sports2 HD (κανάλια 202/ 502)

11:00 Γυναικείο ποδόσφαιρο (Α’ Κατηγορία): Απόλλων Ladies - 

Λακατάμεια F.C. (Ζ)

Cytavision Sports3 HD (κανάλια 203/ 503)

16:00 Πρέμιερ Λιγκ: Νόριτς - Λιντς (Ζ)

18:30 Πρέμιερ Λιγκ: Άστον Βίλα - Γουέστ Χαμ (Ζ)

Cytavision Sports4 HD (κανάλια 204/ 504)

13:30 Ιταλικό πρωτάθλημα: Ίντερ - Ουντινέζε (Ζ)

16:00 Ιταλικό πρωτάθλημα: Φιορεντίνα - Σπέτσια (Ζ)

19:00 Ιταλικό πρωτάθλημα: Σαλερνιτάνα - Νάπολι (Ζ)

21:45 Ιταλικό πρωτάθλημα: Ρόμα - Μίλαν (Ζ)

Cytavision Sports5 HD (κανάλια 205/ 505)

15:00 Τένις (τουρνουά ATP 500): Βιέννη/ τελικός (Ζ)

Cytavision Sports6 HD (κανάλια 206/ 506)

13:15 Ολλανδικό πρωτάθλημα: Σπάρτα Ρότερνταμ - Φέγενορντ (Ζ)

16:00 Ιταλικό πρωτάθλημα: Σασουόλο - Έμπολι (Ζ)

Cytavision Sports7 HD (κανάλια 207/ 507)

16:00 Ιταλικό πρωτάθλημα: Τζένοα - Βενέτσια (Ζ)

Novasports Start

18:05 Γαλλικό πρωτάθλημα: Μπρεστ - Μονακό (Ζ)

Novasports Prime

18:00 Η ώρα των πρωταθλητών: Εκπομπή (Ζ)

19:30 Σούπερ Λιγκ: ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Τρίπολης (Ζ)

21:30 Η ώρα των πρωταθλητών: Εκπομπή (Ζ)

Novasports2

14:00 Γαλλικό πρωτάθλημα: Ανζέ - Νις (Ζ)

21:45 Γαλλικό πρωτάθλημα: Κλερμόν - Μαρσέιγ (Ζ)

Novasports3

14:30 Γερμανία (Β’ Κατηγορία): Ίγκολσταντ - Ρέγκενσμπουργκ (Ζ)

16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα: Άουγκσμπουργκ - Στουτγκάρδη (Ζ)

18:30 Γερμανικό πρωτάθλημα: Μπορούσια Γκλάντμπαχτ - Μπό-

χουμ (Ζ)

Novasports4

21:45 Μπάσκετ (ιταλικό πρωτάθλημα): Τρεβίζο - Βαρέζε (Ζ)

Με την ίδια συνταγή
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα τον 

Απόλλωνα στο ΓΣΠ και θέλει να παραμείνει 
σε τροχιά επιτυχιών. Οι «μαυροπράσινοι» ξέ-
ρουν πολύ καλά ότι έχουν επικίνδυνη απο-
στολή, όμως από την άλλη είναι αποφασισμέ-
νοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για 
να πετύχουν το τρίποντο. Ο Γιώργος Πετρά-
κης προετοίμασε την ομάδα στον καλύτερο 
δυνατό βαθμό με στόχο η ομάδα του να φτά-
σει στην 4η φετινή της νίκη και έτσι να δια-
τηρηθεί στα ψηλά της βαθμολογίας. Μάλιστα, 
με ενδεχόμενη νίκη θα έχει τη δυνατότητα να 
μειώσει τη διαφορά στον ένα βαθ-
μό από τον σημερινό αντίπαλο. 
Ο Ολυμπιακός έδειξε και τη 
φετινή σεζόν ότι μπορεί να 
κοιτάξει στα μάτια κάθε 
αντίπαλο και αυτό ανα-
μένεται ότι θα πράξει και 
σήμερα. 

Στο αγωνιστικό κομμάτι 
ο Γιώργος Πετράκης δεν θα 

έχει στη διάθεσή του τον τραυματία Γουα-
κάσο, ενώ η συμμετοχή του Μουκτάρη στην 
αποστολή θα κριθεί την τελευταία στιγμή. 
Από κει και πέρα ο Ελλαδίτης τεχνικός δεν 
αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές σε ό,τι 
αφορά το σύστημα με το οποίο αγωνίζεται η 
ομάδα, αφού μέχρι στιγμής διαφάνηκε ότι της 
ταιριάζει γάντι. Με τριάδα στην άμυνα και με 
σφιχτό κέντρο ο Ολυμπιακός βάζει δύσκολα 
σε κάθε ομάδα με την τριάδα στην επίθεση να 
είναι πάντα επικίνδυνη. 

Στο τέρμα θα βρίσκεται ο Μολ. Την τριάδα 
στα στόπερ θα αποτελέσουν οι Μποβέ-

δα, Ντιανέ και Σαμπίνια, ενώ στη 
μεσαία γραμμή θα πάρουν θέση 

οι Νάνι και Σαρφό, έχοντας 
στα πλάγια τους Μανρίκε και 
Κυριάκου.

Στα άκρα της επίθεσης 
θα αγωνιστούν οι Σάλι και 

Πεχλιβάνης, με τον Γουίλσον 
στην κορυφή.

ΕΘΝΙΚΟΣ

Το απόλυτο αουτσάιντερ
Με την ταμπέλα του απόλυτου αουτσάι-

ντερ πάει στην Αρένα ο Εθνικός, αλλά με 
στόχο την έκπληξη και το θετικό αποτέ-
λεσμα κόντρα στην ΑΕΚ. Η αποστολή του 
Εθνικού είναι πάρα πολύ δύσκολη αφού 
είναι τελευταίος στη βαθμολογία και θα 
αντιμετωπίσει την πρωτοπόρο του πρωτα-
θλήματος. Ωστόσο, αυτό δεν τον εμποδίζει 
από το να ελπίζει ακόμη και στο διπλό και 
την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Στα 
δύο του τελευταία παιχνίδια με ΑΠΟΕΛ 
και ΑΕΛ ο Εθνικός έπαιξε καλό ποδόσφαι-
ρο, είχε καλές εμφανίσεις, η ψυχολογία 
των παικτών είναι καλή. Ο Ηλίας Χαρα-
λάμπους γνωρίζει μάλιστα πολύ καλά την 
ΑΕΚ. Ο Κύπριος τεχνικός θα παρατάξει την 
ομάδα του με ενισχυμένη τη μεσοαμυντικη 
του γραμμή και θα κτυπήσει στην κόντρα.

Εκτός λόγω καρτών είναι ο Περατικός. 
Ερωτηματικό είναι ο Καράουσκς. Αυτή τη 
φορά δεν αναμένονται θεαματικές αλλαγές 
στην ενδεκάδα. Θέση στο αρχικό σχήμα δι-
εκδικούν οι Κ. Ηλία και Μ. Ηλία. Έτοιμοι να 
προσφέρουν είναι και οι Αμπντουλάγιεφ, 
Ελουντού και Κουμής. Σε γνώριμα λημέρια 
επιστρέφουν οι Θ. Ιωάννου, Φλοριάν και 
Χριστοδούλου που για αυτούς υπάρχει η 
ιδιαιτερότητα αφού θα βρεθούν για πρώτη 
φορά αντιμέτωποι με την πρώην τους ομά-
δα, την ΑΕΚ.

Νίκος Μουλαζίμης

Η ΑΕΚ θέλει τη νίκη απέναντι στον Εθνικό για να μείνει στην κορυφή 



Τραγικός απολογισμός, τεράστια αναστάτωση
Επτά παιχνίδια, τέσσερις ήττες, μία ισοπα-

λία και μόλις δύο νίκες. Αυτός είναι ο τραγι-
κός απολογισμός μέχρι στιγμής της περσινής 
πρωταθλήτριας Ομόνοιας. Απολογισμός που 
έχει φέρει τεράστια αναστάτωση εντός και 
εκτός ομάδας. Οι «πράσινοι» δεν θυμίζουν σε 
καμία περίπτωση τον περσινό καλό τους εαυ-
τό. Προκύπτουν πολλά και σοβαρά προβλή-
ματα στο αγωνιστικό κομμάτι, τα οποία δεν 
έχουν διορθωθεί. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε 
ότι η ομάδα δέχθηκε δεύτερη διαδοχική ήττα 
στο πρωτάθλημα. Και αν αναλογιστεί κανείς 
την ήττα από τη Βασιλεία, το κακό έχει τριτώ-
σει. Ο Χένινγκ Μπεργκ ανέλαβε πλήρως την 
ευθύνη για την κακή κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται η ομάδα. Ο Νορβηγός αποδίδει την 
κακή αγωνιστική παρουσία της ομάδας του 
στο ότι δεν βρίσκεται σε περσινά επίπεδα. 

Ευθύνη δική του σαφέστατα όλο αυτό, όμως 
δεν είναι αρκετό αυτό. Ο ίδιος μπορεί να πι-
στεύει ότι η ομάδα του θα ανακάμψει, αλλά 
με όλα όσα βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο 
πολύ δύσκολα θα προκύψει κάτι τέτοιο. Γιατί 
δεν ήταν μόνο στον προχθεσινό αγώνα που 
η ομάδα ήταν κακή. Είναι μία σειρά αγώνων 
από την αρχή της σεζόν σε Κύπρο και Ευρώπη 
που παρουσιάζονται αδυναμίες, πλην ελαχί-
στων εξαιρέσεων. Κάνοντας μία γρήγορη ανα-
σκόπηση μπορεί κάποιος να βρει δικαιολογίες 
για τα όσα συμβαίνουν. Η προετοιμασία δεν 
έγινε όπως θα έπρεπε (απουσία διεθνών και 
κορονοϊός), η απουσία παικτών που έφυγαν 
ή είναι τραυματίες είναι εμφανής και η μέτρια 
απόδοση παικτών που πέρσι ήταν στην πρώ-
τη γραμμή. Όπως και να έχει όμως, η διόρθω-
ση της όλης κατάστασης επιβάλλεται. Μέχρι 

στιγμής, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Η υπεράσπιση 
του τίτλου άρχισε να ξεθωριάζει παρά το ότι 
ο Νορβηγός τεχνικός πιστεύει το αντίθετο. Η 
Ομόνοια δεν πείθει με τις εμφανίσεις της 
ότι μπορεί να κάνει κάτι διαφορετι-
κό. Ο κόσμος δικαιολογημένα άρ-
χισε να ζητά να ληφθούν σκλη-
ρές αποφάσεις.

Εκείνο όμως που έχει ση-
μασία είναι η ομάδα να βρει 
το δρόμο της. Μέχρι στιγμής 
έχει αποπροσανατολιστεί. Έχει 
χάσει την πορεία της ευρισκό-
μενη σε επικίνδυνα μονοπάτια που 
δείχνουν να οδηγούν σε αδιέξοδο. Οι 
άμεσα υπεύθυνοι χρειάζεται να βρουν με νη-
φαλιότητα και ψυχραιμία τις λύσεις πριν να 
είναι πολύ αργά. 

Πολλά είναι τα οφέλη που έχει αποκο-
μίσει η Ανόρθωση με τη νίκη της επί της 
Ομόνοιας το βράδυ της περασμένης Πα-
ρασκευής. Οφέλη που είναι αρκούντως 
απαραίτητα για τη μετέπειτα πορεία της 
ομάδας στο πρωτάθλημα. Η νίκη πρόσθεσε 
τρεις βαθμούς στη μέχρι τώρα συγκομιδή 
της που είναι πολύ απαραίτητοι έτσι ώστε 
να κρατηθεί κοντά στην κορυφή. Επι-
πλέον, η ψυχολογία της ομάδας 
έχει ανέβει κατακόρυφα και 
ήταν απαραίτητη αφού το 
κλίμα δεν ήταν και ιδιαί-
τερα καλό μετά την ήττα 
από την ΑΕΚ. Πέραν 
αυτού κέρδισε εκτός 
έδρας ντέρμπι που έχει 
τη δική του σημασία. Η 
Ανόρθωση με τη νίκη της 
μπορεί να βλέπει το μέλλον 

με αισιοδοξία. Φτάνει όμως να έχει συνέ-
πεια στα θετικά αποτελέσματα. Ακολου-
θούν πολύ δύσκολα παιχνίδια μέχρι την 
ολοκλήρωση του α’ γύρου του πρωταθλή-
ματος και στην Ανόρθωση ευελπιστούν ότι 
θα πάρουν όσους περισσότερους βαθμούς 
μπορούν και ακολούθως θα κάνουν τη 
σούμα. Στον προχθεσινό αγώνα η ομάδα 

είχε βελτιωμένη αγωνιστική εικόνα 
και αυτό ικανοποίησε τους πά-

ντες, ενώ έστειλε και μήνυ-
μα προς όλους όσοι την 

αμφισβητούν. Πέτυχε το 
τέρμα και στη συνέχεια 
διαχειρίστηκε ορθά το 
υπέρ της αποτέλεσμα. 
Μπορεί να κινδύνεψε 

σε κάποιες περιπτώσεις, 
αλλά θα μπορούσε και η 

ίδια να πετύχει και άλλο 

τέρμα. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι 
η νίκη που συνδυάστηκε με καλή εμφάνι-
ση. Ο στόχος επιτεύχθηκε για τη βαρωσιώ-
τικη ομάδα και με το παραπάνω μάλιστα. 

Στην Ανόρθωση αφήνουν πίσω τους τα 
όσα έχουν συμβεί προχθές και επικεντρώ-
νονται στο παιχνίδι της Πέμπτης στην 
Εσθονία. Θα αντιμετωπίσουν τη Φλόρα 
Ταλίν με στόχο να πετύχουν την πρώ-
τη νίκη στον όμιλο που συμμετέχουν στο 
Κόνφερενς Λιγκ. Ο Τιμούρ Κετσπάγια θέ-
λει όσο κανείς άλλος να δει την ομάδα του 
να πετυχαίνει το πρώτο της ευρωπαϊκό 
τρίποντο για φέτος. Στο αγωνιστικό κομ-
μάτι θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες 
αν ο Λάφερτι θα μπορέσει να είναι στην 
αποστολή της ομάδας. Από τον προχθεσινό 
αγώνα στο ΓΣΠ δεν φάνηκε να προκύπτει 
οποιοδήποτε πρόβλημα με κάποιον ποδο-
σφαιριστή.

Πολλά τα οφέλη που αποκόμισε η Ανόρθωση

Θα ακούσει και θα πράξει 
αναλόγως

Ο πρόεδρος της Ομόνοιας, Σταύ-
ρος Παπασταύρου, είδε διά ζώσης 
την ήττα της ομάδας του από την 
Ανόρθωση. Είδε την κακή αγωνι-
στική εικόνα του «τριφυλλιού» και 
ένιωσε την αντίδραση του κόσμου. 

Πλέον, ο ίδιος καλείται να λά-
βει αποφάσεις που θα επα-

ναφέρουν την ομάδα στον 
σωστό δρόμο. Πρωτί-
στως θα ακούσει τους 
υπεύθυνους του ποδο-
σφαιρικού τμήματος. 
Τον αθλητικό διευθυ-

ντή, Νεόφυτο Λάρκου, 
τον προπονητή Χένινγκ 

Μπεργκ, ενώ ήδη ενημερώ-
νεται και από τον στενό του συ-

νεργάτη, Δημήτρη Γρηγόρη, για όλα 
όσα αφορούν το διοικητικό και όχι 
μόνο κομμάτι. 

Αφού ακούσει όλους αυτούς, 
θα λάβει αποφάσεις και θα πράξει 
αναλόγως. Η κάθοδός του στο νησί 
μας ήταν προγραμματισμένη αφού 
υπάρχουν και άλλα ζητήματα που 
πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Δεν είναι 
μόνο το αγωνιστικό, αλλά και τα 
όσα έχουν ήδη γίνει γνωστά εδώ 
και καιρό για πώληση των μετοχών 
του στον Τζον Χριστοδούλου. Σαφώς 
και στο συγκεκριμένο κομμάτι ανα-
μένεται να υπάρξουν συζητήσεις με 
τη Διοίκηση του σωματείου που έχει 
σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει 
στην πιθανή αλλαγή ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος του ποδοσφαιρικού τμή-
ματος. Η δουλειά που έχει ενώπιόν 
του ο Σταύρος Παπασταύρου είναι 
αρκετή και οι αποφάσεις που τυχόν 
θα λάβει θα πρέπει να είναι προς τη 
σωστή κατεύθυνση. Ο ίδιος πάντως 
θα προτιμούσε τα πράγματα να ήταν 
διαφορετικά, αλλά τα μεγάλα καρά-
βια έχουν και μεγάλες φουρτούνες. 

Αναμονή λοιπόν για όλα όσα θα 
προκύψουν τις επόμενες ημέρες στο 
οικοδόμημα της Ομόνοιας.  

ΠΑΕΕΚ

Έτοιμη για νέα επιτυχία
Η ΠΑΕΕΚ ολοκληρώνει σήμερα την προε-

τοιμασία της ενόψει της αυριανής αναμέτρη-
σης με την Πάφο στο «Στέλιος Κυριακίδης». 
Στόχος της προσφυγικής ομάδας το βαθμο-
λογικό κέρδος, έτσι ώστε να μην πάει στα 

σκουπίδια η τεράστια νίκη 
που πέτυχε την προηγού-
μενη αγωνιστική επί της 
Ομόνοιας. Σαφώς και είναι 
δύσκολο το έργο που θα έχει 
απέναντι στην Πάφο και θα 
χρειαστεί από τους παίκτες 

του Μάκη Σεργίδη σε άλλο ένα παιχνίδι να 
καταθέσουν ψυχή και πάθος. Η προσφυγική 
ομάδα έδειξε ότι δεν υπολογίζει αντίπαλο και 
έδρα. Ο Κύπριος τεχνικός μελέτησε διεξοδι-
κά την αυριανή αντίπαλο και έχει ήδη κατα-
στρώσει τα πλάνα του που θα οδηγήσουν την 
ομάδα του σε άλλη μία νέα επιτυχία.

Πολύ σοβαρά τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η Ομόνοια
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Μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις 
χθες Δόξα και ΑΠΟΕΛ στο παιχνίδι των ανα-
τροπών που διεξήχθη στο Μακάρειο στάδιο 
στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρω-
ταθλήματος Cyta. Το ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε 
με τον Σάβιτς, με τη Δόξα να φέρνει τα κάτω 
πάνω και να παίρνει προβάδισμα στο σκορ με 
τα τέρματα των Σαντίκ από τα έντεκα βήματα 
και τον Μπαλντέ. Το ΑΠΟΕΛ κατάφερε στο 
85’ με αυτογκόλ του Τιτζανί να πάρει το βαθ-
μό της ισοπαλίας.

Πολύ δυνατά μπήκε στο παιχνίδι το ΑΠΟ-
ΕΛ και είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. 
Οι «γαλαζοκίτρινοι» είχαν αρκετή διάθεση και 
όρεξη, πίεσαν ασφυκτικά την άμυνα της Δό-
ξας και κατάφεραν να φτάσουν στο τέρμα.

Μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Σάβιτς πή-
δηξε πιο ψηλά από όλους και με καρφωτή 
κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η όλη 
φάση εξετάστηκε από το VAR και διαπιστώ-
θηκε ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή. 

Το ΑΠΟΕΛ συνέχισε να έχει την πρωτο-
βουλία των κινήσεων και να δημιουργεί επι-
κίνδυνες καταστάσεις μπροστά από την εστία 
των φιλοξενουμένων. 

Εκεί που όλα έδειχναν ότι αν μία ομάδα 
θα μπορούσε να σκοράρει ήταν το ΑΠΟΕΛ, η 

Δόξα πέτυχε την ισοφάριση. Στην πρώτη της 
ουσιαστικά επίσκεψη στην εστία του ΑΠΟΕΛ, 
ο Βινίσιους έκανε την παράβαση πάνω στον 
Μπαλντέ και ο διαιτητής υπέδειξε το πέναλτι.

≈Την εκτέλεση ανέλαβε ο Σαντίκ που δεν 
λάθεψε και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Το 
ΑΠΟΕΛ φάνηκε να επηρεάζεται από το τέρμα 
που δέχθηκε, με τη Δόξα να ελέγχει το παι-
χνίδι. Μάλιστα, η προσφυγική ομάδα έφτα-
σε και σε δεύτερο τέρμα κάνοντας την ολική 
ανατροπή.

Στο 44’ ο Μπαλντέ από πλάγια στην περιο-
χή έκανε το σουτ νικώντας τον Σκουφέτ που 
δέχθηκε το τέρμα από την κλειστή του γωνιά. 

Το ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο λεπτό των καθυστε-
ρήσεων θα μπορούσε να φέρει το παιχνίδι 
στα ίσα, αλλά ο Νατέλ μέσα από τη μικρή πε-
ριοχή δεν βρήκε την μπάλα. 

Εντελώς διαφορετική η εικόνα στην επα-
νάληψη του αγώνα, αφού ο ρυθμός έπεσε 
κατακόρυφα με αποτέλεσμα να μη δημιουρ-
γηθούν αρκετές φάσεις. 

Μάλιστα, υπήρξαν πολλά σκληρά μαρκα-
ρίσματα που ανάγκασαν τον διαιτητή να δεί-
ξει αρκετές κίτρινες κάρτες. Το ΑΠΟΕΛ στο 
63’ σκόραρε με τον Σόουζα, αλλά η φάση 
ελέγχθηκε από το VAR, καθώς στην αρχική 
πάσα που έκανε ο Νατέλ βρήκε τον Κβιλιτάια 
σε θέση οφσάιντ. 

Το ΑΠΟΕΛ προς το τέλος του αγώνα άσκη-
σε τρομερή πίεση και βρήκε την ισοφάριση 
στο 85’ με αυτογκόλ του Τιτζανί. 

Μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Καρώ έκανε 
την πρώτη κεφαλιά και ο Τιτζανί στην προ-
σπάθεια του να διώξει την μπάλα, άθελα του 
την έστειλε στα δίκτυα της δικής του ομάδας.

Η Δόξα στο έκτο λεπτό των καθυστερή-
σεων είχε καλή ευκαιρία με τον Σαντίκ που 
έκανε το σουτ από το ύψος της μικρής πε-
ριοχής αλλά η μπάλα σταμάτησε σε σώματα 
αμυνομένων.  Έτσι το 2-2 έμεινε μέχρι τέλους.  
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ΔΟΞΑ: 
Σισκόφσκι, Αντενόν, 

Ασαμόα, Σαντίκ, 
Λαφράνς, Μπαλντέ (84’ 
Σάσι), Αντάμοβιτς (71’ 
Καλλής), Τραϊτσέφσκι, 

Στυλιανού (71’ Τιτζανί), 
Καραμανώλης (35’ 
Κοβάσεβιτς), Μέσκα
Σκόρερ: 30’ (πεν.) 

Σαντίκ, 44’ Μπαλντέ, 
85’ (αυτ.) Τιτζανί

Κίτρινες: Μπαλντέ, 
Σαντίκ, Αντάμοβιτς, 
Μέσκα, Κοβάσεβιτς, 

Τραϊτσέφσκι
Κόκκινες: - 
Διαιτητές: 

Κωνσταντίνος Φωτίου 
(Ιωάννης Λαζάρου, 

Κυριάκος Σωκράτους), 
VAR: Miguel Azevedo, 

AVAR: Ευαγόρας 
Ευαγόρου

ΑΠΟΕΛ:  
Σκουφέτ, Καρώ, 

Βινίσιους, Σάβιτς, 
Θεοδώρου (52’ 

Ντιαβαρά), Ζαμπάλα, 
Λούντεμο, Σόουζα, 

Εντογκαλά (76’ 
Εφραίμ), Νατέλ 

(76’ Κατσαντώνης), 
Κβιλιτάια

Σκόρερ: 15’ Σάβιτς
Κίτρινες: Βινίσιους, 
Σάβιτς, Θεοδώρου, 

Νατέλ
Κόκκινες: -

15’
ΓΚΟΛ. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο 
Σάβιτς έκανε τη δυνατή κεφαλιά και 
με τη βοήθεια του δοκαριού έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα. Πέρασε η μπάλα 
τη γραμμή μετά και την εξέταση της 
φάσης από το VAR. 

28’ 
Πέναλτι για τη Δόξα σε παράβαση του 
Βινίσιους πάνω στον Μπαλντέ.

30’
ΓΚΟΛ. Ο Σαντίκ ανέλαβε την εκτέλεση 
και δεν λάθεψε φέρνοντας το παιχνίδι 
στα ίσα. 

33’
Σέντρα του Νατέλ στην περιοχή, ο 
Σόουζα μόνος έκανε την κεφαλιά, αλλά 
ο Σισκόφκσι μάζεψε εύκολα την μπάλα. 

39’
Εκτέλεση κόρνερ του Μπαλντέ, ο 
Αντενόν κάνει την κεφαλιά με την 
μπάλα να περνάει έξω.

44’
ΓΚΟΛ. Ο Μπαλντέ από πλάγια στην 
περιοχή έκανε το σουτ, με την μπάλα 
να καταλήγει στα δίχτυα.

45’
Μετά από σέντρα του Ντονγκαλά στη 
μικρή περιοχή ο Νατέλ από πολύ κοντά 
δεν βρήκε μπάλα.

48’
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του 
Μπαλντέ, ο Σκουφέτ διώχνει με 
υπερένταση την μπάλα σε κόρνερ.

63’
Ακυρώνεται το γκολ που πέτυχε ο 
Λούκας Σόουζα, καθώς στην αρχική 
πάσα που έκανε ο Νατέλ βρήκε τον 
Κβιλιτάια σε θέση οφσάιντ.

75’
Μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ. 
Εκτέλεση φάουλ από Ζαμπάλα, κεφαλιά 
του Σάβιτς, με την μπάλα να περνά 
ελάχιστα έξω.

85’ 
ΓΚΟΛ. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο 
Καρώ πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο 
Τιντζιανί άθελά του έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα της ομάδας του.

96’
Ο Σαντίκ έκανε το σουτ από 
πλεονεκτική θέση, με την μπάλα να 
κοντράρει σε αμυνόμενους.

ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΝΙΚΗΤΗΣ

ΔΟΞΑ - ΑΠΟΕΛ 2-2



ΕΞ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ

σαν σήμερα

καλημέρα σας

Του
Γιώργου Χατζηαντώνη

Αποφάσεις χωρίς πανικό...
Η διαχείριση κρίσεων είναι μία σημαντική 

παράμετρος για κάθε ομάδα και κυρίως για εκεί-
νες που έχουν υψηλούς στόχους και θέλουν να 
πρωταγωνιστούν. 

Στην προκειμένη περίπτωση η Ομόνοια δια-
νύει περίοδο αγωνιστικής κάμψης με ορατό το 
ενδεχόμενο να εξελιχθεί σε κρίση. Μια λέξη η 
οποία είναι άγνωστη από τότε που ανέλαβε τα 
ηνία του ποδοσφαιρικού τμήματος ο Σταύρος 
Παπασταύρου και φυσικά ανεπιθύμητη τη δεδο-
μένη χρονική στιγμή.

Το μόνο που δεν χρειάζεται η Ομόνοια είναι 
μια κρίση εξαιτίας των αρνητικών αποτελεσμά-
των και των εμφανίσεων της ομάδας. Ο πανι-
κός είναι ο χειρότερος σύμβουλος στις δύσκολες 
στιγμές και αυτό να σχετίζεται με την κάθοδο 
του προέδρου των «πρασίνων» στο νησί μας.

Ο κ. Παπασταύρου θα επιληφθεί όλων των 
θεμάτων μαζί με τους συνεργάτες του, προκει-
μένου να διορθωθούν τα κακώς έχοντα για να 
επανέλθει η ομάδα σε επιτυχίες και στη σω-
στή πορεία. Αυτό προέχει για όλους στο «Ηλίας 

Πούλλος» και αποτελεί πυξίδα για τις επόμενες 
κινήσεις τους.

Οι όποιες αποφάσεις ληφθούν σε αυτό θα 
αποσκοπούν και εκείνο που χρειάζεται είναι κα-
θαρό μυαλό και σωστές κινήσεις. Μόνο έτσι θα 
εντοπιστούν τα ακριβή αίτια και θα διορθωθούν.

Σε αντίθετη περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος 
να γκρεμιστούν όλα όσα κτίστηκαν τα τελευταία 
2,5 χρόνια με μεθοδική δουλειά και επανέφεραν 
την Ομόνοια στην κορυφή. Και προφανώς είναι 
το μόνο που δεν θέλει ο κ. Παπασταύρου...

Απαρατήρητος
Πολλές φορές, από εδώ αυτή τη στήλη, 

έχουμε ασκήσει έντονη κριτική στη διαι-
τησία, αλλά και σε συγκεκριμένους διαι-
τητές. Δικαιολογημένα ή μη η κριτική είχε 

σκοπό τη βελτίωση της 
διαιτησίας. Πολλές φο-
ρές έχουμε δώσει και τα 
εύσημά μας σε διαιτητές 
που έκανα πολύ καλές 
διαιτησίες. Εύσημα θα 
δώσουμε και σήμερα 
στον διαιτητή Βασίλη 
Δημητρίου, που πέρα-

σε απαρατήρητος στο προχθεσινό ντέρμπι 
Ομόνοια - Ανόρθωση. Παιχνίδι που ήταν 
«καυτό» για κάθε διαιτητή. Ο Βασίλης Δη-
μητρίου όμως κατάφερε και βγήκε αλώβη-
τος και μαζί του η κυπριακή διαιτησία. Το 
έχουμε γράψει και στο παρελθόν. Ο Βασί-
λης Δημητρίου είναι εκ των κορυφαίων, αν 
όχι ο κορυφαίος της κυπριακής διαιτησίας 
τη δεδομένη χρονική στιγμή. Όταν θέλει, 
δεν ασχολείται κανείς μαζί του.

Φανατικός

Γίνεται... χαμός
Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εξελίσ-

σεται το πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας, 
αφού αρκετές είναι οι ομάδες που βρίσκο-
νται κοντά στην κορυφή έπειτα από έξι 
αγωνιστικές. 

Θυμίζουμε ότι στο τέλος της περιόδου 
θα ανέβουν στην Α’ Κατηγορία τέσσερις 
ομάδες. Αυτό το στοιχείο κάνει ακόμα πιο 
ενδιαφέρον το πρωτάθλημα και δημιουρ-
γεί μεγαλύτερη αγωνία ενόψει της συνέ-
χειας. Και αν στο παρελθόν δυσκολευόμα-
σταν να βρούμε τις ομάδες που θέλουν και 
θα διεκδικήσουν την άνοδο, η φετινή χρο-
νιά είναι εντελώς διαφορετική. Υπάρχουν 
πολύ καλές ομάδες και κανένα αποτέλεσμα 
δεν μπορεί να ξαφνιάσει.

 Όσοι θέλουν να παίξουν στη μεγάλη 
κατηγορία την επόμενη περίοδο, θα πρέπει 
να... ιδρώσουν πολύ. Άλλωστε αυτό είναι 
κάτι το οποίο είδαμε να συμβαίνει στην 
έως τώρα διαδρομή.

Κόκορας

n Η Ομόνοια δεν ξεκίνησε καλά το πρωτάθλη-
μα. Η 10η θέση με απολογισμό 2 νίκες, 1 
ισοπαλία, 4 ήττες και σύνολο βαθμών 7, με 
αρνητικό συντελεστή τερμάτων (5 υπέρ και 
7 κατά) είναι αριθμοί που λένε την αλήθεια, 
χωρίς σάλτσα.

n Όσο για την ομάδα παραμένει μέχρι στιγμής 
στα… ρηχά, με ελάχιστες εξαιρέσεις και η ει-
κόνα της δεν παραπέμπει σε πρωταθλήτρια 
που διεκδικεί υπεράσπιση των κεκτημένων.

n Φυσιολογικά, λοιπόν, άρχισαν τα... όργανα 
τόσο από κάποιους οπαδούς του «τριφυλ-
λιού» όσο και από μερίδα των ΜΜΕ.

n Με κύριο αποδέκτη της κριτικής τον Χένινγκ 
Μπεργκ, καθότι τυγχάνει να είναι ο προπο-

νητής και κατ’ επέκταση ο υπεύθυνος για την 
εικόνα της ομάδας.

n Σε περιπτώσεις μεγάλων ομάδων που δεν πάνε 
καλά πάντα βρίσκονται ένα σωρό επικριτές.

n Ο ένας το κοντό του κι ο άλλος το μακρύ του, 
δηλαδή... Μεταξύ των όσων αναγράφονται 
σε αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύ-
ωσης υπάρχουν και ακραίες τοποθετήσεις, 
που υποστηρίζουν πως ο Νορβηγός πρέπει 
να φύγει!

n Αυτή κι αν είναι «σοβαρή» προσέγγιση, κυρίες 
και κύριοι. Μεταξύ μας τι έκανε ο Μπεργκ και 
μένει στο απυρόβλητο;

n Πήρε μια ομάδα διαλυμένη και την οδήγησε 
σε συμμετοχή στο Τσάμπιονς Λιγκ και στους 

ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ τον πρώτο χρόνο 
και την ανέδειξε πρωταθλήτρια, με δεύτερη 
συμμετοχή σε ομίλους του Κόνφερενς Λιγκ 
τον δεύτερο.

n Σιγά τα ωά! Να φύγει, λοιπόν, ο Νορβηγός 
μπας και δει άσπρη μέρα η Ομόνοια.

n Κάτι τέτοια φανερώνουν αχαριστία και δεν εί-
ναι σωστό ούτε για τον Μπεργκ, αλλά και την 
Ομόνοια των τελευταίων χρόνων γενικότερα.

n Η κριτική ποτέ δεν βλάπτει, νοουμένου ότι δεν 
ξεφεύγει από τα όρια, γίνεται καλόπιστα, στη-
ρίζεται σε επιχειρήματα και δεν ισοπεδώνει 
τα πάντα και τους πάντες. Όσο για τη σούμα 
θα γίνει στο τέλος...

Άσχημος

Αποφάσεις για να διορθωθούν τα κακώς έχοντα
Θα πρέπει να κάνουν εις βάθος συζήτηση όλοι όσοι βρίσκονται στη φωτογραφία γιατί η Ομόνοια πάει από το κακό στο 
χειρότερο. Χρειάζονται επειγόντως λύσεις.

