
www.haravgi.com.cyΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 22858 - ΤΙΜΗ €2.00 ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Πίεση και αυξήσεις τιμών χωρίς  
στήριξη των φτωχών νοικοκυριών

Περαιτέρω αύξηση της τιμής βασικών αγαθών, 
αλλά και βασικών πρώτων υλών όπως είναι  

τα καύσιμα, τα σιτηρά, ο ηλεκτρισμός

Σχέδιο για αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
στην κυπριακή οικονομία λόγω της κρίσης 

στην Ουκρανία προτείνει το ΑΚΕΛ

Όλοι σήμερα στις κινητοποιήσεις που 
διοργανώνει το ΑΚΕΛ για την ακρίβεια, οι 

οποίες πραγματοποιούνται σε όλες τις πόλεις

Η Πάφος στην πρώτη εξάδα και 
οι χοροί καλά κρατούν! ΣΕΛ. 20

ΤΟ ΑΠΟΕΛ ΤΙΜΩΡΗΣΕ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΦΗΣΕ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΚΡΟΥΠ ΣΕΛ. 21

Ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρεάζει διεθνώς τις τιμές στην ενέργεια και βασικών πρώτων υλών

ETOΣ 67ο

Κεφαλαιαγορά: Έρευνα 
για διασύνδεση της 
Κύπρου με πρόσωπα 
στα οποία επιβλήθηκαν 
κυρώσεις ΣΕΛ. 12

Ξεκίνησε η εκδίκαση 
των ενστάσεων  
για τα Λεωφορεία 
Λεμεσού και  
Πάφου ΣΕΛ. 14

Νέα αναταραχή 
από τη χωροθέτηση 
φωτοβολταϊκών 
πάρκων, αυτή τη φορά 
στον Λυθροδόντα ΣΕΛ. 10

Η υπερβολική  
χρήση φυτοφαρμάκων 
φτάνει και στο πιάτο 
του καταναλωτή ΣΕΛ. 11
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dialogos.com.cy    |   Άμεση ενημέρωση με άποψη

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 
ΜΕ ΤΑ ΜΟΕ ΔΕΝ 

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΗ 
ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ  

ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟ ΒΑΝ: 
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΙΛΟΥΝ 

ΑΠΟ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ...

ΚΩΦΑΛΑΛΗ ΜΗΤΕΡΑ 
ΠΑΛΕΥΕΙ ΓΙΑ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ 

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ: 
Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ,  

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΕΙ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΧΑΡΑΥΓΗ

ΠΑΙΔΕΙΑ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
4ΜΗΝΩΝ, ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ, 
ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕΛ. 9

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΛΥΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΕΜΕΣΟΥ... ΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΝΕΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΑΡΙΦΕΣ  
ΑΠΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΕΛ. 13

Σε εξέλιξη 
οι πολεμικές 
επιχειρήσεις 
με τρομακτικές 
ζημιές
Οι ρωσικές δυνάμεις επελαύνουν σε 
πέντε μέτωπα επί του ουκρανικού 
εδάφους για να καταλάβουν την 
ανατολική Ουκρανία και το Κίεβο. 
Στην κατοχή της Ρωσίας και το μικρό 
νησί «Φίδι» που βρίσκεται στη Μαύρη 
Θάλασσα κοντά στα σύνορα με τη 
Ρουμανία. Ο Βλ. Πούτιν ζητά από τους 
Ουκρανούς να διώξουν τον Ζελένσκι, 
ενώ οι Υπουργοί Εξωτερικών της 
ΕΕ παγώνουν τους τραπεζικούς 
λογαριασμούς του Ρώσου Προέδρου 
και του Υπ. Εξωτερικών Σ. Λαβρόφ. 
Την ίδια στιγμή, το δρόμο της 
προσφυγιάς παίρνουν μαζικά χιλιάδες 
Ουκρανοί. 
Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης 
διοργανώνει αντιπολεμική εκδήλωση 
αύριο Κυριακή και ώρα 4:30 μ.μ. στην 
Πλατεία Ελευθερίας. ΣΕΛ. 3, 6, 7



Εκπαιδευτές οδηγών Λεμεσού
Προειδοποιούν με διαμαρτυρία 
λόγω των προβλημάτων
Την επίλυση διαχρονικών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν ζητούν οι επαγγελματίες εκπαι-
δευτές οδηγών της επαρχίας Λεμεσού, οι οποίοι 
με επιστολή τους προς τον Υπουργό Μεταφο-
ρών προειδοποιούν να κατέλθουν σε στάση 
εργασίας, εάν δεν βρεθούν λύσεις μέχρι τις 4 
Μαρτίου. Στην επιστολή τους, οι Οργανωμένοι 
και Ανεξάρτητοι Εκπαιδευτές Οδηγών Λεμεσού 
θέτουν σειρά ζητημάτων που αντιμετωπίζουν, 
όπως την έλλειψη εξεταστών οδηγών, με αποτέ-
λεσμα εκπαιδευόμενοι να αναμένουν μέχρι και 
τέσσερις μήνες για να εξεταστούν. 

Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
Ψάχνει 76 λειτουργούς
Αιτήσεις για συνολικά 76 θέσεις ορισμένου χρό-
νου, που αφορούν 26 ιδρυματικούς λειτουργούς 
και 50 λειτουργούς κοινωνικών υπηρεσιών δέ-
χεται το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας για 
απασχόληση στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευη-
μερίας για την πιο αποτελεσματική διαχείριση 
των αυξανόμενων αριθμών αιτητών ασύλου 
και ασυνόδευτων ανηλίκων. Καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 9 
Μαρτίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκε-
φθούν την ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνι-
κής Ευημερίας www.mlsi.gov.cy/sws
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στο παρά πέντε

Το ΑΚΕΛ έχει προτάσεις, η κυβέρνηση να τοποθετηθεί
Η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία και η 

επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία θα επιφέρουν 
ανασφάλεια και αλυσιδωτές οικονομικές επι-
πτώσεις, οι οποίες αναπόφευκτα θα επηρεάσουν 
και την Κύπρο. Καταγράφονται ήδη σοβαρές αυ-
ξήσεις στις τιμές του πετρελαίου. Θα επιδεινωθεί 
ακόμη περισσότερο η υφιστάμενη τραγική κα-
τάσταση σε ό,τι αφορά τα θέματα ακρίβειας και 
αγοραστικής δύναμης των μισθών. Δημιουργεί-
ται ξανά η ευκαιρία για τους λίγους και προνομι-
ούχους να αυξήσουν τα κέρδη και τα υπερκέρδη 
τους σε βάρος των πολλών. Θα υπάρξει περαιτέ-
ρω συρρίκνωση του βιοτικού επιπέδου του λαού 
μας και διεύρυνση του χάσματος των κοινωνι-

κών και άλλων ανισοτήτων.
Στην Κύπρο η ακρίβεια τσακίζει κόκαλα, με 

τους κυβερνώντες να σφυρίζουν αδιάφορα. Δεν 
νιώθουν την ανάγκη να πάρουν μέτρα είτε για 
να υπάρξουν ελαφρύνσεις, είτε για να τεθούν 
πλαφόν σε τιμές, είτε για να αντιμετωπιστούν 
τα φαινόμενα αισχροκέρδειας. Δεν έχουν ενερ-
γοποιηθεί οι μηχανισμοί ελέγχου για αισχρο-
κέρδεια ή επιβολή πλαφόν σε τιμές βασικών 
αγαθών, όπως η Επιτροπή Προστασίας του 
Ανταγωνισμού, οι υπηρεσίες ελέγχου τιμών 
στο Υπουργείο Εμπορίας και Βιομηχανίας, το 
Υπουργείο Οικονομικών.

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη ΔΗΣΥ αποδίδει 

την ακρίβεια μόνο στις διεθνείς εξελίξεις και 
επειδή το ΑΚΕΛ ζητά μέτρα, επικρίνεται για 
«ανέξοδο λαϊκισμό». Προφανώς η κυβέρνηση 
ΔΗΣΥ από το λόφο του Προεδρικού δεν νιώθει 
την ακρίβεια και ούτε ξέρει τι προτείνει το ΑΚΕΛ!

Οι προτάσεις του ΑΚΕΛ είναι πολύ συγκεκρι-
μένες:

Με πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ ψηφίστηκε νο-
μοθεσία για μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό 
από 19% σε 9%. Γιατί ο Πρόεδρος ανέπεμψε το 
νόμο στο Ανώτατο και δεν τον υπέγραψε για 
να εφαρμοστεί άμεσα προς όφελος των νοικο-
κυριών, των επιχειρήσεων και ολόκληρης της 
οικονομίας; Δώστε μια απάντηση.

Το ΑΚΕΛ προτείνει κατάργηση της διπλής 
φορολογίας στα καύσιμα, κάτι που θα ελαφρύ-
νει τα νοικοκυριά, αφού οι τιμές των πετρελαι-
οειδών έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, όπως και οι 
φόροι που καταλήγουν στα κρατικά ταμεία. Γιατί 
η κυβέρνηση ΔΗΣΥ αρνείται την κατάργηση 
της φορολογίας; Δώστε μια απάντηση. Το ΑΚΕΛ 
ζητά επαναφορά της ΑΤΑ, κάτι που θα βελτιώσει 
την αγοραστική δύναμη των μισθών. Δώστε μια 
απάντηση: Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης 
και του ΔΗΣΥ; Συνεπώς, το ΑΚΕΛ  έχει προτά-
σεις. Εκείνο που δεν υπάρχει είναι πολιτική βού-
ληση από πλευράς κυβέρνηση ΔΗΣΥ. Γι’ αυτό 
πρέπει να φύγουν από την εξουσία...

Του
Νεόφυτου Νεοφύτου

Η Σερβία δεν προτίθεται να επιβάλει κυ-
ρώσεις στη Ρωσία ανέφερε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Αλεξάντερ Βούτσιτς, ανακοι-
νώνοντας σε συνέντευξη Τύπου τα συμπε-
ράσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου 
Εθνικής Ασφαλείας που εξέτασε τις εξελίξεις 
στην ανατολική Ευρώπη και καθόρισε τη 
στάση της Σερβίας.

Στο κείμενο που παρουσίασε ο Βούτσιτς, 
δεν καταδικάζεται η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 
και χρησιμοποιούνται ήπιες εκφράσεις προφανώς για να 
μη θιγεί η Ρωσία.

«Η Δημοκρατία της Σερβίας υποστηρίζει το σεβασμό της 
εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και θεωρεί πολύ 

λάθος να διαταράσσεται η εδαφική της ακε-
ραιότητα από τη Ρωσία», αναφέρεται χαρα-
κτηριστικά στο κείμενο των συμπερασμάτων.

Στην ερώτηση δημοσιογράφου προς τον 
Βούτσιτς, αν μπορεί να χρησιμοποιήσει το 
ρήμα «καταδικάζω» για τη ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία ο Πρόεδρος της Σερβίας αρνή-
θηκε να το πράξει και παρέπεμψε στο περιε-
χόμενο του κειμένου που εξέδωσε το Συμβού-

λιο Εθνικής Ασφάλειας.
Ένα από τα συμπεράσματα είναι επίσης ότι «η Σερβία 

σέβεται την εδαφική ακεραιότητα κάθε χώρας και πιστεύει 
ότι η αλλαγή συνόρων μπορεί να γίνει μόνο σύμφωνα με 
το διεθνές δίκαιο».

Μια συμφωνία στη βάση της κυριαρχικής 
ισότητας δύο ίσων κρατών στηρίζει στο πρό-
γραμμά της η νέα «κυβέρνηση» ΚΕΕ – ΔΚ 
– ΚΑ, υιοθετώντας τη στάση του Τ/κ ηγέτη, 
Ερσίν Τατάρ.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, το 
28σέλιδο πρόγραμμα της τριμερούς συνεργα-
σίας κατατέθηκε σήμερα ενώπιον της «βου-
λής» για να τεθεί προς έγκριση την ερχόμενη 
εβδομάδα.

Στο πρόγραμμα η αναφορά στο Κυπριακό γίνεται στο 
τμήμα που αφορά το «υπουργείο εξωτερικών». Εκεί σημει-
ώνεται αρχικά ότι η βάση της ομοσπονδίας έχει καταργη-
θεί και προστίθεται ότι στόχος της «κυβέρνησης» είναι να 

ενεργεί υπό το φως των υφιστάμενων πραγ-
ματικοτήτων στο νησί προς όφελος και υπέρ 
των δικαιωμάτων του τ/κ «λαού». Όπως ανα-
φέρεται, μετά το Κραν Μοντανά η τ/κ πλευρά 
είχε ανακοινώσει ότι η ήρθε η ώρα να αξιολο-
γηθούν και άλλες επιλογές. Σε αυτό το πλαί-
σιο, αναφέρεται, η «τδβκ» στην ανεπίσημη 
συνάντηση 5 + ΟΗΕ στη Γενεύη στις 27 – 29 
Απριλίου 2021 ανακοίνωσε τη νέα «κρατική 

πολιτική» και την κατάθεσε γραπτώς.
«Τα ίσα δικαιώματα και συμφέροντά μας στο φυσικό 

αέριο και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου θα συ-
νεχίσουν να προστατεύονται με την αμέριστη υποστήριξη 
της Τουρκικής Δημοκρατίας», αναφέρεται.

Επτά άνθρωποι απεβίωσαν από τη νόσο 
COVID-19, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθ-
μό θανάτων σε 848, σύμφωνα με τη χθεσινή 
ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας.

Παράλληλα, 1.826 νέα περιστατικά της 
νόσου COVID-19 εντοπίστηκαν από τα μορι-
ακά τεστ (PCR) και τα τεστ ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου (antigen rapid test). Πραγματο-
ποιήθηκαν συνολικά 113.253 διαγνωστικές 
εξετάσεις με το ποσοστό θετικότητας στο σύνολο των εξε-
τάσεων να ανέρχεται στο 1,61%. Οι 7 θάνατοι αφορούν 
άνδρα, ηλικίας 54 ετών, που κατέληξε στις 23 Φεβρουα-
ρίου, άνδρα, ηλικίας 75 ετών, που κατέληξε στις 24 Φε-
βρουαρίου, γυναίκα, ηλικίας 92 ετών, που κατέληξε στις 

24 Φεβρουαρίου, άνδρα, ηλικίας 95 ετών, που 
κατέληξε στις 24 Φεβρουαρίου, άνδρα, ηλικί-
ας 88 ετών, που κατέληξε στις 25 Φεβρουα-
ρίου, γυναίκα, ηλικίας 94 ετών, που κατέληξε 
στις 25 Φεβρουαρίου και γυναίκα, ηλικίας 78 
ετών, που κατέληξε στις 25 Φεβρουαρίου.

Στο μεταξύ, 155 ασθενείς COVID-19 νοση-
λεύονται στα νοσοκομεία του ΟΚΥπΥ. Οι 34 εί-
ναι σε σοβαρή κατάσταση (ΜΕΘ: 2 εκτός ανα-

πνευστήρα/13 διασωληνωμένοι, ΜΑΦ: 19). Το ποσοστό 
νοσηλευόμενων χωρίς ιστορικό εμβολιασμού ανέρχεται 
στο 60,65%. Εξάλλου, 24 ασθενείς που έπαψαν να είναι 
μολυσματικοί συνεχίζουν να νοσηλεύονται διασωληνω-
μένοι λόγω COVID-19 σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Δεν ακολουθεί το δρόμο των κυρώσεων η Σερβία

Συμφωνία στη βάση της κυριαρχικής ισότητας στηρίζει η νέα «κυβέρνηση» 

COVID-19: Επτά θάνατοι και 1.826 νέα περιστατικά ανακοινώθηκαν χθες

«Λάθος να 
διαταράσσεται 

η εδαφική 
ακεραιότητα της 

Ουκρανίας», λέει ο 
Βούτσιτς

Ίσα δικαιώματα 
και συμφέροντα 
και στο φυσικό 
αέριο, λέει στο 
πρόγραμμά της

Στους 175 οι 
νοσηλευόμενοι 
εκ των οποίων 

οι 34 σε σοβαρή 
κατάσταση
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Οι Κύπριοι ευρωβουλευτές απέστειλαν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή γραπτή ερώτηση σχε-
τικά με τη «δίκη» που ξεκινά για τον αντιπο-
λιτευόμενο Τουρκοκύπριο δημοσιογράφο Αλί 
Κισμίρ τη Δευτέρα.