Γλυκιές «αλχημείες»...
Όχι, δεν αναφερόμαστε στην εκπομπή του γνωστού ζαχα-

ροπλάστη Στέλιου Παρλιάρου, αλλά στον Αλεξάντερ Τσόρνι-
γκερ... Ο προπονητής του Απόλλωνα δοκίμασε αρκετά ντουέτα 
στο κέντρο της άμυνας και προς το παρόν φαίνεται πως κατέ-
ληξε στους Βαλεντίν Ρομπέρζ και Φάνο Κατελάρη. Ο έμπειρος 
Γάλλος ήταν εξαρχής βασική επιλογή, ενώ ο Κύπριος διεθνής 
αγωνίζεται εξ ανάγκης στη θέση. Παρά την καλή παρουσία του 
Μαλεκκίδη στο ντέρμπι με την Ομόνοια ο Γερμανός επέλεξε 
τον Κατελάρη στον αγώνα με την Πάφο και εκ των πραγμά-
των δικαιώθηκε. Όσο για τον Βούκασιν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος 
θεωρείται αμυντικός υψηλών προδιαγραφών, δεν είναι ακόμα 
απόλυτα έτοιμος. Κάπως έτσι οι «αλχημείες» του Τσόρνιγκερ 
αποδεικνύονται γλυκιές για τη λεμεσιανή ομάδα, που κέρδισε 
παίκτη για τη θέση.

Κουτσομπόλης

2010: 
Ιστορικός δρόμος
Διεξάχθηκε ο 28ος Κλασικός 
Μαραθώνιος παράλληλα με τον 
εορτασμό της επετείου των 2.500 
χρόνων από τη Μάχη του Μα-
ραθώνα, με τη συμμετοχή πέραν 
των 22.000 δρομέων.

2001: 
Υπέκυψε η Cavagnaud
H 31χρονη Γαλλίδα πρωταθλή-
τρια του σκι Regine Cavagnaud 
απεβίωσε δύο ημέρες μετά από 
δυστύχημα που είχε κατά τη 
διάρκεια προπόνησης στις αυ-
στριακές Άλπεις.

2000: 
Ο πρώτος ξένος
Ο Sven Goran Eriksson έγινε ο 
πρώτος ξένος προπονητής στην 
ιστορία που προσελήφθη στον 
πάγκο της Εθνικής Αγγλίας. Ανέ-
λαβε καθήκοντα στις 9/1/2001, 
αφού παραιτήθηκε από τη 
Λάτσιο.

1999: 
Μοιραία σύγκρουση
Ο 24χρονος Καναδός οδηγός 
Greg Moore άφησε την τελευταία 
του πνοή στο νοσοκομείο Loma 
Linda όπου μεταφέρθηκε με 
βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώ-
σεις ύστερα από σύγκρουση στο 
Πρωτάθλημα Marlboro 500 στη 
Φοντάνα της Καλιφόρνια.

1999: 
Διατήρησε τα σκήπτρα
Στο τελευταίο Grand Prix της 
χρονιάς στη Suzuka της Ιαπωνί-
ας, ο Mika Hakkinen με McLaren 
Mercedes τερμάτισε πρώτος 
και αναδείχθηκε για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά παγκόσμι-
ος πρωταθλητής με διαφορά 2 
βαθμών από τον δεύτερο Eddie 
Irvine, που τερμάτισε 3ος.

1973: 
Ελληνικό χρώμα
Η Μεικτή Ευρώπης εξήλθε ισό-
παλη 4-4 με τη Μεικτή Αμερικής 
στη Βαρκελώνη. Με την Ευρώπη 
αγωνίστηκαν για πρώτη φορά 
Έλληνες παίκτες: στο 63’ ο Μή-
τσος Δημητρίου και στο 70’ ο Άν-
θιμος Καψής (και οι δύο παίκτες 
του ΠΑΟ) αντικατέστησαν τους 
Σολ και Πάβλοβιτς αντίστοιχα. 
Οι Αμερικανοί επικράτησαν στα 
πέναλτι με 7-6.

1927: 
Και εγένετο ΠΟΚ
Ιδρύθηκε ο ΠΟΚ (Ποδοσφαιρικός 
Όμιλος Κέντρου) από σύμπραξη 
των τριών μεγάλων ποδοσφαιρι-
κών ομάδων της Αθήνας (ΠΑΟ, 
ΟΣΦΠ, ΑΕΚ), με αφορμή την 
τιμωρία των «ερυθρόλευκων» 
από την ΕΠΟ. Παρ’ όλο που η 
τιμωρία ίσχυσε μόνο ένα χρόνο 
ο ΠΟΚ συνέχισε τη διοργάνωση 
Κυπέλλων (Πάσχα, Χριστούγεν-
να), αλλά και αγώνων με ομάδες 
του εξωτερικού.
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Απάντηση στις επιθέσεις του Γενικού Ελεγκτή  
κατά του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου

Στο αίτημα του Γενικού Ελεγκτή προς τον 
ΟΑΥ για στοιχεία που θα του επιτρέπουν να 
ελέγξει τη συνεργασία του με το Γερμανικό 
Ογκολογικό Κέντρο, κοινοποιώντας μάλιστα το 
αίτημά του στο Κοινοβούλιο, απάντησε με ανα-
κοίνωση ο Κίκης Καζαμίας, τέως πρόεδρος του 
ΓΟΚ και μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου.

Σημειώνει ο Κ. Καζαμίας ότι δεν είναι η πρώ-
τη φορά που ο Γ. Ελεγκτής ασχολείται με το ΓΟΚ 
και δεν είναι η πρώτη φορά που διαψεύσθηκε 
πανηγυρικά, για να συμπληρώσει: «Η συνεργα-
σία του Υπουργείου Υγείας με το ΓΟΚ απέφερε 
ουσιαστικό οικονομικό όφελος προς το κράτος, 
αλλά κυρίως μέγιστη ιατρική εξυπηρέτηση και 
χρηματική εξοικονόμηση εκατομμυρίων ευρώ 
σε χιλιάδες ογκολογικούς ασθενείς, καθώς επί-
σης εξοικονόμηση χιλιάδων ωρών εργασίας σε 
ασθενείς και συνοδούς τους. 

Υπενθυμίζω ότι το ΓΟΚ ήταν το πρώτο εξει-
δικευμένο ιδιωτικό νοσηλευτήριο που πολύ 
έγκαιρα εξέφρασε δημόσια την έντονη στήριξή 
του προς το ΓεΣΥ από την Α’ φάση, όταν άλλοι 
το πυροβολούσαν και άλλοι του έβαζαν τρικλο-
ποδιές. Η συνεργασία του Κέντρου με τον ΟΑΥ 
είναι πολύ καλή, προς αμοιβαίο όφελος, αλλά 
προφανώς και κυρίως των ασθενών. Η αμοιβή 
που καταβάλλει ο ΟΑΥ στο ΓΟΚ δεν είναι χα-
ριστική και βασίζεται στον κατάλογο αμοιβής 
που ισχύει για τις ίδιες υπηρεσίες και για άλλα 
νοσηλευτήρια, όπως είναι π.χ. το ΟΚΤΚ, άσχετα 
από το γεγονός ότι αυτό απολαμβάνει επιπρό-
σθετα ετήσια κρατική επιχορήγηση αρκετών 

εκατομμυρίων ευρώ.
Στις 30 Οκτωβρίου το ΓΟΚ έκλεισε τέσσερα 

χρόνια ζωής και δράσης. Ξεκίνησε με 66 άτομα 
προσωπικό και απασχολεί σήμερα 259 συνερ-
γάτες σε νέες θέσεις εργασίας που δημιούρ-
γησε. Ασχολήθηκε με περίπου οκτώ χιλιάδες 
ογκολογικά περιστατικά από τα οποία πέραν 
των τεσσάρων χιλιάδων θα έπρεπε, αν δεν λει-
τουργούσε το ΓΟΚ, να παραπεμφθούν και να 
αποσταλούν στο εξωτερικό για θεραπεία ή για 
ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις, με το ανάλογο 
οικονομικό και ψυχολογικό κόστος, αλλά και 

τη σχετική ταλαιπωρία των ασθενών και των 
συνοδών τους.

Αναλογικά περίπου το ένα τρίτο από αυτούς, 
δηλ. πέραν των χιλίων πεντακοσίων ασθενών 
και φυσιολογικά άλλοι τόσοι συνοδοί τους, θα 
έπρεπε να ταξιδέψουν τον τελευταίο ενάμιση 
χρόνο, μετά τον Μάρτη του 2020 σε συνθήκες 
πανδημίας. Διερωτώμαι, πραγματικά, πόσες 
δυσκολίες θα αντιμετώπιζαν τρεις χιλιάδες πε-
ρίπου άτομα, ασθενείς και συνοδοί τους, εμβο-
λιασμένοι και ίσως ανεμβολίαστοι, σε συνθήκες 
υποχρεωτικής καραντίνας και με την Κύπρο για 

μεγάλα χρονικά διαστήματα να βρίσκεται στην 
κόκκινη λίστα.

Και να θυμίσω κάτι τελευταίο και δυστυχώς 
πολύ τραγικό, το οποίο ευτυχώς ξεπεράστηκε με 
τη λειτουργία του ΓΟΚ στη Λεμεσό. Μέσα στα 
ευρήματα και τις διαπιστώσεις της έρευνας που 
έγινε το 2015 για τον καρκίνο στην Κύπρο, ανα-
φέρεται κατά λέξη: «Εάν το επίπεδο πρόσβασης 
στην ακτινοθεραπεία για κατοίκους Λεμεσού 
και της Πάφου ήταν το ίδιο με τους κατοίκους 
της Λευκωσίας, αυτό θα μπορούσε να έχει απο-
τέλεσμα τη διάσωση 25 ανθρώπινων ζωών το 
χρόνο. Εάν θα μπορούσαν να βελτιωθούν τα 
ποσοστά θεραπείας, επιπλέον 270 άνθρωποι θα 
σώζονταν από τον καρκίνο κάθε χρόνο» (σελ. 
33, Cyprus Radiation Oncology Review, Dr 
Liz Kenny). Κατά συνέπεια στα τέσσερα χρόνια 
λειτουργίας του ΓΟΚ σώθηκαν τουλάχιστον 
εκατόν ανθρώπινες ζωές και πέραν των χιλίων 
ανθρώπων γλίτωσαν από τον καρκίνο.

Το αίτημα του Γενικού Ελεγκτή είναι μια 
πρόσκληση, αλλά και πρόκληση για τη Βου-
λή των Αντιπροσώπων να ελέγξει με τη σειρά 
της πώς χρησιμοποιείται το δημόσιο χρήμα, 
ποιοι είναι αυτοί που εμποδίζουν πραγματικά 
τον ΟΑΥ να κάνει σωστά τη δουλειά του. Όσο 
για το ΓΟΚ, είναι στη διάθεση της Βουλής για 
να διαπιστωθεί ποιοι είναι αυτοί που διαχρο-
νικά προβάλλουν προσκόμματα και ενστάσεις 
στην απρόσκοπτη εξυπηρέτηση όσων, δυστυ-
χώς, έχουν την ανάγκη της εξυπηρέτησης 
από το ΓΟΚ».



Τι έχετε να πείτε σε όσους ακόμα 
διστάζουν να εμβολιαστούν;

Ο. Σαχίν: Νομίζω ότι από τη μία 
πλευρά πρέπει να ακούσουμε, ιδιαί-
τερα τις ανησυχίες. Γιατί υπάρχουν 
πολλές λανθασμένες πληροφορίες 
που διασπείρονται και ο κόσμος 
ανησυχεί γιατί δεν ξέρει ποιον να 
εμπιστευτεί. Άρα είναι δουλειά μας 
να ενημερώσουμε. Και είναι δουλειά 
της κοινωνίας και όλων των μελών 
της να επικοινωνούν. Νομίζω είναι 
σημαντικό όσοι έκαναν το εμβόλιο 
να το επικοινωνήσουν, να ενημερώ-
σουν. Πρέπει να ενωθούμε όλοι ως 
κοινωνία και να αποφύγουμε το δι-
αχωρισμό σε διαφορετικές φούσκες, 
σε διαφορετικές πραγματικότητες.
Πριν από πολλούς μήνες ακού-
γαμε αρχικά ότι ήταν δύσκολο 
να υπάρξει εμβόλιο σε τόσο γρή-
γορο χρονικό διάστημα, αλλά 
τα καταφέρατε. Άρα αντιλαμβά-
νεστε το φόβο και το δισταγμό;

Ε. Τουρετσί: Ναι, απόλυτα. Το κα-
ταλαβαίνουμε. Και αυτό δεν έχει να 
κάνει μόνο με το εμβόλιο. Είναι μία 
γενική και φυσιολογική αντίδραση 
του κόσμου, που θέλει πρώτα να 
καταλάβει τι συμβαίνει. Αλλά επει-
δή υπάρχουν πολλές πληροφορί-
ες, είναι δύσκολο να τις φιλτράρει 
κάποιος. Εμείς ως γιατροί είμαστε 
εκπαιδευμένοι. Έχουμε φροντίσει, 
για παράδειγμα, καρκινοπαθείς και 
σε κάθε περίπτωση μας είχαν κάνει 
παρόμοιες ερωτήσεις. Τι σημαίνει 
αυτή η θεραπεία για μένα; Πονάει; 
Ο κόσμος θέλει να ξέρει τι θα συμβεί 
σε αυτούς και το σώμα τους. Είναι 
κάτι πολύ φυσιολογικό.

Ο. Σαχίν: Και είναι πολύ σημα-
ντικό να γίνει αντιληπτό ότι αυτό το 
εμβόλιο δεν δημιουργήθηκε σε ένα 
χρόνο. Το εμβόλιο δημιουργήθηκε 
έχοντας πίσω του τρεις δεκαετίες 
έρευνας. Είναι σαν ένα δρομέα που 
προπονείται όλη του τη ζωή για 
αυτόν τον αγώνα. Είναι απόλυτα 
προπονημένος και έτοιμος να τρέ-
ξει στον μικρότερο δυνατό χρόνο 

και να κερδίσει την κούρσα ενάντια 
στην πανδημία. Πρέπει να καταλά-
βουν όλοι ότι υπάρχει επιστήμη 30 
ετών πίσω από αυτό το εμβόλιο.
Ας μιλήσουμε λίγο παραπάνω 
για την τεχνολογία mRNA, την 
οποία δουλεύετε. Θα οδηγήσει 
και σε άλλες κατευθύνσεις;

Ε. Τουρετσί: Το mRNA έχει δυνα-
τότητες μεταμόρφωσης. Είναι η αρ-
χαιότερη τεχνολογία πληροφορίας 
ας πούμε, φτιαγμένη από τη φύση. 
Έτσι μπορούμε να μεταφέρουμε 
πληροφορίες στα κύτταρα. Μπο-
ρούμε να πούμε σε διαφορετικά 
κύτταρα τι να κάνουν, που σημαίνει 
επί της αρχής ότι αυτή η τεχνολογία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθο-
λικά. Είναι μια εργαλειοθήκη, από 
την οποία μπορούμε να κατασκευ-
άσουμε ό,τι έχουμε ανάγκη για κάθε 
ασθένεια ή για κάθε μηχανισμό του 
οργανισμού. Το μοναδικό που μας 
περιορίζει είναι πως πρέπει να κα-
τανοήσουμε κάθε ασθένεια και τι 
είδους πληροφορία πρέπει να με-
ταφέρουμε. Όταν το μάθουμε αυτό, 
τότε το mRNA μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί εναντίον του καρκίνου, των 
αυτοάνοσων νοσημάτων, εναντίον 
αλλεργιών και εμείς εργαζόμαστε σε 
αυτά τα μέτωπα αλλά και σε άλλα.
Οπότε πού στοχεύετε τώρα; Θε-
ραπεία ελονοσίας ή θεραπεία 
για τον καρκίνο;

Ο. Σαχίν: Τώρα έχουμε τη δυνα-
τότητα να δουλέψουμε σε διαφορε-
τικές ασθένειες. Από τη μία θέλουμε 
να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολο-
γία mRNA για να καταπολεμήσου-
με ασθένειες που ταλαιπωρούν την 
ανθρωπότητα για περισσότερα από 
100 χρόνια. Όπως η φυματίωση και 
η ελονοσία. Αλλά επίσης και ασθέ-
νειες όπως ο HIV που δεν υπάρχει 

καμία θεραπεία. Συνεπώς αυτά είναι 
ήδη στη μία πλευρά, όπου έχουμε 
ξεκινήσει προγράμματα για να ανα-
πτύξουμε εμβόλια. Από την άλλη 
πλευρά, συνεχίζουμε τη δουλειά 
μας στον καρκίνο και τη δημιουργία 
εμβολίων, ώστε να εκπαιδεύσουμε 
το ανοσοποιητικό κάθε ασθενούς να 
πολεμά τον καρκίνο.
Τώρα που υποθέτω ότι είστε 
κάτι παραπάνω από εκατομμυ-
ριούχοι μόνο στα χαρτιά, πώς 
έχει αλλάξει η ζωή σας;

Ε. Τουρετσί: Καθόλου. Δεν έχει 
αλλάξει η ζωή μας. Ο τρόπος ζωής 
μας καθορίζεται από το ότι θέλουμε 
να νιώθουμε ότι συμβάλλουμε σε 
κάτι μεγαλύτερο και δεν καθορίζεται 

από το τι έχουμε χρηματικά ή υλικά. 
Συνεπώς η ζωή μας είναι ίδια.
Είναι πιο εύκολη η ζωή όμως...

Ε. Τουρετσί: Για την έρευνα και 
την ανάπτυξη πρωτότυπων εμβο-
λίων, που είναι πρώτη μας προτε-
ραιότητα, σίγουρα βοηθάει. Μας 
επιτρέπει να επενδύσουμε σε τομείς 
που πιστεύουμε ότι πρέπει να επι-
κεντρωθούμε. Εκεί που πρέπει να 
ανοίξουμε την έρευνα και να την 
εμβαθύνουμε. Οπότε ήταν ευλογία 
για μας το γεγονός ότι βοηθώντας 
να απαντήσουμε στην πανδημία, 
μπορούμε τώρα με τα έσοδά μας να 
αντιστρέψουμε τη διαδικασία και να 

κινηθούμε σε άλλους τομείς όπου 
υπάρχει ανάγκη.
Τι άλλο κοιτάτε τώρα;

Ο. Σαχίν: Κοιτάμε σε ευρύτερο 
πεδίο. Έχουμε πάνω από 500 ασθε-
νείς πάνω σε νέες και διαφορετι-
κές τεχνολογίες και πιστεύουμε ότι 
στο μέλλον θα υπάρχουν δύο νέες 
προκλήσεις, καθώς οι ασθένειες θα 
είναι περισσότερο εξατομικευμένες. 
Υπάρχουν ασθένειες όπως ο καρκί-
νος, τα αυτοάνοσα αλλά και τα γη-
ρατειά που έχουν εξατομικευμένα 
χαρακτηριστικά σε κάθε ασθενή. 
Και θεωρούμε πως πλέον δεν είναι 
σωστό να έχουμε ίδιο φάρμακο για 
κάθε ασθένεια, καθώς δεν πρόκειται 
για την ίδια ασθένεια. Ο καθένας 
έχει διαφορετικό νόσημα και θέλου-
με να υπάρξουν εξατομικευμένες 
θεραπείες. Έχουμε ιδέες και έχου-
με αναπτύξει τεχνολογίες για να το 
κάνουμε. Και έχει να κάνει με τον 
καρκίνο. Όπως είπε η Εζλέμ, έχει 
να κάνει και με αυτοάνοσα αλλά 
και φλεγμονώδη νοσήματα. Δου-
λεύουμε και σε ασθένειες όπως το 
έμφραγμα του μυοκαρδίου. Γιατί εί-
ναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι 
το ανοσοποιητικό μας εμπλέκεται 
σε όλες αυτές τις ασθένειες και εμείς 
είμαστε ανοσιολόγοι και καταλαβαί-
νουμε πώς να βοηθήσουμε ανοσο-
λογική απόκριση και να αλλάξουμε 
τη συμπεριφορά του ανοσοποιητι-
κού συστήματος.
Παραλάβατε πρόσφατα ένα βρα-
βείο υψηλού κύρους για την 
επιστήμη και την τεχνολογία. 
Ένα βραβείο που μοιράζεστε 
με ανθρώπους του ίδιου τομέα. 
Υπάρχει περίπτωση να δημιουρ-
γήσετε μία υπερομάδα επιστη-
μόνων;

Ε. Τουρετσί: Είμαστε ήδη μία επι-

στημονική υπερομάδα μέσα στην 
επιστημονική κοινότητα. Και αυτό 
ήταν κάτι εκπληκτικό μέσα στην 
πανδημία, όπου άμεσα όλοι άρχι-
σαν να δημοσιεύουν τις παρατη-
ρήσεις και τα ευρήματά τους, τους 
χαρακτηρισμούς τους για τον ιό, για 
τις μεταλλάξεις και για την ανάλυ-
ση του ιού. Οπότε είμαστε ήδη μια 
μεγάλη κοινότητα, που τώρα είναι 
ακόμη πιο δεμένη μετά την εμπει-
ρία της πανδημίας. Και πιστεύου-
με πραγματικά ότι θα βελτιωθούμε 
ακόμα περισσότερο, γιατί αυτό, το 
να δουλεύουμε μαζί και να μοιρα-
ζόμαστε στοιχεία, θα μας βοηθήσει 
στο μέλλον σε περιπτώσεις όπου 
μία κρίση μπορεί να νικηθεί από 
την επιστήμη.
Έχετε και οι δύο τη φήμη ότι εί-
στε εργασιομανείς. Και κάποιοι 
μπορούν να πουν ότι αυτό είναι 
καλό για την κοινωνία τώρα. 
Έχετε όνειρα για να κάνετε κάτι 
μακριά από το επιστημονικό πε-
δίο;

Ε. Τουρετσί: Υπάρχει κάτι έξω 
από το επιστημονικό πεδίο; Δεν κα-
ταλαβαίνω τι εννοείτε... (γέλια).
Απλά σκέφτομαι ότι τώρα έχε-
τε τα χρήματα, την επιρροή, τη 
δύναμη και προφανώς τις γνώ-
σεις. Θα τα χρησιμοποιούσατε σε 
κάποιο άλλο πεδίο;

Ο. Σαχίν: Ναι, ναι. Έχουμε δύο 
κίνητρα. Από τη μία την περιέργεια 
γιατί αγαπάμε την επιστήμη. Και 
από την άλλη θέλουμε να είμαστε 
χρήσιμοι. Και πιστεύω φυσικά ότι 
μπορείς να είσαι χρήσιμος και εκτός 
επιστήμης. Μας ενδιαφέρει επίσης 
να κατανοήσουμε ποιες είναι οι 
μεγάλες προκλήσεις της ανθρωπό-
τητας και ποιους παράγοντες εκτός 
επιστήμης πρέπει να αντιμετωπί-
σουμε, ώστε να βγει νικητής ο άν-
θρωπος. Γι’ αυτό λοιπόν συζητούμε 
με άλλους ανθρώπους που έχουν 
ίδιες ιδέες για να καταλάβουμε με 
ποιον τρόπο θα μπορούσαν να μας 
βοηθήσουνε. Και αυτό είναι ένα 
ακόμη κίνητρο για εμάς.

«30 χρόνια έρευνας πίσω από το εμβόλιο της Biontech»

Ο Δρ Ουγκούρ Σαχίν ήταν 4 
χρόνων όταν η οικογένειά του με-
τανάστευσε στη Γερμανία από την 
Τουρκία. Η Δρ Εζλέμ Τουρετσί γεν-
νήθηκε στη Γερμανία από γονείς 
που είχαν επίσης μεταναστεύσει 
από την Τουρκία. Οι δυο τους γνω-
ρίστηκαν στη μονάδα καρκινοπα-
θών του ίδιου νοσοκομείου όπου 
βρέθηκαν να εργάζονται ως για-
τροί, με ειδίκευση στην Ογκολογία 
και την Ανοσολογία. Λέγεται ότι τη 
μέρα του γάμου τους, μόλις τέλειω-
σε η τελετή, επέστρεψαν στο εργα-

στήριο όπου εργάζονταν. Το 2001 
ίδρυσαν την εταιρεία Ganymed 
Pharmaceuticals, που ανέπτυξε 
φάρμακο για τον καρκίνο βασισμέ-
νο στα μονοκλωνικά αντισώματα. 
Το 2008 ίδρυσαν την BioNTech.

Αναφερόμενοι στη μεταξύ τους 
σχέση είπαν:

Ο. Σαχίν: Κάθε φορά που διαφω-
νούμε, και διαφωνούμε καθημε-
ρινά σε πολλά, είναι ευκαιρία να 
ανακαλύψουμε κάτι καλύτερο από 
αυτό που αρχικά σκεφτόμασταν. 
Οπότε λατρεύουμε αυτή την επι-

στημονική διαμάχη. Όποτε διαφω-
νούμε, συνήθως πρόκειται για αυτά 
που πιστεύουμε, για αυτά που μας 
λέει η επιστήμη. Μετά τη συζήτηση, 
για μένα είναι μεγάλη ικανοποίηση 
που μαθαίνω την άποψη της Εζλέμ 
και φτάνουμε σε μία συνεννόηση 
καλύτερη από αυτή που είχαμε 
πριν. Συνεπώς το βλέπω πάντα σαν 
μια ευκαιρία να συμφωνήσουμε 
όταν έχουμε μία διαφωνία.

Ε. Τουρετσί: Δουλεύουμε εξαιρε-
τικά μαζί, αν και είμαστε παντρεμέ-
νοι... (γέλια).

Ο κόσμος ανησυχεί 
γιατί δεν ξέρει ποιον 
να εμπιστευτεί. Άρα 

είναι δουλειά μας να 
ενημερώσουμε

Το mRNA έχει δυνατότητες 
μεταμόρφωσης. Δίνει τη 
δυνατότητα να πούμε σε 

διαφορετικά κύτταρα τι να 
κάνουν

Πλέον δεν είναι σωστό να 
έχουμε το ίδιο φάρμακο 

για κάθε ασθένεια. Ο 
καθένας νοσεί διαφορετικά 

και θέλουμε να υπάρξουν 
εξατομικευμένες θεραπείες

ΟΥΓΚΟΥΡ ΣΑΧΙΝ ΚΑΙ ΕΖΛΕΜ ΤΟΥΡΕΤΣΙ

”

Οι ιδρυτές της BioNTech, Ουγκούρ Σαχίν και Εζλέμ Τουρετσί, ανέπτυξαν το πρώτο 
αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού στον κόσμο. Είναι οι τελευταίοι παραλήπτες της 

υψηλότερης διάκρισης στην Ισπανία, του βραβείου Αστούρας, για τις υπηρεσίες τους στην 
επιστήμη και την τεχνολογία. Το Euronews μίλησε με το ζευγάρι, με αφορμή τη βράβευσή 

τους, τόσο για την επιτυχία τους όσο και για τις βλέψεις τους για δημιουργία επιστημονικών 
υπερομάδων αλλά και για τα μελλοντικά τους σχέδια. 

Μεταξύ άλλων, οι δύο ερευνητές ξεκαθαρίζουν με απλά λόγια ότι το εμβόλιο δεν ήταν 
αποτέλεσμα διαδικασίας ενός έτους και ότι η τεχνολογία mRNA ήδη χρησιμοποιείται για να 

θεραπευτούν ασθένειες όπως ο καρκίνος.

Η τεχνολογία mRNA έχει ανοίξει δρόµο για σηµαντικά εµβόλια για ασθένειες που ταλαιπωρούν την ανθρωπότητα για περισσότερα από 100 χρόνια

Συνταγή επαγγελματικής και οικογενειακής επιτυχίας...

”

”
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συναντήσεις

Γιώργκι Κωνσταντίνοφ: Η έμπνευση σε επιλέγει αν νιώθει ότι είσαι έτοιμος γι’ αυτήν
Η Βασίλκα Χατζήπαπα συναντά τον Βούλγαρο ποιητή Γιώργκι Κωνσταντίνοφ και μιλάνε για την ποίηση και το «Δέντρο και πουλί», ένα δίγλωσσο βιβλίο με επιλεγμένα ποιήματά του σε μετάφραση 
Βασίλκας και Χρίστου Χατζήπαπα και το οποίο παρουσιάζεται σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Ο ποιητής γίνεται διαμεσολαβητής ανάμεσα στο βιωμένο και το φαντασιακό
Το όνομά σας ως ποιητής με εξαιρετι-

κό ταλέντο έχει περάσει προ πολλού τα 
σύνορα της πατρίδας σας. Από πότε γρά-
φετε και κυρίως ΓΙΑΤΙ γράφετε; 

Έγραψα τα πρώτα μου ποιήματα όταν 
ήμουν 16 ετών -μόλις είχα μπει για σπουδές 
στο λύκειο του Πλέβεν. Δεν ήμουν άριστος 
μαθητής σε όλα, αλλά είχα αρκετά υψηλούς 
βαθμούς -κυρίως στα μαθηματικά. Αγαπούσα 
τα βιβλία, αλλά προτιμούσα βιβλία πεζογρα-
φίας, διάβαζα στίχους λιγότερο συχνά. Μια 
μέρα ένιωσα μια έντονη ανάγκη να γράψω 
στίχους για να πω μερικά από τα δικά μου 
πράγματα. Λέω δικά μου, αλλά οι πρώτες μου 
ποιητικές προσπάθειες δεν έμειναν προσωπι-
κό μου μυστικό.

Ένας φίλος μου με ενθάρρυνε να τα στεί-
λω στο μαθητικό περιοδικό της Σόφιας «ΡΟΤ-
ΝΑ ΡΕΤΣ». Υπήρξε μια ευχάριστη έκπληξη, 
τρία ποιήματά μου δημοσιεύτηκαν στο περιο-
δικό. Εκεί δημοσιεύτηκε και η διεύθυνση του 
λυκείου μου. Και άρχισα να λαμβάνω πολλά 
γράμματα, από τα οποία έμαθα ότι είχα ξε-
κινήσει έναν ποιητικό διάλογο με πολλούς 
συνομήλικούς μου... Τότε κατάλαβα ότι η 
συγγραφή ποίησης δεν είναι μόνο μια προ-
σωπική υπόθεση...

Έτσι είχα μια έντονη τάση να εκφράζομαι 
με έμμετρο στίχο, αλλά πολύ νωρίς είχα την 
αίσθηση ότι κάθε λέξη που έγραφα μπορού-
σε να φτάσει σε πολλούς. Αυτό το ιδιαίτερο 
συναίσθημα με ώθησε / με παρακινεί και σή-
μερα! / να είμαι εξαιρετικά ειλικρινής στους 
στίχους μου, χωρίς προσποίηση και τίμιος 
προς το άτομο που διαβάζει το έργο μου. Να 
προσπαθήσω να τον καταλάβω, να σκέφτομαι 
κάθε συμφωνία ή διαφωνία του. Δεν ακολού-
θησα αυτό το συναίσθημα επίτηδες, νομίζω 
ότι συνέβη διαισθητικά.

Με την πάροδο του χρόνου έγινα όλο και 
πιο πεπεισμένος ότι κάθε πραγματικός ποι-
ητής ζει και εργάζεται σε ένα γυάλινο σπίτι 
που μπορεί να καταρρεύσει από την παρα-
μικρή πέτρα αμφιβολίας... Ένα τέτοιο συναί-
σθημα αυξάνει εξαιρετικά την απαίτηση, τόσο 
προς την αλήθεια όσο και στο γραπτό λόγο.

Από 16 ετών και συνεχίζετε…
Δεν βιώνω τον εαυτό μου τεχνητά στο 

ρόλο του συγγραφέα. Γράφω και δημοσιεύω 
ποιήματα από έφηβος, αποφοίτησα από τη 
βουλγαρική φιλολογία, χρησιμοποιώ μερικές 
γλώσσες, πρέπει να έχω διαβάσει ένα βουνό 
βιβλία. Είμαι συγγραφέας περισσότερων από 
70 βιβλίων: ποίηση και πεζογραφία. Αλλά δεν 
είμαι εξ ολοκλήρου λογοτεχνικός άνθρωπος. 
Δεν έγινα, όπως λένε οι Κινέζοι, «μια χάρτι-
νη τίγρη». Το ένστικτο της ζωής είναι πολύ 
δυνατό μέσα μου. Στις πιο συναρπαστικές 
στιγμές μου δεν σκέφτομαι συγκεκριμένα τη 
λογοτεχνία. Αλλά πάντα έρχεται μια στιγμή - 
κάποια δύναμη «εξ ουρανού» με κάνει να εκ-
φράσω την εμπειρία μου με λόγια. Λέμε αυτή 
τη δύναμη έμπνευση, αλλά δεν νομίζω ότι 
έρχεται ακριβώς έτσι - τυχαία και σε κενό. Η 
έμπνευση σε επιλέγει αν νιώθει ότι είσαι έτοι-
μος γι’ αυτήν. Αν νιώσει ότι έχεις μέσα σου 
ένα βιωμένο συναίσθημα, επαρκή δημιουργι-

κότητα και εμπειρία ζωής για ένα πραγματικό 
έργο. Τότε ο ποιητής γίνεται διαμεσολαβητής 
ανάμεσα στο βιωμένο και το φαντασιακό, 
ανάμεσα στο γήινο και την ποίηση. 

Είστε μακροχρόνιος συντάκτης του 
εμβληματικού βουλγαρικού λογοτεχνι-
κού περιοδικού «ΠΛΑΜΑΚ», ενός περι-
οδικού με βαθιές ρίζες στην ιστορία της 
βουλγαρικής λογοτεχνίας. Πώς ορίζετε 
την αποστολή του; 

Για το λογοτεχνικό περιοδικό «ΠΛΑΜΑΚ», 
που δημιουργήθηκε το 1924 από τον μεγάλο 
Βούλγαρο ποιητή ΓΚΕΟ ΜΙΛΕΒ, συγγραφέα 
του μεγάλου ποιήματος «Σεπτέμβρης», μπορεί 
να μιλήσει κανείς επί μακρόν. Αυτό το περιο-
δικό εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της αιμα-
τηρής εξέγερσης του Σεπτεμβρίου ως κραυγή 
ελευθερίας, ως σημαία κοινωνικής ευαισθη-
σίας και ταυτόχρονα ως βουλγάρικο βήμα του 
ευρωπαϊκού μοντερνισμού. Ήταν ένα ισχυρό 
δημιουργικό ξέσπασμα νέων, «τρελών», πα-
ράτολμων μυαλών στη λογοτεχνία μας σε μια 
ανήσυχη εποχή και κάτι πολύ σημαντικό: γί-
νεται ένα ευρύτατο ανοιχτό παράθυρο στις 
νέες πνευματικές αναζητήσεις σε όλο τον κό-
σμο. Δεν είναι τυχαίο ότι στα δέκα τεύχη του 
πρώτου χρόνου έκδοσής του υπάρχουν πολ-
λές μεταφράσεις ποιημάτων και δοκιμίων από 
γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά, ρωσικά και άλλες 
γλώσσες. Ο ίδιος ο ΓΚΕΟ ΜΙΛΕΦ, ποιητής, καλ-
λιτέχνης και πολύγλωσσος, κατείχε γραπτά και 
προφορικά 13 γλώσσες. Αυτό το άνοιγμα στις 
φιλελεύθερες ιδέες, στις σύγχρονες πνευματι-
κές αναζητήσεις σε Δύση και Ανατολή, το περι-
οδικό «ΠΛΑΜΑΚ», το διατήρησε μέχρι σήμερα.

Το περιοδικό παίζει ρόλο και στην 
αποκάλυψη άλλων λογοτεχνικών ορι-
ζόντων - στη λεγόμενη «πολιτιστική δι-
πλωματία»;

Παράλληλα με τη δημοσίευση έργων δι-
άσημων, αλλά και πολύ νέων Βουλγάρων 
συγγραφέων, το «ΠΛΑΜΑΚ» αναζητούσε πά-
ντα νέους, πιο ευρύτερους ορίζοντες. Έχουμε 
δημοσιεύσει ολόκληρα ειδικά τεύχη αφιερω-
μένα στην αυστριακή, γαλλική, φλαμανδική, 
σκοτσέζικη, ρωσική, ινδική, πολωνική, ελλη-
νική, σερβική και άλλη λογοτεχνία. Και μετά 
τη γνωριμία μας τόσο με σένα Βασίλκα όσο 
και με τον Χρίστο (Χατζήπαπα), το περιοδι-
κό «ΠΛΑΜΑΚ» άνοιξε ευρέως τις σελίδες του 

και για την κυπριακή λογοτεχνία. Το περιοδι-
κό «ΠΛΑΜΑΚ» παρουσίασε σε ειδικό τεύχος 
πάνω από 50 Κύπριους συγγραφείς πεζογρα-
φίας και ποίησης από διαφορετικές γενιές. 
Ήταν, στην πραγματικότητα, ένα είδος αν-
θολογίας της κυπριακής λογοτεχνίας, πολύ 
πλούσιας σε λογοτεχνικά ονόματα και έργα. 

Και δεν ήταν μόνο αυτό…
Όχι! Ταυτόχρονα, σχεδόν δώδεκα ξεχωρι-

στά βιβλία από Κύπριους ποιητές και λογο-
τέχνες έχουν δημοσιευτεί όλα αυτά τα χρόνια 
από τον εκδοτικό οίκο ΠΛΑΜΑΚ. Πολλές από 
τις πρεμιέρες αυτών των «κυπριακών» εκ-
δόσεων έχουν γίνει πραγματικές γιορτές της 
βουλγαροκυπριακής πνευματικής επικοινω-
νίας. Ίσως πρόκειται για μια πραγματικά ου-
σιαστική και πολλά υποσχόμενη «πολιτιστική 
διπλωματία». Νομίζω ότι τώρα οι αναγνώστες 
μας γνωρίζουν καλά την κυπριακή λογοτε-
χνία, στις βιβλιοθήκες τους υπάρχουν αρκετά 
έργα Κυπρίων ποιητών και λογοτεχνών που 
δημοσιεύτηκαν με το λογότυπο του Εκδοτι-
κού «ΠΛΑΜΑΚ». Είμαστε περήφανοι γι’ αυτό.

Ένα δίγλωσσο βιβλίο με επιλεγμένα 
ποιήματά σας, «Δέντρο και πουλί», κυ-
κλοφόρησε πρόσφατα στην Αθήνα. 

Πρώτα απ’ όλα θα πω αυτό: τα ποιητικά 
μου βιβλία έχουν μεταφραστεί περισσότε-
ρες από μία φορές -στα ρωσικά, τα σερβικά, 
τα σλοβακικά, τα ελληνικά και άλλα. Και το 
χιουμοριστικό παιδικό μυθιστόρημά μου 
«ΤΟΥΦΟ Ο ΚΟΚΚΙΝΟΜΑΛΗΣ ΠΕΙΡΑΤΗΣ» 
δημοσιεύτηκε στα γαλλικά, γερμανικά, πο-
λωνικά, σερβικά, καζαχστανικά, ρωσικά, ου-
κρανικά και άλλες γλώσσες. Τα ποιήματά μου 
έχουν μεταφραστεί και συμπεριληφθεί σε πε-
ρισσότερες από 30 ξένες ποιητικές ανθολο-
γίες. Αλλά αυτή η συλλογή ποιημάτων, που 
δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, και περιλαμβάνει 
περίπου 50 ποιήματά μου στα ελληνικά και 
τα βουλγαρικά, αποτελεί μια μοναδική δημι-
ουργική χαρά για μένα. 

Πώς αξιολογείτε γενικά αυτό το λογο-
τεχνικό γεγονός;

Νομίζω ότι παρουσιάζει το ποιητικό μου 
έργο (και σε κάποιο βαθμό τη βουλγαρική 
ποίηση γενικά) με τον καλύτερο τρόπο. Και 
πάλι οφείλω να σε ευχαριστήσω, όπως και 
τον Χρίστο. Κάνατε μια θαυμάσια επιλογή 

από πολλά ποιήματά μου, τις μεταφράσεις 
στα ελληνικά και προκαλέσατε το ενδιαφέ-
ρον του ελληνικού εκδοτικού οίκου γι’ αυτό 
το βιβλίο μου. Το βιβλίο είναι εξαιρετικά καλό 
από τυπογραφική άποψη και τα σχέδια της 
Σοφίας Χατζήπαπα είναι υπέροχα. Προσωπι-
κά εκτιμώ αυτό το ποιητικό γεγονός με την 
καρδιά μου: ως μια συγκινητικά φιλική και 
ταυτόχρονα την πιο ευγενή δημιουργική 
χειρονομία. Πραγματικά ευχαριστώ από καρ-
διάς! Και τους Κύπριους δημιουργούς και την 
όμορφη Κύπρο! Αυτή είναι η προσωπική μου 
συγκίνηση. Και είμαι σίγουρος ότι όταν το 
βιβλίο φτάσει σε περισσότερους αναγνώστες 
-τόσο στην Κύπρο και την Ελλάδα, όσο και 
στη Βουλγαρία- στον προσωπικό μου ενθου-
σιασμό θα προστεθεί η συγκίνηση πολλών 
ανθρώπων που αγαπούν την ποίηση. 

Το ομώνυμο ποίημα, που έδωσε τον 
τίτλο του «ελληνικού» βιβλίου, είναι ένα 
από τα πιο μεταφρασμένα ποιήματά σας.

Ναι, το ποίημα «Δέντρο και πουλί» έχει 
σχεδόν απίστευτο πεπρωμένο. Έχει δημοσι-
ευτεί σε περισσότερες από 35 ξένες ανθολο-
γίες: στα αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά, ελληνικά, 
τουρκικά, αραβικά, φλαμανδικά, λιθουανικά, 
ρουμανικά, κινέζικα, κορεάτικα, έχει δημοσι-
ευτεί ακόμη και στο Νεπάλ, το Κοσσυφοπέδιο 
και την Παλαιστίνη. Πρόσφατα, ο παρισινός 
εκδοτικός οίκος «Characters» με ενημέρωσε 
ότι πρόκειται να εκδοθεί μια ποιητική ανθο-
λογία με τα πιο πολυμεταφρασμένα ποιήματα 
Ευρωπαίων ποιητών στον κόσμο. Το «Δέντρο 
και πουλί» είναι ανάμεσά τους. Χαίρομαι που 
τώρα έδωσε το όνομα στην υπέροχη συλλογή 
ποιημάτων μου στα ελληνικά και βουλγάρικα 
«Δέντρο και πουλί»!

Η παρουσίαση του βιβλίου «Δέντρο 
και πουλί» (Δίγλωσση έκδοση) του 
Γιώργκι Κωνσταντίνοφ, Εκδόσεις 

Γκοβόστη, Αθήνα 2021, θα γίνει μαζί 
με το βιβλίο «Από τις δυο πλευρές του 

καθρέφτη» εκδ. Χάινι, Σόφια 2021, 
της Βασίλκας Χατζήπαπα  

Παρασκευή 5 Νοεμβρίου στις 7.30 
μ.μ. στην αίθουσα Π.Ε.Ο. στη Λεμεσό  

Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 7.30 μ.μ. στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου  
Τα βιβλία θα παρουσιάσουν οι Χρίστος 

Χατζήπαπας, Γιώργκι Κωνσταντίνοφ 
και Βασίλκα Χατζήπαπα. Έκθεση 

εικονογραφήσεων των δύο βιβλίων 
που έγιναν από τη Σοφία Χατζήπαπα. 

Δένδρο και πουλί
Πάλλουν δυο φτερά
στης κορφής το κλωνάρι.
Το πουλί λες και πετά
μα είναι εκεί καθισμένο. 
Επισφαλές κλαρί να ξαποστάσει,
τρεμάμενη καταφυγή.
Μα το πουλί γερά κρατιέται
μέσα στο λίκνισμά του.
Μέσ’ απ’ τα νύχια του νιώθει
τα φύλλα,
τον κορμό,
τους ασίγαστους της γης χυμούς,
του κόσμου τον υπόκωφο παλμό ...
Ώρα μαγική,
σαν το πουλί έχει ρίζες
και το δένδρο - 
έχει φτερά..Κάθε πραγματικός ποιητής ζει και 

εργάζεται σε ένα γυάλινο σπίτι που 
μπορεί να καταρρεύσει από την 

παραμικρή πέτρα αμφιβολίας 
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παράθυρα

με αφορμή
… τη μουσική παράσταση Paroles, σε 

κείμενα Γάλλων ποιητών και συγγραφέ-
ων, που παρουσιάστηκε από την alliance 
Française de Limassol στο Θέατρο Ριάλ-
το, ο Δημήτρης Σπύρου και η Μαρία Φι-
λίππου μιλάνε στον Ορίζοντα. 

Στην ποίηση, και σε όποιο έργο 
υπάρχει ποιητικότητα, αυτό που είναι 

πιο σημαντικό είναι η αίσθηση

«Paroles». Γιατί διαλέξατε αυτόν τον 
τίτλο;  

Ο τίτλος είναι δανεισμένος από την ομώνυ-
μη ποιητική συλλογή του Ζακ Πρεβέρ. Ταιριάζει 
με την παράστασή μας, γιατί σημαίνει απλώς 
«Κουβέντες». Η παράστασή μας αυτό κάνει: 
κουβεντιάζει, προτείνει κείμενα από το γαλλικό 
ρεπερτόριο. Ναι, με μια ιδιαίτερη μορφή, αλλά 
δεν είναι τίποτα παραπάνω από κουβέντα με το 
κοινό αυτό που θέλουμε να κάνουμε.  

Πώς εννοείτε το υπερρεαλιστική πα-
ράσταση;

Ο μουσικός υπερρεαλισμός που έχουμε ως 
υπότιτλο αφορά στον τρόπο που δουλέψαμε 
στην επιλογή των κειμένων και τη σειρά πα-
ρουσίασης. Είναι καθαρά συνειρμική η αλλη-
λουχία των ποιημάτων. Σε κάποιες περιπτώ-
σεις η ροή της σκέψης μας είναι ξεκάθαρη 
και μάλλον θα είναι φανερή στο κοινό, σε 
άλλες όχι τόσο. Αν επιμέναμε όμως να εκλο-
γικεύσουμε τα πράγματα, θα καταλήγαμε να 
κάνουμε μια ποιητική βραδιά με αναγνώσεις 
κειμένων με συνοδεία μουσικής. Δεν ήταν 
αυτός ο στόχος μας. Στην ποίηση, και σε 
όποιο έργο υπάρχει ποιητικότητα, αυτό που 
είναι πιο σημαντικό είναι η αίσθηση. Επιδι-
ώκουμε να μεταφέρουμε την αίσθηση των 
ποιημάτων και του καθενός ως μονάδα, αλλά 
και ως προς το πού μπορεί να μας οδηγήσει 
το καθένα.  Είναι δηλαδή ένας συνειρμικός 
περίπατος στη γαλλική λογοτεχνία. Επίσης, 
χωρίς να το επιδιώξουμε, επιλέξαμε -όχι απο-
κλειστικά, αλλά στην πλειοψηφία- κείμενα 

υπερρεαλιστών ποιητών. Αυτό υποθέτω από 
μόνο του λέει κάτι.

Ποιους ποιητές παρουσιάσατε;
Παρουσιάζουμε έργα των Μπωντλαίρ, Ελυ-

άρ, Πρεβέρ, Ρεμπώ, Αραγκόν, Σαρτρ, Μπρετόν, 
Κενώ. Δεν επιλέξαμε τους συγγραφείς, επι-
λέξαμε έργα τους χωρίς να δίνουμε ιδιαίτερη 
σημασία στο τι έχει γραφτεί από ποιον, γι’ αυτό 
και δεν υπάρχει ίση παρουσία των ποιητών 
στην παράσταση. Η επιλογή έγινε σύμφωνα με 
το τι μας αφορά σήμερα, εδώ, ποια ποιήματα 
σχολιάζουν ή ερευνούν θέματα που ενδιαφέ-
ρουν κι εμάς, αλλά και ποια είναι γραμμένα με 
τρόπο που να μας αγγίζουν, να μας συγκινούν.  

Η μουσική πόσο επηρεάστηκε από 
την ίδια την ποίηση και από αυτή την 
«αντισυμβατική ζωή» των ποιητών που 
αναφέρεστε;

Η μουσική δεν επηρεάστηκε από οτιδήπο-

τε πέρα από την αίσθηση των ποιημάτων, το 
ιδιαίτερο κράμα που μπορούσε να βγει μετα-
ξύ μας ως μουσικό σχήμα ή ομάδα. Είμαστε 
τρεις διαφορετικοί άνθρωποι επί σκηνής που 
προτιμήσαμε να βρούμε τι κοινές ανησυχίες 
έχουμε ως άτομα και ως σύνολα χωρίς να 
προδικάζουμε το αποτέλεσμα.

Το βασικό κριτήριο ήταν να ακούσουμε 
τα ποιήματα, να δούμε τι μας φέρνουν στο 
μυαλό από προσωπικές μας αναμνήσεις και 
ιστορίες, να βρούμε τη σύνδεση ως άτομα και 
μετά να βρούμε τι υπάρχει μέσα που να μας 
εκφράζει γενικά ως ομάδα. Δεν ακολουθήσα-
με κάποια μέθοδο, το αντίθετο θα έλεγα, απλά 
ακούσαμε στην ησυχία τι λεν οι λέξεις και 
μετά τις χρωματίσαμε.

Έχουμε σήμερα «καταραμένους ποιη-
τές»;

Πάντα υπάρχουν καταραμένοι ποιητές, 
αλλά δεν γράφουν απαραίτητα ποίηση. Είναι 

όσοι αδυνατούν ή αρνούνται να προσπερά-
σουν οτιδήποτε δεν τους φαίνεται σωστό -και 
δεν εννοώ ηθικά σωστό με την κοινώς αποδε-
κτή έννοια, είναι μια προσωπική τους θεώρη-
ση των πραγμάτων που καθορίζει το σωστό. 
Οι καταραμένοι ποιητές μού φαίνεται ότι ήταν 
άνθρωποι αυτοκαταστροφικά ευαίσθητοι, 
αλλά θαρραλέοι γιατί μοιράζονται ανοικτά τις 
πιο προσωπικές τους σκέψεις. Εγώ γνωρίζω 
τέτοιους ανθρώπους. Δεν γράφουν ποίηση, 
αλλά μοιάζουν με ποιητές. Ζουν απομονωμέ-
να γιατί οι επιλογές τους ξενίζουν το σύνολο.

Πόσο αναγκαία παραμένει η ποίηση 
στην καθημερινότητά μας; Η μουσική; Η 
τέχνη;

Απόλυτα αναγκαία. Μου φαίνεται ότι ο 
κόσμος αποστειρώνεται, ότι παίζουμε σε ται-
νία φαντασίας, όπου οι άνθρωποι ζουν παρέα 
με τα ρομπότ. Και δεν ξέρεις ποιος είναι τι. 
Είμαστε όλοι τόσο βιαστικοί, τόσο απασχολη-
μένοι, κουρασμένοι, είναι λες και ξεχνάμε τα 
συναισθήματά μας κάθε πρωί στο σπίτι και 
βγαίνουμε στους δρόμους μόνο με τη λογική. 
Αν ακούσεις μουσική όμως στο αυτοκίνητο 
αλλάζει το πράμα, δεν αλλάζει; Αν διαβάσεις 
λίγο πριν κοιμηθείς ένα καλό μυθιστόρημα, 
σε παρασέρνει η καλή γραφή, μια καλή πα-
ράσταση, μια μελωδία. Σου θυμίζει ότι δεν εί-
μαστε μόνο ό,τι κάνουμε, είμαστε πρωτίστως 
αυτό που νιώθουμε. Είναι μια υπενθύμιση η 
Τέχνη. Ότι είμαστε άνθρωποι.

Επί σκηνής  
Μαρία Φιλίππου: σκηνική επιμέλεια, 

τραγούδι, αφήγηση  
Δημήτρης Σπύρου: μουσική σύνθεση, 

φωνή, theremin, beats, sampling, 
loops 

Ανδρέας Ροδοσθένους: μουσική 
σύνθεση, ηλεκτρικό μπάσο, loops, 

effects

Το θεατρικό έργο Εμείς/Αυτοί της Carly 
Wijs, που συγκλόνισε το κοινό σε Ηνωμένο 
Βασίλειο (National Theatre), Βέλγιο, Γαλλία, 
Νότια Αφρική, Η.Π.Α, Νέα Ζηλανδία, Αυ-
στραλία και Καναδά, σημείωσε μεγάλη επιτυ-
χία στο Φεστιβάλ Εδιμβούργου 2016 και βρα-
βεύτηκε με το βραβείο «The Scotsman Fringe 
First Award», μεταξύ άλλων, ανεβαίνει σε 
Παγκύπρια και Πανελλαδική πρώτη από την 
Κεντρική Σκηνή της ΕΘΑΛ. 

Η συγγραφέας Carly Wijs γράφει: «Πώς 
μπορούμε να βάλουμε τέτοιες απερίγραπτες 
πράξεις στη σκηνή; Πώς μπορούμε να κάνου-
με κάτι εντελώς ακατανόητο, κατανοητό; Και 
δεν είναι ταμπού να φτιάξουμε ένα κομμάτι 
θεάτρου για την τρομοκρατία, που απευθύνε-
ται σε παιδιά; Τελικά, δεν πιστεύω ότι είναι 

ταμπού -στην πραγματικότητα κανένα θέμα 
δεν πρέπει να είναι ταμπού για παιδιά. Είναι 
σημαντικό να χρησιμοποιείτε τις σωστές λέ-
ξεις. Η συζήτηση για το θέμα της τρομοκρατί-
ας με παιδιά είναι μια πρόκληση, αλλά μπορεί 
να γίνει. Και πρέπει να γίνει».

Την 1η Σεπτεμβρίου του 2004 μία ομάδα 

τρομοκρατών από την Ινγκουσετία και την 
Τσετσενία κατέλαβε το Σχολείο Νο1 στο Μπε-
σλάν στη Ρωσία και πήρε ομήρους περισ-
σότερο από 1.100 ανθρώπους. Οι 777 ήταν 
παιδιά. Η ομηρία κράτησε σχεδόν τρεις μέρες 
και στοίχισε τη ζωή σε 385 άτομα. Στο Εμείς/
Αυτοί, δύο παιδιά, το Κορίτσι και το Αγόρι, 

δίνουν μια σχολαστικά λεπτομερή περιγρα-
φή των γεγονότων της πολιορκίας, σκαρ-
φαλώνουν τη διάταξη του σχολείου στο πά-
τωμα, γράφουν γεγονότα στον μαυροπίνακα 
και σκάνε μπαλόνια που αντιπροσωπεύουν 
εκρήξεις. Το έργο εξερευνά τους τρόπους με 
τους οποίους τα παιδιά αντιμετωπίζουν εξαι-
ρετικά τραυματικές καταστάσεις.

Θέατρο ΕΘΑΛ 
31 Οκτωβρίου στις 18:30 

2 Νοεμβρίου στις 20:30 
Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο 
5 και 6 Νοεμβρίου στις 20:00 

Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου 
21 Νοεμβρίου στις 18:30 

Κατάλληλο για ηλικίες άνω των 12

Πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι εντελώς ακατανόητο, κατανοητό;
Εμείς/Αυτοί, της Carly Wijs, από την ΕΘΑΛ

 Είναι μια υπενθύμιση η Τέχνη. Ότι είμαστε άνθρωποι

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Μετάφραση: Άνθη Κάσινου, Σκηνο-

θεσία-κίνηση: Μαρίνα Βρόντη, Σκηνικά-
κοστούμια: Γιώργος Γιάννου, Μουσική 
επιμέλεια: Στέλλα Βοσκαρίδου, Σχεδια-
σμός φωτισμών: Βασίλης Πετεινάρης.

Επί σκηνής: Άνθη Κάσινου και Ανδρέ-
ας Δανιήλ.

Δεν ακολουθήσαμε κάποια μέθοδο, 
το αντίθετο θα έλεγα, απλά ακούσαμε 
στην ησυχία τι λεν οι λέξεις και μετά 

απλά τις χρωματίσαμε

Μου φαίνεται ότι ο κόσμος 
αποστειρώνεται, ότι παίζουμε σε 
ταινία φαντασίας, όπου οι άνθρωποι 
ζουν παρέα με τα ρομπότ

Πάντα υπάρχουν καταραμένοι 
ποιητές, αλλά δεν γράφουν 

απαραίτητα ποίηση

Το 5ο Διεθνές Λογοτεχνικό Φεστιβάλ ες γην εναλίαν 
Κύπρον οργανώνεται από το Ιδεόγραμμα, από τις 3 έως 
τις 6 Νοεμβρίου 2021, με τη συμμετοχή 30 ποιητών, πε-
ζογράφων, θεατρικού σκηνοθέτη και ηθοποιών από 11 
χώρες.

Το φετινό Φεστιβάλ περιλαμβάνει δύο σημαντικά 
αφιερώματα: στον Michael Longley, έναν από τους με-
γαλύτερους εν ζωή ποιητές της Ιρλανδίας και στον πα-
γκόσμια γνωστό Γερμανό συγγραφέα Bernhard Schlink. 

 Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 
19.30 «Λογοτεχνικό Συναπάντημα» Αναγνώσεις, Συ-

νεντεύξεις Μεσαιωνική Αίθουσα Καστελιώτισσα 
Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 
09.00 «Λογοτεχνικοί Περίπατοι» Προσωπικές πα-

ρουσιάσεις συγγραφέων / Αναγνώσεις Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Παράκεντρο, Λεμύθου 

20.00 Αφιέρωμα στον συγγραφέα Bernhard Schlink 
Ομιλία: Έλενα Πέγκα. Συνεντεύξεις του Bernhard 

Schlink σε βίντεο 
Θεατρικό Aναλόγιο: «Επέτειος», σε σκηνοθεσία Αν-

δρέα Αραούζου, ΑΡΤος House
Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 

10.30 Επίσκεψη/ξενάγηση συγγραφέων στη Βιβλιο-
θήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου 

19.00 Αφιέρωμα στον ποιητή Michael Longley 
Ομιλία: James Mackay 
Αναγνώσεις ποιημάτων από τον ίδιο τον ποιητή, ΑΡ-

Τος House
Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 
10.30 Περπατώντας την πολυπολιτισμική, εντός των 

τειχών, Λευκωσία 
18.00 «Λογοτεχνικοί Ορίζοντες» Αναγνώσεις, Προβο-

λές, Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

5o Διεθνές Λογοτεχνικό Φεστιβάλ ες γην εναλίαν Κύπρον 
03-06 Νοεμβρίου 2021, Λευκωσία, Λεμύθου, Γαλάτα
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Το αίτημα για συνέχιση και ολοκλήρωση 
της λεωφόρου Αλέξανδρου Παναγούλη επα-
ναφέρει ο Δήμος Λειβαδιών με την... υποση-
μείωση ότι είναι ένας δρόμος ο οποίος παρα-
μένει μισοτελειωμένος εδώ και 15 χρόνια! Ο 
δήμαρχος Μάριος Αρμένης έθεσε το θέμα σε 
αντιπροσωπεία των επαρχιακών οργανώσε-
ων ΑΚΕΛ Λάρνακας και Αμμοχώστου σε πρό-
σφατη συνάντηση και μάλιστα συμπεριέλαβε 
την ολοκλήρωση του δρόμου στην πρώτη 
θέση του σχετικού υπομνήματος, ενδεικτικό 
του ότι το έργο αποτελεί πρώτη προτεραιότη-
τα για τον Δήμο Λειβαδιών. Ο δήμαρχος τόνι-
σε ότι η σημασία του έργου είναι ουσιαστική, 
καθώς σχετίζεται με δύο παραμέτρους, την 
κυκλοφοριακή συμφόρηση στο δρόμο Λάρ-
νακας - Δεκέλειας και το γεγονός ότι η τρο-
χαία κίνηση διοχετεύεται σε εσωτερικό δρόμο 
του Δήμου Λειβαδιών στον οποίο διακινείται 
μεγάλος αριθμός μαθητών. Αυτή η κατάστα-
ση δημιουργεί και δευτερεύον πρόβλημα που 
αφορά την κατάσταση των δρόμων και την 
ανάγκη συχνών συντηρήσεων το κόστος των 
οποίων επιβαρύνει τη δημοτική Αρχή, με τον 
δήμαρχο να θέτει επίσης θέμα οικονομικής 
ενίσχυσης από το κράτος για κάλυψη αυτών 
των δαπανών. 

Η Β’ Φάση της λεωφόρου Αλέξανδρου Πα-
ναγούλη αρχίζει από το τέρμα της Α’ Φάσης, 
δηλαδή στο ύψος της εκκλησίας του Αγίου 
Σάββα στα Λειβάδια και από κει ο νέος δρό-
μος τετραπλής κατεύθυνσης διακλαδώνεται 
από τη μια πλευρά μέχρι το δρόμο Λάρνακας 
- Δεκέλειας με τον οποίο ενώνεται και από 
την άλλη πλευρά μέχρι τον αυτοκινητόδρο-

μο Ριζοελιάς - Δεκέλειας με τον οποίο επίσης 
συνδέεται στο ύψος της αερογέφυρας των 
Κελιών. Η μεγάλη του αξία είναι ότι συνδέει 
τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού στη Λάρνα-
κα με τον αυτοκινητόδρομο παρακάμπτοντας 
από τη μια τους εσωτερικούς δρόμους παρά 
τα σχολεία των Λειβαδιών και από την άλλη 
τον παραλιακό δρόμο Λάρνακας - Δεκέλειας.

Το έργο θα συμβάλει τα μέγιστα στην 
αποσυμφόρηση της ιδιαίτερα βεβαρημένης 
κυκλοφοριακά περιοχής των σχολείων στα 
Λειβάδια και σε μικρότερο βαθμό του δρό-
μου Λάρνακας - Δεκέλειας. Παρ’ όλα αυτά 
και ενώ η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε από 
το 2006, το έργο παραμένει «σκουριασμένο» 
στις ελληνικές καλένδες, χωρίς μάλιστα να 
φαίνεται προοπτική προώθησής του άμεσα 
αφού οι διαδικασίες δεν έχουν προχωρήσει 
σε μεγάλο βαθμό πέραν του ρυθμιστικού σχε-
δίου που αποτελεί πρώιμο στάδιο.

Στη συζήτηση που έγινε, η αντιπροσωπεία 
του ΑΚΕΛ ανέλαβε να προβεί σε διαβήματα, 
ωστόσο η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στην 
κυβέρνηση, όπως ξεκαθαρίστηκε, με τον 
Δήμο Λειβαδιών να αφήνει ανοικτό το εν-
δεχόμενο κινητοποιήσεων εάν δεν ληφθούν 
σύντομα αποφάσεις για ολοκλήρωση του 
δρόμου.

Στην ίδια συνάντηση, ο Δήμος Λειβαδιών 
έθεσε και ένα δεύτερο σημαντικότατο οδικό 
έργο, την ανάπλαση της λεωφόρου Μακαρί-
ου που είναι ο κεντρικός δρόμος του δήμου. 
Το έργο έχει εγκριθεί ως πολεοδομικό αλλά 
ζητείται επίσπευση των διαδικασιών αφού 
θα βοηθήσει τα μέγιστα στην περαιτέρω ανά-

πτυξη των δραστηριοτήτων κατά μήκος του 
εμπορικού άξονα και στον κεντρικό πυρήνα 
του δήμου. Το σχέδιο περιλαμβάνει σχεδια-
σμένες επεμβάσεις συντήρησης, ανάπλασης 
και κυκλοφοριακής διαχείρισης και υπογειο-
ποίηση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Το 
συνολικό μήκος προς αναβάθμιση είναι μόλις 
700 μέτρα και το κόστος υπολογίζεται περί-
που στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. 

Τέλος, ο Δήμος Λειβαδιών ζήτησε τη βο-
ήθεια του ΑΚΕΛ και για την προώθηση των 
έργων επιδιόρθωσης και εξωραϊσμού του 
αντιπλημμυρικού καναλιού, με τον κ. Αρμένη 
να θυμίζει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
είχε εξαγγείλει ολοκλήρωση του έργου εντός 
του 2021!

Ο δήμαρχος αποκάλυψε πρόσφατα ότι το 
έργο εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το 
Ταμείο Ανάκαμψης και είναι έτοιμο για προ-

κήρυξη προσφορών όταν υπάρξει ενημέρω-
ση ότι τα χρήματα είναι διαθέσιμα. Για την 
ακρίβεια, όπως πληροφορούμαστε, ο Δήμος 
Λειβαδιών αιτήθηκε κονδύλι τεσσάρων εκα-
τομμυρίων ευρώ και έλαβε έγκριση για τρία 
εκατομμύρια ευρώ.  

Το αντιπλημμυρικό κανάλι αποτελεί το 
τελευταίο τμήμα του ποταμού Αρχάγγελου - 
Καμίτση και ρέει σε μήκος 2,7 χιλιομέτρων 
διαμέσου οικιστικών περιοχών των Λειβα-
διών προτού καταλήξει στη θάλασσα. Στην 
περιοχή Λειβαδιών δεν υπάρχει ζώνη προ-
στασίας της κοίτης και εδώ εστίασε η πρό-
ταση, η οποία χωρίζεται στην προστασία της 
κοίτης και σε δεύτερο στάδιο σε εξωραϊστικά 
έργα με τη δημιουργία Γραμμικού Πάρκου το 
οποίο θα αγγίζει και δημοτικά όρια Λάρνα-
κας.

Τάσος Περδίος

15 χρόνια στην αναμονή για 
ολοκλήρωση της λεωφόρου 

Αλέξανδρου Παναγούλη!
Προειδοποιεί με κινητοποιήσεις 

ο Δήμος Λειβαδιών 

Την περασμένη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 
2021, συνήλθε η ολομέλεια της Επιτροπής 
Ανάπτυξης Πόλης και επαρχίας Λάρνακας 
για ανασκόπηση θεμάτων που αφορούν 
την πόλη. Πρώτο και κύριο στην ατζέντα, η 
δημιουργία σχολής του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου στη Λάρνακα. Όπως επί λέξει ανακοι-
νώθηκε: «Ομόφωνα η  Επιτροπή αποφάσισε 
όπως με συντονισμένες προσπάθειες ξεκινή-
σει την επαναδιεκδίκηση της Πανεπιστημι-
ακής Σχολής της οποίας η ίδρυση στη Λάρ-
νακα σε συνδυασμό με το CMMI - Κέντρο 
Αριστείας Θαλάσσιας και Ναυτικής Έρευνας, 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας που ήδη λει-
τουργεί, αναμένεται να αποτελέσουν τους 
καλύτερους πυλώνες για την οικονομική και 
πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στους το-

μείς της Γαλάζιας Οικονομίας με πολλαπλά 
οφέλη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 
Για επίτευξη αυτού του στόχου αποφασίστη-
κε όπως ζητηθεί εκ νέου συνάντηση τόσο 
με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου 
όσο και με τον Υπουργό Παιδείας ή ακόμα 
και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, αφού η δημιουργία της Σχολής επι-
βεβαιώθηκε μέσω δικών του ρητών εξαγγε-
λιών στο παρελθόν».  

Η Επιτροπή Ανάπτυξης Λάρνακας στέλ-
νει λοιπόν δύο βασικά μηνύματα. Το πρώτο 
είναι πως ομόφωνα θα ξεκινήσει τη διεκδί-
κηση της Σχολής. Και το δεύτερο είναι ότι 
δέκτης αυτών των μηνυμάτων είναι η κυ-
βέρνηση και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
προσωπικά.

Αφού ισχύουν αυτά, το μεγαλύτερο βάρος 
της ευθύνης πέφτει συνεπώς στο κυβερνών 
κόμμα, το οποίο συμμετέχει στην Επιτροπή 
Ανάπτυξης και τάχθηκε ομόφωνα υπέρ της 
επαναδιεκδίκησης της Σχολής.

Για να δούμε λοιπόν πόσα απίδια χωράει 
ο σάκος από τους βουλευτές Λάρνακας του 
ΔΗΣΥ. Μεταξύ των οποίων είναι και η λαλί-
στατη Πρόεδρος της Βουλής, η οποία ελπίζω 
να χειριστεί το θέμα με περισσότερη σοβαρό-
τητα και αξιοπιστία από αυτήν που εξέπεμπε 
η ομιλία της στην εκδήλωση για την 28η 
Οκτωβρίου στην οποία καταδίκαζε με πόνο 
ψυχής το φασισμό και το ναζισμό, ενώ δεν 
είχε καμία ηθική αναστολή να ενθυλακώσει 
τις ψήφους των ορφανών του Χίτλερ στην 
Κύπρο για να αναρριχηθεί στο θρόνο. «Βαρύ 

το τίμημα της Κύπρου στον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο», είπε συγκεκριμένα. Αλήθεια, κυρία 
Δημητρίου; Ελπίζω στην υπόθεση αυτή να 
μην είστε και με τον Αναστασιάδη και απέ-
ναντί του. Και τα δύο μαζί δεν γίνεται.

Να δούμε τι έχει να πει και αν θα αρθεί 
στο ύψος των περιστάσεων και ο άλλος βου-
λευτής Λάρνακας του κυβερνώντος κόμμα-
τος, Πρόδρομος Αλαμπρίτης. Ο οποίος, ει-
ρήσθω εν παρόδω, είναι και δάσκαλος στο 
επάγγελμα και γνωρίζει από πρώτο χέρι ότι 
η Σκαλιώτικη νεολαία είναι δεύτερης κατη-
γορίας νεολαία όσον αφορά τη φυσική πρό-
σβαση σε δημόσιες πανεπιστημιακές σχολές.

Αν, συνεπώς, πράγματι είστε ομόφωνα 
στην επαναδιεκδίκηση της Σχολής, ιδού η 
Ρόδος. 

Με την πόλη σας ή με την κυβέρνηση;

Του
Τάσου Περδίου



Μέχρι τη μακρινή Άπω Ανατολή έφτασε η 
φήμη και η αναγνώριση του ερευνητικού εύ-
ρους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, και ειδικότερα του σπουδαίου έργου που 
επιτελεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα της 
ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η ευκαιρία ανάδειξης και αυτής της πρωτιάς 
του ΤΕΠΑΚ δόθηκε με τη συμμετοχή του Πανε-
πιστημίου σε Διεθνές Συνέδριο που έγινε στην 
Ταϊβάν με θέμα τη Βιομηχανική Κληρονομιά. 
Το ΤΕΠΑΚ, ως κάτοχος της μοναδικής σε όλο 
τον κόσμο έδρας της ΟΥΝΕΣΚΟ στην ψηφιακή 
πολιτιστική κληρονομιά, παρουσίασε το έργο 
που επιτελεί μέσα από τη λειτουργία του Ερευ-
νητικού Εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς.