Οι ευρωβουλευτές Δημήτρης Παπαδάκης, 
Κώστας Μαυρίδης, Γιώργος Γεωργίου, Νια-
ζί Κιζίλγιουρεκ, Λευτέρης Χριστοφόρου και 
Λουκάς Φουρλάς αναφέρονται στη «δίωξη» 
του κ. Κισμίρ στα κατεχόμενα με αφορμή ένα 
άρθρο γνώμης που κυκλοφόρησε την περίοδο 
των «προεδρικών εκλογών» και τονίζουν ότι η 
Άγκυρα και οι συνεργάτες της στα κατεχόμενα 
καταβάλλουν «προσπάθειες φίμωσης και εκ-
φοβισμού εναντίον δημοσιογράφων και προο-
δευτικών Τ/κ, καταπατώντας το δικαίωμα στην 
ελευθερία της άποψης και της έκφρασης».

Οι Κύπριοι ευρωβουλευτές ζητούν να πλη-
ροφορηθούν από την Επιτροπή για το αν είναι 
ενημερωμένη σχετικά με την «δίωξη» του κ. 
Κισμίρ. Επίσης, ζητούν να ενημερωθούν για 
τα μέτρα που είναι διατεθειμένη η Επιτροπή 
«να λάβει για να προστατεύσει τους δημοσιο-
γράφους στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, οι 
οποίοι είναι πολίτες της ΕΕ».

Η Οργάνωση «Κυκλάμινο» με γραπτή ανα-
κοίνωσή της τοποθετείται επίσης για τις πιέ-
σεις που δέχονται Τουρκοκύπριοι δημοσιογρά-
φοι στα κατεχόμενα.

Η Οργάνωση αναφέρεται στην περίπτωση 
του διευθυντή της τ/κ εφημερίδας «Αβρούπα», 
Σενέρ Λεβέντ, ο οποίος βρίσκεται στο επίκε-
ντρο νέων «δικών» στα κατεχόμενα. Επίσης, 
αναφέρεται στη νέα «δίκη» για τον πρόεδρο 

της τ/κ συντεχνίας δημοσιογράφων «Basın-
Sen», Αλί Κισμίρ, με αφορμή ένα νέο, σχετικό 
άρθρο γνώμης του κ. Λεβέντ.

Η Οργάνωση επαναλαμβάνει το αίτημά 
της προς τις κυπριακές Αρχές για την παροχή 
ασπίδας προστασίας στους Τ/κ αντιπολιτευό-
μενους δημοσιογράφους και καλεί την Ένωση 
Συντακτών «να προβεί σε ανάλογες ενέργειες 
εφόσον κινδυνεύει να φιμωθεί η ελευθερία του 
Τύπου».

Να υπενθυμίσουμε ότι ο δημοσιογράφος 
Αλί Κισμίρ διώκεται για προσβολή των Δυνά-
μεων Ασφαλείας και κινδυνεύει με φυλάκιση 
10 ετών. Προς τον κ. Κισμίρ έχει εκδηλωθεί 
κύμα αλληλεγγύης από κόμματα και οργα-
νώσεις, τόσο από την ε/κ όσο και από την τ/κ 
πλευρά.

Την ευχή να τερματιστεί η κρίση το συ-
ντομότερο εξέφρασε ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν 
Τατάρ, μετά από συνεδρία που συγκάλεσε 
εκτάκτως προχθές του «ανώτατου συντονι-
στικού συμβουλίου» της «προεδρίας» για να 
εξετάσουν τις επιπτώσεις στα κατεχόμενα 
από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε δηλώσεις 
του προσπάθησε να υπεραμυνθεί της τουρ-
κικής εισβολής του 1974 στην Κύπρο, χαρα-
κτηρίζοντάς την «ειρηνευτική επιχείρηση», 
λέγοντας πως ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανί-
ας δείχνει πόσο σημαντικό είναι ότι από την 
εισβολή και μετά «επιτεύχθηκε η ειρήνη και 
η ασφάλεια στην Κύπρο και συνεχίζεται η 
ζωή χωρίς να ανοίξει η μύτη κανενός».

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, στη 
σύσκεψη συμμετείχαν ο «πρωθυπουργός», 
Φαΐζ Σουτζούογλου, ο «υπεξ», Χασάν Τατσόι, 
ο «αρχηγός» των «ειρηνευτικών δυνάμεων», 
αντιστράτηγος, Σεεζάλ Οζτούρκ, ο «αρχηγός» 
των «δυνάμεων ασφαλείας», αντιστράτηγος 
Ζορλού Τοπάλογλου, ο ειδικός εκπρόσωπος 
του Τ/κ ηγέτη, Εργκιούν Ολγκούν και άλλοι 
υπηρεσιακοί.

Ο Ερσίν Τατάρ επεσήμανε ότι με την 
έναρξη του πολέμου αυξήθηκαν οι τιμές του 
πετρελαίου αλλά και οι συναλλαγματικές 
ισοτιμίες. Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις στον 
πόλεμο είναι στους αμάχους, πρόσθεσε, λέ-
γοντας ότι σε έναν πόλεμο χαμένη είναι πά-

ντοτε η ανθρωπότητα. Εκτίμησε δε ότι η με-
γαλύτερη επίπτωση για το ψευδοκράτος από 
αυτόν τον πόλεμο θα είναι στην οικονομία.

«Τα όσα συμβαίνουν μεταξύ Ουκρανίας 
και Ρωσίας δείχνουν ακόμη μια φορά πόσο 
σημαντική είναι η ειρήνη, η γαλήνη και η 
ασφάλεια».

Ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία επιτέθη-
κε στην Ουκρανία μπροστά στα μάτια του 
ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΕ, που εκτός από 
τις κυρώσεις δεν μπόρεσαν να της πουν 
«σταμάτα». Ο κ. Τατάρ μίλησε για κυριαρχι-
κά δικαιώματα των Τ/κ που εκπηγάζουν από 
τις συμφωνίες του 1960 και τις εγγυήσεις 
της Τουρκίας.

Διάβημα - ερώτηση 
από τους έξι Κύπριους 

ευρωβουλευτές για  
τον Αλί Κισμίρ 

Από την εισβολή και μετά 
«επιτεύχθηκε η ειρήνη και η 
ασφάλεια στην Κύπρο», λέει 

ο Τατάρ

Ζητούν μέτρα από την Κομισιόν για να προστατεύσει τους Τ/κ δημοσιογράφους 

Οικονομικές συνέπειες για το ψευδοκράτος από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Αντιπολεμική εκδήλωση 
αύριο Κυριακή στη Λευκωσία

Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) 
καταδικάζει ανεπιφύλακτα την εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία και καλεί όλους 
τους φίλους της ειρήνης να λάβουν μέρος 
στην αντιπολεμική εκδήλωση που διορ-
γανώνει το ΠΣΕ αύριο Κυριακή, 27 Φε-
βρουαρίου, ώρα 16:30 μ.μ., στην Πλατεία 
Ελευθερίας στη Λευκωσία, απαιτώντας τον 
τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το ΠΣΕ ζητά κατάπαυση του πυρός και 
αποχώρηση των στρατευμάτων από τα 
ουκρανικά εδάφη. Ζητά σεβασμό της εδα-
φικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. «Δεν 
γίνεται να θυσιάζονται γι’ άλλη μια φορά 
ανθρώπινες ζωές στο βωμό των όποιων 
συμφερόντων και του κέρδους. Οι λαοί 
της Ουκρανίας και της Ρωσίας, καθώς και 
της περιοχής στην ανατολική Ευρώπη, δεν 
έχουν να κερδίσουν τίποτα από τον πόλεμο 
και τις στρατιωτικές συγκρούσεις», τονίζει 
σε ανακοίνωσή του, επαναλαμβάνοντας ότι 
η κλιμάκωση της έντασης στην ανατολική 
Ευρώπη είναι αποτέλεσμα της μη εφαρμο-
γής των συμφωνιών του Μινσκ από την 
κυβέρνηση της Ουκρανίας από το 2015 και 
της έντονης στρατιωτικοποίησης που ανα-
πτύχθηκε το τελευταίο διάστημα από τις 
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, εξυπηρετώντας τον γεωπολι-
τικό στόχο για επέκταση του ΝΑΤΟ προς 
ανατολάς και στρατιωτική περικύκλωση 
της Ρωσίας. 

 

Γλίτωσε τις κυρώσεις η ρωσική ενέργεια
Το ράλι στις τιμές, κυρίως του φυσικού 

αερίου, που ακολούθησε την εισβολή στην 
Ουκρανία, οδήγησε τόσο τις ΗΠΑ όσο και 
την Ευρώπη να αποφύγουν τις κυρώσεις 
προς τη Ρωσία που θα έπλητταν τις εξαγω-
γές και θα εκτόξευαν τις τιμές ενέργειας.

Η Ρωσία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος 
παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο και 
η πηγή του 40% του φυσικού αερίου της 
Ευρώπης. Στα μέτρα που ανακοίνωσε ο 
Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, οι ρω-
σικές εξαγωγές ενέργειας γλίτωσαν τις 
κυρώσεις, αφού αποφεύχθηκαν μέτρα που 
θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω τις 
τιμές του πετρελαίου, να επιδεινώσουν την 
έλλειψη φυσικού αερίου στην Ευρώπη και 
να κάνουν τη βενζίνη πιο ακριβή για τους 
Αμερικανούς.

Παρουσιάζοντας το νέο πακέτο κυρώσε-
ων κατά της Ρωσίας, η πρόεδρος Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, 
αναφέρθηκε σε απαγόρευση εξαγωγών 
που θα χτυπήσει τη βιομηχανία παραγω-
γής πετρελαίου της Ρωσίας και θα εμποδί-
σει την αναβάθμισή της. Οι εξαγωγές αυτές 
αφορούν κυρίως μέσα διύλισης πετρελαί-
ου.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο εμπειρογνώ-
μονας σε θέματα ενέργειας και συνεργάτης 
στο Παγκόσμιο Κέντρο Ενέργειας του Ατλα-
ντικού Συμβουλίου, Τσαρλς Έλληνας, ΗΠΑ 
και ΕΕ δεν έχουν επιβάλει καμιά κύρωση 
που να επηρεάζει τις εξαγωγές ενέργειας, 
ούτε και τις πληρωμές από την Ευρώπη 
προς Gazprom, για να μην επηρεαστεί η 
αγορά φυσικού αερίου. «Ο Πρόεδρος Μπάι-
ντεν είπε ότι οι κυρώσεις που κάνουμε δεν 

στοχεύουν τις εξαγωγές ενέργειας, επομέ-
νως αναμένουμε ότι οι τιμές φυσικού αερί-
ου και πετρελαίου δεν πρέπει να ανεβούν 
πάνω», σημείωσε. 

Ο κ. Ελληνας εκτίμησε ότι αυτό θα εξαρ-
τηθεί από την αντίδραση της Ρωσίας τις 
επόμενες μέρες. Παράλληλα, εξέφρασε την 
άποψη ότι η Gaszprom θα συνεχίσει τις εξα-
γωγές με τους πελάτες με τους οποίους έχει 
μακροχρόνια συμβόλαια, αλλά έχει σταμα-
τήσει να παρέχει φυσικό αέριο στις αγορές 
που εξυπηρετούν τις άμεσες ανάγκες (spot 
markets). «Αν δεν υπάρξει βαρύς χειμώνας, 
η Ευρώπη έχει επαρκείς ποσότητες φυσι-
κού αερίου για να αντεπεξέλθει για τους 
επόμενους λίγους μήνες. Με την πάροδο 
του χρόνου, αν αδειάσουν οι αποθήκες και 
δεν υπάρξει επιπρόσθετη παροχή φυσικού 
αερίου, θα έχει πρόβλημα», είπε.

Οι τιμές φυσικού αερίου εξαρτώνται  
από την αντίδραση της Ρωσίας

Ο κ. Έλληνας εκτίμησε ότι οι αγορές σε 
ένα βαθμό άκουσαν τι είπε ο Μπάιντεν, 
αφού προχθές η τιμή πετρελαίου είχε 
φθάσει στα 106 δολάρια και χθες 
πλησίασε τα 100, ωστόσο όχι στο βαθμό 
που ανέμενε ο Μπάιντεν, γιατί η τιμή 
πετρελαίου πριν από την επίθεση ήταν 80 
και 90 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, 
σημείωσε ότι η τιμή φυσικού αερίου 
έχει εκτοξευθεί. Πριν από μια εβδομάδα 
ήταν 22 δολάρια ανά χίλια κυβικά πόδια 
και σήμερα είναι 38 και ανεβαίνει, 
πρόσθεσε. «Οι τιμές φυσικού αερίου θα 
ανεβαίνουν, γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος, 
μια ανησυχία, αλλά αυτό εξαρτάται από 
την αντίδραση της Ρωσίας τις επόμενες 
μέρες», πρόσθεσε.  

Τις απέφυγαν ΗΠΑ και ΕΕ για να μην επηρεαστεί η αγορά φυσικού αερίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

είπαν παρεμβάσεις

Να σιγήσουν τα τύμπανα του πολέμου! 
Ο πόλεμος ποτέ δεν μπορεί να αποτελεί 

λύση σε κανένα πρόβλημα και ούτε δικαιολο-
γία για σκοπούς αλλότριους και επαίσχυντες 
πράξεις που το μόνο που προκαλούν είναι 
πόνο και ροές αίματος. Αυτό το μαρτυρούν τα 
τρομαγμένα μάτια των παιδιών, η απόγνωση 
των απλών ανθρώπων που χάνουν τους δι-
κούς τους, που χάνουν τις περιουσίες τους, 
τα σπίτια τους όπου νιώθουν προφυλαγμένοι 
και ασφαλισμένοι. 

Εμείς στη χώρα μας το γνωρίζουμε πολύ 
καλά αυτό. Το ζήσαμε και το ζούμε ακόμα. Η 
βία και ο εξαναγκασμός δεν φέρνουν την ει-
ρήνη, δεν αφήνουν παιδιά να μεγαλώσουν με 
χαμόγελο, δεν αφήνουν ενήλικες να χαρούν 
τη ζωή τους. Ο πόλεμος φέρνει μόνο κακά και 
δημιουργεί τετελεσμένα τα οποία δύσκολα 
αλλάζεις. Άραγε θα ξαναγίνει η πατρίδα μας 
όπως ήταν πριν το 1974; Άραγε αυτοί που 
πληγώθηκαν, αδικήθηκαν, διώχθηκαν, βιά-
στηκαν, αυτοί που έχασαν ό,τι είχαν και δεν 
είχαν δικαιώθηκαν ή θα δικαιωθούν ποτέ; 

Το να πολεμάς και να αγωνίζεσαι για τα 
ιδανικά σου ή αυτά που εσύ αποκαλείς ιδανι-
κά δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για να 
αφαιρείς ζωές. Η ζωή του καθενός μας είναι 
μοναδική, είναι ξεχωριστή και πρέπει να τυγ-
χάνει σεβασμού γιατί είναι πολύτιμη.  

Δεν ξέρω αν υπήρχαν πολλοί από εμάς που 
πίστευαν ότι θα γινόταν αυτός ο πόλεμος που 
ζούμε αυτές τις μέρες. Προσωπικά θεωρούσα 
ότι οι μεγάλοι και τα συμφέροντά τους δεν θα 
επέτρεπαν να ξεσπάσει ο πρώτος πόλεμος του 
21ου αιώνα στην ευρωπαϊκή ήπειρο! 

Ίσως τρέφαμε αυταπάτες, ίσως είμαστε 
ανόητα ρομαντικοί θεωρώντας ότι τα σύγ-
χρονα οπλικά συστήματα γίνονται για να 
μένουν στις αποθήκες! Ο φόβος είναι να μη 
χειροτερέψει η κατάσταση, να μην ξεσπάσει 
ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, αλλά ποιος 
μπορεί να είναι σίγουρος; Η πραγματικότητα 
μάς δίνει δυνατά χαστούκια ακόμα μια φορά. 
Ακόμα μια φορά βλέπουμε ανθρώπους να 
φεύγουν τρομαγμένοι για να σώσουν τη ζωή 

τη δική τους και της οικογένειάς τους και 
ακόμη μια φορά βλέπουμε να προσφυγοποι-
είται κόσμος.  

Ένα μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι γιατί ο 
διάλογος που έπρεπε να γίνει για να αποτρέ-
ψει μια τέτοια εξέλιξη δεν έγινε ποτέ όπως 
έπρεπε. Διαφορετικά και αλληλοσυγκρουόμε-
να συμφέροντα, λυκοφιλίες και λυκοσυμμα-
χίες δεν επέτρεψαν να επικρατήσει η λογική, 
ο συμβιβασμός και ο αλληλοσεβασμός στα 
θέλω και στα όχι της κάθε πλευράς. Ψεύτικες 
χειραψίες και εναγκαλισμοί πολιτικών οδή-
γησαν στο αποτέλεσμα που όλοι βλέπουμε 
πλέον χάριν της τεχνολογίας να εξελίσσεται 
από τις οθόνες μας, σαν κακογυρισμένη ται-
νία με ανίκανους σκηνοθέτες, με μαριονέτες 
ηθοποιούς τους στρατιώτες και με κομπάρ-
σους τον απλό κοσμάκη που δεν ξέρει πώς 
να αντιδράσει και προς τα πού να τρέξει για 
να σωθεί.    