Στα πλαίσια των εργασιών του Διεθνούς 
Συνεδρίου, ο κάτοχος της έδρας του Ευρωπα-
ϊκού Ερευνητικού Χώρου στην Ψηφιακή Πο-
λιτιστική Κληρονομιά του ΤΕΠΑΚ και ομότιμος 
καθηγητής Μηχανολογίας του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δρ Κυριάκος 
Ευσταθίου, ανέπτυξε το έργο ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ, το 
οποίο έχει ως βασικό στόχο να προωθήσει τον 
ερευνητικό τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς στην Ευρώπη και να δημιουργή-
σει ένα αντίστοιχο Κέντρο Αριστείας.

Το έργο, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να 
εφαρμόσει ένα υψηλής ποιότητας τριφασικό 
ερευνητικό πρόγραμμα με επίκεντρο την ολι-
στική τεκμηρίωση του κύκλου ζωής της Ψη-
φιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς για 
την υποστήριξη των υπαρχουσών και πιθανών 
αναγκών των χρηστών, ασχολείται με μια σει-
ρά πολύπλοκων περιπτωσιολογικών μελετών, 
τόσο κινητής όσο και ακίνητης κληρονομιάς. 
Επίσης, στο πλαίσιο του έργου έχει ξεκινήσει 
η δημιουργία ενός προγράμματος μάστερ e-
learning στην Πολιτιστική Πληροφορική και η 
ανάπτυξη ενός διατομεακού και διεπιστημονι-
κού δικτύου συνεργατικών ενώσεων με άλλα 
ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Στη διάρκεια της συμμετοχής του στο Διε-
θνές Συνέδριο της Ταϊβαν, ο Δρ Ευσταθίου πα-
ρουσίασε τη δομή και τους βασικούς στόχους 
της ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ, καθώς και ορόσημα τε-
χνολογίας-μηχανολογίας στην αρχαία Ελλάδα, 
τα οποία κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν το έναυσμα 
της βιομηχανικής επανάστασης πριν από 1700 
χρόνια.

Ανέλυσε επίσης, μεταξύ άλλων, την εμβολο-
φόρο αντλία του Κτησιβίου και την αιολόσφαι-
ρα του Ήρωνα του Αλεξανδρινού, της πρώτης 

μηχανής που δούλευε με ατμό. Εξήγησε πως με 
τη χρήση μιας τροχαλίας και ενός ιμάντα ή με 
τη βοήθεια γραναζιών, η περιστροφική κίνηση 
που δημιουργούσε η αιολόσφαιρα θα μπορού-
σε να μεταφερθεί σε άλλες διατάξεις, π.χ. σε ένα 
στρόφαλο, αυτοματοποιώντας την αντλία του 
Κτισιβίου, ή στον άξονα περιστροφής μιας άλ-
λης μηχανής, εκκινώντας τη βιομηχανική επα-
νάσταση στις αρχές του 1ου αιώνα μ.Χ.

Εκτενής αναφορά έγινε από τον καθηγη-
τή Ευσταθίου και στον περίφημο «Μηχανισμό 
των Αντικυθήρων», που αποτελεί μια από τις 
πιο σημαντικές μελέτες που έχουν περιληφθεί 
στο έργο ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ. Να σημειωθεί ότι ο 
«Μηχανισμός των Αντικυθήρων» είναι το ση-
μαντικότερο ορόσημο της αρχαίας ελληνικής 
τεχνολογίας, το πολυπλοκότερο μουσειακό 
αντικείμενο και ένα από τα πιο σημαντικά αρ-
χαιολογικά ευρήματα παγκοσμίως.

Ήταν ένας αναλογικός υπολογιστής εκπλη-
κτικής τεχνολογίας, ο πρώτος υπολογιστής που 
κατασκευάστηκε ποτέ. Κατασκευάστηκε πριν 
από περίπου 2150 χρόνια και χρησιμοποιείτο 
για τον ακριβή υπολογισμό της θέσης του Ηλί-
ου, της Σελήνης και πιθανώς των πλανητών 
στον ουρανό. Υπολόγιζε τις φάσεις της Σελήνης, 
προέβλεπε εκλείψεις και προσδιόριζε την ημε-

ρομηνία τέλεσης των αρχαίων πανελλήνιων 
αγώνων.

Στην παρουσίασή του ο καθηγητής Ευστα-
θίου τόνισε ότι ο «Μηχανισμός των Αντικυθή-
ρων» είναι τόσο σημαντικός για την εξέλιξη της 
Τεχνολογίας, όσο και η Ακρόπολη για την εξέ-
λιξη της Αρχιτεκτονικής. Η πολυπλοκότητά του 
είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν όλων των 
συσκευών που κατασκεύασε ο άνθρωπος κατά 
την επόμενη χιλιετία.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, τα νέα στοιχεία 
και τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγα-
γε το ΤΕΠΑΚ, σε συνεργασία με το Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συνηγορούν 
υπέρ της απόφασης ότι ο «Μηχανισμός των 
Αντικυθήρων» ήταν ένα επιστημονικό όργανο 
για ασφαλείς προβλέψεις των αστρονομικών 
φαινομένων και όχι απλώς ένα εκπαιδευτικό 
εργαλείο για τις σχολές αστρονομίας της αρχαι-
ότητας.

«Από όλες τις δοκιμές που έγιναν, προκύπτει 
το συμπέρασμα ότι ο Μηχανισμός προβλέπει με 
ακρίβεια τα αστρονομικά φαινόμενα του μέλλο-
ντος και επιβεβαιώνει με αντίστοιχη ακρίβεια 
αστρονομικά φαινόμενα του παρελθόντος», 
όπως εμφαντικά επεσήμανε.

Χρήστος Χαραλάμπους

Το ΤΕΠΑΚ σε ∆ιεθνές Συνέδριο για τη Βιοµηχανική Κληρονοµιά

Το ΤΕΠΑΚ, ως κάτοχος της µοναδικής 
σε όλο τον κόσµο έδρας της ΟΥΝΕΣΚΟ 

στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονοµιά, 
παρουσίασε στην Ταϊβάν το έργο που 

επιτελείται στον τοµέα της ψηφιοποίησης 
της πολιτιστικής κληρονοµιάς

Πριν από λίγες μέρες όλη η Κύπρος, σε 
κρατικό και τοπικό επίπεδο, μετείχε στην 
καθιερωμένη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινη-
τικότητας, με διάφορες εκδηλώσεις υπό τις 
βαρύγδουπες δηλώσεις και επισημάνσεις 
υπουργών, δημάρχων και άλλων αξιωμα-
τούχων. Κάποιοι μάλιστα απ’ όλους αυτούς, 
στα πλαίσια της επικοινωνιακής τακτικής 
που ακολουθούν, δεν παρέλειψαν να ποζά-
ρουν για φωτογράφιση καβάλα σε ποδήλατα 
ή κινούμενοι με τα πόδια από τα σπίτια στα 
γραφεία τους.

Από αυτές τις εκδηλώσεις δεν έλειψαν βέ-
βαια ο Δήμος Λεμεσού και οι άλλες τοπικές 
Αρχές, που τίμησαν με διάφορες δράσεις την 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, θέλο-
ντας, όπως ανέφεραν και τα σχετικά δελτία 
Τύπου, να δοθεί ώθηση στους πολίτες ώστε 
να βάλουν περισσότερο στην καθημερινότη-

τά τους τη χρήση εναλλακτικών τρόπων και 
μέσων διακίνησής τους, ιδιαίτερα στο κέντρο 
της πόλης. Μέσων όπως οι δημόσιες συγκοι-
νωνίες, το ποδήλατο, αλλά και η διακίνηση 
με τα πόδια, δεδομένων και των μικρών απο-
στάσεων.

Επίκεντρο, ωστόσο, των βασικών εκδη-
λώσεων ήταν το ποδήλατο, ενώ σε ομιλίες, 
χαιρετισμούς και αναφορές τους ακούσαμε 
δημάρχους και άλλους φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης να επαναλαμβάνουν εαυτούς, 
να λένε πολλά και ωραία για τους εναλλα-
κτικούς τρόπους διακίνησης και την ανάγκη 
μείωσης της χρήσης του αυτοκινήτου.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον Δήμο Λεμε-
σού, όπου καταγράφεται και το μεγαλύτερο 
πρόβλημα από την κυκλοφορία αυτοκινήτων 
και ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης, ακούσα-
με για μια ακόμα φορά να γίνεται λόγος για 

οράματα, σχεδιασμούς και προγράμματα που 
προωθούν την ανάπτυξη και την υλοποίη-
ση του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας με 
στόχο την ουσιαστική βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας για τους ευάλωτους χρήστες και 
τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας διακί-
νησης με λιγότερη χρήση του αυτοκινήτου.

Θα ήταν ευχής έργο αν όλα αυτά τα ωραία, 
που ακούγονται όποτε υπάρχει κάποια εκδή-
λωση πανηγυρικού χαρακτήρα, μπορούσαν 
να εφαρμοστούν, ή καλύτερα αν είχαν πραγ-
ματικά τη θέληση να τα εφαρμόσουν αυτοί 
που έχουν και την αρμοδιότητα και την ευθύ-
νη. Κι αλήθεια, περιμένουν ότι με τα λεγόμε-
νά τους πείθουν τον κόσμο που πραγματικά 
επιζητεί τη χρήση του ποδηλάτου;

Οι πολιτικές και οι πρακτικές που εφαρμό-
ζονται κάθε άλλο παρά προωθούν τη χρήση 
του ποδηλάτου. Οι πρακτικές που εφαρμό-

ζονται έχουν να κάνουν με την αύξηση των 
χώρων στάθμευσης μέσα στην πόλη, οπότε 
ενθαρρύνεται ακόμα περισσότερο η χρήση 
του αυτοκινήτου (γι’ αυτό και το συνεχές κυ-
κλοφοριακό πήξιμο), κι όχι με τη δημιουργία 
ποδηλατόδρομων ή τις πεζοδρομοποιήσεις 
εμπορικών και άλλων δρόμων που συγκε-
ντρώνουν μεγάλο αριθμό πολιτών, όπως άλ-
λωστε υποδεικνύεται και στο Σχέδιο Βιώσι-
μης Αστικής Κινητικότητας.

Από την άλλη, πώς μπορεί ο πολίτης να 
αποφασίσει να κινηθεί πεζός στο κέντρο της 
πόλης, όταν ακόμα και τα πεζοδρόμια δεν 
εμπνέουν ασφάλεια, αφού ή θα είναι κατει-
λημμένα από μοτοσικλέτες ή άλλα άχρηστα 
αντικείμενα των διαφόρων καταστημάτων; 
Επομένως, για την εναλλακτική διακίνηση ο 
κόσμος θέλει υποδομές και όχι ωραία λόγια 
και παραινέσεις.

Υποδομές και όχι λόγια για την εναλλακτική διακίνηση

Του
Χρήστου Χαραλάμπους
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Του ειδικού µας συνεργάτη
Ευάγγελου Αρεταίου

Με στροφή σε σχέση µε τη µέχρι τώρα στάση 
του, το Ρεπουµπλικανικό Λαϊκό Κόµµα (CHP) 
δεν συναίνεσε στην παράταση της παρουσί-
ας τουρκικών στρατευµάτων στη Συρία και 
το Ιράκ, στέλνοντας έτσι πολλαπλά µηνύµατα 
στον Ταγίπ Ερντογάν, στη βάση του CHP, αλλά 
και στους Κούρδους. Η κίνηση αυτή, που σχο-
λιάστηκε πολύ στην Τουρκία, έρχεται την ώρα 
που η αντιπολίτευση βρίσκεται σε µια δυναµική 
ισχυροποίησης των δεσµών ανάµεσα στο CHP 
και το Καλό Κόµµα (ΙΥΙ) της Μεράλ Ακσενέρ, 
ενώ τα ποσοστά του ΑΚΡ και των εθνικιστών 
του ΜΗΡ καταγράφουν σταθερή εξασθένιση.

Η παράταση πέρασε τελικά από την Εθνο-
συνέλευση, όπως αναµενόταν άλλωστε, καθώς 
την υπερψήφισαν το ΑΚΡ, το ΜΗΡ αλλά και το 
ΙΥΙ. Ωστόσο, σύµφωνα µε πρόσωπα που παρα-
κολουθούν εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στην 
Άγκυρα, η διαφορετική στάση του ΙΥΙ δεν προ-
καλεί κανένα πρόβληµα στις σχέσεις του µε το 
CHP στους κόλπους της συµµαχίας τους, κα-
θώς η συνεργασία ανάµεσα στα δύο κόµµατα 
έχει σήµερα φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο. 

Βετεράνοι αναλυτές στην Τουρκία εκτιµούν 
ότι η απόφαση του CHP να µην ψηφίσει υπέρ 

της παράτασης των τουρκικών στρατευµάτων 
αποτελεί ένδειξη της ενίσχυσης της αυτοπεποί-
θησης του κόµµατος και του Κεµάλ Κιλιτσντά-
ρογλου. Ο αρχηγός του CHP ήταν ιδιαίτερα 
επικριτικός εις βάρος των πολιτικών, αλλά και 
της συµπεριφοράς του ΑΚΡ στην οµιλία του για 
το θέµα της στρατιωτικής παρουσίας στη Συ-
ρία και στο Ιράκ, τόσο µάλιστα που προκάλεσε 
έντονες αντιδράσεις από τον Τούρκο Πρόεδρο.

Η «στροφή 180 µοιρών» του CHP, όπως την 
χαρακτηρίζουν αναλυτές στην Άγκυρα, αναδει-
κνύει επίσης τις βαθιές αλλαγές που βρίσκονται 
σε εξέλιξη στους κόλπους του κόµµατος και κυ-
ρίως, όπως σηµειώνουν, τη σταδιακή εξασθέ-
νιση της σκληρής εθνικιστικής πτέρυγας του 
κεµαλικού κόµµατος και την ενίσχυση των πιο 
φιλελεύθερων και σοσιαλδηµοκρατικών τάσε-
ων. Χωρίς αυτό να σηµαίνει, όπως προειδοποι-
ούν τα ίδια πρόσωπα, ότι το CHP θα µεταλλα-
χθεί γρήγορα σε ένα σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα 
όπως αυτά στην Ευρώπη. Το σίγουρο είναι ότι 
η άρνηση του κόµµατος να στηρίξει την παρά-
ταση της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας 
στη Συρία και στο Ιράκ έβαλε στην άκρη τους 
εθνικιστές και έκανε ακόµα ένα βήµα στην πο-
ρεία ανοιγµάτων του CHP προς τους Κούρδους. 

Το CHP έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό 

µια άλλη βαθιά τοµή σε σχέση µε το παρελθόν 
του, καθώς έχει κάνει ένα µεγάλο, κατά ορισµέ-
νους αναλυτές και «ιστορικό», άνοιγµα προς 
τους Κούρδους. ∆εν είναι τυχαίο ότι τα µόνα 
κόµµατα που καταψήφισαν την παράταση της 
στρατιωτικής παρουσίας στη Συρία και το Ιράκ 
ήταν το CHP και το φιλοκουρδικό HDP.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι ζυµώσεις 
ανάµεσα στη συµµαχία CHP-ΙΥΙ και τα κόµµα-
τα του Αλί Μπαµπατζαν και του Αχµέτ Νταβού-
τογλου µε απώτερο στόχο τη συµπερίληψη των 
δύο αυτών µικρών κοµµάτων στη συµµαχία. 

Ωστόσο, όπως προειδοποιούν έµπειροι ανα-
λυτές στην Κωνσταντινούπολη, η αντιπολίτευ-
ση πρέπει να αποφασίσει γρήγορα για τον υπο-
ψήφιο στην επόµενη εκλογική αναµέτρηση, 
καθώς µόνο αυτή η εξέλιξη θα αποσαφηνίσει 
κάπως το θολό τοπίο του εντυπωσιακού για τα 
τουρκικά δεδοµένα ποσοστού των αναποφάσι-
στων που καταγράφουν οι δηµοσκοπήσεις.

Τα µάτια τώρα όλων στην Τουρκία είναι 
στραµµένα στις εξελίξεις ανάµεσα στο ΑΚΡ και 
το ΜΗΡ όσον αφορά τις προοπτικές αλλαγής 
του εκλογικού νόµου, καθώς αυτό θα καθορί-
σει εν πολλοίς το αν ο Ταγίπ Ερντογάν και ο 
Ντεβλέτ Μπαχτσελί θα έχουν ή όχι τη δυνατό-
τητα να προσφύγουν σε πρόωρες εκλογές. Και 

αυτό διότι αν αλλάξει ο εκλογικός νόµος δεν 
µπορούν να διεξαχθούν εκλογές µέσα στους 
επόµενους δώδεκα µήνες από την ώρα που η 
αλλαγή περάσει από την Εθνοσυνέλευση. 

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται δύσκολη για 
τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς από τη µια µε-
ριά τα ποσοστά του ΑΚΡ φθίνουν αργά, αλλά 
σταθερά, ενώ τα ποσοστά του ΜΗΡ βρίσκονται 
σταθερά πια κάτω από το όριο του 10% που 
απαιτείται ώστε ένα κόµµα να εκπροσωπείται 
στην Εθνοσυνέλευση. Αυτό άλλωστε είναι και 
ένα από τα βασικά ζητήµατα της αλλαγής του 
εκλογικού νόµου και, όπως όλα δείχνουν, ΑΚΡ 
και ΜΗΡ προσανατολίζονται ήδη στη µείωση 
του ορίου από 10% σε 7%.

Οι προοπτικές εκλογικής νίκης για τη 
συµµαχία του Ταγίπ Ερντογάν γίνονται όλο και 
πιο δύσκολες, καθώς η κατάσταση της τουρκι-
κής οικονοµίας δεν δείχνει σηµάδια βελτίωσης, 
το αντίθετο µάλιστα, η οικονοµία αποτελεί πλέ-
ον τον µεγάλο εχθρό του Τούρκου Προέδρου, 
όπως λένε χαρακτηριστικά πολλοί αναλυτές 
στην Τουρκία. Που εκτιµούν ότι οι δυνατότη-
τες του Ταγίπ Ερντογάν να βελτιώσει την οι-
κονοµία και να ανακουφίσει τους Τούρκους 
πολίτες στο ζήτηµα αυτό είναι εξαιρετικά πε-
ριορισµένες. 

«Στροφή 180 µοιρών»  
του CHP και εξασθένιση της 

σκληρής εθνικιστικής πτέρυγας
Τα μάτια όλων τώρα στραμμένα 
στις εξελίξεις ανάμεσα σε ΑΚΡ 

και ΜΗΡ για τις προοπτικές 
αλλαγής του εκλογικού νόμου

Πριν από µερικούς µήνες αναφερθήκαµε 
στο θέµα της Εταιρικής Φορολογίας στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και κυρίως ανάµεσα στις 19 
χώρες της Ευρωζώνης, αφού εν πολλοίς µοι-
ράζονται κοινή νοµισµατική πολιτική, η οποία 
προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα. Παρόλο που το συγκεκριµένο θέµα εµπί-
πτει στις αρµοδιότητες των κρατών-µελών της 
Ένωσης και είναι ξεκάθαρο µέσα στη Συνθήκη 
της Λισαβόνας, ακούγονται ακόµα φωνές που 
επαναφέρουν το θέµα της ενιαίας εταιρικής 
φορολογίας. Βασικό τους επιχείρηµα είναι ότι 
έχουν αλλάξει τα δεδοµένα από το 2007, οπότε 
και ψηφίστηκε η Συνθήκη, και ως εκ τούτου το 
θέµα θα πρέπει να επανεξεταστεί.

Οι γνωστοί κύκλοι που επιχειρούν να αλλά-
ξουν το υπάρχον σύστηµα, για να µπορέσουν 
να περάσουν µιαν τέτοια πολιτική εντός της 
Ευρωζώνης χρησιµοποιούν ήδη τις γνωστές 
πρακτικές, δηλαδή την προετοιµασία της κοι-
νής γνώµης για να δουν τις αντιδράσεις από 
τις αγορές, πρακτική πιο γνωστή και ως “Test 
Marketing”. Αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα 
να ανοίξουν τη συζήτηση, καθώς επίσης και να 
µετρήσουν τις αντιδράσεις των κυβερνήσεων 
των χωρών που επηρεάζονται αρνητικά από 
µια τέτοια εξέλιξη. Φυσικά, κάθε χώρα έχει τα 
δικά της εθνικά συµφέροντα και δυνατότητες, 

οπότε θεωρητικά θα µπορούσε να αντιστα-
θεί και να µην µπει σε µια τέτοια συζήτηση. 
Ηπραγµατικότητα όµως είναι εντελώς διαφορε-
τική, αφού η πίεση και οι ωµές απειλές, συνή-
θεις πρακτικές στη διεθνή διπλωµατία, µπορεί 
να αλλάξουν άρδην τα δεδοµένα.

Ήδη ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέµατα οι-
κονοµίας, Ιταλός Paolo Gentiloni, έχει δηλώσει 
δηµόσια ότι οι εποχές έχουν ωριµάσει, ούτως 
ώστε η Ένωση να επανεξετάσει το θέµα της 
εταιρικής φορολογίας. Χρησιµοποιώντας τα 
ΜΜΕ µε τρόπο ο οποίος δεν θεωρείται και ο πιο 
θεµιτός («διαρρέοντας» πληροφοριών και απα-
ντώντας δήθεν στις διαρροές), αναφέρει ότι οι 
αποτυχίες σύγκλισης το 2011 και το 2016 δεν 
πρέπει να µας απογοητεύουν, αλλά θα πρέπει 
να γίνουν προσπάθειες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο 
και σε παγκόσµιο επίπεδο, ούτως ώστε να βρε-
θεί η χρυσή τοµή, η οποία µεταφράζεται σε κα-
θορισµό ενός ελάχιστου εταιρικού φορολογικού 
συντελεστή. Αυτή η «σύγκλιση», καθορίζεται, σε 
πρόσφατα δηµοσιεύµατα αλλά και αναφορές 
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης, στο 15%.

Για πολλές χώρες, όπως η Κύπρος, µια τέ-
τοια εξέλιξη θα ήταν όχι απλώς αρνητική, αλλά 
πιθανόν και καταστροφική και θα αποτελούσε 
ανασταλτικό παράγοντα ως προς τη δυνατότη-

τά µας να προσελκύσουµε άµεσες ξένες επεν-
δύσεις, χάνοντας µια για πάντα ένα σηµαντικό 
συγκριτικό πλεονέκτηµα. Ας µην ξεχνάµε ότι 
η ορθή φορολογική πολιτική που εφαρµόσθη-
κε από το 1974, µετά την καταστροφή από το 
πραξικόπηµα και την εισβολή, έφερε τεράστιες 
επενδύσεις στη χώρα και βοήθησε στη γρήγο-
ρη ανάκαµψη της οικονοµίας, παρά τα σοβα-
ρά προβλήµατα και την απώλεια του 37% του 
εδάφους. Η πολιτική αυτή έχει υποβοηθήσει 
και µετέπειτα, µε τεράστιες επενδύσεις, τοµείς 
όπως είναι ο Τουρισµός, οι Κατασκευές και η 
Ναυτιλία και όχι µόνο. Η εταιρική φορολογική 
πολιτική παρέµεινε σταθερή στο 10% µέχρι και 
το 2013 οπόταν επήλθε αύξηση στο 12,5%. 
Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τις πο-
λιτικές αντιπαραθέσεις, η Κύπρος κατάφερε να 
διατηρήσει σηµαντικό µέρος των ξένων επεν-
δύσεων και εταιρειών που δραστηριοποιούνται 
στη χώρα, αφού θεωρήθηκε ότι παρά την αύξη-
ση, τα πλεονεκτήµατα είναι κατά παρασάγγας 
µεγαλύτερα και το κόστος µεταφοράς των ερ-
γασιών σε µια άλλη χώρα µπορεί να µην άξιζε.

Η κυπριακή οικονοµία δεν θα µπορούσε 
να απορροφήσει πιθανή αύξηση στο 15%. Θα 
πρέπει λοιπόν να είναι έτοιµη να αντισταθεί 
σε πιθανές πιέσεις και να προετοιµαστεί µε συ-
γκεκριµένο στρατηγικό σχέδιο σε περίπτωση 

που αυτό δεν γίνει κατορθωτό. Η παροχή αντι-
σταθµιστικών µέτρων θα πρέπει να αποτελέσει 
τη βασική εναλλακτική επιλογή για να αποφευ-
χθούν αποχωρήσεις από τη χώρα, αφού κάτι 
τέτοιο θα οδηγούσε στην απώλεια δεκάδων 
χιλιάδων θέσεων εργασίας, κυρίως όσον αφο-
ρά τοµείς όπως είναι η παροχή υπηρεσιών. Θα 
πρέπει όµως να αναπτυχθούν και άλλες εναλ-
λακτικές επιλογές όσον αφορά τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες, αφού η ανταγωνιστικότητα, κυρίως 
όσον αφορά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις πα-
ραµένει σε εξαιρετικά χαµηλό επίπεδο.

Παράλληλα, για να µπορέσει η χώρα να 
αντισταθεί σε τέτοια προοπτική, θα πρέπει να 
ενισχύσει το επίπεδο της διαφάνειας και της 
αξιοπιστίας της στο εξωτερικό. Λυπούµαστε να 
αναφέρουµε ότι τα τελευταία χρόνια έχουµε πέ-
σει πιο κάτω και από τον πάτο, γεγονός το οποίο 
δίδει επιχειρήµατα σε αυτούς που επιβουλεύο-
νται τα δικά µας συµφέροντα, στο πλαίσιο αυ-
τού που ονοµάζουν «ελεύθερη αγορά». Ειδικά 
το τελευταίο ψήφισµα του Ευρωκοινοβουλίου 
µάς άφησε εντελώς εκτεθειµένους και επιρρε-
πείς σε προσπάθειες για επιβολή οικονοµικών 
πολιτικών µε προεξέχουσα την επιβολή ελάχι-
στου εταιρικού φορολογικού συντελεστή.

* Ακαδηµαϊκός – Σύµβουλος Εκπαίδευσης  
και Επιχειρήσεων, press@premiercbc.com

Ε.Ε: Επαναφέρεται ξανά το θέμα της ενιαίας εταιρικής φορολογίας

Του
Δρος Αμβρόσιου Προδρόμου*



Ο επικεφαλής αμερικανικού δημοσίου φο-
ρέα αρμόδιου για τη διαφάνεια κατηγόρησε 
την Παρασκευή τα Υπουργεία Εξωτερικών και 
Άμυνας ότι αποκρύπτουν πληροφορίες που τα 
μέλη του Κογκρέσου και οι πολίτες είναι ανά-
γκη να γνωρίζουν για να κατανοήσουν τους 
λόγους που κατέρρευσαν οι ένοπλες δυνάμεις 
και η κυβέρνηση του Αφγανιστάν και διαστά-
σεις της χαοτικής αποχώρησης των ενόπλων 
δυνάμεων των ΗΠΑ από τη χώρα, έπειτα από 
20 χρόνια πολέμου.

«Η πλήρης εικόνα για το τι συνέβη τον Αύ-
γουστο -και όλες οι προειδοποιητικές ενδείξεις 
που υπεδείκνυαν την έκβαση- θα αποκαλυ-
φθεί μόνο αφού οι πληροφορίες των οποίων 
τα Υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών εμπο-

δίζουν τη δημοσιοποίηση καταστούν διαθέ-
σιμες» στους αιρετούς και στο ευρύ κοινό, 
έκρινε ο Τζον Σόπκο, ο ειδικός γενικός επιθεω-
ρητής για την ανοικοδόμηση του Αφγανιστάν 
(Special inspector general for Afghanistan 
reconstruction, SIGAR), ο οποίος αναφέρεται 

στο αμερικανικό Κογκρέσο.
Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αντέ-

τεινε ότι το ΥΠΕΞ ζήτησε να πάψουν να είναι 
δημόσια διαθέσιμα ορισμένα έγγραφα προ-
κειμένου «να διαγραφούν στοιχεία που ταυ-
τοποιούν» πρόσωπα, για «να προστατευθούν 
Αφγανοί και αφγανικές οργανώσεις», λόγω 
ανησυχιών για την ασφάλειά τους και την επι-
χείρηση εκκένωσης. Αυτά τα στοιχεία είναι «τα 
μόνα που είχαμε σκοπό να απαλείψουμε», δια-
βεβαίωσε και πρόσθεσε πως ο SIGAR διατηρεί 
πρόσβαση στα πλήρη έγγραφα και το δικαίω-
μα να τα δημοσιοποιεί εάν το θεωρεί απόλυτα 
απαραίτητο. Το Πεντάγωνο δεν απάντησε αμέ-
σως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς του 
ζήτησε σχόλιο.

Αντιεπιστημονικό χαρακτήρισε το πόρισμα 
των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών των 
ΗΠΑ σχετικά με την προέλευση του κορονοϊού ο 
εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στις ΗΠΑ, 
Λίου Πένγκιου. Το Γραφείο του Διευθυντή της 
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ δη-
μοσίευσε μια έκθεση, η οποία επεξεργάζεται δύο 
πιθανές προελεύσεις του κορονοϊού: τη φυσική 
και την τεχνητή, που σχετίζεται με διαρροή από 
εργαστήριο. Ο Κινέζος διπλωμάτης σημείωσε ότι 
η εκτίμηση της προέλευσης της COVID-19 που 
δημοσιεύθηκε είναι εντελώς αντιεπιστημονική 
και απλώς υπονομεύει την επιστημονική εξέτα-
ση του ιού και εμποδίζει τις παγκόσμιες προσπά-
θειες για την εύρεση της πηγής της πανδημίας.

Ακόμη, ο αξιωματούχος από το Πεκίνο είπε 

ότι η Ουάσινγκτον αρνείται να αντιμετωπίσει τις 
ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας.

Τον Μάρτιο του 2021, ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας εξέδωσε μια πλήρη έκθεση για την 
προέλευση της COVID-19, δηλώνοντας ότι η 
διαρροή από το εργαστήριο θεωρείται αδύνατη 

για την καταγωγή της νόσου.
Στο μεταξύ, το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι από 

χθες έκλεισαν οι κινηματογράφοι σε συνοικία 
της πόλης, την ώρα που η Κίνα είναι αντιμέτω-
πη με αύξηση των κρουσμάτων της COVID-19 
λιγότερες από 100 ημέρες πριν τη διεξαγωγή 
των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Στο πλαίσιο αυτό οι κινεζικές Αρχές, που ακο-
λουθούν μια πολιτική μηδενικής ανοχής απένα-
ντι στην COVID-19, καταφεύγουν σε δραστικά 
μέτρα προκειμένου να εξαλείψουν την πρόσφα-
τη έκρηξη της επιδημίας, η οποία έχει προκαλέ-
σει όμως λιγότερα από 300 κρούσματα.

Χθες η Κίνα ανακοίνωσε 59 νέα, εγχώρια 
κρούσματα COVID-19, αριθμό ρεκόρ από τα 
μέσα Σεπτεμβρίου.

Σουδάν: Έκρυθμη  
η κατάσταση, διακόπηκαν 
όλες οι τηλεπικοινωνίες

Έκρυθμη είναι η κατάσταση που επικρατεί 
στο Σουδάν, το οποίο έχει βυθιστεί στο χάος 
ύστερα από το στρατιωτικό πραξικόπημα της 
περασμένης Δευτέρας.

Έχουν βυθιστεί οι τηλεπικοινωνίες στη 
χώρα μερικές ώρες πριν αρχίσουν οι κινη-
τοποιήσεις στη χώρα κατά του στρατιωτικού 
πραξικοπήματος και ενώ η Δύση καλεί τις 
δυνάμεις ασφαλείας να σεβαστούν τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα.

Όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ 
Χάνταθ, το οποίο ανήκει σε σαουδαραβικά 
συμφέροντα, διακόπηκαν όλες οι τηλεπι-
κοινωνιακές υπηρεσίες στη χώρα. Η είδηση 
έγινε γνωστή λίγες ώρες πριν αρχίσουν οι 
κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγείλει πολιτι-
κές παρατάξεις και συνδικάτα, εναντίον του 
στρατιωτικού πραξικοπήματος.

Σουδανοί βγαίνουν στους δρόμους πρακτι-
κά καθημερινά για να διαδηλώσουν εναντίον 
του στρατιωτικού πραξικοπήματος που έγι-
νε τη Δευτέρα, παρά το ότι υφίστανται βίαιη 
καταστολή, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε 
τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους, κατά συγκλί-
νουσες πηγές.

Ο ειδικός επιτετραμμένος του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών στο Σουδάν, Φόλκερ Πέρ-
τες, ανέφερε αργά το βράδυ της Παρασκευή 
μέσω Twitter ότι συναντήθηκε με τον Μο-
χάμεντ Χαμντάν Νταγκάλο, τον επικεφαλής 

της Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης (ΔΤΑ), για 
να του απευθύνει έκκληση να αποφευχθεί η 
βίαιη καταστολή των μαζικών κινητοποιήσε-
ων στις οποίες έχουν καλέσει πρακτικά όλες 
οι πολιτικές παρατάξεις και συνδικάτα χθες 
Σάββατο σε όλη τη χώρα.

Μερικές ώρες πριν αρχίσουν οι μαζικές κι-
νητοποιήσεις στις οποίες έχουν καλέσει σχε-
δόν όλες οι πολιτικές δυνάμεις και συνδικάτα 
εναντίον του στρατιωτικού πραξικοπήματος 
στο Σουδάν, ο Υπουργός Εξωτερικών των 
ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε ότι οι σουδα-
νικές δυνάμεις ασφαλείας πρέπει να σέβονται 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι η οποιαδή-
ποτε βίαιη καταστολή πολιτών που θα διαδη-
λώσουν θα είναι «απαράδεκτη».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωμα-
τίας τόνισε μέσω Twitter ότι η Ουάσινγκτον 
στέκει στο πλευρό «του λαού του Σουδάν στον 
μη βίαιο αγώνα του για δημοκρατία».

Οι αντίπαλοι των στρατηγών που κατέ-
λαβαν την εξουσία έχουν καλέσει σε μαζικές 
κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα σήμερα με κε-
ντρικό αίτημα την αποκατάσταση στην εξου-
σία μεταβατικής κυβέρνησης υπό την ηγεσία 
πολιτών, ώστε να ξαναμπεί η αφρικανική 

χώρα στο δρόμο προς τη δημοκρατία έπειτα 
από δεκαετίες αυταρχικής διακυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ανα-
νέωσε την εθνική κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης στο Σουδάν μετά το στρατιωτικό πραξι-
κόπημα της 25ης Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο 

Λευκός Οίκος σε δελτίο Τύπου.
«Έστειλα στο Ομοσπονδιακό Μητρώο για 

δημοσίευση τη συνοδευτική ανακοίνωση, δη-
λώνοντας ότι η εθνική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης στο Σουδάν που κηρύχθηκε με εκτε-
λεστικό διάταγμα 13.067 της 3ης Νοεμβρίου 

1997 θα συνεχιστεί και μετά τις 3 Νοεμβρί-
ου 2021», ανέφερε ο Μπάιντεν στη δήλωσή 
του μέσα από το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο 
Λευκός Οίκος.

Ο επικεφαλής του στρατού του Σουδάν, 
στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, 
απάλλαξε από τα καθήκοντά τους αρκετούς 
διπλωμάτες καριέρας, συμπεριλαμβανομέ-
νων των πρεσβευτών της αφρικανικής χώρας 
στην Τουρκία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
και στη Νότια Αφρική, μετέδωσε χθες το τη-
λεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα, το οποίο εδρεύει 
στο Κατάρ.

Δεκάδες πρεσβευτές καταδίκασαν το στρα-
τιωτικό πραξικόπημα στο Σουδάν νωρίτερα 
αυτή την εβδομάδα.

Ο ΟΗΕ και ΗΠΑ καλούν το στρατό να μην καταστείλει  
βίαια τις μαζικές κινητοποιήσεις

ξένος τύπος Κίνα: Αντιεπιστημονική έκθεση ΗΠΑ για την προέλευση του κορονοϊού

ΗΠΑ: Κατηγορίες για απόκρυψη πληροφοριών για το Αφγανιστάν
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Όλοι στους δρόμους,  
όλοι στον αγώνα

Ριζοσπάστης, Ελλάδα

Κοστούμι λιτότητας  
ξαναράβουν οι δανειστές
Η Εφημερίδα των Συντακτών, Ελλάδα

Όλο το έργο  
της Δημοκρατίας

Χουριέτ, Τουρκία
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Η Ρωσία διασώζει την 
Ουκρανία από την 
ενεργειακή κρίση
Η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρή ενεργειακή 
κρίση λόγω της αδυναμίας ικανοποίησης της 
εγχώριας ζήτησης με την άφιξη του χειμώνα. Η 
κατάσταση επιδεινώνεται από την άρνηση της 
ουκρανικής κυβέρνησης να εισάγει καύσιμα 
και ηλεκτρική ενέργεια από τη Ρωσία και τη 
Λευκορωσία. Ενόψει διακοπής ρεύματος, το 
Κίεβο αναγκάστηκε να επανεξετάσει τη θέση 
του. Μετά την αλλαγή της εξουσίας στο Κίεβο 
τον Φεβρουάριο του 2014 και την επακόλουθη 

εμφύλια σύγκρουση στα ανατολικά της χώρας, διαδοχικές ουκρανικές κυβερνήσεις επέβαλαν μια σειρά 
περιορισμών στο διμερές εμπόριο με τη Ρωσία, περιλαμβανομένης και της απαγόρευσης εισαγωγής άνθρακα 
και φυσικού αερίου από τη γειτονική της χώρα. Το 2020 η Ουκρανία υπέγραψε νόμο, ο οποίος απαγορεύει την 
πώληση και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας που εισάγεται από τη Ρωσία στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών. 
Όπως διευκρίνισε τότε, το ουκρανικό Υπουργικό Συμβούλιο «έχει το δικαίωμα να ακυρώσει αυτή την 
απαγόρευση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε να αποφευχθεί μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο 
ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας». Έκτοτε, οι εισαγωγές έχουν ξεκινήσει και σταματήσει αρκετές φορές.

Με σημαντικές 
απουσίες η σύνοδος 
COP26 για το κλίμα
Στην παρουσία του Προέδρου των ΗΠΑ Τζο 
Μπάιντεν, του Βρετανού Πρωθυπουργού Μπόρις 
Τζόνσον, της ηγεσίας της Ε.Ε., του Εμμανουέλ 
Μακρόν και των επικεφαλής των κυβερνήσεων 
της Ελλάδας, της Αυστραλίας, της Ινδίας και 
άλλων χωρών ξεκινά σήμερα στη Γλασκόβη 
η σύνοδος του ΟΗΕ για το κλίμα (COP26). Η 
σύνοδος θα λήξει στις 12 Νοεμβρίου.
Ωστόσο, σημειώνονται αρκετές απουσίες με πιο 
σημαντική αυτήν του Προέδρου της Κίνας, Σι 

Τζιπίνγκ και του Προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, οι οποίοι θα λάβουν μέρος μέσω βιντεοσύνδεσης.
Απόντες θα είναι επίσης ο Πάπας Φραγκίσκος του οποίου θα διαβαστεί κείμενο στη σύνοδο, ο Πρόεδρος του 
Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί, της Βενεζουέλας Ζαΐρ Μπολσονάρο, του Μεξικού Άντρες Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ και 
της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα.
Απόντες θα είναι επίσης ο νέος Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Φούμιο Κισίντα, ο οποίος ενδεχομένως θα 
συμμετάσχει μέσω βιντεοσύνδεσης και ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, ακύρωσε τη 
συμμετοχή του, καθώς υπάρχει ενδεχόμενο η χώρα να οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές.

Τα πυρά του κατά του Τζο Μπάιντεν για το 
μεταναστευτικό εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, 
κατηγορώντας τον πως το αμερικανικό έδαφος 
έχει μετατραπεί σε χωματερή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε γελοία τη φε-
ρόμενη πρόταση της κυβέρνησης του Τζο Μπάι-
ντεν να πληρώσει 450.000 δολάρια ανά άτομο 
σε «παράνομους μετανάστες» που διαχωρίστη-
καν από τις οικογένειές τους στα νότια σύνορα 
ως αποζημίωση για το «ψυχολογικό τραύμα».

«Έχουμε γίνει χωματερή και είναι πολύ λυπη-
ρό. Δεν είναι καν απίστευτο αυτό που κάνουν», 
υπογράμμισε ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος για 

την κρίση στα σύνορα των ΗΠΑ.
Μάλιστα, τόνισε πως διαχωρισμός των μελών 

μιας οικογένειας ήταν μια πρακτική που εφαρ-
μοζόταν και πριν αναλάβει ο ίδιος τα ηνία της 
χώρας, αλλά την τήρησε και ο ίδιος. «Όταν οι 
άνθρωποι το άκουσαν αυτό, δεν ήρθαν γιατί αν 
ακούσει ένας γονέας ότι θα χωριστεί με τα παιδιά 
του, δεν θα έρθει», ανέφερε και πρόσθεσε πως 
αυτή η τακτική είναι «ένας από τους λόγους που 
ήμουν τόσο επιτυχημένος στα σύνορα».

Η κρίση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού έχει με-
τατραπεί σε έναν από τους μεγαλύτερους πονο-
κέφαλους για την κυβέρνηση Μπάιντεν, με Δη-

μοκρατικούς να κάνουν λόγο για «ανθρωπιστική 
κρίση και κρίση εθνικής ασφάλειας».

Παράλληλα, οι Πρόεδροι του Μεξικού και της 
Γουατεμάλας κατηγόρησαν τον Μπάιντεν ότι εν-
θαρρύνει μετανάστες και διακινητές με τις δηλώ-
σεις και την πολιτική που ακολουθεί.

«Όταν κοιτάτε τι κάνουν στα σύνορα, πρέπει 
να ξέρετε πως δεν υπήρξε ποτέ κάτι παρόμοιο. 
Το καλύτερο σημείο που είχαμε φτάσει ποτέ πάει 
στο χειρότερο. Είναι πιθανώς ένα από τα χειρότε-
ρα πράγματα που συμβαίνουν γιατί καμία χώρα 
δεν μπορεί να υποστηρίξει αυτό που συμβαίνει 
στις ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οργή Τραμπ εναντίον Μπάιντεν για το μεταναστευτικό

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει τηρήσει 
υπεύθυνη στάση στην εκκλησιαστική διαμάχη 
που έχει ξεσπάσει με το Πατριαρχείο Μόσχας για 
το αυτοκέφαλο της Ουκρανικής Εκκλησίας, δή-
λωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαί-
ος, ο οποίος χαρακτήρισε ως αχάριστη τη στάση 
του Ρωσικού Πατριαρχείου.

Με αφορμή το Ουκρανικό, το ρωσικό πατρι-
αρχείο έχει πάψει να μνημονεύει τον Οικουμε-
νικό Πατριάρχη με πρόσχημα, ενώ δεν συνέβη 
κάτι ανάλογο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
Ο Βαρθολομαίος ανέφερε ότι η Ρωσική Εκκλη-
σία φέρεται με αχαριστία παραβλέποντας το ότι 
«είμαστε η μητέρα εκκλησία γιατί εμείς τους 
δώσαμε το Χριστιανισμό. Εμείς τους δώσαμε τα 
φώτα. Εμείς τους δώσαμε το κυριλλικό αλφάβη-
το διά του οποίου θελήσαμε να τους βοηθήσουμε 

να καλλιεργήσουν τον πολιτισμό τους. Και αυτοί 
θύμωσαν μαζί μας διότι κάναμε αυτοκέφαλη την 
εκκλησία της Ουκρανίας», είπε ο κ. Βαρθολομαί-
ος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη.

Διερωτήθηκε επίσης γιατί να μην κάνουν αυ-
τοκέφαλη την Ουκρανική Εκκλησία όπως έκα-
ναν αυτοκέφαλη τη Ρωσία, τη Σερβία, τη Βουλ-
γαρία, την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Ρουμανία, 
την Αλβανία.

Πρόσθεσε ότι είναι αποκλειστικό προνόμιο 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου να δίνει τις αυ-
τοκεφαλίες. Σημείωσε επίσης ότι μετά την κρίση 
που προέκυψε μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ο 
Πατριάρχης Βαρθολομαίος ανταποκρίθηκε στο 
αίτημα του λαού της Ουκρανίας, παραχωρώντας 
αυτοκεφαλία.

Παράλληλα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης 

αναφερόμενος στις τιμές και στην αναγνώριση 
που του επιφύλαξε η αμερικανική πλευρά, ση-
μείωσε ότι αντικατοπτρίζουν το υψηλό κύρος 
που χαίρει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο 
δυστυχώς είναι πολύ μεγαλύτερο διεθνώς από 
ό,τι εντός της Τουρκίας, η οποία είναι η ιστορική 
του έδρα. Ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ είναι μια 
από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες επαρ-
χίες του Οικουμενικού Θρόνου. Αναφερόμενος 
στη σημασία της, ο Πατριάρχης έπλεξε το εγκώ-
μιο στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, λέγοντας 
ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε 
να δρομολογήσει λύσεις για τα τρία μεγάλα προ-
βλήματα της Αρχιεπισκοπής, τα οποία αφορού-
σαν την αποπεράτωση του ναού του Αγίου Νικο-
λάου, τη Θεολογική Σχολή της Βοστώνης και το 
ταμείο συνταξιοδότησης των κληρικών.

Προνόμιο του Πατριάρχη να ορίζει το αυτοκέφαλο Eκκλησιών

Αγνώμων η στάση της 
Μόσχας έναντι του 

Πατριαρχείου με αφορμή 
το Ουκρανικό

Εξάρθρωσαν πυρήνα  
του Ισλαμικού Κράτους  
στην Τυνησία

Οι τυνησιακές δυνάμεις ασφαλείας εξάρθρω-
σαν πυρήνα του Ισλαμικού Κράτους στην πόλη 
Ταταουίν, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε επίθεση 
εναντίον της Αστυνομίας και του στρατού, ανα-
κοίνωσε την Παρασκευή το Υπουργείο Εσωτερι-
κών. Πριν από έξι χρόνια, τζιχαντιστές του Ισλα-
μικού Κράτους είχαν δολοφονήσει 39 ξένους 
τουρίστες σε παραλία στη Σους, πυροδοτώντας 
μαζική έξοδο των τουριστών και καταφέρνοντας 
βαρύ χτύπημα στην τυνησιακή οικονομία. Έκτο-
τε, οι τυνησιακές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν γί-
νει αποτελεσματικότερες στην πρόληψη και στην 
αντιμετώπιση ενεργειών των τζιχαντιστών, αλλά 
η απειλή των λεγόμενων πυρήνων εν υπνώσει 
συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία στην Τύνιδα, ιδί-
ως επειδή επέστρεψαν ή επιστρέφουν τζιχαντι-
στές που πολέμησαν στη Συρία, στο Ιράκ και στη 
Λιβύη. «Σχεδίαζαν να διαπράξουν τρομοκρατικές 
ενέργειες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και 
μονάδων του στρατού στην περιφέρεια (της Τα-
ταουίν) με εκρηκτικούς μηχανισμούς», σύμφωνα 
με δελτίο Τύπου του υπουργείου. Δεν διευκρινί-
ζεται ωστόσο πόσοι άνθρωποι φέρονται να ανή-
καν στον πυρήνα, πώς εντοπίστηκε, ή εάν έχουν 
ασκηθεί ποινικές διώξεις στους υπόπτους. Το 
Ισλαμικό Κράτος και γενικότερα οι τζιχαντιστές 
έχουν δεχτεί μεγάλα κτυπήματα ιδιαίτερα στη Συ-
ρία, αλλά οι πυρήνες του και οι συνεργάτες τους 
σε διάφορες χώρες της αραβικής χερσονήσου, 
αλλά και της Αφρικής εξακολουθούν να δρουν 
και να επιχειρούν κτυπήματα κατά των Αρχών 
των χωρών αυτών και κατά άλλων στόχων. Ιδι-
αίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι πολλές 
οργανώσεις που πρόσκεινται στο Ισλαμικό Κρά-
τος δρουν εντελώς αιφνιδιαστικά και κτυπούν σε 
χρόνο και σε σημεία που δεν μπορούν να θεωρη-
θούν ως πιθανοί στόχοι.



Του
Κώστα Κωνσταντίνου

Η Επιτροπή στοχεύει να κατα-
στήσει την ΕΕ την πρώτη στον 
κόσμο κλιματικά ουδέτερη 
ήπειρο με μηδενικές εκπομπές 
θερμοκηπίου έως το 2050. Δεν 
είναι μια αρκετά μεγάλη πε-
ρίοδος κατά την οποία αυτή η 
μεγάλη μεταρρύθμιση θα ξεθω-
ριάσει μετά από μακρές συζητή-
σεις μεταξύ των κρατών-μελών;

Πρέπει να παραδεχτώ ότι ο 
χρόνος δεν είναι με το μέρος μας. 
Η επιστήμη μάς έδωσε ένα σαφές 
χρονοδιάγραμμα και τα επόμενα 10 
χρόνια είναι κρίσιμα για δράση. Η 
τελευταία έκθεση της Διακυβερνη-
τικής Επιτροπής για την Κλιματική 
Αλλαγή δίνει σαφή κατεύθυνση για 
το πού κατευθυνόμαστε. Διαπιστώ-
νει ότι εάν δεν υπάρξει άμεση, γρή-
γορη και μεγάλης κλίμακας μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκη-
πίου, ο περιορισμός της υπερθέρ-
μανσης του πλανήτη κοντά στους 
1,5°C ή ακόμη και τους 2°C θα είναι 
απρόσιτος τις επόμενες δεκαετίες. 
Δεν θα υπάρχει περιοχή στον κό-
σμο που να μην επηρεάζεται από 
αυξανόμενα κύματα καύσωνα, 
έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, 
ξηρασία, ακραία φαινόμενα ανόδου 
της στάθμης της θάλασσας. Αυτή 
λοιπόν είναι και θα συνεχίσει να 
είναι η πραγματικότητά μας, αλλά 
η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
είναι ο τρόπος για να αποφευχθούν 
σημαντικές επιπτώσεις στις ζωές 
μας.

Ο στόχος μας για μια κλιματικά 
ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050 και 
ο ενδιάμεσος στόχος για τη μείωση 
των καθαρών εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 
55% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
1990 τέθηκε μετά από μια ολοκλη-
ρωμένη εκτίμηση της σκοπιμότη-
τάς του. Σημειώστε ότι ο αρχικός 
στόχος ήταν το 50%, ο οποίος στη 
συνέχεια αυξήθηκε στο 55%. Κάθε 

5 χρόνια θα παρακολουθούμε την 
πρόοδο και αναλόγως θα προσαρ-
μόζουμε τη δράση μας. Θα συνερ-
γαστούμε με τους διαφόρους τομείς 
για να συγκροτήσουμε για τον κα-
θένα, συγκεκριμένο οδικό χάρτη 
ώστε να φτάσουμε στο στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας. Η με-
τάβαση στην πράσινη εποχή είναι 
εφικτή και ευελπιστώ να γίνουν 
όλοι συμμέτοχοι.
Πιστεύετε ότι η Επιτροπή θα 
μπορέσει να αντέξει τις πιέσεις 
των διαφόρων οικονομικών 
λόμπι εφαρμόζοντας τη συμ-
φωνία ως έχει;

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφω-
νία είναι η νέα στρατηγική ανάπτυ-
ξης. Η κυκλική οικονομία είναι μια 
σύγχρονη οικονομία. Μπορεί να 
φέρει μείωση εκπομπών CO2 κατά 
61% στον τομέα των κατασκευών, 
70% στις μεταφορές και κατά 49% 
στα αγροδιατροφικά προϊόντα.

Οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη 
έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν 
ότι η μετάβαση προς μια κυκλική 
οικονομία φέρνει περιβαλλοντικά 
οφέλη, αλλά και σημαντικές εξοικο-
νομήσεις. Οι εταιρείες που εφαρμό-
ζουν μέτρα πρόληψης αποβλήτων 
και οικολογικού σχεδιασμού μπο-
ρούν να εξοικονομήσουν περίπου 
600 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Οι αλλαγές για την αύξηση της 
αποδοτικότητας των πόρων που 
χρησιμοποιεί μια εταιρεία, πράγματι 
θα έχει ένα βραχυπρόθεσμο κόστος. 
Ωστόσο, τα οφέλη θα το υπερβούν 
κατά πολύ διότι θα προκύψουν 
νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες με 
το άνοιγμα νέων αγορών.

Στην πράσινη μετάβαση κανείς 

δεν πρέπει να μείνει πίσω. Το Τα-
μείο Δίκαιης Μετάβασης δημι-
ουργήθηκε για τους τομείς και τις 
περιοχές που θα πρέπει να κάνουν 
ένα μεγάλο άλμα προς την κλιματι-
κή ουδετερότητα και που θα χρεια-
στούν βοήθεια.

Το Ταμείο έχει στόχο να μετρι-
άσει τον αντίκτυπο της μετάβασης 
χρηματοδοτώντας τον εκσυγχρονι-
σμό της τοπικής οικονομίας και να 
περιορίσει τις αρνητικές επιπτώ-
σεις. Το Ταμείο με συνολικό προϋ-
πολογισμό 17,5 δις αναμένεται να 
δρομολογήσει επενδύσεις ύψους 
σχεδόν 30 δις.

«Πράσινοι» Δασμοί. Θεωρείτε, 
Επίτροπε, ότι αυτό το εργαλείο 
είναι σοβαρό εμπόδιο για κά-
ποιον να μεταφέρει ρυπογόνες 
επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες με 
τη σκέψη να τις εισάγει στην 
Ένωση;

Καθώς επικρατούν στις χώρες 
εκτός της ΕΕ χαλαρότερες περιβαλ-
λοντικές πολιτικές, υπάρχει μεγά-
λος κίνδυνος για το φαινόμενο της 
«διαρροής άνθρακα». Οι εταιρείες 
που εδρεύουν στην ΕΕ θα μπο-
ρούσαν είτε να μετακινήσουν την 
παραγωγή τους στο εξωτερικό για 
να αποκομίσουν όφελος λόγω χα-
λαρών προτύπων, είτε τα προϊόντα 

της ΕΕ θα μπορούσαν να αντικατα-
σταθούν με εισαγόμενα προϊόντα 
που παράχθηκαν με μεγαλύτερη 
ένταση άνθρακα. Τέτοιες διαρροές 
μπορεί να μετατοπίσουν τις εκπο-
μπές εκτός Ευρώπης υπονομεύο-
ντας τις προσπάθειες αντιμετώπι-
σης της κλιματικής αλλαγής.

Λόγω του προβλήματος αυτού 
υιοθετήθηκε ο Μηχανισμός Συνο-
ριακών Προσαρμογών Άνθρακα. 
Όσοι εισάγουν προϊόντα στην ΕΕ 
θα αγοράσουν ειδικά πιστοποιητι-
κά που αντιστοιχούν στην τιμή του 
άνθρακα που θα είχε καταβληθεί, 
ως εάν τα αγαθά να παράγονταν 
σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. 
Αντιστρόφως, όταν ένας παραγω-
γός εκτός ΕΕ μπορεί να αποδείξει 
ότι έχει ήδη πληρώσει για τον άν-
θρακα που χρησιμοποιείται στην 
παραγωγή των εισαγόμενων προϊ-
όντων, το αντίστοιχο κόστος μπορεί 
να αφαιρεθεί πλήρως για τον εισα-
γωγέα της ΕΕ. Έτσι ο μηχανισμός 
θα βοηθήσει στην πρόληψη του 
κινδύνου διαρροής άνθρακα.
Ένα από τα μεγαλύτερα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν 
πλείστες χώρες εντός κι εκτός 
ΕΕ είναι η ορθή διαχείριση απο-
βλήτων. Η προοπτική της κυ-
κλικής οικονομίας δίνει κάποια 
κατεύθυνση; Υπάρχει λύση και 
ποιες είναι οι εναλλακτικές επι-
λογές;

Ένα σύγχρονο Σύστημα Διαχεί-
ρισης Αποβλήτων είναι κρίσιμο συ-
στατικό κάθε λειτουργικού συστή-
ματος κυκλικής οικονομίας. Δεν 
μπορεί να υπάρξει «κυκλικότητα», 
εάν η διαχείριση των αποβλήτων 
παραμείνει σε παλιομοδίτικες προ-

σεγγίσεις με βάση το ξεπερασμένο 
μοντέλο λήψης-διάθεσης.

Η κυκλική οικονομία παρέχει 
ένα σχέδιο για το σύστημα διαχείρι-
σης αποβλήτων του μέλλοντος, στη 
βάση ενός συστήματος με το οποίο 
η αξία των προϊόντων και πόρων 
μένει στην οικονομία όσο το δυνα-
τόν περισσότερο ελαχιστοποιώντας 
την παραγωγή αποβλήτων.

Το νέο Σχέδιο Δράσης για την 
Κυκλική Οικονομία δείχνει την πο-
ρεία προς μια οικονομία πιο απο-
δοτική στη διαχείριση πόρων, κα-
θαρή και κλιματικά ουδέτερη. Όσον 
αφορά τη διαχείριση των αποβλή-
των, πρέπει να τονίσουμε ότι -παρά 
τις προσπάθειες σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο- η ποσότητα των 
αποβλήτων που δημιουργούνται 
δεν μειώνεται.

Η ετήσια παραγωγή απορριμ-
μάτων στην ΕΕ ανέρχεται σε 2,5 
δισεκατομμύρια τόνους, ή 5 τόνους 
κατά κεφαλή ετησίως, και κάθε 
πολίτης παράγει κατά μέσο όρο 
σχεδόν μισό τόνο αστικών απορ-
ριμμάτων. Ως εκ τούτου, το Σχέδιο 
Δράσης περιλαμβάνει μεταξύ άλ-
λων διαδικασίες μείωσης των απο-
βλήτων.

Η Επιτροπή, για παράδειγμα, θα 
προτείνει αναθεώρηση της νομοθε-
σίας για τις συσκευασίες, τα οχήμα-
τα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 
και τις επικίνδυνες ουσίες στον 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό, με σκοπό 
την πρόληψη των αποβλήτων, την 
αύξηση των ανακυκλωμένων υλι-
κών, την προώθηση ασφαλέστερων 
και καθαρότερων ροών αποβλήτων 
και τη διασφάλιση υψηλής ποιότη-
τας ανακύκλωσης.

Η Κύπρος πρέπει να καταβάλει 
σημαντικές προσπάθειες για τη δη-
μιουργία επαρκούς δικτύου εγκα-
ταστάσεων για την αποτελεσματική 
διαχείριση όλων των αποβλήτων 
της προκειμένου να συμμορφω-
θεί με τους στόχους μετά το 2020. 
Υπάρχουν νέα οικονομικά εργαλεία 
στο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, 
που πρέπει να υιοθετηθούν και να 
εφαρμοστούν.

Κρίσιμα τα επόμενα δέκα χρόνια για το κλίμα

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανα-
φέρθηκε και στο κόστος που θα έχει 
για τους πολίτες η μετάβαση στην 
πράσινη εποχή. Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις, η μείωση της ρύπανσης 
θα μας κοστίζει 10 φορές λιγότερο 
από τις συνέπειες που αντιμετωπί-
ζουμε λόγω της ρύπανσης. 

Συγκεκριμένα, έφερε ως παρά-
δειγμα την επαναχρησιμοποίηση 
υλικών στο πλαίσιο της κυκλι-
κής οικονομίας, σημειώνοντας ότι 
«αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε σε 
ένα νέο νομοθέτημα ώστε να γί-
νουν τα προϊόντα από το σχεδιασμό 

τους πιο βιώσιμα και ευκολότερα 
στην επιδιόρθωση και την επανα-
χρησιμοποίηση, έτσι ώστε να διαρ-
κούν περισσότερο. Έτσι θα μείνουν 
λεφτά στην τσέπη του πολίτη.

Οι πολίτες θα δουν επίσης μια 
στροφή σε πηγές ενέργειας χωρίς 
άνθρακα, μετάβαση των μεταφο-
ρών στην ηλεκτροκίνηση, βελτι-
ωμένες μονώσεις κτιρίων. Συνήθως 
αυτή η μετάβαση έρχεται με τεχνο-
λογίες που απαιτούν κάποιες προ-
καταρκτικές επενδύσεις, αλλά στην 
πορεία θα φέρει μείωση κατανάλω-
σης καυσίμου, κάνοντας απόσβεση 

της επένδυσης μακροπρόθεσμα».
Υπογράμμισε επίσης ότι στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, η Επιτροπή κατέστησε 
σαφές ότι πρέπει να υπάρξουν συ-
νοδευτικά μέτρα για την αντιμετώ-
πιση θεμάτων όπως η ενεργειακή 
φτώχεια και η εξασφάλιση μιας 
δίκαιης μετάβασης. Για την αντιμε-
τώπιση, μάλιστα, των κοινωνικών 
προκλήσεων, η Επιτροπή πρότεινε 
επίσης τη δημιουργία ενός «Ταμεί-
ου Κοινωνικού Κλίματος» για την 
άμεση εισοδηματική υποστήριξη 
στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

Κίτρινη κάρτα στην 
Κυπριακή Δημοκρατία 
για τη διαχείριση των 

αποβλήτων

«Απαιτούνται συνοδευτικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση 

θεμάτων όπως η 
ενεργειακή φτώχεια»

«Κάθε πολίτης παράγει 
κατά μέσο όρο ετησίως 

σχεδόν μισό τόνο 
απορριμμάτων»

ΒΙΡΓΚΙΝΙΟΥΣ ΣΙΝΚΕΒΙΤΣΙΟΥΣ

”

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία τονίζει σε 
αποκλειστική συνέντευξή του στη «Χ» την ανάγκη για κατεπείγουσα δράση για το κλίμα, καθώς 

υπάρχει κίνδυνος για μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τον πλανήτη ευρύτερα. 
Μιλώντας στη βάση μετρήσιμων στοιχείων, ο Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους επισημαίνει ότι η 

μείωση της ρύπανσης θα μας κόστιζε στο δεκαπλάσιο από τις συνέπειες που αντιμετωπίζουμε 
λόγω της ρύπανσης. Επεξηγεί τις δικλίδες διαχείρισης της κυκλικής οικονομίας σε όλο τον 
κύκλο ζωής των πολιτών και τις πρακτικές σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή σκοπεύει να 

διαχειριστεί το Green New Deal που, όπως αναφέρει, θα αποτελέσει τη νέα στρατηγική ανάπτυξης 
της Ευρώπης. Ο Λιθουανός Επίτροπος Σινκεβίτσιους δίνει και… κίτρινη κάρτα στην Κυπριακή 

Δημοκρατία για τη διαχείριση των αποβλήτων.   

«Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας», προειδοποιεί ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον

«Ταμείο Κοινωνικού Κλίματος» εισηγείται η Κομισιόν για τη στήριξη στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά

”

”
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Ο Βρετανός φυσιοδίφης και σχο-
λιαστής περιβαλλοντικών ντοκιµα-
ντέρ, όπως το «Our Planet», Ρίτσαρντ 
Ατένµπορο, προειδοποίησε την Τρίτη 
τους παγκόσµιους ηγέτες ότι αν η σύ-
νοδος του ΟΗΕ για το Κλίµα (COP26) 
που ξεκινά στη Γλασκόβη σήµερα (31 
Οκτωβρίου) δεν καταλήξει σε συγκε-
κριµένες προτάσεις, θα είναι πολύ 
αργά για να αντιµετωπιστεί η κλιµα-
τική αλλαγή.

Ο 95χρονος Ατένµπορο δήλωσε 
στο BBC ότι θα ήταν «πραγµατικά κα-
ταστροφικό» αν τα πιο πλούσια κρά-
τη αποτύχουν να στηρίξουν τα πιο 
φτωχά. ∆ιευκρίνισε, µάλιστα, ότι οι 
µεγάλες χώρες έχουν καθήκον να βο-
ηθήσουν τις πιο φτωχές επειδή η βι-
οµηχανοποίηση είναι ένας από τους 
βασικούς καταλύτες της κλιµατικής 
αλλαγής. «Κάθε ηµέρα που περνά 
στη διάρκεια της οποίας δεν κάνουµε 
κάτι, είναι µία χαµένη ηµέρα», τόνισε, 
προειδοποιώντας ότι, ολόκληρες πε-
ριοχές της Αφρικής σύντοµα δεν θα 
είναι πλέον κατοικήσιµες.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπό-
ρις Τζόνσον προειδοποίησε την πε-
ρασµένη ∆ευτέρα ότι είναι αµφίβολο 
αν η COP26 θα καταφέρει εν τέλει 
να υιοθετήσει µέτρα που θα βοηθή-
σουν να περιοριστεί η άνοδος της 
παγκόσµιας θερµοκρασίας στον 1,5 
βαθµό Κελσίου, συγκριτικά µε τα 
προβιοµηχανικά επίπεδα. Προβληµα-
τισµούς εξέφρασε, επίσης, για το αν 
θα µπορέσουν να µηδενιστούν οι εκ-
ποµπές άνθρακα ως το 2050.

∆ραµατικές εκκλήσεις  
από τον ΓΓ του ΟΗΕ

Οι τρέχουσες δεσµεύσεις των 
κρατών για το κλίµα αποτελούν «ει-
σιτήριο χωρίς επιστροφή προς την 
καταστροφή», έκρινε λίγες µέρες νω-

ρίτερα ο Αντόνιο Γκουτέρες, χωρίς 
να κρύψει την ανησυχία για το ότι 
αποµένει ελάχιστος χρόνος για να 
«αποφευχθεί η αποτυχία» της COP26.

Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη 
εκτίµηση του ΟΗΕ, οι δεσµεύσεις για 
τη µείωση των εκποµπών των αερί-
ων που προκαλούν το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου και την υπερθέρµανση 
του πλανήτη από πλευράς 200 χω-
ρών θα οδηγήσουν απλούστατα σε 
«καταστροφική» αύξηση της θερµο-
κρασίας κατά 2,7° Κελσίου, πολύ 
υψηλότερη από τον στόχο που ορί-
στηκε µε τη Συµφωνία του Παρισιού 
το 2015, όταν συµφωνήθηκε να πε-
ριοριστεί η αύξηση της θερµοκρασίας 
του πλανήτη σε λιγότερους από 2° 
Κελσίου σε σύγκριση µε την προβι-
οµηχανική εποχή, ιδεατά στον 1,5° 
Κελσίου. 

«∆εν υπάρχει αµφιβολία» πως ο 
κόσµος οδεύει «προς την καταστρο-
φή», προειδοποίησε ο ΓΓ του ΟΗΕ 
σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου 
που έδωσε µαζί µε µέλη της διεθνούς 
πρωτοβουλίας Covering Climate 
Now.

«Ελπίζω ότι είµαστε ακόµη εντός 
προθεσµίας για να αποφύγουµε την 
αποτυχία στη Γλασκόβη, αλλά ο χρό-
νος πιέζει, είναι όλο και πιο δύσκολο 
και για αυτό ανησυχώ πολύ, φοβάµαι 
πως τα πράγµατα µπορεί να πάρουν 
άσχηµη τροπή».

Οι G20 ευθύνονται για το 80% 
των παγκόσµιων εκποµπών

Για να αποφευχθεί η αποτυχία, 
έκανε έκκληση να υπάρξει «συναί-
σθηση των ευθυνών» των κυβερνή-
σεων, ειδικά αυτών της G20, οι ηγέτες 
της οποίας θα συναντηθούν λίγο πριν 
από την COP26.

«Η µόλυνση µιας χούφτας χωρών 

έχει γονατίσει την ανθρωπότητα», 
επέµεινε o κ. Γκουτέρες, υπενθυµί-
ζοντας πως η G20 ευθύνεται για το 
80% των παγκόσµιων εκποµπών. 
Οι χώρες-µέλη της θα πρέπει «να 
ηγηθούν στις προσπάθειες» για την 
αποτροπή της κλιµατικής αλλαγής, 
σε διαφορετική περίπτωση «τα αν-
θρώπινα όντα θα υποστούν φοβερά 
δεινά», προειδοποίησε.

Σηµείωσε ωστόσο πως όλες οι χώ-
ρες πρέπει να κάνουν αυτό που τους 
αναλογεί, ιδίως οι αναδυόµενες οικο-
νοµίες. Επέµεινε ειδικά στην ανάγκη 
εγκατάλειψης του άνθρακα ως το 
2030 στις χώρες του ΟΟΣΑ (του Ορ-
γανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης) και ως το 2040 για 
τις υπόλοιπες.

Ερωτηθείς για την Κίνα, που δεν 
έχει ακόµη παρουσιάσει τις νέες 
δεσµεύσεις της, και για τις ΗΠΑ, 
όπου ο Τζο Μπάιντεν πασχίζει να ψη-
φιστεί στο Κογκρέσο νοµοσχέδιο που 
συµπεριλαµβάνει φιλόδοξα µέτρα για 
το κλίµα, ο ΓΓ κάλεσε τις δύο χώρες 
που ευθύνονται για τις µεγαλύτερες 
εκποµπές αερίων να «πάνε πιο µα-
κριά». «Η Κίνα και οι ΗΠΑ πρέπει να 

κάνουν περισσότερα από ό,τι έχουν 
ανακοινώσει µέχρι στιγµής: για την 
Κίνα, το ζήτηµα-κλειδί είναι η µείωση 
των εκποµπών· για τις ΗΠΑ, το ζή-
τηµα-κλειδί είναι η χρηµατοδότηση 
και η εγγύηση πως οι στόχοι θα συ-
γκεκριµενοποιηθούν και θα επιτευ-
χθούν», είπε.