Το βέβαιο είναι πως οι πολεμικές ιαχές δεν 
ήταν και δεν μπορούν να είναι μελωδικές!    

Μήπως  
ήρθε η ώρα;

Ίσως αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει με την 
κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, αν και 
οι ΗΠΑ ήθελαν να εκδικηθούν τόσο τη Ρω-
σία, όσο και τις υπόλοιπες χώρες του πρώην 
ανατολικού μπλοκ. 

Ιδρύθηκε το 1949 μετά τη μοιρασιά του 
κόσμου, ωστόσο δεν είχε λόγο ύπαρξης μετά 
το 1990. 

Μήπως είναι η ώρα οι χώρες να απο-
χωρούν από το ΝΑΤΟ η μία μετά την άλλη; 
Έφτασε εκείνη η στιγμή της ιστορίας, την 
οποία η Ρωσία θεώρησε κατάλληλη για να 
κάνει την -καταδικαστέα- κίνησή της. 

Γκιουλ

Η κληρονομιά
«Ίσως κάποιος πιστεύει τώρα ότι τα μου-

σεία ή η Τέχνη πρέπει να είναι εκτός πολι-
τικής», γράφει η Aleksandra Kovalchuk, 
διευθύντρια του Μουσείου Καλών Τεχνών 
της Οδησσού. «Με όλη την τεχνογνωσία που 
έχω, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό δεν 
ισχύει. Σε όλη την ιστορία, η Τέχνη ήταν και 
εξακολουθεί να είναι ένα μέρος της πολιτι-
κής που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη 
δημόσια ζωή». 

Το δραματικό αυτό μήνυμα της διευθύ-
ντριας του Μουσείου δείχνει την αναγκαιό-
τητα της Τέχνης και του Πολιτισμού σε δύ-
σκολες συγκυρίες όπως η τωρινή. Σώστε την 
κληρονομιά.

Σαλβαδόρ

Αντιμετώπιση ακρίβειας 
τώρα

Η κατάσταση στην Ουκρανία θα έχει με-
ταξύ άλλων ως αποτέλεσμα και την εκτό-
ξευση των τιμών σε βασικά αγαθά, ακόμα 
περισσότερο απ’ ό,τι υπολογιζόταν. Η κυπρι-
ακή κοινωνία αναμένεται να δεχθεί κι άλλη 
πίεση από την ακρίβεια που μαστίζει εδώ και 
κάποιους μήνες. Το δυστύχημα είναι πως η 
κυβέρνηση δεν προετοιμάστηκε για αυτό το 
κύμα ακρίβειας. Εννοείται ότι ο πόλεμος δεν 
μπορούσε να προβλεφθεί, ωστόσο η τάση 
υπήρχε έτσι κι αλλιώς λόγω της πανδημίας 
και της αύξησης των τιμών στην ενέργεια. Η 
υφιστάμενη κατάσταση θα επιτείνει το ήδη 
υπάρχον πρόβλημα.

Η κυβέρνηση οφείλει τώρα να πάρει εκεί-
να τα μέτρα που θα ανακουφίσουν στο μέγι-
στο δυνατό βαθμό την κυπριακή κοινωνία. 
Προτάσεις υπάρχουν, δικαιολογίες ωστόσο 
δεν υπάρχουν.

Kάκτος

Όταν «μιλούν» οι εικόνες
Όλες αυτές οι εικόνες που κάνουν το γύρο 

του διαδικτύου είναι πραγματικά συγκλονι-
στικές. 

Από τα παιδάκια που αποχωρίζονται τους 
γονείς τους, μέχρι τη γιαγιά που την «μπαί-
νει» σε ένα Ρώσο στρατιώτη, λέγοντάς του 
να φύγει από τη χώρα της. 

Οι ασφυκτικά γεμάτοι αυτοκινητόδρομοι 
και τα τρένα που μεταφέρουν ανθρώπους 
για να σωθούν, δείχνουν το αληθινό πρόσω-
πο του πολέμου. 

Ο άνθρωπος δεν θέλει πολύ για να δια-
λυθεί, να μην υπάρχει. Είναι μερικές φορές 
που εύχεσαι να μην υπήρχε το διαδίκτυο για 
να μη βλέπεις αυτές τις εικόνες, είναι φορές 
που εύχεσαι να μην... υπήρχες καν. Χιλιάδες, 
μπορεί και εκατομμύρια, πρόσφυγες θα πά-
ρουν τον δύσκολο αυτό δρόμο για να βρουν 
μια καλύτερη ζωή. Ο άνθρωπος φτιάχτηκε 
για να ζει μονοιασμένα.

Μπον

Της
Αργύρως Γεωργίου Θωμά
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ΣΕΡΓΚΕΪ ΛΑΒΡΟΦ
ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ:

«Η Δύση δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο και 
οι δυτικές χώρες επιδεικνύουν την όρεξή τους 
για ολόκληρο τον πλανήτη με τις στρατηγι-
κές τους στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. 
Πραγματοποιήσαμε τεταμένες και λεπτομε-
ρείς συζητήσεις με τους Αμερικανούς και με 
άλλα μέλη του ΝΑΤΟ. Ελπίζουμε ότι υπάρχει 
ακόμη ευκαιρία να επιστρέψουμε στο διεθνές 
δίκαιο και τις διεθνείς δεσμεύσεις».
Οι πόλεμοι μόνο όλεθρο και καταστροφή επι-
φέρουν.

ΤΖΕΪΜΣ ΧΙΠΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ:

«Οι βρετανικές δυνάμεις, περιλαμβα-
νομένων μαχητικών αεροσκαφών από τη 
βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο, συμμετέ-
χουν σε αποστολές επιτήρησης και υπο-
στήριξης ΝΑΤΟϊκών συμμάχων στη ΝΑ 
Ευρώπη και στη Μαύρη Θάλασσα».
Δεν θέλουμε την Κύπρο ορμητήριο του 
ΝΑΤΟ στην περιοχή.

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ:

«Εκφράζουμε λύπη για τη ρωσική ει-
σβολή, η οποία παραβιάζει την εδαφική 
ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ου-
κρανίας. Ένας ευρείας κλίμακας πόλεμος 
θα είναι καταστροφικός για την Ευρώπη 
και πέρα από αυτήν. Η διπλωματία είναι ο 
μόνος δρόμος».
Διπλωματικές πρωτοβουλίες για λύση του 
Κυπριακού το συντομότερο, για ειρήνη και 
σταθερότητα στην περιοχή.

ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ:

«Η υποχρεωτική επίδειξη αρνητικού 
rapid test 15 ωρών από εμβολιασμένους 
και μη σε κάποια υποστατικά με χορό είναι 
ένας τρόπος να προστατευτούμε, να μη γί-
νει μετάδοση του ιού. Ήταν μια εισήγηση 
των ειδικών».
Κίνηση που αφαιρεί το κίνητρο για εμβολι-
ασμό!



μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ευθέως

Ξεκάθαρες 
κουβέντες
Ιδιαίτερη έμφαση κατά τη 
χθεσινή συνάντηση του Γ.Γ. 
του ΑΚΕΛ, Στ. Στεφάνου, με 
την ηγεσία του Κυπριακού 
Εμπορικού Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) 
δόθηκε στα θέματα των 
μεταρρυθμίσεων, της πράσινης 
επιχειρηματικότητας, του 
ψηφιακού μετασχηματισμού, 
του κατώτατου μισθού, του 
συνταξιοδοτικού συστήματος 
και της ανάγκης για μια 
ολοκληρωμένη φορολογική 
μεταρρύθμιση... Ο Στέφανος  
διαβεβαίωσε ότι το ΑΚΕΛ 
στηρίζει την επίλυση δίκαιων 
προβλημάτων που αφορούν 
την επιχειρηματικότητα, αλλά 
ξεκαθάρισε ότι είναι κόκκινη 
γραμμή τα βασικά δικαιώματα 
και οι συλλογικές συμβάσεις 
των εργαζομένων.

Αυτοί είναι οι 
«σωτήρες» μας

«H εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 
είναι η πρώτη τόσο σημαντική επίθεση ενα-
ντίον ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου κρά-
τους, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» στην 
Ευρώπη, ανέφερε χθες η Πρόεδρος της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελ-
λαροπούλου. Σαν πιστός ακόλουθος, που 
παίρνει μαθήματα από τη «μητέρα πατρί-
δα», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Δη-
μήτρης Δημητρίου, το κατάπιε αμάσητο και 
το επανέλαβε. Όπως ανέφερε στο ΡΙΚ, «εί-
ναι η πρώτη εισβολή με στρατιωτικά μέσα, 
πρώτη παραβίαση συνόρων μετά τη λήξη 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου». Να υπενθυ-
μίσουμε στους «προστάτες του έθνους» και 
«σωτήρες» μας ότι η επίθεση των Τούρκων 
στην Κύπρο (1974) και η επίθεση των ΝΑ-
ΤΟϊκών στη Γιουγκοσλαβία (1999) έγιναν 
μετά τον Β’ ΠΠ. Και οι χώρες αυτές βρίσκο-
νται στην Ευρώπη... Τέτοια σχόλια δεν μπο-
ρούν να γίνουν αποδεκτά, πόσω μάλλον 
όταν εκστομίζονται από ένα βουλευτή του 
κυπριακού Κοινοβουλίου.

Εκτός και αν το 1974 οι Τούρκοι ήρθαν 
με τριαντάφυλλα. Εκτός και αν δεν χύθηκε 
αίμα, αλλά ροδόσταγμα.

Σήφης

Ανθρωπιστική βοήθεια 
στο λαό της Ουκρανίας 

Ξεκίνησε από χθες εκστρατεία συλλογής 
ανθρωπιστικής βοήθειας προς το λαό της 
Ουκρανίας σε συνεργασία με όλους τους δή-
μους της Κύπρου και ΜΚΟ. Ο Επίτροπος του 
Πολίτη, Παναγιώτης Σεντώνας, ανέφερε ότι η 
όλη προσπάθεια γίνεται σε συνεννόηση με το 
Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο βρίσκεται σε 
επαφή με την Πρεσβεία της Ουκρανίας στην 
Κύπρο, η οποία έχει ζητήσει και την αποστολή 
υλικού για ιατρική και φαρμακευτική περί-
θαλψη. Ο κ. Σεντώνας ευχαρίστησε τον πρόε-
δρο της Ένωσης Δήμων, Ανδρέα Βύρα και τον 
κάθε έναν από τους δημάρχους που ανταπο-
κρίθηκαν αμέσως σε αυτή την προσπάθεια. 
Ευχαρίστησε επίσης τα οργανωμένα σύνολα, 
όπως το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού και τον Οργανισμό Νεολαίας. Η 
βοήθεια που ζητείται, είπε, είναι ξηρά τροφή 
μακράς διάρκειας, συσκευασμένα, όπως δη-
μητριακά, μπισκότα, παιδικό γάλα σε σκόνη, 
παιδικές τροφές σε σκόνη. Ο κυπριακός λαός 
καλείται να ανταποκριθεί έστω και στο ελά-
χιστο και να σταθεί αλληλέγγυος δίπλα στον 
δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό. 

Το χαβά του  
ο Μπολσονάρο

Περιοχές του δάσους του Αμαζονίου, 
συνολικής έκτασης όσο η Αγγλία, απειλού-
νται από νέες εξορύξεις και αποδασώσεις, 
σύμφωνα με νέα έρευνα. Αυτή τη στιγμή 
θεωρείται παράνομη η εξόρυξη στα προ-
στατευόμενα εδάφη αυτοχθόνων του Αμα-
ζονίου. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, 
Ζαΐρ Μπολσονάρο, θέλει να αλλάξει αυτό 
το καθεστώς, προκειμένου να επιτραπεί η 
δασική εκμετάλλευση για λόγους οικονο-
μικής ανάπτυξης. Μεταξύ όσων πιέζουν 
για να ανοίξουν νέα ορυχεία, βρίσκονται 
αμερικανικές και βρετανικές εταιρείες, 
όπως αναφέρει η έρευνα, παρότι αμφότε-
ρες οι μεγάλες Anglo American και Vale 
ισχυρίζονται πως έχουν αποσύρει τις αι-
τήσεις τους. Η προστασία του Αμαζονίου 
είναι κρίσιμη στη μάχη κατά της κλιμα-
τικής αλλαγής, καθώς ο τεράστιος αριθ-
μός δέντρων του απορροφά το διοξείδιο 
του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Εκτός, 
όμως, από το περιβαλλοντικό σκέλος, οι 
νέες εξελίξεις απειλούν χιλιάδες ιθαγενείς 
που ζουν σ’ αυτές τις περιοχές. Διώξτε 
τους απανταχού ανισόρροπους «ηγέτες» 
όσο είναι καιρός.

Κακά

Ταυτίζονται με τις 
θέσεις της Τουρκίας!

Ε, όχι και έτσι, κε Δημητρίου... Καλά η 
Ελληνίδα Πρόεδρος που βρίσκεται ολίγον 
τι μακριά από την Κύπρο... Εσύ όμως, κε 
Δ. Δημητρίου, που ορκίζεσαι βουλευτής 
της Κυπριακής Δημοκρατίας να μην ξέ-
ρεις ότι ποσώς «είναι η πρώτη εισβολή με 
στρατιωτικά μέσα, πρώτη παραβίαση συ-
νόρων μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου»;

Αν την έκραξαν και την τρόλαρα γι’ 
αυτό το ατόπημά της την κα Σακελλαρο-
πούλου, εσάς τι πρέπει να σας κάνουν; Η 
εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και η 
επί 47 χρόνια κατοχή τι ήταν; «Ειρηνευτι-
κή επιχείρηση»; Ή μήπως θέλετε να κρυ-
φτείτε από την πολιτική των δύο μέτρων 
και σταθμών από την ΕΕ και δεν μπορείτε; 
Ναι, η σπουδή των εταίρων για τις κυρώ-
σεις σε βάρος της Ρωσίας σε αντίθεση με 
τη μεταχείριση της Τουρκίας που παρα-
βιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο επί 
ευρωπαϊκού εδάφους προκαλεί σύγχυση 
στους ευρωλάγνους σαν εσάς και την κα 
Σακελλαροπούλου... Αποσύρετε διαφορε-
τικά θα γράψει η ιστορία... ότι ταυτίζεστε 
με τις θέσεις της Τουρκίας και του Τατάρ!

Ν.

Της
Νίκης Κουλέρμου

Ειρήνη τώρα
Ζητείται να επικρατήσει η λογική, να δοθεί μια 

ακόμα ευκαιρία στην ειρήνη. Για τον κόσμο και 
τους λαούς. Για τους ανθρώπους και τη ζωή τους. 
Να επικρατήσει ο διάλογος και να δοθούν εγγυ-
ήσεις για ασφάλεια για όλους. Όχι μόνο για τους 
μικρούς και αδύνατους, αλλά και για τους μεγά-
λους και ισχυρούς της γης. Ετσι ώστε να μη φο-
βάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό τον Γιάννη. 
Το «δώστε μια ευκαιρία στην ειρήνη» δεν είναι 
σύνθημα. Είναι απαίτηση.

Ο ρωσικός και ο ουκρανικός λαός έζησαν στο 
πετσί τους την καταστροφή και την απώλεια αν-
θρωπίνων ζωών κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Τα στρατιωτικά κοιμητήρια, που είναι διάσπαρ-
τα στη ρωσική και την ευρωπαϊκή γη, αν έτυχε 
κάποιος να τα επισκεφθεί προκαλούν συγκλονι-
σμό. Οι βετεράνοι του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 
που παρελαύνουν ακόμα στις εθνικές επετείους 
σίγουρα παρακολουθούν με πόνο ψυχής τις «ει-
δικές στρατιωτικές επιχειρήσεις» που έχει εξαπο-
λύσει ο Πούτιν και η Μόσχα στην Ουκρανία. Για 
έναν απλό λόγο: Γιατί ήταν μαζί με τους Ουκρα-
νούς και τους Λευκορώσους που αντιστάθηκαν 
και τσάκισαν με μεγάλο τίμημα το ναζιστικό τέ-
ρας.

Με τον ίδιο πόνο ψυχής παρακολουθεί σήμε-
ρα ο κυπριακός λαός την εισβολή Πούτιν στην 
Ουκρανία και τον εκτοπισμό των πολιτών, την 
κραυγή αγωνίας για τη ζωή των παιδιών και των 
εγγονιών τους. Γιατί ο κυπριακός λαός έζησε την 
τουρκική εισβολή και ζει επί 47 χρόνια την κα-
τοχή και αναμένει επί ματαίω, όπως αποδείχθη-
κε, την επιβολή του διεθνούς δικαίου. Αυτού του 
ίδιου δικαίου στο όνομα του οποίου καταδικάζου-
με τη ρωσική εισβολή. Αυτού του ίδιου δικαίου 
το οποίο, όμως, περιφρονούν εδώ και δεκαετίες 
το ΝΑΤΟ και η Δύση, οι ΗΠΑ, το Ην. Βασίλειο, η 
Γαλλία και η Γερμανία, για να εξάγουν δήθεν τη 
δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρί-
τες χώρες. Αυτού του ίδιου δικαίου το οποίο πο-
δοπάτησαν όλοι αυτοί για να επιβάλουν τάχατες 
«δημοκρατικές» κυβερνήσεις στο Ιράκ, τη Λιβύη, 
τη Συρία, το Αφγανιστάν. Κανένας από τη διεθνή 
κοινότητα δεν σεβάστηκε το διεθνές δίκαιο, πα-
ρόλο που οι ίδιες μεγάλες χώρες είναι οι θεμα-
τοφύλακές του, ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Τα Ηνωμένα Εθνη όντως απουσίαζαν σε όλες 
αυτές τις περιπτώσεις και το ερώτημα είναι τι 
κάνουμε τώρα. Η ταπεινή μας άποψη είναι ότι η 
παγκόσμια ασφάλεια έχει υπονομευθεί εδώ και 
καιρό με την ανοχή που επέδειξε η διεθνής κοι-
νότητα στις παραβιάσεις εδώ κι εκεί, σε διάφορες 
γωνιές της γης, από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους 
τους στο ΝΑΤΟ. Ε, λοιπόν, η Μόσχα με την ει-
σβολή στην Ουκρανία, όσο και αν καταδικάζεται 
από παντού και καλώς καταδικάζεται, «έσπασε το 
απόστημα» της υποκρισίας και των δύο μέτρων 
και δύο σταθμών, υποβάλλοντας στους νουνε-
χείς και ειρηνόφιλους ότι το παγκόσμιο σύστημα 
ασφάλειας και οι γεωπολιτικές ισορροπίες απαι-
τούν τον απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, το 
σεβασμό στη βούληση και την ανεξαρτησία των 
λαών, το σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και αξι-
οπρέπεια.  

Αλληθωρίζοντας κάποιοι συστηματικά στις 
παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τις ΗΠΑ 
και το ΝΑΤΟ, τους συμμάχους και δορυφόρους 
τους, σε βάρος λαών που επέλεξαν να μην είναι 
μαζί τους, θεωρώντας τους ως εκ τούτου εχθρούς, 
καθίστανται εξίσου υπεύθυνοι για την πιθανότη-
τα μιας γενικότερης πολεμικής σύρραξης και επι-
στροφής σε κατάσταση ζούγκλας με καταστροφι-
κές συνέπειες για την ανθρωπότητα.    
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Στο δρόμο της προσφυγιάς εξωθήθηκαν 
ήδη δεκάδες χιλιάδες Ουκρανοί, που ξύ-
πνησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης με τον 
εφιάλτη του πολέμου να έχει γίνει πραγματι-
κότητα μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της 
Ρωσίας στα ουκρανικά εδάφη. Επίθεση που 
έπιασε στον ύπνο -κυριολεκτικά και μεταφο-
ρικά- τους περισσότερους κατοίκους της χώ-
ρας, καθώς αρκετοί δεν ανέμεναν στ’ αλήθεια 
τις καταιγιστικές εξελίξεις, καθησυχασμένοι 
σε μεγάλο βαθμό μέχρι πρότινος κι από την 
ίδια τους την κυβέρνηση. Βίντεο και φωτο-
γραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
έδειχναν μεγάλες ουρές αυτοκινήτων με αμά-
χους να εγκαταλείπουν άρον-άρον το Κίεβο 
και άλλες πόλεις, με προορισμό τη νότια και 
δυτική μεθόριο της Ουκρανίας.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες (UNHCR) έκανε έκκληση στις 
γειτονικές χώρες (Πολωνία, Σλοβακία, Ουγ-

γαρία, Ρουμανία, Μολδαβία) να κρατήσουν 
ανοιχτά τα σύνορά τους για όσους αποζητούν 
ασφαλές καταφύγιο, προειδοποιώντας πως 
η κατάσταση χειροτερεύει ραγδαία. «Έχουμε 
ήδη δει αναφορές για θύματα και ανθρώπους 
να έχουν αρχίσει να εγκαταλείπουν τα σπίτια 
τους σε αναζήτηση ασφάλειας», ανέφερε ο 
επικεφαλής της UNHCR, Φιλίπο Γκράντι.

Με βάση εκτιμήσεις της Υπηρεσίας, πολλές 
χιλιάδες Ουκρανοί τράπηκαν σε φυγή από τη 
χώρα, περνώντας κυρίως σε Μολδαβία και 
Ρουμανία, ενώ 100.000 κατά προσέγγιση 
έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά μετά τη ρωσική 
εισβολή. Έντονη ανησυχία «για την κλιμάκω-
ση της στρατιωτικής δράσης στην Ουκρανία 
και την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατά-
στασης» εξέφρασε και ο γενικός διευθυντής 
του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, 
Αντόνιο Βιτορίνο, επαναλαμβάνοντας την έκ-
κληση του Γ.Γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, 

για άμεση παύση των εχθροπραξιών και προ-
στασία των αμάχων και των μη στρατιωτικών 
υποδομών.

Σύμφωνα με δηλώσεις στρατιωτικού αξι-
ωματούχου στην αμερικανική ιστοσελίδα The 
Hill, Αμερικανοί στρατιώτες του ΝΑΤΟ, που 
σταθμεύουν στα ανατολικά σύνορα της Βορει-
οατλαντικής Συμμαχίας, προετοιμάζονται να 
συνδράμουν στη διαδικασία υποδοχής όσων 
φτάνουν από την Ουκρανία στην Πολωνία 
και τη Ρουμανία, όπου έχουν στηθεί υποδο-
μές προσωρινής φιλοξενίας. Οι πολωνικές 
Αρχές ετοιμάζουν μάλιστα τρένο με ειδικό ια-
τρικό εξοπλισμό για τη μεταφορά Ουκρανών 
τραυματιών σε τοπικά νοσοκομεία, τα οποία 
είναι σε θέση να δεχτούν χιλιάδες ανθρώπους 
που μπορεί να χρειαστούν περίθαλψη.

Σημειωτέον ότι στην Πολωνία έχουν κατα-
φύγει μετά το 2014 σχεδόν δύο εκατομμύρια 
Ουκρανοί πολίτες.

Να διώξουν τον Ζελένσκι, 
ζητά ο Πούτιν από  
τους Ουκρανούς

Νέες και σύντομες δημόσιες δη-
λώσεις που μεταδόθηκαν από τη ρω-
σική κρατική τηλεόραση έκανε χθες 
το απόγευμα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο 
Πρόεδρος της Ρωσίας κάλεσε τους 
Ουκρανούς πολίτες και συγκεκριμέ-
να τους Ουκρανούς στρατιώτες να 
διώξουν τον Ουκρανό Β. Ζελένσκι, 
χαρακτηρίζοντας την ουκρανική 
ηγεσία ως «ομάδα τοξικομανών και 
νεοναζί». 

Μιλώντας σε επιχειρησιακή συνε-
δρίαση για την πρόοδο των στρατιω-
τικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, 
με μέλη του ρωσικού Συμβουλίου 
Ασφαλείας υποστήριξε ότι η ηγεσία 
στην Ουκρανία έχει πάρει «όμηρο 
ολόκληρο τον ουκρανικό λαό» και 
κάλεσε τους Ουκρανούς στρατιωτι-
κούς να πάρουν την εξουσία στα χέ-
ρια τους, καθώς, όπως είπε, «φαίνε-
ται ότι θα είναι πιο εύκολο για εμάς 
να καταλήξουμε σε συμφωνία, παρά 
με αυτήν τη συμμορία τοξικομανών 
και νεοναζί που εγκαταστάθηκαν στο 
Κίεβο και πήραν όμηρο ολόκληρο 
τον ουκρανικό λαό».

Δραματικό μήνυμα Ζελένσκι: 
Ίσως η τελευταία φορά που με 
βλέπετε ζωντανό

Σε δραματικούς τόνους, ο Ουκρα-
νός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, 
κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης το 
βράδυ της Πέμπτης, τόνισε προς τους 
αρχηγούς των κρατών της ΕΕ πως 
«αυτή ίσως είναι η τελευταία φορά 
που με βλέπετε ζωντανό».

Την πληροφορία αυτή μετέδω-
σε δημοσιογράφος του ισραηλινού 
Walla News, που αναμετέδωσε το 
βρετανικό πρακτορείο SkyNews. Ση-
μειώνεται ότι νωρίτερα, ο σύμβουλος 
του Ουκρανού Προέδρου είχε προ-
ειδοποιήσει πως η Ρωσία θέλει να 
σκοτώσει τον Ζελένσκι, σε περίπτω-
ση που καταφέρει να καταλάβει το 
Κίεβο.

Tην αποτυχία του στον διαπραγματευτικό 
μαραθώνιο στον οποίο επιδόθηκε τα τελευταία 
εικοσιτετράωρα παραδέχτηκε το ξημέρωμα της 
Παρασκευής ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μα-
κρόν, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημο-
σιογράφων για την κατάσταση στην Ουκρανία, 
αμέσως μετά την έκτακτη σύνοδο κορυφής που 
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες με θέμα τη 
ρωσική εισβολή. Όπως αποκάλυψε ο Γάλλος 
Πρόεδρος, στην τηλεφωνική επικοινωνία που 
είχε την Πέμπτη με τον Ρώσο ομόλογό του, του 
μετέφερε το μήνυμα της Γαλλίας και του Προ-
έδρου της Ουκρανίας για άμεση παύση των 
εχθροπραξιών, αλλά όλες οι προσπάθειές του 
έως τώρα αποδείχτηκαν «μάταιες», παραδέχτη-
κε. Ο Μακρόν δήλωσε πως υπήρξε μια «σκό-
πιμη, συνειδητή επιλογή» από τον Πρόεδρο 
Πούτιν να ξεκινήσει τον πόλεμο, την ώρα που 
«μπορούσαμε ακόμη να διαπραγματευτούμε την 
ειρήνη», όπως είπε. «Ο πόλεμος είναι εδώ, στο 
έδαφός μας», τόνισε ο Μακρόν και αποκάλυψε 
πως η Γαλλία θα επιταχύνει την ανάπτυξη στρα-
τιωτών στη Ρουμανία, ως απάντηση στη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία. Ο Μακρόν είπε πως η 
χώρα του σκοπεύει να προσφέρει βοήθεια 300 
εκατομμύριων ευρώ στην Ουκρανία, όπως επί-
σης και στρατιωτικό εξοπλισμό. Εκτός από τις 
ευρωπαϊκές κυρώσεις, ο Μακρόν αποκάλυψε 

πως θα ακολουθήσουν και γαλλικές κυρώσεις, 
τις οποίες συζήτησε με τους πρώην Προέδρους 
της χώρας, Φρανσουά Ολάντ και Νικολά Σαρκο-
ζί, οι οποίοι την Παρασκευή κλήθηκαν στο Ελιζέ 
για να ενημερωθούν για την κατάσταση στην 
Ουκρανία και τις αποφάσεις του Γάλλου Προέ-
δρου για την αντιμετώπιση της νέας κρίσης.

Απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων
Μέρος στον διπλωματικό μαραθώνιο για την 

κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία παίρνει 
και ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Υβ 
Λεντριάν. Ερωτώμενος για το αν η απειλή που 
εξαπέλυσε ο Πούτιν, ότι η Δύση θα υποστεί «τέ-
τοιες συνέπειες που δεν έχει βιώσει ποτέ στην 
ιστορία της», ισοδυναμεί με απειλή χρήσης πυ-
ρηνικών όπλων, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερι-
κών απάντησε ότι έτσι το καταλαβαίνει ο ίδιος. 
«Ναι, νομίζω ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρέπει επί-

σης να καταλάβει ότι και η Ατλαντική Συμμαχία 
είναι μια πυρηνική συμμαχία. Αυτά έχω να πω 
γι’ αυτό το θέμα», απάντησε στο τηλεοπτικό κα-
νάλι TF1.

Στο μεταξύ, ο Eμανουέλ Μακρόν απηύθυνε 
χθες μήνυμα σε γερουσιαστές και βουλευτές για 
αποφασιστικότητα απέναντι στη ρωσική επιθε-
τικότητα.

Αναστολή του Russia Today  
στη Γαλλία

O πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού της 
Γερουσίας, Λοράν Λαφόν, με επιστολή του στον 
πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Οπτικοακου-
στικών Μέσων ζήτησε την αναστολή του τη-
λεοπτικού σταθμού και της ιστοσελίδας Russia 
Today στη Γαλλία. Στην επιστολή του τονίζει ότι 
τα δύο εν λόγω ρωσικά ΜΜΕ αναμεταδίδουν 
«καθημερινά» τις «ενέργειες προπαγάνδας» του 
Κρεμλίνου, «χωρίς πραγματικό αντίλογο», επι-
σημαίνοντας, μεταξύ άλλων, τη μετάδοση των 
λόγων του Ρώσου Προέδρου, που παραπέμπουν 
σε «γενοκτονία των ρωσικών πληθυσμών της 
ανατολικής Ουκρανίας και απειλή που συνδέε-
ται με την τρομοκρατία», για να δικαιολογήσει 
την «παράνομη έναντι του διεθνούς δικαίου» 
στρατιωτική του επιχείρηση.

Μαρία Δεναξά, Παρίσι

Μάταιες οι προσπάθειες Μακρόν για 
κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία

Ο Γάλλος Πρόεδρος αποφάσισε 
ανάπτυξη Γάλλων στρατιωτών 

στη Ρουμανία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Το δρόμο της προσφυγιάς παίρνουν μαζικά οι Ουκρανοί
Πάνω από 100.000  

έχουν εκτοπιστεί  
εσωτερικά



Πεσκόφ: Σημειώνουμε την «προθυμία» Ζελένκσι για ουδετερότητα
Η «προθυμία» του Ουκρανού Προέδρου 

Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συζητήσει μια πι-
θανή δέσμευση ουδετερότητας σημειώνεται 
από το Κρεμλίνο, δήλωσε χθες ο εκπρόσω-
πος του Ρώσου Προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ, 
ο οποίος όμως ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να 
πει οτιδήποτε περαιτέρω για πιθανές συνομι-
λίες μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Πεσκόφ είπε ότι η δήλωση του Ζελέν-
κσι είναι μια καινούργια δήλωση, την οποία 
το Κρεμλίνο σημειώνει και την χαρακτηρίζει 
θετική εξέλιξη. Συνέχισε λέγοντας ότι δεν 
μπορεί να σχολιάσει εάν θα διεξαχθούν συ-
νομιλίες μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι 
και πρόσθεσε ότι η Μόσχα θα αξιολογήσει 
την «προσφορά» του Ουκρανού Προέδρου.

Επανέλαβε ότι οι προσδοκίες της Μόσχας 
από το Κίεβο παραμένουν αμετάβλητες και 
ότι η Μόσχα έχει ζητήσει εδώ και καιρό εγ-

γυήσεις ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ 
στο ΝΑΤΟ, ούτε θα επέτρεπε στο μπλοκ να 
αναπτύξει στρατεύματα και όπλα στο έδαφός 
της.

Νωρίτερα χθες ο ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, 
είπε ότι η Μόσχα θα παρακαθίσει σε συνομι-
λίες με το Κίεβο μόνο αν παραδώσει τα όπλα 
και ότι δεν επιθυμεί «νεοναζί», όπως ανέφε-
ρε, να κυβερνούν την Ουκρανία.

O σύμβουλος του Προέδρου της Ουκρανί-
ας, Mιχαήλ Ποντόλιακ, είπε, όπως μεταδίδει 
το ΤΑSS, ότι το Κίεβο θέλει ειρήνη και είναι 
έτοιμο να συζητήσει ένα ουδέτερο καθεστώς 
της Ουκρανίας με τη Ρωσία εάν υπάρχει μια 
τέτοια επιλογή.

«Εάν είναι πιθανές οι συνομιλίες, θα 
πρέπει να γίνουν. Εάν στη Μόσχα πουν ότι 
θέλουν να κάνουν συνομιλίες, συμπεριλαμ-
βανομένου του ουδέτερου καθεστώτος, δεν 
το φοβόμαστε», επεσήμανε ο Ποντόλιακ και 
πρόσθεσε: «Μπορούμε να μιλήσουμε και γι’ 
αυτό. Η ετοιμότητά μας για διάλογο είναι μέ-
ρος της επίμονης επιδίωξής μας για ειρήνη».