Γιατί είναι τόσο  
σηµαντική η COP26;

Η φετινή ∆ιάσκεψη των Ηνωµέ-
νων Εθνών για την Κλιµατική Αλ-
λαγή θεωρείται από τις πιο κρίσιµες 
στην ιστορία του πλανήτη, καθώς οι 
συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής 
είναι πιο ευδιάκριτες από ποτέ. Η 
θερµοκρασία της γης έχει αυξηθεί 
αισθητά, η στάθµη της θάλασσας ανε-
βαίνει, ενώ το καλοκαίρι ο πλανήτης 
υπέφερε από καταστροφικές πυρκα-
γιές και ξηρασίες.

Όλος ο κόσµος µαζί µε τους πολιτι-
κούς ηγέτες, τους ακτιβιστές και τους 
επιστήµονες έχουν µεγάλες προσδο-
κίες για το φετινό συνέδριο. Οι χώρες 
που θα πάρουν µέρος έχουν κληθεί 
να οριστικοποιήσουν τα εθνικά τους 
σχέδια δράσης (εθνικά καθορισµένες 
συνεισφορές ή NDC) για τη µείωση 
των εκποµπών άνθρακα στο πλαίσιο 
της Συµφωνίας του Παρισιού.

Στη COP21 στο Παρίσι το 2015, 
οι χώρες συµφώνησαν να προ-
σπαθήσουν να περιορίσουν την 
υπερθέρµανση του πλανήτη στους 
2 βαθµούς Κελσίου πάνω από τα 
προβιοµηχανικά επίπεδα για να 
περιορίσουν την κλιµατική κρίση. 
Αυτή η παγκόσµια συµφωνία ορό-
σηµο έγινε γνωστή ως Συµφωνία 
του Παρισιού.

«Η COP26 είναι η πρώτη ευκαι-
ρία για τα κράτη να αναθεωρήσουν 
τις δεσµεύσεις τους και να ενισχύ-
σουν περαιτέρω τη φιλοδοξία για 
την κλιµατική αλλαγή», αναφέρει η 
κλιµατολόγος του Πανεπιστηµίου 
Cambridge, δρ Έµιλυ Σούκµπουργκ. 

Φοβερά δεινά περιµένουν 
τον άνθρωπο… Η µάχη για το 

περιβάλλον είναι µάχη µε το χρόνο
Θεωρείται αµφίβολο αν η COP26 θα καταφέρει  

να στεφθεί τελικά µε επιτυχία

Οι στόχοι της ∆ιάσκεψης 
για την Κλιµατική Αλλαγή

Κύριος στόχος της COP26 είναι 
η παγκόσµια συνεργασία για επί-
τευξη του παγκόσµιου καθαρού 
µηδέν έως τα µέσα του αιώνα. 
Οι χώρες που θα συµµετάσχουν 
αναµένεται να προωθήσουν φι-
λόδοξους στόχους για τη µείωση 
των εκποµπών ως το 2030 και τη 
σταδιακή επίτευξη του καθαρού 
µηδενός έως το 2050.

Τα κράτη ενθαρρύνονται να 
επιταχύνουν την εξάλειψη του 
άνθρακα, να σταµατήσουν την 
αποψίλωση των δασών, να επιτα-
χύνουν τη µετάβαση σε ηλεκτρικά 
οχήµατα και να ενισχύσουν τις 
επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας, όπως το πράσινο υδρο-
γόνο. Τη ∆ιάσκεψη θα απασχολή-
σει ακόµα η αρωγή στις χώρες που 
επηρεάζονται περισσότερο από 
την κλιµατική αλλαγή.

Τα κύρια σηµεία που θα συζη-
τηθούν είναι η οριστικοποίηση 
του Κανονισµού του Παρισιού και 
η επιτάχυνση των δράσεων για 
την αντιµετώπιση της κλιµατικής 
κρίσης µέσω συνεργασίας µεταξύ 
κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και 
κοινωνιών των πολιτών.

«Αναµφισβήτητα η µεγαλύτερη 
µάχη θα δοθεί για το αν οι δεσµεύ-
σεις των µερών είναι αρκετές για 
να περιορίσουν τις χειρότερες επι-
πτώσεις της κλιµατικής αλλαγής», 
δήλωσε η κλιµατολόγος του Πα-
νεπιστηµίου Cambridge, δρ Έµιλυ 
Σούκµπουργκ. 

Ο πρώτος γύρος των κυβερνητι-
κών NDCs αποδείχθηκε ανεπαρκής 
για να περιορίσει την υπερθέρµανση 
σε λιγότερους από 2 βαθµούς Κελσί-
ου. Έτσι, πριν από τη COP26, οι κυ-
βερνήσεις κλήθηκαν να υποβάλουν 
νέα -και πιο φιλόδοξα- σχέδια. Μέ-

χρι στιγµής στην υποβολή σχεδίων 
έχουν προβεί 62 χώρες, καθώς και 
η ΕΕ.

Το ακανθώδες ζήτηµα της 
χρηµατοδότησης του κλίµατος θα 
είναι κοµβικό για την επιτυχία του 
COP26. Κατά γενική οµολογία, οι 
πλουσιότερες χώρες του κόσµου εί-
ναι περισσότερο υπεύθυνες για την 
κλιµατική κρίση, τις επιπτώσεις της 
οποίας αντιµετωπίζουν πιο έντο-
να οι φτωχότερες χώρες, οι οποίες 
έχουν συµβάλει πολύ λιγότερο στην 
πρόκληση του προβλήµατος.

Τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ, 

όµως, υποδηλώνουν ότι η κλιµατι-
κή βοήθεια από τις ανεπτυγµένες 
χώρες ανήλθε σε $78,9 δισ. το 2018, 
αντί $100 δισ. που ήταν ο στόχος.

Εκκρεµούν επίσης συζητήσεις για 
γκρίζα σηµεία της Συµφωνίας του 
Παρισιού, για τα οποία τα µέρη δεν 
έχουν ακόµη φτάσει σε συµφωνία. 
Αυτά περιλαµβάνουν τους κανόνες 
για τους µηχανισµούς της αγοράς 
άνθρακα, οι οποίοι επιτρέπουν στις 
χώρες να αντισταθµίζουν τις εκ-
ποµπές τους αγοράζοντας πιστώσεις 
άνθρακα (µειώσεις εκποµπών) από 
άλλη χώρα.

Κοµβικό θέµα η χρηµατοδότηση της πράσινης µετάβασης

Οι τρέχουσες 
δεσµεύσεις των κρατών 
για το κλίµα, αποτελούν 

«εισιτήριο προς την 
καταστροφή», έκρινε ο 

Αντόνιο Γκουτέρες



φαρμακεία
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

• Χριστοδουλίδης Χάρης, Ανδρέα Αβρααμί-
δη 49, πλησίον Αρεταίειου Νοσοκομείου, Δα-
σούπολη, Στρόβολος, 22879747 • Βρακάς Δη-
μήτρης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 265, έναντι 
Marks & Spencer Λακατάμειας, Λακατάμεια, 
22384900 • Ριζάκου Μαρία, Αρμενίας 5Α, 
αρχή Λεωφ. Αρμενίας, κοντά στα φώτα Λεωφ. 
Λεμεσού, Στρόβολος, 22333670, 96124102 
• Κούτρουλος Θεοχάρης, 28ης Οκτωβρίου 
42Α, δρόμος Παγωτών, Έγκωμη, 22350091, 
22721945 • Λύμπουρας Χαράλαμπος, Λεωφ. 
Τσερίου 229, κατάστημα κάτω από την Green 
Dot, 22524919, 99278255

ΛΕΜΕΣΟΣ
• Μεταξά Χριστίνα, Χριστάκη Κράνου 5, 100μ. 

από Αστ. Σταθ. Π. Γερμασόγειας, πλησίον ΣΙΓΜΑ, 
Γερμασόγεια, 25314848, 25322840 • Σκούρου 
Κατερίνα, Παν. Αναγνωστοπούλου 43, πλησίον 
εκκλησίας Αποστόλου Βαρνάβα, Κάτω Πολεμί-
δια, 25715991, 25332047 • Μαλιώτη Χρυσάν-
θη, Γεώργιου Αβέρωφ 26, βόρεια Φώτων FOUI, 

πλησίον Λυκείου Αγίου Ιωάννη, 25567939, 
99461515 • Πετρίδης Πέτρος. Αγίας Φυλάξεως 
64, νοτίως Λεωφ. Μακαρίου (από Λανίτειο προς 
Τζιαμούδα), 25366340, 96362348

ΛΑΡΝΑΚΑ
• Σωκράτους - Κυπριανού Ελένη, Κιλκίς 

15 - 17, Αντρούλλα Court, κατ. 4 Ανδρούλλα 
Court, πλησίον Σχολής Καλογραιών, 24651035, 
24624163 • Καλαϊτζή Άντρη, Λεωφ. Ηνωμέ-
νων Πολιτειών 9, δρόμος Νέου Νοσοκομείου, 
εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού, 24638387, 
24532906

ΠΑΦΟΣ
• Φιλιππίδου - Γεωργιάδου Κωνσταντία, Ευ-

αγόρα Παλληκαρίδη 93, έναντι καταστήματος 
ρούχων ΝΟΥΜΕΡΟ, 26949259, 26222670

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
• Γιάλλουρος Πανίκος, 1ης Απριλίου 184, 

απέναντι από την υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, 
Παραλίμνι, 23825979, 23744771

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

12:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:05-18:00 ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ
Μουσικές επιλογές του Άστρα 92,8
15:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:00-21:00 ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ
Κλασικά, τζαζ και άλλα ακούσματα με τη Γλυ-
κερία Αντρέου
21: 00-23:00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΑΜΜΟΣ
Μουσική εκπομπή με τον Γιώργο Πήττα
23:00-06:00 ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ
Μουσικές επιλογές του Άστρα 92,8

στη συχνότητα του Άστρα 92,8

tv ενημέρωση
ΡΙΚ1

07.30 Θεία Λειτουργία 10.30 Σπίτι στην 
Φύση 11.00 Κοίτα με στα μάτια 11.30 Χρυ-
σές Συνταγές-Weekend Edition 12.00 Brand 
News 14.00 Ειδήσεις 14.30 Αμύνεσθαι Περί 
Πάτρης 15.00 Movie Time 15.30 Προσω-
πογραφίες 16.15 Project. Nostalgia 16.00 
Road Story 17.30 Χρονογράφημα 17.55 Πο-
λιτιστικό Ημερολόγιο 18.00 Ειδήσεις και στη 
Νοηματική 18.20 Τα καλύτερά μας χρόνια 
19.20 Ειρήνη Πάσι 20.00 Ειδήσεις 21.00 
Αθλητική Κυριακή 21.30 Παραδοσιακή Βρα-
διά 23.15 Ειδήσεις 23.20 Εκείνη και Εκείνοι 
00.20 Προσωπογραφίες 01.15 Road Story 
01.45 Ειδήσεις 02.45 Αθλητική Κυριακή 
03.15 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης 03.45 Project. 
Nostalgia 04.30 Σπίτι στη Φύση 05.00 Χρο-
νογράφημα 05.30 Τα καλύτερά μας χρόνια 
06.15 Ειρήνη Πάσι

ΡΙΚ2
07.30 Μαγικός Κόσμος 07.50 Ο Μικρός 

Χνουδωτός 08.05 Μπόμπι και Μπιλ 08.30 Το 
θαυμαστό ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον 08.55 
Τα Τρενάκια Ρομπότ 09.20 Γουίσπερ 09.50 
Γκάρφιλντ 10.20 Ο Σούπερ Μπαμπάς 10.35 
Τα Στρουμφάκια 11.30 Ο σκανδαλιάρης Τοτός 
12.05 Λέο Ντα Βίντσι 12.30 H Μία και Εγώ 
12.55 Ο Σούπερ Μπαμπάς 13.10 Ο σκανδα-
λιάρης Τοτός 13.40 Τα Στρουμφάκια 14.30 
Λέο Ντα Βίντσι 15.00 H Μία και Εγώ 15.30 
Στη χώρα του Γιατί 16.00 Ιστορίες του Χωρ-
κού 16.30 Μανώλης και Κατίνα 16.50 Κοίτα 
με στα μάτια 17.00 Baywatch 17.45 Μαζί/
Birlikte 18.30 Εκείνη και Εκείνοι 19.30 Σε-
λίδες Ιστορίας 19.40 Ειδήσεις στην Αγγλική 
19.50 Ειδήσεις στην Τουρκική 20.00 Κεντρι-
κό Δελτίο στη Νοηματική 21.05 Ο δρόμος του 
χρήματος (Margin Call) 22.45 The Sixties - 
Σειρά ντοκιμαντέρ, κατάλληλη για άτομα άνω 
των 12 ετών 23.30 Μουσικό Ραντεβού 00.00 
Ειδήσεις στην Αγγλική και Τουρκική 00.20 
Brand Νews 02.20 Μαζί/Birlikte 03.00 The 
Sixties 03.45 Μανώλης και Κατίνα 04.05 
Ιστορίες του Χωρκού 04.35 Baywatch 05.15 
Euronews

PLUS
06.30 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (Κ) 08.10 Η 

ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΑ (Κ) 09.00 COOK EAT (E) 
(Κ) 11.00 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ (Κ) 14.00 ΑΥΤΟ ΕΙ-
ΝΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (Κ) 16.35 ΤΗΛΕΑ-
ΓΟΡΑ (Κ) 18.30 ΑΟΡΑΤΟΣ ΦΑΚΟΣ (Κ) 19.00 
ΤΑΞΙΔΙ ΓΕΥΣΕΩΝ (Ε) (Κ) 19.55 ΑΟΡΑΤΟΣ 
ΦΑΚΟΣ (Κ) 20.15 Ο ΚΑΙΡΟΣ (Κ) 20.20 ΓΙΑ 
ΠΑΝΤΑ ΝΕΟΙ (Ε) (Κ) 21.30 ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ 
ΖΩΗΣ (Κ) 22.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ (15) 00.15 
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ (18) 02.20 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 
03.10 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 04.00 VIDEO CLIPS 
(Κ) 04.10 ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 
(Ε) (Κ)

ΟΜΕGA
07.00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 09.50 OPEN 

WEEKEND 13.00 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 
(Ε) 15.15 THE OMG SHOW (Ε) 16.45 ΕΠΙ-
ΠΛΟΓΚΟΥΡΜΕΔΙΕΣ 17.45 ΕΙΚΟΝΕΣ 18.00 
OMEGA NEWS 18.10 ΕΙΚΟΝΕΣ (συνέ-
χεια) 18.45 ΑΝΟΙΧΤΑ (Ε) 20.10 OMEGA 
NEWS 21.00 DANCING WITH THE STARS 
00.30 TOTAL BLACKOUT (Ε) 01.30 OPEN 
WEEKEND (Ε) 04.00 ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ 
(Ε) 06.00 Ο ΑΝΤΡΑΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΟΥ (E)

ANT1
05.40 ΠΑΡΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ (Ε) 06.30 

ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΕΣ (Ε) 08.00 MAMMA MIA (Ε) 
08.50 ΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΛΕΙΔΙ (Ε) 09.30 ΔΕΙ-
ΞΕ ΜΟΥ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΣΟΥ (Ε) 11.10 ΤΑΞΙ (Ε) 
12.00 ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ 12.50 ΤΗΝ 
ΠΑΤΗΣΑ (Ε) 14.00 ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ 
ΣΟΥ (Ε) 14.50 CASA DE MIKEL (Ε) 16.20 ΑΙ-
ΓΙΑ FUXIA (Ε) 17.20 5 Χ 5 (Ε) 18.00 TA NEA 
ΣΕ 10’ 18.45 ΜΕΛΙΑΡΤΟΣ (Ε) 19.40 ΜΕΛΙ-
ΑΡΤΟΣ (Ε) 20.15 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 21.20 
RIDE ALONG II - Kωμωδία, παραγωγής 2016. 
Σκηνοθεσία: Tιμ Στόρι. Πρωταγωνιστούν: Άις 
Κιουμπ, Κέβιν Χαρτ. Υπόθεση: Καθώς η μέρα 
του γάμου του πλησιάζει, ο Μπεν πηγαίνει 
στο Μαϊάμι με τον συνεργάτη του και μελλο-
ντικό του γαμπρό Τζέιμς για να συλλάβουν 
έναν έμπορο ναρκωτικών, με τη βοήθεια μιας 
νεαρής ντετέκτιβ, της Μάγια. 23.10 ΑΙΓΙΑ 
FUXIA (Ε) 00.15 THE 2NIGHT SHOW 01.50 
SHADES OF BLUE 02.30 ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ 
(Ε) 03.20 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 (Ε) 04.20 ΤΟ 
ΣΟΪ ΜΟΥ ΜΕΣΑ (Ε) 05.10 ΑΔΕΛΦΕΣ ΨΥΧΕΣ 
(Ε)

SIGMA
05.30 Οι Αδιάφθοροι (Ε) – Κ 06.00 Τα 

Χρυσόψαρα (E) – K 07.00 Love it (E) – K 
08.00 Καλό Μεσημεράκι (Ε) – Κ 09.30 Ώρα 
για Φαγητό με την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου 
(Ε) – Κ 10.00 Βουράτε Γειτόνοι (Ε) – Κ 10.40 
DOT - K 11.40 Κάτι Ξαναψήνεται (Ε) – Κ 
13.00 Passenger – Κ 13.50 Μόλις Χθες (Ε) 
- Κ 15.15 Όλα Γκουντ - Κ 17.30 The Voice 
of Greece (Ε) - Κ 18.00 Γεγονότα σε συντομία 
– Κ 18.10 The Voice of Greece (E) – Κ 19.10 
Η Πεθερά – Κ 20.00 Τομές στα Γεγονότα – Κ 
21.10 The Voice of Greece – K 00.30 Γεγο-
νότα σε συντομία – Κ 00.40 Η Πεθερά (Ε) – 
Κ 01.30 1821. ΟΙ ΗΡΩΕΣ (Ε) - Κ 02.30 Όλα 
Γκουντ (Ε) – Κ 04.30 Ήρθε κι Έδεσε (Ε) - Κ

AΛΦΑ
06.00 60’ ΕΛΛΑΔΑ (Ε) 07.00 ΤΟ ΑΥΡΙΟ 

ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ (Ε) 08.15 Η ΦΑΜΙΛΙΑ (Ε) 
09.20 ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΚΑ 09.50 ΣΑΒ-
ΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ 13.00 ΤΟ 
ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε) 14.10 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙ-
ΕΣ (Ε) 15.00 ΑΣΕ ΜΑΣ ΡΕ ΜΑΜΑ 15.50 THE 
ΛΟΥΗΣ NIGHT SHOW (E) 18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 18.10 ΜΗΝ ΑΡ-
ΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ 18.45 ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ 
ΣΤΟΝ ALPHA 20.00 ALPHA NEWS 21.20 Η 
ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 23.15 ΚΑΜΠΙΝΓΚ (Ε) 01.00 
ΚΑΡΜΑ (Ε) 01.45 ΚΡΑΤΑΣ ΜΥΣΤΙΚΟ (Ε) 
02.30 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Ε) 03.15 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ (Ε)

CAPITAL
07.35 Τηλεαγορά tvmall 08.00 Ο ταξι-

τζής - Ελληνική ταινία 09.35 Ιπτάμενα φι-
λαράκια στο Παγκόσμιο Κύπελλο - Οικογενει-
ακή ταινία 11.20 Τηλεαγορά tvmall 12.00 
Τάσος στη μουσική (Ε) 13.10 Ζωή γεμάτη 
πόνο - Ελληνική ταινία 14.50 Τηλεαγορά 
tvmall 15.20 Η φωνή μιας αθώας - Ελλη-
νική ταινία 17.00 Τηλεαγορά tvmall 19.05 
Η μάνα έχει πάντα δίκιο - Κωμωδία 21.00 
Σπίτι μου, σπιτάκι μας - Ρομαντική κωμωδία 
23.00 Απόλυτη ευφυΐα - Sci-fi θρίλερ 00.55 
Αμείλικτη καταδίωξη - Θρίλερ 02.30 Frantic 
- Μυστήριο 04.35 Ο Δρ. Τ και οι γυναίκες 
του - Ρομαντικό δράμα

Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά 
διαστήματα τοπικά συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονω-
μένες βροχές ή καταιγίδες, το πρωί στα δυτικά και στα βόρεια 
παράλια, αλλά αργότερα και σε άλλες περιοχές. Οι άνεμοι θα 
πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς 
μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο τα-
ραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς 
στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς 
στα ψηλότερα ορεινά. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα 
είναι μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά τοπικά συννεφια-
σμένος, ενώ αναμένονται τοπικά βροχές ή και μεμονωμένες 
καταιγίδες κατά διαστήματα.
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σαν σήμερα

εορτολόγιο

ο καιρός

ΚΕΡΥΝΕΙΑ 26

ΠΑΦΟΣ 26

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 26 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 26

ΛΑΡΝΑΚΑ 26

ΛΕΜΕΣΟΣ 26

1517
Ο Λούθηρος τοιχοκολλεί τις 95 θέσεις του στην 
εκκλησία του Βίτενμπεργκ και ακολουθεί το σχίσμα 
καθολικών-προτεστάντων.

1922
Αρχίζει στην Ελλάδα η δίκη των «6» (Γούναρης, 
Στράτος, Πρωτοπαπαδάκης, Θεοτόκης, Μπαλτατζής, 
Χατζηανέστης), που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για τη 
Μικρασιατική Καταστροφή.

1926
Πεθαίνει ο Χάρι Χουντίνι, διάσημος μάγος-ταχυ-
δακτυλουργός και άσος των αποδράσεων από την 
Ουγγαρία που έγινε διάσημος στις ΗΠΑ.

1940
Ο φυλακισμένος από τη δικτατορία Μεταξά, ΓΓ του 
ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης, με επιστολή του (δημοσιεύ-
εται στον Τύπο στις 2/11) καλεί τον ελληνικό λαό να 
δώσει όλες του τις δυνάμεις στον πόλεμο κατά των 
Ιταλών φασιστών.

1984
Δολοφονείται η Ίντιρα Γκάντι, Πρωθυπουργός της 
Ινδίας.

1985
Πεθαίνει ο Νίκος Εγγονόπουλος, Έλληνας ζωγράφος 
και ποιητής.

1993
Πεθαίνει ο Φεντερίκο Φελίνι, Ιταλός σκηνοθέτης.

KYΡΙΑΚΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
ΣΗΜΕΡΑ
Ε’ Λουκά, Αριστοβούλου, Στάχυος Απελλού εκ των 
70 απ.
ΑΥΡΙΟ
Κοσμά και Δαμιανού Αναργύρων 

tv επιλογές

tv επιλογές
Κατάλογος εφημερευόντων  

για σήμερα Κυριακή  
31 Οκτωβρίου 2021

Για την επαρχία Λευκωσίας  
δεν είχαμε ενημέρωση

Κατόπιν απόφασης του Ιατρικού 
Συλλόγου Λεμεσού θα εφημερεύουν 
μόνο οι οδοντίατροι στη Λεμεσό. Επί-
σης και στη Λάρνακα και Πάφο θα 
εφημερεύουν μόνο οδοντίατροι.

ΛΕΜΕΣΟΣ
Οδοντίατρος: Νικόλας Τσάππας, 

99489677

ΠΑΦΟΣ
Οδοντίατρος: Ορέστης Σάββα, 

99916203

ΛΑΡΝΑΚΑ
Οδοντίατρος: Ναμπίλ Ιμπραχίμ, 

96638962

Ο δρόμος  
του χρήματος

ΡΙΚ2, 21:05
 

(Margin Call) - Κοινωνική ταινία, με 
στοιχεία αγωνίας, παραγωγής 2011 που 
επιχειρεί να καταγράψει το οικονομικό 
Κραχ του 21ου αιώνα. Κατάλληλη για 
άτομα άνω των 15 ετών - Πρωταγω-
νιστούν: Kevin Spacey, Paul Bettany, 
Jeremey Irons, Zachart Quinto, Penn 
Badgley, Simon Baker, Mary McDonnel, 
Demi Moore - Σκηνοθεσία: J. C. Chandor 
- Υπόθεση: Μετά την απόλυσή του, ένας 
υπάλληλος κολοσσιαίας αμερικανικής 
επενδυτικής εταιρείας παραδίδει στον 
μαθητευόμενό του στοιχεία που θεωρεί 
άκρως επικίνδυνα. 

Ο νεαρός ψάχνει τα στοιχεία και βρί-
σκεται μπροστά στον εφιάλτη που ξη-
μέρωσε το 2008 για όλο τον κόσμο, την 
κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού και 
τραπεζικού τομέα. 

Η εταιρεία του είχε προβεί σε αλό-
γιστη χρήση δομημένων επενδυτικών 
προϊόντων και ο φαύλος κύκλος θα ξέ-
σπαγε σε λίγες ώρες σ’ ένα τοξικό «ντό-
μινο» αλυσιδωτών αντιδράσεων και 
στην πτώχευση εκατομμυρίων ανθρώ-
πων. Παρακολουθούμε τις 36 ώρες πριν 
το μεγάλο Κραχ του 2008. 
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Οργανωµένη δράση για αποκατάσταση  
και προστασία της ευρύτερης περιοχής του Lady’s Mile

Μετά από ένα τρίµηνο οργα-
νωµένων και εντατικών δράσεων, 
έγινε κατορθωτό να ολοκληρωθεί 
την περασµένη Τρίτη η πρώτη φάση 
αποκατάστασης και προστασίας του 
περιβάλλοντος στη Λίµνη Μακριά 
στο Ζακάκι και στην ευρύτερη πε-
ριοχή του υδροβιότοπου του Lady’s 
Mile και της Αλυκής Ακρωτηρίου.

Οι δράσεις είχαν αναληφθεί από 
τo Κυπριακό Ίδρυµα Προστασίας 
του Περιβάλλοντος - Terra Cypria, 
σε συνεργασία και µε συγχρηµατο-
δότηση από τις Βρετανικές Βάσεις 
και το Συµβούλιο Αποχετεύσεων 
Λεµεσού Αµαθούντας. Η πρωτο-
βουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του 
προγράµµατος MedIsWet και έχει 
ως κύριο στόχο την αποκατάσταση 
υγροτόπων της Μεσογείου που εί-
ναι απαραίτητοι για τη βιοποικιλό-
τητα.

Στη διάρκεια των εργασιών απο-
κατάστασης και προστασίας της πε-
ριοχής, οι οµάδες που συµµετείχαν 
στην όλη προσπάθεια βρέθηκαν 
αντιµέτωπες µε σειρά ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων και συµπεριφο-
ρών, όπως η ανεξέλεγκτη οδήγηση 
τροχοφόρων µε καταστροφικές συ-
νέπειες στην ιδιαιτερότητα του εδά-
φους και του σπάνιου φυσικού πε-
ριβάλλοντος και βέβαια η αλόγιστη 
απόρριψη κάθε είδους αποβλήτων.

Αποµάκρυνση σκουπιδιών, 
ανάδειξη της παρατήρησης 
πουλιών και πολλά άλλα

Συγκεκριµένα, στην ευρύτερη 
περιοχή του Lady’s Mile, όπως µας 
ανέφερε ο εκτελεστικός διευθυντής 
του Terra Cypria, Λεύκιος Σεργίδης, 
πραγµατοποιήθηκαν στη διάρκεια 
των τρίµηνων εργασιών δράσεις 
που αφορούν:

- Αποµάκρυνση και διαχείριση 
περίπου 400 κυβικών µέτρων σκου-
πιδιών από πολύ ευαίσθητες περιο-
χές της Αλυκής Ακρωτηρίου.

- Αναβάθµιση του παρατηρητηρί-
ου πουλιών στη Λίµνη Μακριά, στο-
χεύοντας στη µείωση της όχλησης 
των πουλιών και στη βελτίωση και 
ανάδειξη της εµπειρίας παρατήρη-
σης πουλιών.

- Εγκατάσταση κάµερας στη 
Λίµνη Μακριά για τον εντοπισµό 
τυχόν παρανοµιών.

- Καθαρισµό και διαχείριση των 
καλαµιών στη Λίµνη Μακριά στο 
Ζακάκι προς όφελος των ειδών που 
την χρησιµοποιούν, αλλά και για δι-
ευκόλυνση της πτηνοπαρατήρησης.

- Κλείσιµο των ανεξέλεγκτων 
προσβάσεων εντός των πιο ευαίσθη-
των περιοχών της Αλυκής Ακρωτη-
ρίου, χρησιµοποιώντας πέτρινους 
ογκόλιθους που παραχωρήθηκαν 
από την Αρχή Λιµένων Κύπρου, έτσι 
ώστε να επιτευχθεί η αποκατάσταση 
του υγροτόπου και δη των σηµείων 
που έχουν υποστεί τη µεγαλύτερη 
ζηµιά, σε συνδυασµό µε την έµµε-
ση παρότρυνση προς το κοινό όπως 
χρησιµοποιεί µόνο τον κύριο δρόµο 
πρόσβασης στην παραλία του Lady’s 
Mile κατά µήκος της ακτογραµµής.

- Μηχανική αναµόχλευση των 
σηµείων της Αλυκής που χρησιµο-
ποιούνταν παράνοµα ως δρόµοι, 
έτσι ώστε να υποβοηθηθεί και να 
επιταχυνθεί η αποκατάστασή τους.

- Μηχανική καταστροφή των 
πιστών «motocross» που δηµιουρ-
γήθηκαν εντός της περιοχής του 
Lady’s Mile.

Ο ρόλος και οι δράσεις των 
επισκεπτών της περιοχής

Μέσα στους επόµενους µήνες 
και µέχρι το τέλος του προγράµµα-
τος MedIsWet, όπως αναφέρει ο 
υπεύθυνος λειτουργός υλοποίησης 
του έργου, ∆ρ Στάθης Θεοφίλου, 
προγραµµατίζονται και άλλες δρά-
σεις αποκατάστασης, διατήρησης 
και ενηµέρωσης στην περιοχή του 
Lady’s Mile και της Αλυκής, οι οποί-
ες περιλαµβάνουν:

- Επιπρόσθετους καθαρισµούς 
σκουπιδιών στην ευρύτερη περιοχή.

- Περαιτέρω αναβάθµιση του 
πτηνοπαρατηρητηρίου που βρίσκε-
ται σε σηµείο της Λίµνης Μακριά 
µε την εγκατάσταση ενηµερωτικών 
πινακίδων µε τα είδη που φιλοξενεί 
ο βιότοπος.

- Σχεδιασµό και εγκατάσταση 
επεξηγηµατικών πινακίδων στην 
ευρύτερη περιοχή του Lady’s Mile.

- Επιπρόσθετους καθαρισµούς 
των καλαµιών της Λίµνης Μακριά.

- Εγκατάσταση συστηµάτων πα-
ρακολούθησης σε συνεργασία µε 
τις αρχές των Βρετανικών Βάσε-
ων για τον εντοπισµό και τη δίωξη 
ατόµων που εισέρχονται παράνοµα 
µέσα στις Αλυκές, που απορρίπτουν 
απόβλητα στην περιοχή και γενικά 

προβαίνουν σε οποιασδήποτε άλλης 
φύσεως παράνοµες δραστηριότητες.

«Οι εργασίες που αναλάβαµε να 
διεκπεραιώσουµε είναι εξαιρετικής 
σηµασίας για το πολύ ευαίσθητο οι-
κοσύστηµα της περιοχής, αλλά και 
για τη βελτίωση της εµπειρίας του 
επισκέπτη», τονίζει ο ∆ρ Θεοφίλου, 
επισηµαίνοντας παράλληλα ότι εί-
ναι πολύ σηµαντικό όλος ο κόσµος 
να αντιληφθεί και να εκτιµήσει την 
περιβαλλοντική αξία της περιοχής.

Υποδεικνύει δε, ότι «όλοι µας 
µπορούµε να βοηθήσουµε στη µα-
κροπρόθεσµη προστασία της περι-
οχής µε απλές πράξεις, όπως το να 
οδηγούµε µόνο στον κύριο δρόµο 
και όχι µέσα στους βιότοπους και τις 
αµµοθίνες, να µαζεύουµε τα σκου-
πίδια µας προτού φύγουµε από την 
παραλία και να µην κατασκηνώ-
νουµε και να ανάβουµε φωτιές το 
βράδυ στην παραλία».

Προστατευόµενη οικολογική 
ζώνη διεθνούς σηµασίας

Η περιοχή έχει εξαιρετική οικο-
λογική αξία, ενώ υποστηρίζει µεγά-
λο αριθµό σπάνιων και ευπρόσβλη-
των ειδών φυτών ή ζώων, κάποια 
από τα οποία κινδυνεύουν µε εξα-
φάνιση. 

Φιλοξενεί µεγάλο αριθµό απο-
δηµητικών πουλιών διεθνούς 
σηµασίας, προσφέροντάς τους ενδι-
αίτηµα ανάπαυσης, αναπαραγωγής 
και τροφοληψίας. Είναι σηµαντι-
κός µεταναστευτικός σταθµός και 
ο σηµαντικότερος µεταναστευτικός 
διάδροµος για τα αρπακτικά πουλιά 
στην Κύπρο.

Αναφέρεται ενδεικτικά ότι έχουν 

καταγραφεί πέραν των 300 ειδών 
πτηνών, από τα οποία περισσότερα 
από 90 περιλαµβάνονται στο Πα-
ράρτηµα Ι της Οδηγίας 2009/147/
ΕΚ για τη ∆ιατήρηση των Άγριων 
Πτηνών. 

Αυτό αποτελεί τον µεγαλύτερο 
αριθµό προστατευόµενων ειδών 
που έχουν καταγραφεί σε µία περιο-
χή στην Κύπρο. Τουλάχιστον 9 είδη 
αυστηρώς προστατευόµενων πτη-
νών αναπαράγονται στην περιοχή 
Ακρωτηρίου, όπου φιλοξενούνται οι 
µεγαλύτεροι αριθµοί πουλιών στην 
Κύπρο.

Επιπρόσθετα, η περιοχή φιλοξε-
νεί 29 τύπους φυσικών οικοτόπων, 
οι 26 από τους οποίους περιλαµβά-
νονται στο Παράρτηµα της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, για τη διατήρηση φυσι-
κών οικοτόπων και της άγριας χλω-
ρίδας και πανίδας. Είναι επίσης µία 
από τις σηµαντικότερες περιοχές για 
τη χλωρίδα της Κύπρου. 

Πέραν των 800 οµάδων φυτών 
έχουν καταγραφεί στην περιοχή, 32 
από τα οποία περιλαµβάνονται στο 
Κόκκινο Βιβλίο της χλωρίδας της 
Κύπρου και 13 είναι σπάνια ή και 
ενδηµικά.