Αν κριθεί ότι η Τουρκία βρίσκεται σε κα-
τάσταση πολέμου, τότε θα κλείσουν τα Στενά 
του Βοσπόρου, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός 
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ωστόσο 
ανέφερε πως ακόμη και αν κλείσουν τα Στενά, 
η Ρωσία έχει δικαίωμα με βάση τη Συνθήκη 
του Μοντρέ να ζητήσει επιστροφή των πλοίων 
της στη βάση τους. Οι ειδικοί, είπε, μελετούν 
το θέμα.

Σε δηλώσεις του σε μια ομάδα Τούρκων δη-

μοσιογράφων στο Καζακστάν, ο Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου είπε για τη Σύμβαση του Μοντρέ 
ότι «εάν αποδεχτούμε νομικά την κατάσταση 
πολέμου, αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει και 
μπορούμε να περιορίσουμε τη διέλευση των 
πολεμικών πλοίων σύμφωνα με τις εξελίξεις».

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε ότι η 
Ουκρανία υπέβαλε επίσημο αίτημα γι’ αυτό 
το θέμα και τόνισε ότι τα άρθρα είναι αρκετά 
σαφή και ότι η Τουρκία θα εφαρμόσει τη Σύμ-

βαση του Μοντρέ χωρίς δισταγμό, όπως μέχρι 
σήμερα.

Ωστόσο, σημείωσε ότι η κατάσταση μπο-
ρεί να διαφέρει ανάλογα με το αν η κρίση 
μεταξύ των δύο χωρών θεωρείται πόλεμος 
(με την εμπλοκή Τουρκίας). «Σε έναν πόλεμο 
στον οποίο η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμε-
νο μέρος, υπάρχουν μέτρα που μπορούν να 
ληφθούν σχετικά με τις χώρες που είναι συμ-
βαλλόμενα μέρη. Όταν χρειαστεί, η Τουρκία 

μπορεί να σταματήσει τη διέλευση πολεμικών 
πλοίων από τα Στενά», ανέφερε.

Σε ερώτηση εάν η τρέχουσα κατάσταση 
μπορεί να θεωρηθεί ως πόλεμος (με εμπλοκή 
Τουρκίας), ο Τσαβούσογλου είπε ότι «οι ειδικοί 
μας εργάζονται πάνω σε αυτό. Αν δεχτούμε 
νομικά την εμπόλεμη κατάσταση, θα ξεκινή-
σει αυτή η διαδικασία και μπορούμε να περι-
ορίσουμε τη διέλευση των πολεμικών πλοίων 
ανάλογα με τις εξελίξεις».

Θα κλείσουν τα Στενά αν κριθεί ότι υπάρχει κατάσταση πολέμου για Τουρκία, λέει ο Τσαβούσογλου

Προελαύνουν στο Κίεβο οι Ρώσοι
Σε ρωσικό κλοιό βρίσκεται το Κίεβο για 

τρίτη ημέρα των στρατιωτικών επιχειρήσε-
ων της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το Κρεμλίνο 
με μια ταχύτατη και ολοκληρωτική επίθεση, 
από αέρα, ξηρά και θάλασσα, διέλυσε αρχικά 
την αεράμυνα της Ουκρανίας με «χτυπήματα 
ακριβείας» και εν συνεχεία ξεκίνησε την ει-
σβολή από τέσσερα μέτωπα: από Βορρά μέσω 
Λευκορωσίας, Βορειοανατολικά στο Χάρκο-
βο, Ανατολικά στο Ντονμπάς και Νότια στην 
Οδησσό. 

Σχεδόν χωρίς αντίσταση, οι ρωσικές δυνά-
μεις προήλασαν προς όλες τις κατευθύνσεις 
φτάνοντας και στην πρωτεύουσα της Ουκρα-
νίας. Το Κίεβο βρίσκεται υπό πολιορκία, με 
τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν 
πως σημειώνονται σφοδρές συγκρούσεις στα 
περίχωρα, στην τελευταία γραμμή άμυνας 
του ουκρανικού στρατού. Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες, περισσότεροι από 200 Ουκρα-
νοί έχουν χάσει τη ζωή τους, στρατιώτες και 

άμαχοι, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά. 
Ωστόσο, ο τραγικός απολογισμός αναμένεται 
να αυξηθεί, καθώς τις τελευταίες ώρες σημει-
ώνονται σημαντικές μάχες στην ουκρανική 
πρωτεύουσα. 

Χιλιάδες είναι οι Ουκρανοί πολίτες που 
εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για γειτονικές 
χώρες και κυρίως την Πολωνία. Πλήθος κό-
σμου έχει οδηγηθεί επίσης σε καταφύγια που 
έχουν δημιουργηθεί σε ουκρανικές πόλεις, 
ορισμένα εκ των οποίων μέσα σε σταθμούς 
του μετρό. 

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, είπε 
ότι η Ρωσία θα πληρώσει βαρύ τίμημα γι’ 
αυτό τον πόλεμο, σημειώνοντας ότι οι Ρώσοι 
πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η χώρα τους 
δεν θα γίνει ούτε πιο ασφαλής ούτε πιο σεβα-
στή έπειτα από αυτή την πράξη. Επιπλέον, ο 
Στόλτενμπεργκ δήλωσε ότι η συμμαχία ανα-
πτύσσει δυνάμεις απόκρισης και πως θα συ-
νεχίσει να προμηθεύει με όπλα την Ουκρανία.

Εξάλλου, αργά χθες το βράδυ ο Ύπατος Εκ-
πρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, ανακοίνω-
σε την προσθήκη του Ρώσου Προέδρου, Βλα-
ντιμίρ Πούτιν και του Υπουργού Εξωτερικών, 
Σεργκέι Λαβρόφ, στη λίστα των κυρώσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων πα-
γώνοντας τις όποιες καταθέσεις τους στην ΕΕ.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, τόνισε, 
επισημαίνοντας πως αυτή τη στιγμή η ΕΕ έχει 
επιβάλει κυρώσεις σε τρεις ηγέτες κρατών: 
τον Σύρο Πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ, τον 
Λευκορώσο Πρόεδρο Αλεξάντρ Λουκασένκο 
και πλέον και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στον κατάλογο των κυρώσεων προστίθε-
νται τα εναπομείναντα μέλη της Κρατικής 
Δούμας της Ρωσίας που είχαν μείνει εκτός 
των κυρώσεων μετά την προσθήκη των 351 
που είχαν ψηφίσει υπέρ της αναγνώρισης 
του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, καθώς 
και μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας της 
Ρωσίας.

«Οι προσδοκίες της Μόσχας 
από το Κίεβο παραμένουν 

αμετάβλητες»

Προειδο-
ποιήσεις σε 
Σουηδία και 
Φινλανδία
Η δήλωση της Μαρίας 
Ζαχάροβα ότι «θα υπάρξουν 
συνέπειες εάν οι δύο χώρες 
ενταχθούν στο ΝΑΤΟ» προκαλεί 
ανησυχία για ενδεχόμενη 
αναδιάταξη των δυνάμεων 
και των ισορροπιών στον 
πλανήτη. Η Ρωσία απείλησε 
με συνέπειες τις δύο 
σκανδιναβικές χώρες αν 
προχωρήσουν στην ένταξή 
τους στη Βορειοατλαντική 
Συμμαχία, παρ’ ότι υπάρχει ήδη 
μία περιφερειακή συνεργασία 
ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Απειλές από το ΝΑΤΟ - Στη λίστα κυρώσεων της ΕΕ Πούτιν και Λαβρόφ

Το Συμβούλιο της Ευρώπης 
ανέστειλε τη συμμετοχή  
της Ρωσίας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσι-
σε αργά χθες να «αναστείλει» τη συμμετοχή 
όλων των Ρώσων διπλωματών και απεσταλ-
μένων από τα κυριότερα όργανα του οργα-
νισμού «με άμεση ισχύ», απαντώντας στην 
«ένοπλη επίθεση» εναντίον της Ουκρανίας.

Η απόφαση αυτή δεν αφορά ωστόσο το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, τον δικαστικό βραχίονα του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης που θα συνεχίσει να 
προσφέρει προστασία στους Ρώσους πολίτες, 
διευκρίνισε σε μια ανακοίνωση ο διεθνής ορ-
γανισμός.

«Το Συμβούλιο Υπουργών του Συμβουλίου 
αποφάσισε να αποβάλει τη Ρωσική Ομοσπον-
δία από μέλος της», δήλωσε ο Ντι Μάιο.

«Η Ιταλία θεωρεί ότι αυτό είναι ένα απα-
ραίτητο μέτρο ως συνέπεια στην απαράδεκτη 
στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας ενάντια στην 
Ουκρανία, που αποτελεί κατάφωρη παραβία-
ση του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε ο Ιταλός 
υπουργός.

Οι αποφάσεις και το... 
μπέρδεμα της ΕΕ για τη Ρωσία

Αυστηρά λόγια και μεγάλες κουβέντες για 
ενότητα και ηχηρή απάντηση στη Μόσχα πε-
ριελάμβαναν τα μηνύματα των Βρυξελλών, 
ωστόσο υπάρχουν και ορισμένα κομβικά 
σημεία στα οποία η Ένωση δεν κατέληξε σε 
αποφάσεις.

Όπως επισημαίνει το politico, οι εισαγωγές 
σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο δεν θα επηρε-
αστούν, ενώ ο αποκλεισμός της Ρωσίας από 
το διατραπεζικό σύστημα Swift δεν αποφασί-
στηκε, μετά από μπλόκο Γαλλίας, Ιταλίας και 
Γερμανίας. Παράλληλα, δεν επιβλήθηκαν κυ-
ρώσεις απευθείας στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν και 
άλλοι ηγέτες υποστήριξαν ότι οι κυρώσεις 
σταδιακά θα καταστρέψουν τη ρωσική οικο-
νομία, άλλοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι δεν 
μπορούν να είναι τόσο άμεσα επίπονες ώστε 
να αναγκάσουν τη Ρωσία να υποχωρήσει. 
Αυτό, άλλωστε, επεσήμανε και ο ίδιος ο Ζελέν-
κσι. Σχετικά με την απαγόρευση εξαγωγών, 
για παράδειγμα σε εξαρτήματα αεροπλάνων, 
τα μέτρα θα πλήξουν τις ρωσικές αεροπορικές 
εταιρείες, αλλά αυτό θα αργήσει αρκετά να 
συμβεί και ο πόλεμος θα έχει ήδη τελειώσει. 
Αντίστοιχα, ενώ οι οικονομικές κυρώσεις θα 
φέρουν μερικά προβλήματα, η βασική πηγή 
εσόδων για τη Μόσχα είναι οι εξαγωγές στην 
ενέργεια και σε αυτό το σημείο η Ε.Ε. δεν μπο-
ρεί να λάβει σημαντικές αποφάσεις.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Στους 841 ο συνολικός 
αριθμός ασθενών που 
απεβίωσαν από COVID-19

O συνολικός αριθμός των ασθενών που 
απεβίωσαν με τελική αιτία τη νόσο COVID-19 
μέχρι και τις 24 Φεβρουαρίου 2022 είναι 841 
και όχι 834, όπως αναφέρεται στην ημερή-
σια ανακοίνωση, διευκρινίζει το Υπουργείο 
Υγείας. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο 
σημειώνει ότι στο πλαίσιο της ετήσιας κατα-
γραφής των στοιχείων από τη Μονάδα Πα-

ρακολούθησης Υγείας, 
έχει προχωρήσει σε 
ενημέρωση της βάσης 
δεδομένων που διατη-
ρεί για τους θανάτους 
ασθενών, έχοντας κα-
ταγράψει και επαλη-
θεύσει όλα τα δεδομένα 
που δηλώθηκαν τους 

προηγούμενους μήνες στη Μονάδα Επιδημι-
ολογικής Επιτήρησης. Συγκεκριμένα, οι 7 θά-
νατοι που δηλώθηκαν εκπρόθεσμα αφορούν 
σε γυναίκα ηλικίας 64 ετών που απεβίωσε 
στις 04/03/2021, άνδρα 81 ετών που απε-
βίωσε στις 29/03/2021, άνδρα 81 ετών που 
απεβίωσε στις 02/05/2021, άνδρα 77 ετών 
που απεβίωσε στις 24/05/2021, γυναίκα 62 
ετών που απεβίωσε στις 27/05/2021, άνδρα 
86 ετών που απεβίωσε στις 03/06/2021 και 
γυναίκα ηλικίας 81 ετών που απεβίωσε στις 
12/08/2021.

Στο παλιό νοσοκομείο Λάρνακας μετακομί-
ζει το εμβολιαστικό κέντρο της επαρχίας, όπως 
ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Υγείας. Σύμφω-
να με την ανακοίνωση, την ερχόμενη Δευτέρα, 
28 Φεβρουαρίου 2022, το εμβολιαστικό κέντρο 
Λιμανιού Λάρνακας θα τερματίσει τη λειτουρ-
γία του και θα αντικατασταθεί από εμβολιαστι-
κό κέντρο στην αίθουσα συνεδριάσεων παλαιού 
νοσοκομείου Λάρνακας, έναντι Κέντρου Μη-
τρότητας. Το εμβολιαστικό κέντρο θα λειτουργεί 
τόσο για προγραμματισμένα ραντεβού μέσω της 
Πύλης Εμβολιασμού, όσο και ως κέντρο ελεύ-
θερης προσέλευσης walk-in, ακολουθώντας το 
εξής πρόγραμμα:

1) Τα εμβολιαστικά κέντρα walk-in σε όλες 
τις επαρχίες θα λειτουργούν από τις 8:00 π.μ. 
μέχρι τις 3:00 μ.μ. για τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, 
Πέμπτη και Παρασκευή. 

2) Κάθε Τετάρτη τα walk-in σε όλες τις επαρ-

χίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν από τις 8:00 
π.μ. – 6:00 μ.μ.

3) Κάθε Σάββατο τα walk-in σε όλες τις επαρ-
χίες θα λειτουργούν από τις 8:00 π.μ. – 1:00 μ.μ.

Σε ό,τι αφορά στο είδος των εμβολίων, κάθε 
Δευτέρα στα walk - in προσφέρεται το εμβόλιο 
Moderna και κάθε Τρίτη το Pfizer. Την Τετάρτη 
διατίθεται το Pfizer μέχρι τις 3 μ.μ. και μέχρι τις 
6 το απόγευμα το Pfizer και το Moderna. Την 
Πέμπτη χορηγείται Pfizer, την Παρασκευή J&J 
και Moderna και κάθε Σάββατο Moderna και 
Pfizer. Το AstraZeneca είναι διαθέσιμο μόνο 
κάθε Τετάρτη.

Τάσος Περδίος

Η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολι-
ασμών του Υπουργείου Υγείας, μετά από αξιο-
λόγηση των δεδομένων και αναφορών του Ευ-
ρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, αποφάσισε 
όπως χορηγηθεί 3η δόση εμβολίου κατά της 
Covid-19 σε άτομα 12 ετών και άνω που είναι 
σοβαρά ανοσοκατασταλμένα. Συγκεκριμένα, τα 
εμβόλια Moderna και Pfizer (3η δόση) δύναται 
να χορηγηθούν τουλάχιστον 28 ημέρες μετά τη 
2η δόση σε άτομα 12 ετών και άνω που είναι 
σοβαρά ανοσοκατεσταλμένα.

Σοβαρά ανοσοκατεσταλμένα θεωρούνται τα 
άτομα με μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων 
ή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, σε 

λίστα αναμονής για μεταμόσχευση, με νεφρική 
ανεπάρκεια, με καρκίνο υπό αγωγή, με καρκίνο 
συμπαγούς οργάνου, με αιματολογικό καρκίνο 
κατά την τελευταία πενταετία. Επίσης τα άτομα 
με αυτοφλεγμονώδη, αυτοάνοσα νοσήματα ή 

άλλα νοσήματα με ανοσοκαταστολή, που λαμ-
βάνουν ειδικές ανοσοτροποποιητικές θεραπείες, 
όπως και άτομα με πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρ-
κειες ή άτομα με HIV λοίμωξη, τα οποία έχουν 
CD4 κάτω από 200 και που τους χορηγούνται 
φάρμακα που προκαλούν ανοσοανεπάρκεια 
π.χ. α) ενεργός χρήση βιολογικών παραγόντων 
ή άλλων ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, β) 
ενεργός χρόνια λήψη κορτικοειδών e20mg 
πρεδνιζόνης ή ισοδύναμό της.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες κατά τον εμβολι-
ασμό τους πρέπει απαραίτητα να προσκομίζουν 
ιατρική βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι εμπί-
πτουν στις πιο πάνω κατηγορίες ασθενών.

Μετακομίζει στο παλιό νοσοκομείο το εμβολιαστικό κέντρο της Λάρνακας

Τρίτη δόση σε ανοσοκατασταλμένα άτομα άνω των 12 ετών 

Από την ερχόμενη 
Δευτέρα 28/2 με 
το ίδιο πρόγραμμα

Moderna 
και Pfizer 

τουλάχιστον 28 
ημέρες μετά τη 

2η δόση

Εμπιστοσύνη στην κρίση των ειδικών, των 
οποίων οι εισηγήσεις έχουν φέρει καλά απο-
τελέσματα όσον αφορά τη διαχείριση της παν-
δημίας, συνέστησε ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης 
Χατζηπαντέλα, κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολι-
άσει αντιδράσεις για την υποχρεωτική επίδειξη 
αρνητικού rapid test 15 ωρών από εμβολια-
σμένους και μη σε υποστατικά με χορό.

«Η πανδημία είναι ακόμη ανάμεσά μας, εί-
ναι στην κοινότητα», είπε ο υπουργός μετά τη 
δημοσιογραφική διάσκεψη στη Λευκωσία για 
την προώθηση της ασφάλειας στους αθλητι-
κούς χώρους.

Κληθείς να σχολιάσει αντιδράσεις για την 
υποχρεωτική επίδειξη αρνητικού rapid test 15 
ωρών από εμβολιασμένους και μη σε κάποια 
υποστατικά με χορό, ο υπουργός επεσήμανε ότι 
δόθηκαν κάποιες πολύ προσεκτικές χαλαρώ-
σεις. «Είναι ένας τρόπος να προστατεύσουμε να 
μη γίνει μετάδοση του ιού», είπε. Πρόσθεσε ότι 
ήταν μια εισήγηση των ειδικών, οι οποίοι έχουν 
φέρει καλά αποτελέσματα στη χώρα όσον αφο-
ρά τη διαχείριση της πανδημίας. «Τα αποτελέ-
σματα είναι πολύ καλά, είναι ικανοποιητικά, 
άρα πρέπει να τους εμπιστευτούμε ακόμα μια 
φορά», είπε.

Ο υπουργός είπε ακόμα ότι τις τελευταίες 
μέρες φαίνεται να υπάρχει ακόμα περισσότερη 
μείωση στα κρούσματα. «Εάν συνεχιστεί αυτή η 
μείωση στα κρούσματα και τις νοσηλείες, πιθα-
νόν να δοθούν περισσότερες χαλαρώσεις στις 
επόμενες ημέρες», πρόσθεσε.

Όσον αφορά το θέμα κατηγοριοποίησης 
υποστατικών ανάλογα με την επικινδυνότητα 
μετάδοσης του κορονοϊού, ερωτηθείς σχετικά 
είπε ότι είναι ένα θέμα που θέλουν να δουν 

πολύ προσεκτικά στο Υπουργείο Υγείας και ότι 
θέλουν ακόμα λίγο χρόνο να το επεξεργαστούν, 
ούτως ώστε να μην υπάρξει οποιοδήποτε πρό-
βλημα. Το θέμα αναμένεται να τεθεί στο Υπουρ-
γικό Συμβούλιο για έγκριση την επόμενη εβδο-
μάδα, είπε ο κ. Χατζηπαντέλα.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις σκέψεις 
που υπάρχουν, τα υποστατικά θα κατηγοριο-
ποιηθούν το πιθανότερο σε τρεις κατηγορίες, 
με την κάθε κατηγορία, ανάλογα με την επι-
κινδυνότητα διασποράς του ιού, να απαιτεί 
διαφορετικά ή και καθόλου δικαιολογητικά. 
Βάσει αυτού του πλάνου, για τους χαμηλής 
επικινδυνότητας χώρους δεν θα απαιτείται η 
προσκόμιση SafePass από κανένα. Σε αυτούς 

τους χώρους εντάσσονται οι φούρνοι, τα πε-
ρίπτερα, το λιανικό εμπόριο και άλλοι χώροι 
όπου οι πολίτες δεν περνούν πολύ χρόνο και 
δεν συναναστρέφονται με άλλους. Στους χώ-
ρους μεσαίας επικινδυνότητας εντάσσονται οι 
χώροι εστίασης, οι καφετέριες κ.λπ., όπου θα 
απαιτείται SafePass με τις πρόνοιες που ισχύ-
ουν σήμερα, δηλαδή αρνητικό τεστ για ανεμ-
βολίαστους και εν ισχύει πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού ή ανάρρωσης για εμβολιασμένους ή 
νοσήσαντες. Υψηλής επικινδυνότητας χώροι 
θα θεωρούνται τα κέντρα διασκέδασης και οι 
χώροι που επιτρέπεται ο χορός, όπου θα ισχύει 
το ειδικό πρωτόκολλο που εκδόθηκε τις προη-
γούμενες μέρες.

Εμπιστοσύνη στην κρίση των ειδικών για 
μέτρα συστήνει ο Μιχάλης Χατζηπαντέλα 

«Αν συνεχιστεί η μείωση σε κρούσματα και νοσηλείες,  
θα δοθούν περισσότερες χαλαρώσεις τις επόμενες ημέρες» 

Επιτέλους... ξεκινούν οι 
διαδικασίες αναβάθμισης των 
δημοσίων νοσηλευτηρίων

Τις διαδικασίες για προώθηση και υλο-
ποίηση 42 σημαντικών αναπτυξιακών έρ-
γων, συνολικής αξίας 52 εκατομμυρίων 
ευρώ, τα οποία θα συμβάλουν στην περαιτέ-
ρω αναβάθμιση των νοσηλευτηρίων και των 
Κέντρων Υγείας του, ξεκίνησε ο Οργανισμός 
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), όπως 
αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την επί-
σπευση των διαδικασιών, σημειώνεται, ο 
Οργανισμός προχώρησε στην προκήρυξη 
ανοικτού διαγωνισμού για πρόσληψη ομά-
δων Μελετητών (Project Manager Teams) 
ταυτόχρονα, για όλα τα έργα. Ανάμεσα στα 
42 έργα περιλαμβάνονται και έργα που εμπί-
πτουν στο Σχέδιο Ανάκαμψης όπως είναι η 
αναβάθμιση του Μακάρειου Νοσοκομείου, η 
δημιουργία και επέκταση Μονάδων Αιμο-
κάθαρσης στα Γενικά Νοσοκομεία Λεμεσού 
και Πάφου και η αναβάθμιση των Τμημάτων 
Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών 
σε όλα τα νοσηλευτήρια του Οργανισμού.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η κάθε ομά-
δα θα αποτελείται από Υπεύθυνο της Ομάδας 
Έργου, Σύμβουλο Αρχιτέκτονα, Σύμβουλο 
Πολιτικό Μηχανικό, Σύμβουλο Μηχανολόγο 
Μηχανικό, Σύμβουλο Ηλεκτρολόγο Μηχα-
νικό, Σύμβουλο Επιμετρητή Ποσοτήτων και 
Σύμβουλο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας 
- Μελέτης.

EIΔΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Νέος πρόεδρος Συνόδου Πρυτάνεων ο πρύτανης ΤΕΠΑΚ, Παναγιώτης Ζαφείρης 
Νέος πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτά-

νεων, στην οποία συμμετέχουν οι πρυτάνεις 
όλων των πανεπιστημίων της Κύπρου, ανέ-
λαβε ο πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπι-
στημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), καθηγητής Πα-
ναγιώτης Ζαφείρης, με απόφαση της 31ης 
Συνόδου των Πρυτάνεων των κυπριακών 
πανεπιστημίων, η οποία πραγματοποιήθηκε 
χθες Παρασκευή.

Όπως ανακοίνωσε το ΤΕΠΑΚ, την προ-
εδρία στον καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη 
παρέδωσε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Νεάπολις, καθηγητής Παντελής Σκλιάς. Τη 
θέση του αντιπροέδρου της Συνόδου των 
Πρυτάνεων ανέλαβε ο καθηγητής Πανίκος 
Πουτζιουρής και του γραμματέα ο καθηγητής 
Φίλιππος Πουγιούτας.

Σε δηλώσεις του ο νέος πρόεδρος της Συ-
νόδου των Πρυτάνεων ανέφερε ότι «ο τομέ-

ας της ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο 
τα τελευταία χρόνια παρουσίασε σημαντική 
ανάπτυξη και ο ηγετικός ρόλος και η συνει-

σφορά των πανεπιστημίων στην ανάπτυξη 
της Έρευνας, της Εκπαίδευσης και της δια-
σύνδεσής τους με τη Βιομηχανία και την Κοι-
νωνία αναγνωρίζεται από όλους. Πρόσθεσε 
πως ταυτόχρονα παραμένουν σειρά θεμάτων 
και προκλήσεων τα οποία θα απασχολήσουν 
τη Σύνοδο των Πρυτάνεων την επόμενη 
διετία και σχετίζονται με το νομικό πλαίσιο 
που επηρεάζει και αφορά τη λειτουργία των 
κυπριακών πανεπιστημίων, την προσέλκυση 
ξένων φοιτητών ποιότητας και την εξωστρέ-
φεια των πανεπιστημίων σε ευθυγράμμιση 
με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς τάσεις.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων αποτελεί 
όργανο διασφάλισης της αυτονομίας των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της 
Κύπρου, ενώ παράλληλα έχει ως στρατηγικό 
στόχο την προώθηση της ποιότητας της εκ-
παίδευσης και της έρευνας.

Οι ενδιάμεσες εξετάσεις των τετράμηνων 
«απέτυχαν παταγωδώς, γι’ αυτό και το Υπουρ-
γείο Παιδείας οφείλει να αναγνωρίσει επιτέλους 
την τραγική κατάσταση και χωρίς άλλη χρονο-
τριβή να προχωρήσει στη λήψη μέτρων που θα 
διασφαλίζουν ότι κανένας μαθητής θα θυματο-
ποιηθεί», αναφέρει η Ομοσπονδία Γονέων Μέ-
σης και Τεχνικής Εκπαίδευσης Λάρνακας.

Οι Γονείς αναφέρουν ότι στηρίζουν τις δρά-
σεις των μαθητών που εξαγγέλλει η ΠΣΕΜ.

Σε ανακοίνωση οι οργανωμένοι γονείς Λάρ-
νακας αναφέρουν πως την 23η Φεβρουαρίου 
συνήλθε το ΔΣ της Συνομοσπονδίας, όπου κα-
τέληξε ομόφωνα στις ακόλουθες αποφάσεις, οι 
οποίες κινούνται σε επτά άξονες.

Ο πρώτος είναι η άμεση πραγματοποίηση δη-
μοσιογραφικής διάσκεψης για πλήρη παρουσία-
ση των θέσεων της Συνομοσπονδίας. Οι γονείς 
θεωρούν ότι από τη στιγμή που το ΥΠΠΑΝ απο-
φάσισε να πραγματοποιήσει εξετάσεις με διαδι-

κασίες Παγκυπρίων, όφειλε όπως προχωρήσει 
και στην αντίστοιχη διαδικασία αναγωγής απο-
τελεσμάτων. Από τη στιγμή που δεν θα ακολου-
θηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, το ΥΠΠΑΝ 
οφείλει να προχωρήσει στην πλήρη ακύρωση 
των αποτελεσμάτων της εξέτασης. Ζητά, επίσης, 
αναστολή των εξετάσεων του Β’ Τετραμήνου. 
Εξάλλου, ζητά έναρξη διαλόγου για ριζικές και 
ουσιαστικές αλλαγές επί της υφιστάμενης νομο-
θεσίας και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, η Συνο-

μοσπονδία δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να 
ζητήσει την πλήρη κατάργηση του θεσμού αλλά 
και αξιολόγηση του θεσμού από ανεξάρτητη 
εξωτερική επιτροπή. Τέλος, ζητά επιστημονική 
τεκμηρίωση μέσω έρευνας για τις ψυχοσυναι-
σθηματικές συνέπειες της πανδημίας και στις 
επιπτώσεις τους στη διαδικασία της μάθησης.

Αν το ΥΠΠΑΝ συνεχίσει να αγνοεί τις θέσεις 
της Συνομοσπονδίας, τότε θα προχωρήσουν σε 
δυναμικά μέτρα, καταλήγει.

Οι εξετάσεις τετραμήνων απέτυχαν παταγωδώς, λένε οι Οργανωμένοι Γονείς Λάρνακας 

Προειδοποιεί για κλιμάκωση μέτρων η ΠΣΕΜ
Κανονικά πραγματοποιήθηκε χθες η δί-

ωρη προειδοποιητική αποχή των μαθητών 
από τα μαθήματα, με την ΠΣΕΜ να τονίζει 
σε ανακοίνωσή της πως «οι μαθητές και οι 
μαθήτριες απέδειξαν με τη μαζικότητά τους 
πως δεν θα σταματήσουν τον αγώνα μέχρι 
να καταργηθεί το έκτρωμα των εξετάσεων 
ανά τετράμηνο, το οποίο αυξάνει το άγχος, 
την πίεση, την παραπαιδεία και τον αντα-
γωνισμό».

Χαιρετίζουμε, σημειώνει, «τους χιλιάδες 
μαθητές και μαθήτριες που αψήφησαν τις 
απειλές και τον εκφοβισμό του Υπουργεί-
ου Παιδείας και συμμετείχαν στη δίωρη 
προειδοποιητική αποχή από τα μαθήματα. 
Αποτελεί δεδομένο πως το 80%+ των μαθη-
τών απείχαν από τα μαθήματά τους, για να 
απαιτήσουν την κατάργηση των εξετάσεων 
τετραμήνων, του θεσμού που καταστρέφει 
το μέλλον και τις ζωές μας. Παράλληλα, 
όλες οι Γενικές Συνελεύσεις που έγιναν σε 

κάθε σχολείο, κατά τη διάρκεια της απο-
χής, ψήφισαν όλες ομόφωνα ψήφισμα που 
απαιτεί άμεσα την κατάργηση των εξετάσε-
ων τετραμήνων», προσθέτει.

Υπογραμμίζει περαιτέρω ότι «για εμάς 
αποτελεί τραγικό και αδιανόητο γεγονός 
πως το Υπουργείο Παιδείας μάς εκφοβίζει, 
από τη στιγμή που είναι ξεκάθαρό πλέον 
πως όλοι οι φορείς της εκπαίδευσης (εκτός 
μόνο από τους εαυτούς τους) αντιλαμβάνο-
νται την τραγική και καταστροφική κατά-
σταση που βρίσκονται τα σχολεία μας».

Η ΠΣΕΜ τονίζει για μια ακόμη φορά πως 
οι μαθητές είναι έτοιμοι να συμμετέχουν σε 
έναν ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλο-
γο σε ζητήματα που αφορούν την αξιολόγη-
ση του μαθητή, «με την προϋπόθεση ότι θα 
καταργηθούν οι εξετάσεις ανά τετράμηνο».

Καταλήγοντας, καλεί τους «συμμαθητές 
και τις συμμαθήτριές μας, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, να 
συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στο σχο-

λείο-εξεταστικό κέντρο, ενάντια στο σχολείο 
που προωθεί τη βαθμοθηρία και τον ατο-
μικισμό. Να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι 
την πλήρη κατάργηση των εξετάσεων τε-
τραμήνων!»

Μιλώντας στον «Άστρα», ο πρόεδρος της 
ΠΣΕΜ τόνισε πως οι κινητοποιήσεις και τα 
μέτρα δεν θα σταματήσουν μέχρι να καταρ-
γηθεί πλήρως ο θεσμός των τετραμήνων. 
Ανέφερε πως τις επόμενες μέρες η ΠΣΕΜ 
θα συγκεκριμενοποιήσει τα επόμενα βή-
ματα αντίδρασης. Πρόσθεσε πως πρόκειται 
για ένα αντιπαιδαγωγικό θεσμό, μέσω του 
οποίου η παραπαιδεία οργιάζει και τόνισε 
ότι οι μαθητές είναι διαλυμένοι ήδη από τον 
Φεβρουάριο, αφού δεν ξεκουράστηκαν ούτε 
την περίοδο των Χριστουγέννων. Όπως 
είπε, τα μεγάλα προβλήματα δεν εντοπίζο-
νται στις συνθήκες πανδημίας, αλλά στη 
ρίζα του θεσμού.