Επιπλέον, η παραλία του Lady’s 
Mile, η οποία είναι και παραλία 
ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών, δέ-
χεται χιλιάδες επισκέπτες, ιδιαίτερα 
κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών 
µηνών, µε αποτέλεσµα να δέχεται 
πολλές πιέσεις που, όπως τονίζει ο 
∆ρ Θεοφίλου, «αν δεν σταµατήσουν 
ή δεν ρυθµιστούν, είναι βέβαιο πως 
τα επόµενα χρόνια θα υποβαθµιστεί 
ανεπανόρθωτα».

Χρήστος Χαραλάµπους

Ολοκληρώθηκε σε πρώτη φάση 
σειρά οργανωµένων δράσεων 
και εργασιών µε συντονιστή το 

Κυπριακό Ίδρυµα Προστασίας του 
Περιβάλλοντος - Terra Cypria.

 

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε τον 
Οκτώβριο του 2020 και θα 

ολοκληρωθεί το φθινόπωρο 
του 2022 µε συγχρηµατοδότηση 

από το ελβετικό ίδρυµα MAVA, 
Fondation Pour La Nature.

 

Η περιοχή του Lady’s Mile 
εντάσσεται εντός των δύο 

προστατευόµενων περιοχών: 
«Ζώνη Ειδικής Προστασίας» 

Ακρωτήριου και «Ειδική Ζώνη 
∆ιατήρησης» Ακρωτηρίου. 

Μέρος της προστατεύεται από 
τη Σύµβαση RAMSAR για την 

προστασία υγροτόπων διεθνούς 
σηµασίας.

 

Η περιοχή φιλοξενεί πέραν 
των 300 ειδών πτηνών, από τα 
οποία περισσότερα από 90 είναι 
προστατευόµενα. Επιπρόσθετα, 
στην περιοχή έχουν καταγραφεί 
πέραν των 800 οµάδων φυτών, 

32 από τα οποία περιλαµβάνονται 
στο Κόκκινο Βιβλίο της χλωρίδας 

της Κύπρου.

“

”



Ακόμα ένας χρόνος για ολοκλήρωση των κατεδαφίσεων των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών

Τα νέα ξενοδοχεία

Ο δρόμος Λάρνακας - Δεκέλειας

Η παραλιακή περιοχή του δρόµου Λάρ-
νακας - ∆εκέλειας είναι πλέον η περιοχή µε 
τις µεγαλύτερες αναπτυξιακές προοπτικές σε 
ολόκληρη την Κύπρο, προοπτικές οι οποίες 
βασίζονται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: Τα 
νέα ξενοδοχεία, την ολοκλήρωση της ανά-
πλασης του δρόµου Λάρνακας - ∆εκέλειας, 
την ολοκλήρωση της µετακίνησης των εγκα-
ταστάσεων πετρελαιοειδών και την εφαρµογή 
του νέου Σχεδίου Περιοχής.

Το πιο µεγαλεπήβολο βήµα για την ολο-
κληρωτική µεταµόρφωση της περιοχής θα 
είναι η εφαρµογή του νέου Σχεδίου Περιοχής. 
Το Σχέδιο προβλέπει ένα πολυλειτουργικό 
παραλιακό µέτωπο στο χώρο που θα απελευ-
θερωθεί, µε δηµόσιες πλατείες και χρήσεις 
που θ’ αναµορφώσουν πλήρως 2,5 χιλιόµε-
τρα ακτής, η οποία σήµερα στενάζει κάτω από 
δεξαµενές και αγωγούς. Βάση αυτού του σχε-
διασµού είναι η επίχωση 100 µέτρων παραλί-
ας, µέσω της οποίας θ’ ανακτηθεί η ακτή που 
εν πολλοίς χάθηκε ένεκα της διάβρωσης και 

θα γίνει η βάση για τη δηµιουργία του εντυ-
πωσιακού Μόλου της Λάρνακας.

Όλα όσα επιχειρεί να βάλει τώρα συγκε-
κριµένα στο χαρτί ο ∆ήµος Λάρνακας προ-
βλέπονται στο νέο Σχέδιο Περιοχής. Τελικό 
όραµα είναι η δηµιουργία µιας παραλιακής 
πλατείας, ανοικτής για το κοινό, στα πρότυ-
πα του Μόλου της Λεµεσού. Η επίχωση έχει 
υπολογιστεί στα 100 µέτρα από τα όρια των 
τεµαχίων όπου βρίσκονται σήµερα οι εγκατα-
στάσεις πετρελαιοειδών προς τη θάλασσα. Το 
έργο θα καλύψει τα 45-50 µέτρα ακτής που 
υπολογίζεται ότι έχει χαθεί λόγω της διάβρω-
σης και άλλα 50 µέτρα για να δηµιουργηθεί 
η βάση για τα έργα που θ’ ακολουθήσουν. Το 
Σχέδιο Περιοχής δηµοσιεύτηκε τον Αύγουστο 
του 2020 και αναµένεται να τεθεί σε ισχύ τον 
Φεβρουάριο του 2022. Η επίχωση και η δι-
αµόρφωση του παραλιακού µετώπου µε πα-
ραλιακή προκυµαία κατατάσσονται στα «Έργα 
Άµεσης Προτεραιότητας».

Σε συνδυασµό µε τα αναγκαία έργα προ-

στασίας της ακτογραµµής από τη διάβρωση 
και κατόπιν εκπόνησης ειδικής Ακτοµηχανι-
κής Μελέτης, το Σχέδιο Περιοχής προβλέπει 
τη διενέργεια επίχωσης και τη διαµόρφωση 
δηµόσιου παραλιακού χώρου, ο οποίος µέσα 
από τον κατάλληλο σχεδιασµό θα παρέχει, 
πέραν από την προστασία του παράκτιου 
χώρου, και τη δυνατότητα δηµιουργίας ενός 
πολυλειτουργικού πάρκου κατά µήκος της 
παραλίας, το οποίο να προσφέρεται για πολ-
λαπλές χρήσεις και δραστηριότητες. 

Η ταυτότητα των χώρων, σύµφωνα µε το 
σχεδιασµό, θα καθοριστεί από την ποικιλία 
των δαπεδοστρώσεων, τη δηµιουργία κήπων, 
κατάλληλα χωροθετηµένα σκίαστρα µε τη 
χρήση ποικιλίας υλικών, κανάλια, πίδακες και 
συντριβάνια. Προβλέπονται επίσης πλωτές 
κατασκευές/πλατφόρµες για σκοπούς δηµι-
ουργίας καθιστικών χώρων, αλλά και ενεργού 
ψυχαγωγίας σε σχέση µε τη θάλασσα. Για τη 
διασφάλιση του ειδικού ενιαίου σχεδιασµού 
θα επιβάλλονται όροι κατά την αδειοδότηση 

των αναπτύξεων που θα δεσµεύουν και τους 
ιδιοκτήτες των ιδιωτικών ακινήτων.

Το δεύτερο µέρος των προτεινόµενων έρ-
γων άµεσης προτεραιότητας αφορά στη δι-
αµόρφωση/συµπλήρωση του οδικού δικτύου, 
το οποίο παραµένει ηµιτελές. Στοιχεία του 
δικτύου αυτού θα συνδέουν αφενός τον πα-
ραλιακό χώρο µε την ενδοχώρα και αφετέρου 
την περιοχή στο σύνολό της µε τις υπόλοι-
πες περιοχές της πόλης αλλά και του νησιού, 
µέσω των αυτοκινητοδρόµων. Άµεση προτε-
ραιότητα θα δοθεί στην υλοποίηση έργων για 
βελτίωση/διεύρυνση και επέκταση υφιστάµε-
νων βασικών δρόµων (όπως η ολοκλήρωση 
του άξονα της λεωφόρου Αλέξανδρου Πανα-
γούλη και η αξιολόγηση της σύνδεσής του µε 
τον αυτοκινητόδροµο) και παράλληλα στην 
εφαρµογή στοχευµένων µέτρων κυκλοφο-
ριακής διαχείρισης και ύφεσης, έτσι ώστε να 
απαµβλυνθούν οι πιέσεις πάνω σε τµήµατα 
του δευτερεύοντος οδικού δικτύου.

Τάσος Περδίος 

Η διαδικασία µετακίνησης των εγκαταστά-
σεων πετρελαιοειδών βρίσκεται σε εξέλιξη, 
αλλά υπάρχει νέα καθυστέρηση σε ό,τι αφο-
ρά στις εταιρείες υγραερίου. Με τα σηµερινά 
δεδοµένα, χρειάζεται περίπου άλλος ένας 

χρόνος για να µετακινηθούν στο Βασιλικό οι 
εταιρείες υγραερίου και να κατεδαφιστούν 
οι εγκαταστάσεις στα υφιστάµενα τερµατικά 
στο δρόµο Λάρνακας - ∆εκέλειας. Ως γνωστό, 
οι κρατικές δοµές της Κυπριακής Εταιρείας 

Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών έχουν ήδη µε-
τακοµίσει στο Βασιλικό, όπως και οι ιδιωτικές 
εταιρείες που εµπορεύονται υγρά καύσιµα. Οι 
εταιρείες υγρών καυσίµων προχώρησαν µά-
λιστα και µε κατεδαφίσεις και αποσυναρµολο-

γήσεις, εκτός από την Exxon Mobil που έχει 
πουλήσει τη γη στην Πετρολίνα. Η Πετρολίνα 
έχει δηλώσει ότι η κατεδάφιση θα γίνει µέχρι 
το τέλος του χρόνου. Κατόπιν τούτου, µοναδι-
κή εκκρεµότητα θα είναι το υγράεριο.

Όπως γράψαµε και πρόσφατα, η ξενοδοχεια-
κή βιοµηχανία της Λάρνακας ήδη διάγει και θα 
συνεχίσει να διάγει ραγδαία ανάπτυξη, γεγονός 
που φαίνεται από το ότι αυτή τη στιγµή έχουν 
εγκριθεί ή εξετάζονται αιτήσεις για 25 καινούρ-
γιες ξενοδοχειακές µονάδες στην πόλη και την 
επαρχία! Στον ορίζοντα βρίσκονται ξενοδοχεία 
τύπου resort, boutique και νέες µονάδες σε 
αναπαλαιωµένες διατηρητέες οικοδοµές που θα 
αυξήσουν τις διαθέσιµες επιλογές διαµονής για 
επισκέπτες.

Ειδικά σε ό,τι αφορά την τουριστική περιοχή 
Ορόκλινης - Πύλας, το Radisson Beach Resort 
και το Solaar Boutique Hotel θα ανοίξουν το 
2022. Το Radisson είναι από τις µεγαλύτερες 
επενδύσεις στον τοµέα µε 404 δωµάτια, ανάµε-
σα στα οποία κάποια µε ιδιωτικές πισίνες, σπα, 
τέσσερις χώρους εστίασης και χώρους εκδηλώ-
σεων. Το Solaar αντικαθιστά το παλιό ξενοδοχείο 
Michael’s µε 114 δωµάτια, τρεις ιδιωτικές επαύ-
λεις, σπα, εστιατόριο στην οροφή και αίθουσα 
συνεδρίων.

Άλλες τρεις πολυτελείς µονάδες βρίσκονται 
στο στάδιο της αδειοδότησης. Πρόκειται για τε-
τράστερο ξενοδοχείο µε διαµερίσµατα στη θέση 
του Beau Rivage, συγκρότηµα πέντε αστέρων 
ακριβώς δίπλα και άλλη µια πολυτελή ξενο-
δοχειακή µονάδα ανατολικά του ξενοδοχείου 
Golden Bay Beach Hotel. Ένα µικρό αλλά σηµα-
ντικό βήµα. Άλλο ένα µικρό αλλά σηµαντικό 
βήµα έγινε την εβδοµάδα που πέρασε µε την 
έναρξη της κατεδάφισης του εγκαταλελειµµέ-
νου ξενοδοχείου Beau Rivage.

Σύγχρονες τουριστικές περιοχές χωρίς 
σύγχρονα οδικά δίκτυα δεν νοούνται, εξ ου 
και η ολοκλήρωση της αναβάθµισης του 
δρόµου Λάρνακας - ∆εκέλειας είναι κοµβικής 
σηµασίας, αφού είναι η βασική οδική αρτη-
ρία που εξυπηρετεί την περιοχή. ∆υστυχώς, η 
υλοποίηση της τρίτης και της τέταρτης φάσης 
εκκρεµεί εδώ και δέκα χρόνια, µε αποτέλεσµα 
ο δρόµος να παραµένει µισοτελειωµένος. Τον 
περασµένο Μάιο το Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων είχε... προαναγγεί-

λει πρόθεση προκήρυξης διαγωνισµού για 
τα έργα της τρίτης φάσης, τοποθετώντας τη 
δηµοσίευση του διαγωνισµού στις 25 Ιουνίου 
2021. Ο διαγωνισµός προκηρύχθηκε τέσσερις 
µήνες αργότερα, συγκεκριµένα την περασµέ-
νη Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021. Όπως ανα-
κοινώθηκε, η προθεσµία υποβολής προσφο-
ρών λήγει στις 14 Ιανουαρίου 2022 και τα 
έργα θα ξεκινήσουν στα µέσα του επόµενου 
έτους. Τα όρια του έργου είναι ο υφιστάµενος 
κυκλικός κόµβος κοντά στον Ναυτικό Όµιλο 

Λάρνακας µέχρι τον κόµβο που οδηγεί στην 
Πύλα. Το συνολικό µήκος του δρόµου που 
προγραµµατίζεται να ανακατασκευαστεί στην 
παρούσα φάση ανέρχεται στα 3.25 χλµ. Θα 
περιλαµβάνει 4 λωρίδες κυκλοφορίας, κτιστή 
κεντρική νησίδα, λωρίδες πρασίνου, ποδηλα-
τοδρόµους και πεζοδρόµια εκατέρωθεν του 
οδοστρώµατος. 

Επιπρόσθετα, θα βελτιωθεί και το δευτε-
ρεύον οδικό δίκτυο, µε συνολικό µήκος 4,5 
χλµ. 

Σχέδιο περιοχής, νέα 
ξενοδοχεία και επιτέλους 
ολοκλήρωση του δρόμου 

Τέσσερα βήματα προς τη μεταμόρφωση 
της τουριστικής περιοχής  

από τη Λάρνακα μέχρι την Πύλα
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ΔΗΛΩΣΗ - 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερόμε-
νων ότι η ALENA VALCHANKOVA, 
υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτερι-
κών αίτηση (Τύπος Μ127) για πο-
λιτογράφησή του ως Κύπρια πολί-
της. Όποιος γνωρίζει οποιονδήποτε 
λόγο για τον οποίο δεν θα έπρεπε να 
χορηγηθεί η αιτούμενη πολιτογρά-
φηση, καλείται να αποστείλει στον 
Υπουργό Εσωτερικών στη Λευκω-
σία, γραπτή και υπογεγραμμένη έκ-
θεση των γεγονότων.

Αποκαλυπτήρια προτομής Ελευθέριου Ιακώβου Μοντάνιου 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Σύνδεσμος Ελεούσα του Κύκκου για 
Άτομα με Νοητική Αναπηρία γνωστοποι-
εί κενή θέση εργασίας για:
• Ειδικό Παιδαγωγό/ Παιδαγωγικά
για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ελε-
ούσα του Κύκκου.
Λεπτομέρειες:
Τίτλος θέσης: Ειδικός Παιδαγωγός / Παι-
δαγωγικά
Επίπεδο Μόρφωσης: Πανεπιστημιακή 
Μόρφωση 
Προσόντα: Ειδικού Παιδαγωγού-Παι-
δαγωγικά
Ημερομηνία έναρξης: Νοέμβριος 2021 
Αιτήσεις να αποστέλλονται μέχρι 
17/11/2021 στο
Email: Eleousatoukykkou@cytanet.
com.cy ή Fax: 22372370
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Μεγάλη επιτυχία Προγράμματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου 
Frederick με σημαντική αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΟΜΟΡΦΙΤΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εσπερινός Αγίου Δημητριανού
 
Με την ευκαιρία της εορτής του Αγί-
ου Δημητριανού, πολιούχου Αγίου της 
Ομορφίτας, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Σωματείου μας διοργανώνει την Παρα-
σκευή 5η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:30 
μ.μ. Εσπερινό στο παρεκκλήσιο του Αγί-
ου που υπάρχει στην αυλή του Σωματεί-
ου στο ελεύθερο τμήμα της Ομορφίτας.
Του εσπερινού θα χοροστατήσει ο Θεοφι-
λέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρη-
γόριος συμπαραστατούμενος από τον 
ομοχώριό μας ιερέα π. Κυπριανό Πανα-
γιώτου.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, η Γενική Διεύθυνση Εσωτε-
ρικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας (DG 
GROW) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει συ-
μπεριλάβει το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής 
του Πανεπιστημίου Frederick στην Οδηγία 
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, που αφορά την αναγνώριση των Επαγ-
γελματικών Προσόντων. 

Παρέχεται έτσι και επίσημα επαγγελματι-
κή αναγνώριση του προγράμματος στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, καθώς ικανοποιεί όλες τις 
πρόνοιες ως προς το περιεχόμενο, τη χρονι-
κή διάρκεια και την αναλογία θεωρητικής/
πρακτικής άσκησης. 

Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι/ες Φαρμα-
κευτικής του Πανεπιστημίου Frederick θα 
μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα σε 
οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Frederick ιδρύθηκε το 2012 και είναι μέ-
λος του European Association of Faculties 

of Pharmacy (ΕΑFP) και του International 
Pharmaceutical Federation (FIP). Το Πτυ-
χίο Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου 
Frederick είναι το πρώτο Πρόγραμμα Φαρ-
μακευτικής πανεπιστημιακού επιπέδου που 
αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε στην Κύ-
προ από τον αρμόδιο φορέα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

Το Πρόγραμμα βασίζεται στην Ευρωπαϊκή 
Νομοθεσία 2005/36/ΕK, το Παράρτημα II 
του Νόμου 178(I)/2002, και στις Ευρωπαϊ-
κές Οδηγίες 85/432/EK και 85/433/EK, και 
πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για 
να εγγράφονται οι απόφοιτοί του ως φαρ-
μακοποιοί στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής 
Κύπρου. 

Παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση 
για την προετοιμασία επαγγελματιών φαρ-
μακοποιών και επιστημόνων ειδικών στον 
τομέα φαρμάκων, με γνώσεις, ικανότητες και 
δεξιότητες για επιτυχή επαγγελματική ενα-
σχόληση στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα. 

Άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του 
φαρμακοποιού για τους απόφοιτους 
του προγράμματος σε όλα τα κράτη-

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Δήμος Δερύνειας τελεί τα αποκαλυπτήρια της προ-
τομής του Ελευθέριου Ιακώβου Μοντάνιου στο προ-
αύλιο της εκκλησίας Παναγίας στη Δερύνεια, σήμερα 
Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021 στις 11 π.μ. Ο Ελευθέριος 
Ιακώβου Μοντάνιος (1874-1922) ήταν ο άνθρωπος που 
πρωτοστάτησε στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι 
της Δερύνειας.  Ήταν ο πρώτος δημοδιδάσκαλος και ο 

ιδρυτής του Α’ Ταμιευτηρίου, όπως και του Σωματείου 
«Ομόνοια-Αναγέννηση» Δερύνειας. Των αποκαλυπτη-
ρίων θα προηγηθεί τρισάγιο και κατά τη διάρκεια της 
τελετής των αποκαλυπτηρίων, τα οποία θα τελέσει ο 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τά-
σος Χριστοφίδης, χαιρετισμό θα απευθύνουν ο δήμαρ-
χος Δερύνειας, κ. Άντρος Καραγιάννης, ο πρόεδρος της 

«Αναγέννησης» Δερύνειας κ. Νίκος Λίλης, ενώ σύντομο 
βιογραφικό του τιμώμενου θα αναγνώσει ο κ. Παύλος 
Καραγιώργης. Η προτομή φιλοτεχνήθηκε από τον γλύ-
πτη Παναγιώτη Πασάντα με χορηγία των εγγονών του 
τιμώμενου, Ελευθέριου Μοντάνιου, Άκι Μοντάνιου και 
Αδάμου Μοντάνιου. Η τελετή των αποκαλυπτηρίων θα 
διανθιστεί με σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Το Όρομαν…
Εν τζι’ έχει μέρες που ’τυχεν, μόλις που να σκολάσω
τζιαι ’πήα έσσω φουρκαστή, τσα νακκουρίν να πνάσω  
τζι’ έκατσα στη βεράντα μου, τζιαι έτσι ποσταμένη
έναν βιβλίον έπιασα, πολλά  συλλοΐσμένη.

Εκράτουν το Ιστορικό, το Λεύκωμαν του Συλλόγου
τζιαι μετροφύλλουν το σιγά, σαν μηχανή του γρόνου 
τζιαι μόλις τσα που έφτασα, σελίδα δεκαέξι
χωρώ το(ν) δάσκαλον καρτσιήν, κάμνει για να μου νέψει.

-Με το συμπάθκιον δάσκαλε, Λευτέρη σε λαλούσιν;
Ιακώβου το επίθετο; Μοντάνιου έχουν να πούσιν;
Τζι’ άξιππα εζωντάνεψε , λαλεί μου… «Όπως τα είπες...!»

Τζι’ εφτύς εσυντρομάχτηκα, ρωτώ… μα ’νταλως ήρτες;
Τζιαι πήρα το θάρρος να του πω, τάχα εν ευκαιρία
σάμπου τζιαι έθθεν να ’ξερεν, τζιείνος την ιστορίαν.
-Δάσκαλε,  
φέτι εν το 2020,  το έτος του Κυρίου 
τζιαι τα γρόνια ποσόνουνται 100, του Αναγνωστηρίου.

Με τζιείν’ τα ’μμάθκια τα γλυτζιά, θωρεί με τζιαι λαλεί μου:
«Έθθα το ξήαννα ποττέ, αφούσον εν παιδί μου.
Τότες που συναχτήκαμεν, τζιαμαί στο καφενείον,
τζι’ είπα για μιάλους εν καλά, να κάμουμεν σκολείον
τζι εγίνην η Ομόνοια την πρώτη Δεκεμβρίου
που είναι τα γενέθλια του Αναγνωστηρίου.
Τζι’ αρκέψαμεν μονόουλοι, δράσην σαν το μελίσσι
τζιαι για  τον κόσμον που διψά, ‘‘ΟΜΟΝΟΙΑ’’ η βρύση.
Αγώνες μα τζιαι θέατρον, κόμα τζιαι χορωδία
καλύφες, μάππαν τζιαι γιορτές, ότι τζι’ αν πω ελλία.
Ο πλάστης επήρε(ν) με μιτσήν, μα ‘ν τζι’ έθελα να φύω,
να γίνετουν να μείνησκα, πέρκιμον άλλο λλίο.
Μα εν τζι έχω που τον Θεόν, παράπονον κανέναν

μαζίν εσυνεχίσασιν, σαν  τζι’ είχαν με τζιαι ’μέναν.
Που τότες η ‘‘ΟΜΟΝΟΙΑ’’ έμαθεν τζιαι παρπάταν
στ’ αυλάτζιην έμπειν το νερόν, τζιαι έπιαεν τη στράταν.
Τζιαι γιω ήμουν πάντα παρών, τζιαι θώρουν που τζιειπάνω
τζιαι κρολοούμουν π’ άκουα, κάχα φοράν Μοντάνιο.

Μα θκυο κουβέντες να σου πω, έτσι για να μαθθαίννεις.
Το σύλλογον μας να κλουθάς, τζιαι πάντα να πααίννεις,
σε κάχα του εκδήλωσην, τζιαι να τον ηστηρίζεις
τζιαι έτσι που την πρόοδον, τζιαι σου νάκκον να ρίζεις. 

Φέτος που κλείει τα εκατόν, χρόνια, έναν αιώνα  
σκέφτουμαι πόσα εκάμασιν, μετρώ το ’ναν… τζι’ αλλόναν…
Εθελοντές επέψασιν, στον πόλεμο να πάσιν
τζιαι πήραν την απόφασιν, τζι’ ας μεν είχαν να φάσιν.
Ξέρω το πως αλλάξετε, τ’ όνομαν του συλλόγου 
μα ξέρω εκατατρέχα(ν) σας, δεν ήταν δίχα λόγου.
Που ’γινειν πραξικόπημαν, τζι ήρταν οι Τούρτσιοι τότες
ξέρω που καταλήψασιν, το σύλλογον προδότες.
Πράβο σας που τζιαι γήπεδον, εκάμετε δικό σας
γιατί εμιάλη η τιμή, για σας τζιαι το χωρκό σας.
Επιάετε τζιαι κύπελλα, στο βόλεϊ πριν γρόνια
που τζιείνους τους πρωταθλητές, πέρκ’ έμειναν τ’ αγγόνια.

Ξέρω το πως εκάμετε πολλές Ακαδημίες
τζιαι δώκετε εις τα μωρά, μεγάλες ευκαιρίες
Τζι’ αν έρτουμεν στο σήμμερον, ξέρω τες δυσκολίες 
θωρώ σας ότι κάμνετε πολλές οικονομίες.

Ξέρω το πως σφίγγεστε στα οικονομικά σας
τζιαι τάιμαν εν λειψιμιά, στον πάγκο τα λεφτά σας.
Τζι’ άμα γινεί το πρόβλημαν, θέμαν μεγάλον… μείζον
θωρώ πάτε τζιαι φκάλλετε, τζιήντες καρτούες σίζον.

Μα ’ν τζιαι περνά η εφτομά, τζι’ εν το ταμείον μείον
βουράτε να πουλήσετε, το πρώτον το λαχείον
τζιαι έτο το πρωτάθλημα, γρειάζεστε φανέλλες

πουλάτε διαφήμισην, τζιηπάνω στες ταπέλλες.
Μα πάλε τσα τζιαι λείφκουσιν, πριν πάρετε χαπάρι
τζιαι φκάλλετε στην κλήρωσην, ασσέν κανένα ψάρι.

Ασσέν καλά οι χωρκανοί, τον σύλλογον κρατούσιν.
Τζιαι σ’ ούλλα τα καλέσματα, πρόθυμα διούσιν.

Ξέρω τωρά αναλάβασιν τα ηνία τα παιθκιά σας
τζιαι πέρκι εν τζιαι τ’ αγγόνια μου, που παναθκιόν μιτά σας.
Ξέρω είσαστεν τίμιοι, τζι’ εν παίζετε στημένα
τζιαι σιαίρουμε που σας θωρώ στη στράτα μου εμέναν.

Τον σύλλογο να γλέπετε, σαν τα δικά σας μμάθκια

εν τούτα που μεινίσκουσιν, τζιαι όι τα παλάθκια.
Να ’σιει το πλάσμαν Αδρωπιάν, τζιαι να ’σιει καλοσύνη
στον σύλλογον ναν μανιχός, ποττέ του έθθα μείνει.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ έφερεν στο χωρκό μας
τζιαι πρόοδο τζιαι πολιτισμό, ούλλα για το καλό μας.
Στέκω δαπάνω τζιαι θωρώ, τζιούλλους σας καμαρώννω
‘‘Που τη Δερύνειαν έρκουμαι’’, σε ούλλους το δηλώνω».
-----------------
Τζι’ έσσιηψεν τζιαι τα δάρκα του, έθελε(ν) να τα χώσει
να μπόρεν την αγάπη μας, που του ’χουμεν να νιώσει.     

Τζιαι πιάστην η ανάσα μου, τζιαι κόμπος στο στομάσιη. 
Τζι’ είπα τζιαι γιω που μέσα μου, καλά πάνω του ’να 
’σιει.

Τζι’ εγιώ εσυγκινήχηκα, εθόλωσεν η μμαθκιά μου
τζι’ εφτύς επολοήχηκα τζι’ είπα με την καρκιά μου.

-Δάσκαλε, μνημονεύκουμεν τ’ όνομά σου για πάντα,
τζιαι θέλουμεν μες το χωρκό, για να ’χεις ανδριάντα.

Μα σαν του εσυντήχανα, φυσά ’ναν αερούι
τζι’ εφερεν πά’ στην βούκκα μου του γιασουμιού φκι-
ορούι.
Τζι’ έπια’ το με το σιέρι μου, τάχα να το μυρίσω 
τζιαι γίνηκεν η αφορμή, 
                                       που τ’ όρομα(ν) 
                                                                         να ξυπνήσω. 

Λένια Τακούσιη Χριστοφόρου

Στον ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΟΝΤΑΝΙΟ
ιδρυτή του Αναγνωστηρίου «ΟΜΟΝΟΙΑ»,

Μορφωτικού Συλλόγου «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» Δερύνειας 
Με την ευκαιρία της τελετής των αποκαλυπτηρίων 

της προτομής του



σταυρόλεξο sudoku
ΛΥΣΗ

ζώδια
ΚΡΙΟΣ

Στον επαγγελματικό τομέα, ίσως σου ζη-
τηθεί να αναλάβεις μια ευθύνη που είναι 
υπεράνω των δυνάμεών σου, ιδιαίτερα των 
οικονομικών. 

ΤΑΥΡΟΣ
Σε μια συνεργασία μπορεί να προκύψει 

κάποια καθυστέρηση, εκμεταλλεύσου τις πε-
ριστάσεις ώστε να επανεξετάσεις προσεκτικά 
τους όρους της συμφωνίας. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Καλό είναι να μην τρέφεις υψηλές προσ-

δοκίες για μια οικονομική υπόθεση σου, αφού 
φαίνεται να ισχύει το «φύλαγε τα ρούχα σου 
για να έχεις τα μισά». 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Τα καλά νέα είναι ότι θα έχεις την ευκαιρία 

να βρεθείς με άτομα που αγαπάς και σε εν-
διαφέρουν, με αποτέλεσμα να διευκρινιστούν 
κάποια «θολά» σημεία στη σχέση σας.

ΛΕΩΝ
Οι συνθήκες είναι κατάλληλες για να βά-

λεις σε μια τάξη τον προσωπικό σου χώρο, 
είτε πρόκειται για το σπίτι, είτε για το γραφείο 
σου, κάτι που θα σου επιτρέψει να έχεις μια 
καλύτερη εικόνα για τις δυνατότητές σου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Όλα αρχίζουν να μπαίνουν σε μια τάξη, 

έχεις κάθε λόγο να είσαι ευχαριστημένος/η, 
ίσως αποκομίσεις και κάποια έμπρακτα οφέ-
λη από την αξιοποίηση-διάθεση «στοκαρισμέ-
νων» ειδών.

ΖΥΓΟΣ
Αν και κάποιες αναγκαιότητες σε «προσγει-

ώνουν» στην πραγματικότητα, αυτός δεν είναι 
λόγος για να χάσεις το χιούμορ και την αισιο-
δοξία σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Είτε να «άγεσαι και να φέρεσαι», από τις 

επιθυμίες σου, είτε να «μπολιάσεις» το συναί-
σθημά σου με όλα εκείνα που σε έχουν κάνει 
σοφότερο/η στο πέρασμα του χρόνου.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Παρά τις «τρικλοποδιές» που επιχειρεί να 

σου βάλει ο Κρόνος στο ζώδιό σου, έχεις τον 
τρόπο και τα μέσα για να δικαιωθείς, σε σχέση 
με πράγματα που προτείνεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αξίζει να βάλεις στο περιθώριο τον εγωισμό 

και τους... κανόνες σου και να αναζητήσεις 
τους τρόπους με τους οποίους θα γίνεις ακόμα 
καλύτερος/η!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η Σελήνη στον Σκορπιό σε καλεί να «βάλεις 

νερό στο κρασί σου», αφού τα... μισά από αυτά 
που θέλεις για την ώρα είναι δύσκολο να προ-
χωρήσουν και αν επιμείνεις να πασχίζεις θα 
χάσεις πολύτιμο χρόνο, αλλά και χρήμα. 

ΙΧΘΥΕΣ
Η Σελήνη στον Σκορπιό σε καλεί να «φιλ-

τράρεις» τις παρέες σου, πριν αρχίσεις να απο-
γοητεύεσαι από άτομα που σου τα εμφανίζουν 
όλα «όμορφα κι ωραία», ενώ στην πράξη κι-
νούνται και δρουν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Γλυκό ψυγείου με πτι μπερ και γκοφρέτα

Υλικά:
Για την κρέμα
•2 λίτρα γάλα •1/4 φλ. ζάχαρη •8 κ.σ. κορν 

φλάουρ •200 γραμ. μαργαρίνη •200 γραμ. σοκο-
λάτα πραλίνα τριμμένη •200 γραμ. λευκή σοκο-
λάτα ψιλοκομμένη

Για το γλυκό
•2 πακέτα μπισκότα πτι μπερ •2 γκοφρέτες 

ψιλοκομμένες •6 κ.σ. λικέρ κρέμα ή σοκολάτα
Για την επικάλυψη
•τριμμένη γκοφρέτα •τρούφα

Εκτέλεση:
Ξεκινάμε φτιάχνοντας πρώτα την κρέμα. 

Κρατάμε 1/2 λίτρο γάλα χωριστά και διαλύουμε 
το κορν φλάουρ. Βάζουμε το υπόλοιπο γάλα σε 
κατσαρόλα με τη ζάχαρη να ζεσταθεί. Στη συνέ-
χεια ρίχνουμε το κρύο γάλα με το κορν φλάουρ 
στην κατσαρόλα με το ζεστό γάλα. Ανακατεύουμε 
σε μέτρια φωτιά, μέχρι να δέσει η κρέμα. Αφού 

πήξει, προσθέτουμε τη μαργαρίνη και ανακατεύ-
ουμε να λιώσει. Τη χωρίζουμε σε δύο μπολ, όσο 
ακόμα είναι ζεστή. Στη μισή δόση προσθέτουμε 
τη σοκολάτα πραλίνα τριμμένη και ανακατεύου-
με καλά. Στην άλλη μισή ανακατεύουμε τη λευκή 
σοκολάτα. 

Ανακατεύουμε τις κρέμες με σπάτουλα όσο εί-
ναι ζεστές για να λιώσουν οι σοκολάτες. Σε μπολ 
θρυμματίζουμε σε χοντρά κομμάτια τα μπισκότα 
και προσθέτουμε την γκοφρέτα. Τα ραντίζουμε 
με λικέρ και τα ανακατεύουμε. Ρίχνουμε τα μισά 
μπισκότα στην κρέμα σοκολάτας και ανακατεύ-
ουμε να ντυθούν. Τα αδειάζουμε σε πυρέξ σε μία 
στρώση. 

Ρίχνουμε τα υπόλοιπα μπισκότα στην κρέμα 
λευκής σοκολάτας και ανακατεύουμε να ντυ-
θούν. Τα αδειάζουμε σε στρώση πάνω στη σο-
κολατένια κρέμα. Αφού κρυώσει καλά, πασπα-
λίζουμε με ψιλοτριμμένη γκοφρέτα και τρούφα. 
Παγώνουμε το γλυκό μέχρι να κρυώσει τελείως.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1 Ηθολόγος συγγραφέας ή πα-
ρατηρητής των τρόπων ζωής και 
ηθών - Οι έμμεσοι θεωρούνται 
περισσότερο άδικοι. 2 Τίτλος ται-
νίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου 
- Προορισμός μυθικής εκστρατείας. 
3 Αρχαιόπρεπο... βραβείο - Ποικι-
λία ροδάκινου - Δεν μας επιτρέπει 
να παρατηρούμε καθαρά. 4 Συνε-
χόμενα στα... λόγια - Θεώρημα του 
Απειροστικού Λογισμού - Μοίρα, 
πεπρωμένο (ξεν.) - Λίγο... νωρίς. 
5 Αρχαία πόλη της Αχαΐας - Αλμά 
...: παλιότερη πρωτεύουσα του 
Καζακστάν - Ρούχο που εφαρμόζει 
στη μέση. 6 Πρωταγωνίστησε στην 
επιτυχημένη ινδική ταινία «Γη Πο-
τισμένη με Ιδρώτα» - «Το ... Σου»: 
κωμική τηλεοπτική σειρά του Alpha  
- Ό,τι πολύτιμο προέρχεται από πό-
λεμο, διάρρηξη ή ληστεία. 7 Κανο-
νισμός, που διέπει τους όρους δό-
μησης μιας περιοχής - Ανώνυμος 
τίτλος δανείου. 8 ... Πρες: ρώσικο 
πρακτορείο ειδήσεων - Κουδούνι 
γιδοπροβάτων - Ανατολίτικης προ-
έλευσης γλύκισμα. 9 Εκφράζει και 
την απουσία του παράγοντα ρέζους 
στο αίμα - Είδος μουσικής σύνθε-
σης - Παράγεται απ’ το διαπασών. 
10 Ιάσιμος, θεραπεύσιμος (αρχ.) - 
Το πρωί είναι πιο... γλυκός - Θεός 
των Βαβυλωνίων. 11 Χώρος γεμά-
τος από καπνούς τσιγάρων (μτφ.) - 
Παραπόταμος του Βόλγα - Ρόμπερτ 
... Τζούνιορ: Νομπελίστας (1995) 
Αμερικανός οικονομολόγος που 
εργάστηκε πάνω στις «Ορθολογι-
κές Προσδοκίες». 12 Ο αρχηγός 
των Μεσσηνίων κατά τον Β’ Μεσ-
σηνιακό Πόλεμο (685-668 π.Χ.) - 
Υπερρεαλιστής Ισπανός ζωγράφος 
και χαράκτης (1893-1983).

ΚΑΘΕΤΑ
1 Απάτη με δήθεν μαγείες - Πληθυ-
ντικός άρθρου. 2 Απραγματοποίη-
τες επιθυμίες - Λαρς Φον …: Δανός 
σκηνοθέτης. 3 Μυθικός Ελευσίνιος 
ήρωας - Χειροκίνητο μουσικό όργα-
νο, λατέρνα. 4 Δεν ανακουφίζονται 
από λόγια στήριξης και συμπόνιας 
(θηλ.). 5 Πάμπλο ...: Ισπανός προ-
πονητής μπάσκετ - Όμοια σύμφωνα 
- Ψημένο σάντουιτς. 6 Περιέχονται 
στη... λίρα - Μάι ...: χωριό του Βιετ-
νάμ που υπέστη πολλά δεινά - Αλί-
σια...: γνωστή ξένη τραγουδίστρια. 
7 Σκακιστική απειλή - Μπόζινταρ ...: 
Μαυροβούνιος πετοσφαιριστής που 
αγωνίζεται στη θέση του ακραίου 
στον Ολυμπιακό Πειραιώς - Άνθρω-
πος απ’ τη... Γαλλία. 8 Όρος της πρέ-
φας - Γαλλική λέξη για το άρωμα πα-
λαίωσης οίνου. 9 Ήταν ο επικεφαλής 
της πρώτης αγγλικής μεταπολεμικής 
κυβέρνησης - Οφ ...: υπεράκτια εται-
ρεία, οικονομική οντότητα που δημι-
ουργείται για συγκεκριμένο σκοπό 
- Τίτλος μυθιστορήματος του Κνουτ 

Χάμσουν. 10 Δικά σου (αρχ.) - Η ψη-
λότερη πόλη της Βουλγαρίας στη Ρο-
δόπη. 11 Στο μάτι μας, το... τυφλό, 
αποτελεί κενό στο οπτικό πεδίο - ... 
Ρόις: πολυτελές όχημα. 12 Ανεπι-
βεβαίωτες πληροφορίες - Το εξέχον 
μέρος ενός καπέλου πάνω απ’ το 
πρόσωπο. 13 Κατηγορία ραδικιών 
- Κεντρικά στο... κύμα. 14 Η αγγλι-
κή πολεμική αεροπορία - Παλιά αρ-
χικά ασφαλιστικού ταμείου - Χωρίς 
πέδιλα δεν γίνεται. 15 Πουλιά που 
προέβλεπαν το... μέλλον - Ο ποιητής 
της Γαλλικής Αντίστασης. 16 Μυθική 
ιαματική θεότητα - Έχει πρωτεύουσα 
το Λιτλ Ροκ.

ΚΑΝΟΝΕΣ: Στόχος του παιχνιδιού 
είναι να συμπληρωθούν τα κενά 
τετραγωνίδια με έναν αριθμό, 
έτσι ώστε σε κάθε τετράγωνο, 
αλλά και σε κάθε οριζόντια και σε 
κάθε κάθετη στήλη οι αριθμοί να 
εμφανίζονται μόνο μία φορά.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Οι λύσεις 
βρίσκονται διά της εις άτοπον 
απαγωγής. Με άλλα λόγια, 
αναζητάτε που ΔΕΝ μπορεί να 
βρίσκεται ένας αριθμός, με την 
προοπτική να βρείτε τη μία και μόνη 
θέση όπου μπορεί να είναι. Μη 
μαντεύετε! Συμπληρώνετε μόνον 
όταν σίγουρα έχετε βρει τη θέση. Οι 
υποθέσεις όχι μόνο δεν βοηθούν, 
αλλά μπορεί να καταστρέψουν όλο 
το παζλ! Αρχίστε αναζητώντας στις 
οριζόντιες ή στις κάθετες στήλες 
παρακείμενων τετραγώνων δύο 
ίδιους αριθμούς.
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Κόψτε τη ζάχαρη για να σωθούν ζωές, προτείνουν επιστήµονες των ΗΠΑ
Περικόπτοντας 20% της ζάχαρης από τα 

συσκευασµένα τρόφιµα και 40% από ποτά και 
αναψυκτικά, θα µπορούσαν να προληφθούν 
2,48 εκατοµµύρια γεγονότα καρδιαγγειακών 
ασθενειών (όπως εγκεφαλικά, εµφράγµατα και 
καρδιακές ανακοπές), 490.000 καρδιαγγεια-
κοί θάνατοι και 750.000 περιπτώσεις διαβήτη 
στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια ζωής του ενήλικα 
πληθυσµού. Η σχετική µελέτη δηµοσιεύθηκε 
στο Circulation από οµάδα ερευνητών οι οποίοι 
προέρχονται από πολλά ιδρύµατα, στη βάση της 
πολιτικής µείωσης της ζάχαρης, η οποία προ-
τάθηκε από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης 
Άλατος και Ζάχαρης (NSSRI) των ΗΠΑ.

Η NSSRI, σύµπραξη περισσοτέρων από 100 
τοπικών, πολιτειακών και εθνικών οργανισµών 
υγείας, δηµοσίευσε τον Φεβρουάριο πολιτική µε 
στόχο την οικειοθελή δέσµευση της βιοµηχανί-
ας για τη σταδιακή ανασύνθεση των ζαχαρού-

χων προϊόντων της. Η εφαρµογή της, ωστόσο, 
απαιτεί την κυβερνητική υποστήριξη.

Όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές της οµά-
δας, η µείωση της ζάχαρης που περιέχεται στις 

προπαρασκευασµένες τροφές και στα αναψυ-
κτικά θα έχει µεγαλύτερη επίδραση στην υγεία 
των Αµερικανών από ό,τι άλλες πρωτοβουλίες, 
όπως η επιβολή φόρου ζάχαρης, η σήµανση του 
πρόσθετου περιεχοµένου ζάχαρης, ή η απαγό-
ρευση των ζαχαρούχων ποτών στα σχολεία.

Σύµφωνα µε το µοντέλο, στα δέκα χρόνια 
εφαρµογής της πολιτικής της NSSRI οι ΗΠΑ 
θα µπορούσαν να έχουν 4,28 δισεκατοµµύρια 
δολάρια ολικό καθαρό κέρδος στο κόστος ια-
τροφαρµακευτικής περίθαλψης. Προσθέτοντας 
το κοινωνικό κόστος της χαµένης παραγωγι-
κότητας των Αµερικανών που αναπτύσσουν 
ασθένειες από την υπερβολική κατανάλωση ζά-
χαρης, η συνολική εξοικονόµηση της πολιτικής 
της NSSRI ανέρχεται στα 160,88 δισεκατοµµύ-
ρια δολάρια κατά τη διάρκεια της ζωής του ενή-
λικα πληθυσµού.

Πηγή: The Harvard Gazette

O κάθε ανθρώπινος εγκέφαλος έχει ένα µονα-
δικό αποτύπωµα, όπως κάθε άνθρωπος έχει ένα 
ιδιαίτερο δακτυλικό αποτύπωµα. Οι πρόοδοι στις 
τεχνικές απεικόνισης του εγκεφάλου επέτρεψαν 
πολύ πρόσφατα την ακριβέστερη ανίχνευση της 
ιδιαίτερης «υπογραφής» της λειτουργίας του 
εγκεφάλου µας. Σύµφωνα µε άρθρο στο ειδικό 
επιστηµονικό περιοδικό «Science Advances» 
του Οκτωβρίου, το επίτευγµα πραγµατοποιήθη-
κε από τον Ενρίκο Αµίκο και τους συνεργάτες 

του στο Πολυτεχνείο της Λωζάνης. Οι ερευνητές 
κατάφεραν να ανιχνεύσουν το ιδιαίτερο εγκεφα-
λικό αποτύπωµα πολλών εθελοντών, το οποίο, 
όπως διαπίστωσαν, εµφανίζεται ξεθωριασµένο 
στους εθελοντές που πάσχουν από κάποια νευ-
ροεκφυλιστική νόσο.

Οι διαφορές στις µικροδοµές των ανθρώπι-
νων εγκεφάλων καθορίζονται από το «νευρω-
νοδικτύωµα» (connectome) του ανθρώπινου 
εγκεφάλου. Ο όρος «connectome» υιοθετήθηκε 

από το 2005 από τις Νευροεπιστήµες κατ’ ανα-
λογία του όρου «genome» (γονιδίωµα) στη Γενε-
τική και είναι το σύνολο των νευρώνων και των 
µεταξύ τους συνάψεων ενός εγκεφάλου.

Το επόµενο βήµα σε αυτές τις έρευνες θα 
είναι να συγκρίνουν µεταξύ τους τα ιδιαίτερα 
εγκεφαλικά «αποτυπώµατα» των υγιών ανθρώ-
πων µε αυτά των ανθρώπων που πάσχουν από 
κάποια νευροεκφυλιστική ασθένεια, π.χ. η νόσος 
Αλτσχάιµερ, εγκεφαλικά, αυτισµό. 

«Από τις πρώτες έρευνες προκύπτει ότι τα 
χαρακτηριστικά που καθιστούν µοναδικά τα ιδι-
αίτερα εγκεφαλικά αποτυπώµατα κάθε ανθρώ-
που τείνουν να εξαφανίζονται προοδευτικά όταν 
αυτός ο άνθρωπος αρρωσταίνει από κάποια 
νευρολογική νόσο», δήλωσε ο Ενρίκο Αµίκο, 
παρουσιάζοντας τα συµπεράσµατα των ερευνών 
του. Στο άµεσο µέλλον αυτές οι νέες τεχνικές εν-
δέχεται να οδηγήσουν στην έγκαιρη διάγνωση 
σοβαρών νευρολογικών ασθενειών.

Το εγκεφαλικό αποτύπωµά µας µπορεί να είναι η απάντηση στις νευρολογικές ασθένειες

Νέα απολιθώµατα αλλάζουν την ιστορία του πλανήτη Γη
Οι πληροφορίες σχετικά µε τα εξελικτικά 

γεγονότα πριν από εκατοντάδες εκατοµµύρια 
χρόνια µαζεύονται σιγά-σιγά κυρίως από τα 
απολιθώµατα που πρωτοεµφανίστηκαν σε πε-
τρώµατα που εναποτέθηκαν κατά τη διάρκεια 
της Κάµβριας έκρηξης, πριν από περίπου 540 
εκατοµµύρια χρόνια. 

Η κατά τα φαινόµενα ξαφνική εµφάνιση ποι-
κίλων, πολύπλοκων ζώων, πολλών µε σκληρά 
µέρη, υπονοεί κάτι: υπήρξε µια προηγούµενη 
περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας πρώιµα 
ζώα µε µαλακά σώµατα εξελίχθηκαν από ακόµη 
απλούστερα ζώα.

Πού βρίσκεται το πρόβληµα; ∆υστυχώς, µέ-
χρι τώρα, πιθανά στοιχεία απολιθωµάτων ζώων 
που υπήρξαν στο διάστηµα της «κρυµµένης» 
εξέλιξης είναι πολύ σπάνια και δύσκολο να κα-
τανοηθούν, καθιστώντας το χρόνο και τη φύση 
των εξελικτικών γεγονότων ασαφή. Ο γρίφος 
αυτός, γνωστός ως δίληµµα του ∆αρβίνου, πα-
ραµένει άλυτος 160 χρόνια µετά από τη δηµο-

σίευση της Καταγωγής των Ειδών.
Είναι ευρέως αποδεκτό ότι τα πιο βασικά ζώα 

στο εξελικτικό δένδρο των ζώων είναι οι σπόγ-
γοι, τα σφουγγάρια, και έτσι είναι πιθανό να εί-
ναι τα πρώτα που εµφανίστηκαν. Όπως υποθέ-
τει η σχετική επιστηµονική υπόθεση, µπορεί να 
έχουν αναδυθεί πριν από περισσότερο από 900 
εκατοµµύρια χρόνια.

Η Elizabeth C. Turner, καθηγήτρια στο δί-
γλωσσο Λαυρεντινό Πανεπιστήµιο του Οντάριο, 
στον Καναδά, είναι γεωλόγος και παλαιοβιο-
λόγος, η οποία εργάζεται στους πολύ παλιούς 
ασβεστόλιθους. Πρόσφατα περιέγραψε τη µι-
κροδοµή σε πετρώµατα 890 εκατοµµυρίων 
χρόνων από τον βόρειο Καναδά, προτείνοντας 
ότι θα µπορούσαν να αποτελούν απόδειξη 
σφουγγαριών που είναι µερικές εκατοντάδες 
εκατοµµύρια χρόνια παλαιότερα από ό,τι το 
επόµενο νεότερο αναµφισβήτητο απολίθωµα 
σφουγγαριού. Αν, λοιπόν, αυτά είναι πράγµατι 
απολιθώµατα σπόγγων, η εξέλιξη των ζώων 

µπορεί να πάει πίσω για αρκετές εκατοντάδες 
εκατοµµύρια χρόνια.

Αυτοί οι πρώιµοι σπόγγοι µπορεί να συνέ-
χισαν να ζουν σε παρόµοια περιβάλλοντα, πι-
θανώς αµετάβλητα και χωρίς να τίθενται υπό 
αµφισβήτηση από την εξελικτική πίεση, για 
αρκετές εκατοντάδες εκατοµµύρια χρόνια, πριν 
αναδυθούν τα περισσότερο διαφοροποιηµένα 
ζώα. Η ύπαρξη των 890 εκατοµµυρίων ζώων 
θα µπορούσε επίσης να δείχνει ότι η βιολογι-
κή εξέλιξη δεν επηρεάστηκε ουσιαστικά από τα 
αµφιλεγόµενα κρυογενή παγετωνικά επεισόδια, 
που άρχισαν περίπου πριν από 720 εκατοµµύ-
ρια χρόνια. Όπως υποστηρίζει η κα Turner στο 
άρθρο της στο «The Conversation», το ασυνή-
θιστο απολιθωµατικό υλικό µπορεί να δώσει 
µια νέα προοπτική στο δίληµµα του ∆αρβίνου. 
Ωστόσο οι ριζικά νέες ιδέες γενικά δεν γίνονται 
εύκολα αποδεκτές από την επιστηµονική κοινό-
τητα, οπότε λογικό είναι να αναµένεται ζωηρή 
αντιπαράθεση.

Θα µπορούσαν να προληφθούν 
2,48 εκατοµµύρια περιστατικά 
καρδιαγγειακών ασθενειών

Η βιολογική 
εξέλιξη
Η ύπαρξη της ζωής στον 
πλανήτη Γη έχει µια ιστορία 
που µετράει περισσότερα από 
4,5 δισεκατοµµύρια χρόνια. 
Εδώ και πάνω από έναν αιώνα 
οι επιστήµονες ερευνούν 
τα στοιχεία της βιολογικής 
εξέλιξης, όµως ορισµένα 
µέρη των απολιθωµάτων 
παραµένουν αινιγµατικά και η 
εύρεση στοιχείων για τα πρώτα 
ζώα της Γης είναι ιδιαίτερα 
προκλητική.

Προστίθενται εκατοντάδες εκατοµµύρια χρόνια στην εξέλιξη των ζώων

Οι ιδιοκτήτες σκύλων 
µοιάζουν µε τους 
τετράποδους φίλους τους

Κυκλοφορεί συχνά σαν ανέκδοτο στους 
κύκλους των κυνόφιλων -και όχι µόνο- ότι οι 
ιδιοκτήτες κατοικίδιων σκύλων µοιάζουν µε 
τους τετράποδους φίλους τους. Τώρα όµως 
συµφωνεί και η επιστήµη!

Όπως αποκαλύπτει µελέτη του πανεπι-
στηµίου της Καλιφόρνια, όταν ένας άνθρω-
πος επιλέγει το σκύλο ράτσας που θέλει να 
αγοράσει, στην ουσία προτιµάει εκείνο που 
-σε κάποιο βαθµό- του µοιάζει.

Για το πείραµα φωτογραφήθηκαν ξεχω-
ριστά σε τρία κυνοκοµεία του Σαν Ντιέγκο 
σαράντα πέντε χαριτωµένα τετράποδα και 
οι ιδιοκτήτες τους. Αργότερα δόθηκαν στους 
κριτές -περίπου 28 φοιτητές Ψυχολογίας 
στο πανεπιστήµιο της πόλης- οι φωτογραφί-
ες δύο σκύλων και ενός ανθρώπου, από τις 
οποίες εκείνοι έπρεπε να µαντέψουν ποιους 
έδενε η σχέση κατοικίδιου και αφεντικού. 
Από τις 25 φωτογραφίες σκύλων ράτσας 
αντιστοιχήθηκαν σωστά οι 16, ενώ από τις 
20 φωτογραφίες ηµίαιµων µόλις οι 7.

«Όταν επιλέγουµε ένα σκυλί ράτσας, το 
επιλέγουµε, συνήθως, για το πώς θα δεί-
χνει όταν µεγαλώσει», εξήγησε ο Nicholas 
Cristenfeld, ιδιοκτήτης ηµίαιµου ο ίδιος, 
καθηγητής Ψυχολογίας και ένας εκ των 
επικεφαλής της έρευνας. Αντίθετα, τόνισε ο 
Cristenfeld, όσοι θέλουν να αποκτήσουν ένα 
ηµίαιµο σκυλί συνήθως παίρνουν την από-
φασή τους σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, πιο 
συναισθηµατικά, την ώρα που βρίσκονται σε 
ένα καταφύγιο, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη 
τη µελλοντική εµφάνιση του ζώου.

Πάντως, σύµφωνα µε την έρευνα, δεν 
φαίνεται να υπάρχει σταθερή σχέση ανάµεσα 
στο χρονικό διάστηµα συµβίωσης τετραπό-
δου και οικογένειας, υποδεικνύοντας ότι δεν 
ισχύει η θεωρία που θέλει το σκύλο και τον 
άνθρωπο να µοιάζουν εξωτερικά µετά από 
µεγάλα χρονικά διαστήµατα συµβίωσης.

Σηµειώνεται ότι κανείς από τους κριτές 
δεν χρησιµοποίησε συγκεκριµένα χαρακτη-
ριστικά πριν κάνει την επιλογή του. Παρ’ όλα 
αυτά, περίπου σε δύο από τις τρεις περιπτώ-
σεις οι κριτές ανακάλυψαν το σωστό κατοικί-
διο για κάθε ιδιοκτήτη!

Σύµφωνα, πάντως, µε τον πρόεδρο της 
Αµερικανικής Κυνοφιλικής Εταιρείας, οι άν-
θρωποι επιλέγουν είτε τα σκυλιά που µοιά-
ζουν στην εικόνα που έχουν οι ίδιοι για τον 
εαυτό τους, είτε σε εκείνη που εξωτερικεύουν. 
Ίσως τελικά η διαδικασία επιλογής κατοικίδι-
ου µοιάζει πιο πολύ µε τη διαδικασία επιλο-
γής φίλων…
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κόσμος των ΣΠΟΡ Β’ Κατηγορία: Νίκες για  
Νέα Σαλαμίνα και Ολυμπιάς

Με τέσσερις αναμετρήσεις συνε-
χίστηκε χθες η δράση της 7ης αγω-
νιστικής του Πρωταθλήματος Β’ Κα-
τηγορίας. Η Νέα Σαλαμίνα επέστρεψε 
στις νίκες κερδίζοντας πολύ εύκο-

λα την Αγία Νάπα. 
Σπουδαίο τρίποντο 
για την Ολυμπιάς 
Λυμπιών που κέρδι-
σε τον ΑΣΙΛ με 3-2.
Τα αποτελέσματα:

Αναγέννηση Δε-
ρύνειας - Ομόνοια 
Αραδίππου 0-1

Ονήσιλος Σωτήρας - Οθέλλος 
Αθηαίνου 4-0

ΑΣΙΛ Λύσης - Ολυμπιάς Λυμπιών 
2-3

Νέα Σαλαμίνα - Αγία Νάπα 4-1
Σήμερα (14:30):
Ερμής Αραδίππου - Καρμιώτισσα 

(Cablenet)
Αχυρώνας - Ακρίτας Χλώρακας
Ομόνοια 29Μ - Αλκή Ορόκλινης

Γ’ Κατηγορία: Νίκη με 
ανατροπή για την Πέγεια

Η πρωτοπόρος του Πρωταθλήματος Γ’ 
Κατηγορίας, ομάδα της Πέγειας, νίκησε με 
ανατροπή την Εληά στο ντέρμπι και ξέ-
φυγε περισσότερο. Η Εληά άνοιξε το σκορ 
στο 6ο λεπτό με τον Ντεβόλτερ 
και η Πέγεια πριν λήξει 
το πρώτο ημίχρονο 
έκανε την ανατρο-
πή από τέρματα του 
Ουεσλατί (29’, 43’). 
Δεύτερη σερί νίκη 
για τον Κούρη Ερήμης 
που επικράτησε με 3-0 
του Διγενή Ακρίτα Μόρφου.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα και η συ-
νέχεια:
Κούρης Ερήμης - Διγενής Ακρίτας Μόρ-
φου 3-0
Εληά Λυθροδόντα - Πέγεια 1-2
ΑΕΖ - Χαλκάνορας 3-1
ΕΝΥ Διγενής Ύψωνα - ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς 1-0
Ομόνοια Ψευδά - ΘΟΪ Λακατάμειας 1-2
Σήμερα (14:30):
ΠΟ Ορμήδειας - ΜΕΑΠ
Εθνικός Άσσιας - Ηρακλής Γερολάκκου

ΣΤΟΚ: Αποτελέσματα  
5ης αγωνιστικής

Με τις αναμετρήσεις της 5ης αγω-
νιστικής συνεχίστηκε χθες η δράση του 
Πρωταθλήματος της Επίλεκτης Κατηγο-
ρίας της ΣΤΟΚ. Τα αποτελέσματα:

Α’ όμιλος
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 
- Ορφέας Λευκωσίας 
5-0
ΑΠΟΝΑ - ΑΕΚ Κορά-
κου 2-0
Ο Κορμακίτης - ΠΟ 
Άδωνις 1-0
Άτλας Αγλαντζιάς - 

ΘΟΪ / ΑΕΚ Λειβαδιών 2-1
Όλυμπος Ξυλοφάγου - Δόξα Παλαιομε-
τόχου 2-2
Ασπίς Πύλας - ΑΕ Τρούλλων 2-2
Β’ όμιλος 
Αμαθούς - Φοίνικας 0-5
Ελπίδα Αστρομερίτη - ΑΕΝ 0-1
ΑΕΠ Πολεμιδιών - Εθνικός Λατσιών 2-0
ΕΝΑΔ - Γεροσκήπου FC 2-1
Κόρνος - Κέδρος Αγ. Μαρίνας Σκυλλού-
ρας 2-1
Πρόοδος Καϊμακλίου - ΠΑΟΚ Κλήρου 
4-4

Έσβησε την πεντάρα με… πεντάρα η Μπάγερν
Πληγώθηκε ο εγωισμός της και… ξέσπασε! 

Λίγες ημέρες μετά το διασυρμό με 5-0 από την 
Γκλάντμπαχ και τον αποκλεισμό από 
το Κύπελλο, η Μπάγερν Μονά-
χου απάντησε με… πεντάρα στο 
πρωτάθλημα, περνώντας με 
το εμφατικό 5-2 από την έδρα 
της Ουνιόν Βερολίνου. Ο Λε-
βαντόφσκι συνέχισε το… βιο-
λί του σκοράροντας δις στα 
πρώτα 23 λεπτά για το 2-0, με 
τον Σανέ στο 34’ να δίνει αέρα 
τριών τερμάτων στην ομάδα του. 
Η Ουνιόν μείωσε πριν το ημίχρο-

νο με τον Γκίσελμαν, με τον Κομάν στο 60’ να 
επαναφέρει τη διαφορά των τριών τερμάτων. Ο 

Ράιερσον πέντε λεπτά αργότερα μείωσε εκ 
νέου για τους γηπεδούχους, όμως ο 

Μίλερ στο 79’ έβαλε το κερασάκι 
στην τούρτα διαμορφώνοντας 
το τελικό 5-2.

Ακόμη μία νίκη για την 
Ντόρτμουντ, που επικράτησε 
2-0 της Κολωνίας και βρέθηκε 
στο -1 από την κορυφή. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Ντόρτμουντ-Κολωνία 2-0

(40’ Αζάρ, 63’ Τίγκες)

Λεβερκούζεν-Βόλφσμπουργκ 0-2
(48’ Ενμετσά, 51’ Άρνολντ)
Ουνιόν Βερολίνου-Μπάγερν Μονάχου 2-5
(43’ Γκίσελμαν, Ράιερσον - 15’ πέν., 23’ Λεβα-
ντόφσκι, 34’ Σανέ 60’ Κομάν, 79’ Μίλερ)
Φράιμπουργκ-Γκρόιτερ Φιρτ 3-1
(20’ αυτ. Άστα, 39’ Χέφλερ, 79’ πέν. Γκρίφο - 74’ 
Λέγουελινγκ)
Αρμίνια Μπίλεφελντ-Μάιντς 1-2
(42’ Λάουρσεν - 25’ Γιάε-Σουνγκ, 68’ Μπούρ-
καρντ)
Σήμερα:
Άουγκσμπουργκ-Στουτγκάρδη (16:30)
Γκλάντμπαχ-Μπόχουμ (18:30)

Όλοι δουλεύουν για την Τσέλσι
Είχε θεωρητικά την πιο δύσκολη αποστολή 

στην έδρα της Νιούκαστλ, είχε και απουσίες (Βέρ-
νερ, Λουκάκου, Κόβατσιτς, Πούλισικ), αλλά η πρώ-
τη και καλύτερη Τσέλσι δεν «μασάει» από αυτά. Η 
ομάδα του Τόμας Τούχελ με πρωταγωνιστή τον 
δεξιό μπακ-χαφ, Ρις Τζέιμς, που πέτυχε δύο γκολ, 
πέρασε από το «St. James Park» επικρατώντας 
3-0. Με αυτό το τρίποντο, η πρωταθλήτρια Ευρώ-
πης έφτασε στους 25 βαθμούς, τρεις περισσότε-
ρους πλέον από τη Λίβερπουλ που περιορίστηκε 
σε μια σοκαριστική εντός έδρας ισοπαλία (2-2) 
κόντρα στην εκπληκτική Μπράιτον, αν και είχε 
προηγηθεί με 2-0. Μόλις στο 4’ άνοιξαν το σκορ 
οι Reds με το καταπληκτικό πλασέ του Χέντερσον 
μέσα από την περιοχή έπειτα από ασίστ του Σαλάχ, 
όμως οι φιλοξενούμενοι έδειξαν άμεσα ότι δεν θα 
είναι εύκολος αντίπαλος. Στο 15’ η Μπράιτον είχε 
δοκάρι με σουτ του Μπισουμά και… τιμωρήθηκε 
στο 24’ όταν το γέμισμα του Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν 
βρήκε τον Μανέ και εκείνος έγραψε το 2-0 με κε-
φαλιά. Στο 41’ όμως, η ομάδα του Γκρέιαμ Πότερ 
μείωσε με ένα αδιανόητο γκολ από τον Μουέπου 
εκτός περιοχής. Και αυτή δεν ήταν η τελευταία 
της «κουβέντα», αφού στο δεύτερο μέρος ο Τροσάρ 
έγραψε το 2-2 έπειτα από ασίστ του πρώην άσου 
της Λίβερπουλ, Άνταμ Λαλάνα, το οποίο έμελλε να 
διατηρηθεί μέχρι το φινάλε.

Την ίδια ώρα, ακόμα μεγαλύτερο σοκ για τη 
Μάντσεστερ Σίτι, που ηττήθηκε εντός έδρας από 
την Κρίσταλ Πάλας με 2-0, σε ένα ματς που της 
πήγαν όλα στραβά, καθώς έμεινε με 10 παίκτες 
λόγω αποβολής του Λαπόρτ από το 45’. 

Με δύο «κανονιές» στο πρώτο εικοσάλεπτο και 
τον Άαρον Ράμσντεϊλ στη συνέχεια να κατεβάζει 
«ρολά», η Άρσεναλ έφυγε με σπουδαίο διπλό από 
το «King Power» και την έδρα της Λέστερ (0-2).

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα μπορεί να μην έθελ-
ξε με την απόδοσή της, ωστόσο πήρε το ζητούμενο 
δίνοντας συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα κα-
θώς έφτασε τις έξι διαδοχικές αγωνιστικές χωρίς 
ήττα. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους καλύτερους οι-
ωνούς για τους «κανονιέρηδες», όταν ο Γκάμπριελ 
με μια... ανάποδη κεφαλιά άνοιξε το σκορ μόλις 
στο 5ο λεπτό «παγώνοντας» τους γηπεδούχους 
από νωρίς. Πριν καλά-καλά προλάβει να συνέλθει 
και να βρει τα πατήματά της η Λέστερ, οι Λονδρέ-
ζοι «χτύπησαν» ξανά, αυτή τη φορά σε αντεπίθε-
ση με τον Σμιθ Ρόου (18’) να εκμεταλλεύεται την 
αδράνεια της αντίπαλης άμυνας και με δυνατό 
σουτ από το ύψος του πέναλτι να κάνει το 0-2 που 
ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα:
Λέστερ-Άρσεναλ 0-2

(5’ Γκάμπριελ, 18’ Σμιθ Ρόου)
Γουότφορντ-Σαουθάμπτον 0-1
(20’ Άνταμς)
Λίβερπουλ-Μπράιτον 2-2
(4’ Χέντερσον, 24’ Μανέ – 41’ Μουέπου, 65’ Τρο-
σάρ)
Μάντσεστερ Σίτι-Κρίσταλ Πάλας 0-2
(6’ Ζαχά, 88’ Γκάλαχερ)
Μπέρνλι-Μπρέντφορντ 3-1
(4’ Γουντ, 32’ Λόουτον, 36’ Κορνέ – 79’ Γκόντος)
Νιούκαστλ-Τσέλσι 0-3
(65’, 77’ Τζέιμς, 81’ πεν. Ζορζίνιο)
Σήμερα:
Νόριτς-Λιντς (16:00)
Άστον Βίλα-Γουέστ Χαμ (18:30)
Δευτέρα (22:00):
Γουλβς-Έβερτον

ΑΛ ΣΑΝΤ 

«Ο Τσάβι έχει συμβόλαιο»
Το deal μεταξύ της Μπαρτσελόνα και του Τσάβι φαίνεται να έχει 

ολοκληρωθεί, ωστόσο η Αλ Σαντ δεν είναι πρόθυμη να αφήσει έτσι 
εύκολα τον προπονητή της. Η ομάδα του Κατάρ προχώρησε σε ανάρ-
τηση στο Τwitter, στην οποία επισημαίνει ότι το συμβόλαιό της με 
τον Ισπανό τεχνικό εκπνέει σε 
δύο χρόνια.

«Σε απάντηση όσων κυκλο-
φορούν τελευταία, η διοίκηση 
της Αλ Σαντ διαβεβαιώνει ότι ο 
Τσάβι έχει ακόμα συμβόλαιο δύο 
χρόνων με το σύλλογο και είναι 
πλήρως συγκεντρωμένος στα 
επερχόμενα παιχνίδια της ομά-
δας, ώστε να τη διατηρήσει στην 
κορυφή του πρωταθλήματος και 
να υπερασπιστεί τον τίτλο», τό-
νισε χαρακτηριστικά η Αλ Σαντ.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ

O Ριβάλντο ψηφίζει Κόντε
Την Πέμπτη, ο Ριβάλντο τάχθηκε υπέρ της πρόσληψης Τσάβι στην Μπαρ-

τσελόνα και χθες «ψήφισε» Κόντε για τη Γιουνάιτεντ. Στο ερώτημα ποιος 
είναι ο κατάλληλος προπονητής για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αυτή την πε-
ρίοδο, ο Ριβάλντο απαντά: «Ο Κόντε». Ο «Ρίμπο» σε συνέντευξή του στην Αγ-
γλία έπλεξε το εγκώμιο του Κόντε. 
Θυμήθηκε το επιτυχημένο πέρα-
σμά του από την Τσέλσι και δήλω-
σε πως ο Ιταλός είναι η καλύτερη 
επιλογή για τους «κόκκινους δια-
βόλους». «Ο Κόντε έχει το επίπεδο 
και το back up να προπονήσει έναν 
μεγάλο ευρωπαϊκό σύλλογο, ειδι-
κά σε μία χώρα, όπου τα έχει ήδη 
καταφέρει. Με αυτόν στο τιμόνι, η 
Γιουνάιτεντ θα γίνει μία πιο πιεστι-
κή ομάδα με επιθετικό ποδόσφαιρο 
και ένταση», δήλωσε ο Ριβάλντο.

Κέρδισε τη Νιούκαστλ πολύ εύκολα, σκόνταψαν Λίβερπουλ και Σίτι

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

{ Πλήρης αθλητική ενημέρωση από την Κύπρο και τον κόσμο }
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