Ειρηναίος Πίττας

Νομικό πλαίσιο και 
εξωστρέφεια πανεπιστημίων 

θα απασχολήσουν  
την επόμενη διετία

Μαζική 
συμμετοχή στη 
δίωρη αποχή 
Η ΠΣΕΜ με ανακοίνωσή της 
επισημαίνει πως πάνω από 
80% των μαθητών απείχαν για 
δύο περιόδους, αψηφώντας 
«τις απειλές και τον εκφοβισμό 
του Υπουργείου Παιδείας». 
Απαίτησαν, προσθέτει, την 
κατάργηση των εξετάσεων 
τετραμήνων, «του θεσμού που 
καταστρέφει το μέλλον και τις 
ζωές μας». 

Έτοιμοι για διάλογο, δεδομένου ότι θα καταργηθούν οι εξετάσεις τετραμήνων 

Κοιν. Επιτροπή Υγείας: 
Στήριξη στο ΓΟΚ για το καλό 
των ασθενών

Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η στήριξη 
του έργου που επιτελεί το Γερμανικό Ογκο-
λογικό Κέντρο, δήλωσε χθες ο πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, Ευθύμι-
ος Δίπλαρος, μετά από επίσκεψη μελών της 
επιτροπής και ενημέρωσης που προηγήθηκε, 
για το έργο που επιτελείται από το ιατρικό κέ-
ντρο.

Τα μέλη της Επιτροπής Υγείας της Βουλής 
ξεναγήθηκαν στους χώρους του Γερμανικού 
Ογκολογικού Κέντρου και έτυχαν ενημέρω-
σης από τον καθηγητή Νίκο Ζαμπόγλου και 
την επιστημονική του ομάδα, για τις πρωτο-
ποριακές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για 
την αντιμετώπιση ασθενειών και κυρίως των 
διαφόρων μορφών καρκίνου.

Όπως ανέφερε στις δηλώσεις του ο Ευ-
θύμιος Δίπλαρος, «είναι με μεγάλη χαρά που 
έχουμε διαπιστώσει, όλα τα μέλη της Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής Υγείας, το υψηλό επί-
πεδο παρεχόμενων υπηρεσιών του Γερμανι-
κού Ογκολογικού Κέντρου».

Σημείωσε δε ότι εκατοντάδες επεμβάσεις 
που θα γίνονταν στο εξωτερικό, πλέον διενερ-
γούνται στο ΓΟΚ, 2.037 ασθενείς έλαβαν τις 
θεραπείες τους στο Κέντρο, αφού λόγω παν-
δημίας δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν στο 
εξωτερικό, ενώ στα τέσσερα χρόνια λειτουργί-
ας του εκπαιδεύτηκαν 507 φοιτητές μας.

Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι θα καταβληθεί 
προσπάθεια, στο πλαίσιο της παροχής υπηρε-
σιών του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου 
προς το ΓεΣΥ, να αυξηθεί ο αριθμός των εξε-
τάσεων ασθενών και επανέλαβε ότι η στήριξη 
της Επιτροπής Υγείας της Βουλής πρέπει να 
θεωρείται δεδομένη.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Ζαμπό-
γλου εξέφρασε τη χαρά του που ο ίδιος και 
η επιστημονική του ομάδα είχαν την ευκαι-
ρία να ενημερώσουν τα μέλη της Επιτροπής 
Υγείας της Βουλής για όλο το φάσμα και την 
ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται.

«Αυτή τη στιγμή όλες οι υπηρεσίες μας 
είναι ενταγμένες στο ΓεΣΥ, το οποίο αναμφι-
σβήτητα είναι ευλογία στον τόπο μας και χρει-
άζεται υποστήριξη από όλους μας», είπε και 
πρόσθεσε ότι οι όποιες διαφορές υπάρχουν 
«πρέπει να καταλαγιάσουν και να προχωρή-
σουμε για το καλό των ασθενών μας και αυτό 
είναι που μας νοιάζει εμάς».

Σε σχέση με την ανάπτυξη του Κέντρου, το 
οποίο αναμένεται να αλλάξει και την ονομα-
σία του, καθώς αυξάνεται το εύρος των υπη-
ρεσιών του, ο Νίκος Ζαμπόγλου δήλωσε πως 
«εξελισσόμαστε και θα καλύψουμε άλλες ανά-
γκες που έχει ο τόπος μας».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Ερωτήματα για το φωτο-
βολταϊκό πάρκο στα 
«Γιοφύρκα» στο Λυθροδόντα

Νέα αναταραχή από τη χωροθέτηση φω-
τοβολταϊκών πάρκων, αυτή τη φορά στο Λυ-
θροδόντα. 

Ανακοίνωση του ΑΚΕΛ Λυθροδόντα εγεί-
ρει ερωτηματικά για το γεγονός ότι δόθηκε 
έγκριση για το φωτοβολταϊκό πάρκο στην το-
ποθεσία «Γιοφύρκα» τον Μάιο του 2018 από 
την Περιβαλλοντική Αρχή, καθώς η Ζώνη 
Προστασίας του ποταμού Γυαλιά είναι παρα-
κείμενη ανάπτυξης.

Επισημαίνει ότι «η ανέγερση φωτοβολτα-
ϊκών πάρκων σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες 
περιοχές ή σε γόνιμη γη είναι κάτι το οποίο 
μας προβληματίζει και το οποίο πρέπει να 
σταματήσει και γι’ αυτόν το λόγο τα αρμόδια 
τμήματα του κράτους ζήτησαν και εκπονήθη-
κε μελέτη για χωροθέτηση των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, η οποία ακόμα είναι στο 
στάδιο ελέγχου».

Το ΑΚΕΛ έχει επανειλημμένα τοποθετη-
θεί για τέτοιου είδους αναπτύξεις, οι οποίες 
είναι επιθυμητές και αναγκαίες για το τόπο 
μας, αλλά πάντα με τις σωστές προϋποθέ-
σεις. Οι άδειες που έχουν δοθεί το τελευταίο 
διάστημα, αναφέρει, δεν συνάδουν ούτε με 
την προστασία της φύσης ούτε με την ανά-
γκη αύξησης της συνεισφοράς των ΑΠΕ στο 
ενεργειακό μείγμα του τόπου. Η ανάπτυξη 
φωτοβολταϊκών πάρκων στην κοινότητα του 
Λυθροδόντα αναμένεται να έχει μόνιμες αρ-
νητικές επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπό-
γεια νερά, στο έδαφος, στο τοπίο κτλ.

Το ΑΚΕΛ έχει εδώ και καιρό εγγράψει το 
θέμα της χωροθέτησης των ΑΠΕ στην Επι-
τροπή Περιβάλλοντος της Βουλής και ανα-
μένεται να συζητηθεί άμεσα για να λυθούν 
επιτέλους αυτού του είδους ζητήματα.

Το ΑΚΕΛ Λυθροδόντα στήριξε το Κοινοτι-
κό Συμβούλιο στη δημιουργία συντονιστικής 
επιτροπής με όλους τους φορείς και οργα-
νωμένα σύνολα που συμμερίζονται τις ίδιες 
ανησυχίες. Οργανωμένα και συντονισμένα 
διαβεβαιώνει ότι θα δώσει όλες τις δυνάμεις 
στον αγώνα για να αποτραπούν αυτοί οι σχε-
διασμοί.

Διέρρηξαν, έκλεψαν και έβαλαν φωτιά φεύγοντας...
Δεν έφτανε που διέρρηξαν την επιχείρηση 

και έκλεψαν μεγάλο χρηματικό ποσό, έβαλαν 
και φωτιά φεύγοντας για να καλύψουν τα ίχνη 
τους. Οι εγκληματίες κτύπησαν σε υποστατικό 
εταιρείας παροχής υπηρεσιών σε ιδιοκτήτες 
σκαφών στην περιοχή Παραλιμνίου, όπου, 
σύμφωνα με την Αστυνομία, έγινε αντιληπτή 
φωτιά χθες τις πρωινές ώρες. Η πυρκαγιά κατα-
σβέστηκε από την Πυροσβεστικη Υπηρεσία έχο-
ντας προκαλέσει ζημιές μόνο στην είσοδο του 
γραφείου. Από εξετάσεις που διενήργησαν στη 
σκηνή μέλη του ΤΑΕ Αμμοχωστου σε συνεργα-
σία με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, διαπιστώ-
θηκε ότι της πυρκαγιάς προηγήθηκε διάρρηξη 

και κλοπή μικρού χρηματοκιβωτίου, το οποίο 
περιείχε χρηματικό ποσό ύψους 6.000 ευρώ. Οι 
κινήσεις των δραστών φαίνεται να καταγράφη-
καν από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης 
του γραφείου, με αποτέλεσμα οι δράστες, εγκα-
ταλείποντας τη σκηνή, να κλέψουν και έναν 
πύργο ηλεκτρονικού υπολογιστή μαζί με το 
DVR, τα οποία αποτελούσαν μέρος του κλειστού 

κυκλώματος παρακολούθησης στο οποίο απο-
θηκεύονταν οπτικά πλάνα.

Από την πρώτη στιγμή διαπιστώθηκε ότι η 
φωτιά τέθηκε κακόβουλα, κάτι που επιβεβαιώ-
θηκε μέσα από τις εξετάσεις των εμπειρογνω-
μόνων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σύμ-
φωνα με αστυνομική πηγή, ενώ η Αστυνομία 
εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, φαίνεται ότι στόχος 
των εγκληματιών ήταν να κλέψουν τα χρήμα-
τα και στη συνέχεια να καλύψουν τα ίχνη τους 
βάζοντας φωτιά στο χώρο, αφού δεν υπάρχουν 
ενδείξεις για οποιαδήποτε άλλα πιθανά κίνη-
τρα.

Τάσος Περδίος 

Τεράστια ευκαιρία για την ΕΕ η μετάβαση  
σε πράσινη και ψηφιακή οικονομία

Τεράστια ευκαιρία για την Ευρώπη χαρα-
κτηρίζει τη διπλή μετάβαση σε μια πράσινη 
και ψηφιακή οικονομία η Έφορος Ελέγχου 
Κρατικών Ενισχύσεων, Στέλλα Μιχαηλίδου, 
σημειώνοντας ότι αυτή η διπλή μετάβαση 
«θα μας βοηθήσει να οικοδομήσουμε μια 
καλύτερη, ισχυρότερη, πιο παραγωγική 
οικονομία με τη βοήθεια των θεμελιωδών 
αρχών των κανόνων ανταγωνισμού, συ-
μπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις».

Σε γραπτή δήλωσή της η κα Μιχαηλί-
δου αναφέρει ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
θέτει πλέον τα θεμέλια για μια βιομηχανι-
κή στρατηγική ικανή να στηρίξει τη διττή 
μετάβαση στην πράσινη και στην ψηφιακή 
οικονομία, να καταστήσει τη βιομηχανία 
της ΕΕ πιο ανταγωνιστική σε παγκόσμιο 
επίπεδο και να ενισχύει την ανοικτή στρα-
τηγική αυτονομία της Ευρώπης και παράλ-
ληλα ανακοινώνει “πρόταση περί σχεδίου 
δράσης για την κυκλική οικονομία”».

Προσθέτει ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προβαίνει σε μία επανεξέταση των εργαλεί-
ων της πολιτικής ανταγωνισμού, ώστε όλα 
τα μέσα ανταγωνισμού (συγκεντρώσεις, 
αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και έλεγχος 
των κρατικών ενισχύσεων) να παραμεί-
νουν κατάλληλα για τον επιδιωκόμενο 
σκοπό και εμπλουτίζει την τρέχουσα εργα-
λειοθήκη της στο πλαίσιο της πράσινης και 
της ψηφιακής μετάβασης, αλλά και για μια 
ανθεκτική ενιαία αγορά».

«Το αναθεωρημένο καθεστώς για το 
πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την 
έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία 
αποσκοπεί στην απλούστευση των κανό-
νων για την κρατική στήριξη της έρευνας, 
της ανάπτυξης και της καινοτομίας και 
στην ευθυγράμμισή τους με την Πράσινη 
Συμφωνία, διευκολύνοντας τις ενισχύσεις 

για επενδύσεις στην πράσινη τεχνολογία, 
ενώ εισάγει τη δυνατότητα χορήγησης ενι-
σχύσεων υπέρ των “τεχνολογικών υποδο-
μών” που αναμένεται να διαδραματίσουν 
ρόλο στη συμβολή στην πράσινη μετάβα-
ση», υπογραμμίζει.

Αναφέροντας ότι η κλιματική αλλαγή 
και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος απει-
λούν την ίδια την ύπαρξη της Ευρώπης και 
του κόσμου, η Έφορος αναφέρει ότι «για 
να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις 
η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα μετα-
τρέψει την ΕΕ σε μια σύγχρονη, αποδοτική 
ως προς τη χρήση των πόρων και αντα-
γωνιστική οικονομία», ενώ αποτελεί επί-
σης την πόρτα εξόδου από την πανδημία 
COVID-19».

Αναφορικά με την πράσινη μετάβαση, η 
κα Μιχαηλίδου αναφέρει ότι «οι κατευθυ-

ντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις στους 
τομείς του κλίματος, του περιβάλλοντος και 
της ενέργειας (ΚΓΚΠΕ) στοχεύουν στη στή-
ριξη των προσπαθειών της βιομηχανίας για 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
κυκλικότητα και βιοποικιλότητα, για καθα-
ρή κινητικότητα ή κινητικότητα μηδενικών 
εκπομπών και για ενεργειακή απόδοση 
των κτιρίων».

Σε σχέση με την ψηφιακή μετάβαση, η 
Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 
αναφέρει ότι «οι επικείμενες κατευθυντήρι-
ες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύ-
σεις στον τομέα των ευρυζωνικών δικτύων 
επιδιώκουν την προώθηση της ανάπτυξης 
ψηφιακών υποδομών, διευκολύνοντας την 
εγκατάσταση και την αφομοίωση των ευρυ-
ζωνικών δικτύων που καλύπτουν τις ταχέ-
ως εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών».

Στόχος εγκληματιών εταιρεία 
παροχής υπηρεσιών  

σε ιδιοκτήτες σκαφών

Αναθεωρείται το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία
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Την περιοχή της αρχαίας Αμαθούντας υπο-
δεικνύουν σαν τον καταλληλότερο χώρο για τη 
δημιουργία του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου 
της Λεμεσού οι Δήμοι Γερμασόγειας και Αγίου 
Αθανασίου και εννέα Κοινοτικά Συμβούλια, που 
αποτελούν τις εν δυνάμει περιοχές οι οποίες θα 
συνενωθούν στα πλαίσια της μεταρρύθμισης 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η σχετική εισήγηση περιέχεται σε επιστολή η 
οποία στάλθηκε την περασμένη εβδομάδα στον 
αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων, Γιάννη Καρούσο, η οποία υπογρά-
φεται από τους δημάρχους Κυριάκο Ξυδιά και 
Μαρίνο Κυριάκου και τους κοινοτάρχες Αγίου 
Τύχωνα, Παρεκκλησιάς, Πύργου, Μονής, Μο-
ναγρουλλίου, Μουτταγιάκας, Φοινικαριών και 
Ακρούντας. Η απόφαση των έντεκα τοπικών 
Αρχών της ανατολικής Λεμεσού για διεκδίκηση 
της δημιουργίας του νέου μουσείου στο χώρο 
της αρχαίας Αμαθούντας λήφθηκε μετά την ανα-

κοίνωση που έκανε ο ίδιος ο υπουργός πριν από 
λίγους μήνες στη Γενική Συνέλευση του ΕΒΕΛ, 
ανακοινώνοντας την απόφαση του υπουργείου 
να προχωρήσει στη δημιουργία νέου Αρχαιο-
λογικού Μουσείου Λεμεσού, επισημαίνοντας 
ότι το υφιστάμενο κτίριο είναι ανεπαρκές από 
κάθε άποψη και ενδεχόμενη ανακαίνισή του θα 
κόστιζε όσα να κατασκευαστεί νέο κτίριο σε κα-
ταλληλότερο χώρο και με τις προδιαγραφές που 
απαιτεί ένα σύγχρονο μουσείο.

Να ενταχθεί στον συνολικό 
σχεδιασμό του αρχαιολογικού πάρκου 
Αμαθούντας και του αρχαίου λιμανιού 

Υποδεικνύοντας ότι ο φυσικός χώρος για τη 
δημιουργία του μουσείου είναι ο αρχαιολογικός 
χώρος της αρχαίας Αμαθούντας, οι δύο δήμαρ-
χοι και οι εννέα κοινοτάρχες εκφράζουν την 
άποψη ότι το μουσείο μπορεί να ενταχθεί στο 
συνολικό σχεδιασμό του αρχαιολογικού πάρκου 

Αμαθούντας και του αρχαίου λιμανιού, επιση-
μαίνοντας και το γεγονός ότι  «στο υφιστάμενο 
Αρχαιολογικό Μουσείο η πλειονότητα των εκ-
θεμάτων προέρχονται από την Αμαθούντα και 
κατά συνέπεια μια τέτοια απόφαση επαναφέρει 
τα εκθέματα στο φυσικό τους χώρο». 

Αναφέρουν ακόμα ότι η χωροθέτηση στο 
συγκεκριμένο χώρο δεν απαιτεί απαλλοτρίωση 
γης, αλλά αντίθετα «υπάρχει επαρκής χώρος 
ώστε οι δυνατότητες του μουσείου να διαμορ-
φωθούν με τέτοιο τρόπο που να ικανοποιούν 
πλήρως τις ανάγκες του». Σημειώνουν επίσης 
ότι «ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται στο μέσο 
των μεγάλων ξενοδοχειακών αναπτύξεων της 
Λεμεσού κι ως εκ τούτου, η δημιουργία του 
μουσείου θα συμβάλει στην αναβάθμιση του 
τουριστικού προϊόντος, ενώ επιπλέον θα είναι 
προσβάσιμο για τους τουρίστες και θα έχει τη 
μεγαλύτερη δυνατή επισκεψιμότητα».

Χρήστος Χαραλάμπους

Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 
για την Πανεπιστημιακή 
Σχολή το ΑΚΕΛ Λάρνακας

Πρωτοβουλίες ώστε να κρατηθεί ζω-
ντανή η προοπτική στέγασης σχολής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λάρνακα 
αναλαμβάνει η Επαρχιακή Επιτροπή του 
ΑΚΕΛ Λάρνακας. Μετά τις τελευταίες 
αρνητικές εξελίξεις με την οριστικοποί-
ηση της ακύρωσης της σχετικής κυβερ-
νητικής απόφασης από το Υπουργείο 
Παιδείας, η επαρχιακή οργάνωση του 
ΑΚΕΛ στη Λάρνακα έσπευσε να συνα-
ντήσει τον πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Τάσο Χριστοφίδη, για συζήτηση 
του θέματος. Η συνάντηση αυτή πραγμα-
τοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2022 
και όπως ανακοίνωσε το ΑΚΕΛ Λάρνα-
κας, η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε για 
το θέμα από τον πρύτανη και εξέφρασε 
την πρόθεση για ανάληψη πρωτοβουλι-
ών για την ίδρυση και δημιουργία της 
Πανεπιστημιακής Σχολής στη Λάρνακα. 
«Προς αυτή την κατεύθυνση θα ανα-
ληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
οι οποίες θα ανακοινωθούν στη συνέ-
χεια», ανακοίνωσε το ΑΚΕΛ Λάρνακας. 
Το επόμενο διάστημα θα συγκεκριμενο-
ποιηθούν οι δράσεις και θα ξεκινήσουν 
ενέργειες και διαβήματα μέσω της Βου-
λής αλλά και προς άλλους φορείς, που 
θα σχετίζονται με πρακτικά ζητήματα 
προώθησης της ίδρυσης και στέγασης 
κρατικής Πανεπιστημιακής Σχολής στην 
πόλη του Ζήνωνα.

Όπως πληροφορούμαστε, στο τραπέζι 
έχουν πέσει το τελευταίο διάστημα και 
άλλες ιδέες, μεταξύ των οποίων η φιλο-
ξενία σχολής του Τεχνολογικού Πανεπι-
στημίου Κύπρου από τη Λάρνακα και η 
δημιουργία ακαδημαϊκού συνεδριακού 
κέντρου.

Το σίγουρο είναι ότι τόσο ο Δήμος 
Λάρνακας όσο και άλλοι φορείς εμφα-
νίζονται αποφασισμένοι να επιμείνουν, 
αφού η δημιουργία ενός ακαδημαϊκού 
ιδρύματος αυτής της εμβέλειας θεωρεί-
ται άκρως σημαντική για την πόλη και 
την επαρχία.

Τάσος Περδίος

Τεράστιο είναι το πρόβλημα που υπάρχει 
στην Κύπρο από τη χρήση των φυτοφαρμάκων 
στη διαδικασία της γεωργικής παραγωγής, με 
αποτέλεσμα στα τρόφιμα που φτάνουν καθημε-
ρινά στον καταναλωτή να εντοπίζονται υπολείμ-
ματα από αυτές τις βλαβερές χημικές ουσίες, με 
ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Αυτή την επι-
σήμανση και άλλα σημαντικά δεδομένα παρέ-
θεσαν επιστημονικοί και άλλοι αρμόδιοι φορείς 
που συμμετείχαν σε συζήτηση που διοργάνωσε 
το Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνο-
λογίας και Επιστήμης Τροφίμων του ΤΕΠΑΚ 
με θέμα «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο: Ασφα-
λή Τρόφιμα με Λιγότερα Γεωργικά Φάρμακα», 
τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξει μείωση της 
χρήσης γεωργικών φαρμάκων και αύξηση της 
βιολογικής γεωργίας και στον τόπο μας.

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των επί-
σημων ελέγχων για την παρουσία υπολειμμά-
των φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα, η Ανώτερη 
Χημικός στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Δρ 
Δέσπω Λουκά-Χριστοδούλου, ανέφερε ότι η Κύ-
προς βρίσκεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
υπερβάσεις των μέγιστων επιτρεπτών ορίων σε 
ό,τι αφορά τη χρήση των φυτοφαρμάκων στις 
γεωργικές καλλιέργειες. «Περίπου στα μισά 
τρόφιμα που αναλύονται ανιχνεύονται υπο-
λείμματα φυτοφαρμάκων, ενώ πολλά δείγματα 

χαρακτηρίζονται από πολυφαρμακία», όπως χα-
ρακτηριστικά επεσήμανε. 

Η Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας και Ασφάλει-
ας των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, επικε-
ντρώθηκε ιδιαίτερα στους στόχους που θέτει η 
Ε.Ε. για μείωση της χρήσης γεωργικών φαρμά-
κων και αντιμικροβιακών ουσιών κατά 50% και 
αύξηση της βιολογικής γεωργίας στο 25% των 
γεωργικών εκτάσεων μέχρι το 2030.  

Μιλώντας για τη βιολογική καλλιέργεια στην 
Κύπρο όπως λειτουργεί σήμερα και τις προοπτι-
κές που υπάρχουν για το μέλλον, ο βιοκαλλιερ-
γητής Πιερής Χατζηπιερής, ο οποίος δραστη-
ριοποιείται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή 
της Λεμεσού, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι βιοκαλλιεργητές και ιδιαίτερα 
στις δυσκολίες που παρεμβάλλονται για την εξα-
σφάλιση επιδοτήσεων και την προώθηση των 
βιολογικών προϊόντων.

Από πλευράς του Τεχνολογικού Πανεπιστη-
μίου Κύπρου, ο αναπληρωτής καθηγητής Δρ 

Μενέλαος Σταυρινίδης τόνισε τη σημασία της 
μείωσης της χρήσης γεωργικών φαρμάκων 
και της ενίσχυσης της παραγωγής προϊόντων 
με βάση το τρίπτυχο Παράδοση, Ποιότητα, Πε-
ριβάλλον, στο οποίο, όπως υπέδειξε, η Κύπρος 
κατέχει συγκριτικό πλεονέκτημα, ενώ η πρό-
εδρος του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, 
Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, καθη-
γήτρια Δέσποινα Μιλτιάδους, αναφέρθηκε στη 
διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων πα-
ραγωγής τροφίμων, η οποία καλύπτει τόσο τους 
τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής, όσο 
και της τεχνολογίας τροφίμων, επισημαίνοντας 
ότι  το Τμήμα είναι στη διάθεση του Υπουργεί-
ου Γεωργίας για να βοηθήσει στη διαμόρφωση 
πολιτικών που συνάδουν με τους στόχους της 
στρατηγικής.

Τέλος, ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Παναγιώτης 
Ζαφείρης, επισημαίνοντας την πλούσια δράση 
του Πανεπιστημίου για προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της επίτευξης προόδου, στη βάση 
των 17 στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνω-
μένων Εθνών αλλά και της νέας στρατηγικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ότι το ΤΕ-
ΠΑΚ, μέσω των ακαδημαϊκών του μελών, κατέ-
χει την επιστημονική γνώση για να υποστηρίξει 
το υπουργείο στο σχεδιασμό πολιτικής σε αυτά 
τα θέματα.

Χρήστος Χαραλάμπους

Η υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων  
φτάνει και στο πιάτο του καταναλωτή

Επιστημονικοί και άλλοι φορείς 
τονίζουν την ανάγκη να υπάρξει 
αύξηση της βιολογικής γεωργίας 

και στον τόπο μας 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Υποδεικνύουν τον αρχαιολογικό χώρο Αμαθούντας για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Σχετική εισήγηση στον αρμόδιο 

υπουργό από δύο δήμους και 
εννέα κοινότητες της ανατολικής 

Λεμεσού



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

«Δυσβάσταχτο το βάρος της ακρίβειας για τους συνταξιούχους»
Την κραυγή απόγνωσης των συνταξιού-

χων για το τσουνάμι ακρίβειας μετέφερε η 
ΕΚΥΣΥ με επιστολή της προς την Υπουργό 
Ενέργειας. Παράλληλα, κατέθεσε τα ακόλου-
θα οκτώ αιτήματα:

• Να ενταχθούν και οι συνταξιούχοι με χα-
μηλά εισοδήματα στους δικαιούχους της μει-
ωμένης διατίμησης με κώδικα 08 της ΑΗΚ, 
ώστε να μειωθούν οι λογαριασμοί τους.

• Η μείωση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς 
ηλεκτρισμού στο 5% για έξι μήνες να εφαρ-
μοστεί και για τους χαμηλοσυνταξιούχους, 
καθώς και τα ευάλωτα νοικοκυριά.

• Να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά κατανα-
λωτικά προϊόντα.

• Να μειωθεί ο ΦΠΑ καθώς και τα διάφο-
ρα τέλη και χρεώσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, 
για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται το 
κύμα των αυξήσεων.

• Να αξιοποιηθεί η δυνατότητα επιβολής 

πλαφόν στις τιμές βασικών καταναλωτικών 
προϊόντων.

• Να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στην 
αγορά με την ενεργοποίηση των μηχανι-
σμών του Υπουργείου Ενέργειας με σκοπό 
την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας.

• Να παραχωρηθούν αντισταθμιστικές πα-
ροχές στους συνταξιούχους από την κυβέρ-
νηση για να αντιμετωπιστεί το αυξημένο κό-
στος διαβίωσης και πρόσθετης ανάγκης για 
κάλυψη του πολύ μεγάλου κόστους για τη 
θέρμανση που δεν μπορούν να το αντέξουν.

• Να αλλάξουν οι πρόνοιες του σχεδίου 
αντικατάστασης ενεργοβόρων ηλεκτρικών 
συσκευών, ώστε να μην αποκλείονται χαμη-
λοσυνταξιούχοι που είναι κάτω των 70 ετών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, 
παρά το γεγονός ότι η ακρίβεια καλπάζει και 
οι συνταξιούχοι δεν αντέχουν άλλο το δυ-
σβάσταχτο κόστος που δημιουργείται από τις 
συνεχείς αυξήσεις σε βασικά είδη κατανάλω-
σης, η Υπουργός Ενέργειας δεν ανταποκρί-
θηκε στην επιστολή που απέστειλε στις αρχές 
Φεβρουαρίου η ΕΚΥΣΥ με την οποία ζητούσε 
συνάντηση για συζήτηση των προβλημάτων 
που δημιουργούνται.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ξεκίνησε 
έρευνα για να διαπιστώσει κατά πόσον εται-
ρείες οι οποίες βρίσκονται κάτω από την επο-
πτεία της, έχουν επιχειρηματικές σχέσεις με 
νομική ή φυσικά πρόσωπα στα οποία έχουν 
επιβληθεί κυρώσεις λόγω της ρωσο-ουκρανι-
κής κρίσης.

Πηγή από την Επιτροπή δήλωσε στην εφη-
μερίδα μας ότι η Κεφαλαιαγορά «παρακολου-
θεί τις εξελίξεις και ενδεχόμενες επιπτώσεις». 

Ανέφερε επίσης ότι η Επιτροπή «προτίθεται 
να εκδώσει σχετική εγκύκλιο για το θέμα των 
περιοριστικών μέτρων του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας λόγω 
της κρίσης στην Ουκρανία».

Όπως είπε, με την εν λόγω εγκύκλιο η 
Επιτροπή θα «επισύρει την προσοχή στους 
Εποπτευόμενους της Οργανισμούς για την 
υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν σε κάθε πε-
ρίπτωση τα περιοριστικά μέτρα που αποφα-

σίζονται κατά καιρούς από τους αρμόδιους 
οργανισμούς και τη λήψη ανάλογων ενεργει-
ών/μέτρων».

Ανέφερε επίσης ότι η Επιτροπή προτίθε-
ται να καλέσει τους Εποπτευόμενους Οργα-
νισμούς «να εξετάζουν κατά πόσον έχουν 
επιχειρηματικές σχέσεις με πρόσωπα που πε-
ριλαμβάνονται στα στοχευμένα περιοριστικά 
μέτρα ή θα περιλαμβάνονται σε τυχόν επι-
κείμενα περιοριστικά μέτρα κατά της Ρωσίας 

λόγω της κρίσης στην Ουκρανία, να προβούν 
στις δέουσες ενέργειες εάν έχουν τέτοιες επι-
χειρηματικές σχέσεις και να ενημερώνουν 
την ΕΚΚ σχετικά».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε, «όταν συλλε-
χθούν τα εν λόγω στοιχεία/πληροφορίες από 
τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς, η ΕΚΚ 
θα τα αξιολογήσει και θα προβεί σε ανάλογες 
εποπτικές δράσεις όπου χρειάζεται».

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Κεφαλαιαγορά: Έρευνα για διασύνδεση της Κύπρου με πρόσωπα στα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις

Σχέδιο για τις επιπτώσεις από Ουκρανικό προτείνει το ΑΚΕΛ
Σχέδιο για αντιμετώπιση των επιπτώσεων 

στην κυπριακή οικονομία λόγω της κρίσης 
στην Ουκρανία προτείνει το ΑΚΕΛ.

Αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ με επικεφα-
λής τον ΓΓ του κόμματος, Στέφανο Στεφά-
νου, πραγματοποίησε χθες συνάντηση με 
την εκτελεστική επιτροπή του ΚΕΒΕ, στην 
οποία συζητήθηκε η κατάσταση με τη ρωσο 
– ουκρανική κρίση και οι πιθανές επιπτώσεις 
στην κυπριακή οικονομία.

Σε δηλώσεις του ο Στ. Στεφάνου υπέδειξε 
ότι η κυβέρνηση πρέπει «να κινηθεί γρήγορα 
και εντατικά για να μελετήσει τις επιπτώσεις 
και τις συνέπειες και να λάβει μέτρα» προς 
δύο κατευθύνσεις: Πρώτο, για να διασφαλι-
στεί να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις και 
δεύτερο για να εξεταστεί πώς μπορεί να ανα-
πτυχθεί η οικονομία στο διεθνές περιβάλλον 
το οποίο έχει δημιουργηθεί. Επεσήμανε επί-

σης ότι η οικονομία ήδη αντιμετωπίζει προ-
κλήσεις λόγω των αυξήσεων στην ενέργεια 
και τις πρώτες ύλες, αλλά και ότι οι κυρώσεις 
για τον πόλεμο στην Ουκρανία θα επηρεά-
σουν την Ευρώπη και ιδιαίτερα την Κύπρο, 
η οποία έχει ισχυρές οικονομικές, εμπορικές, 
ενεργειακές και τουριστικές και άλλες σχέ-
σεις τόσο με τη Ρωσία όσο και την Ουκρανία.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του 
ΚΕΒΕ, Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης, εξέφρα-
σε ανησυχία για την επάρκεια της Κύπρου 
στον τομέα της ενέργειας και τα σιτηρά. Ανέ-
φερε επίσης ότι οι εξελίξεις στην Ουκρανία 
αναμένεται να επιτείνουν το πρόβλημα της 
ακρίβειας.

«Φοβάμαι ακόμα και να προβλέψω πού θα 
φτάσουν οι τιμές στα καύσιμα», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά ο Χρ. Αγκαστινιώτης. Επίσης, 
όσον αφορά τα σιτηρά είπε ότι στην Κύπρο 

εισάγουμε το 95% των αναγκών μας. Ως εκ 
τούτου, πρόσθεσε, η έλλειψή τους μπορεί να 
επηρεάσει άμεσα τη διατροφική αλυσίδα και 
κατ’ επέκταση την τσέπη του καταναλωτή.

Ανέφερε πάντως ότι ουκρανικές εταιρείες 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να μεταφέρουν 
τις εργασίες τους στην Κύπρο, προσθέτοντας 
ότι μία τέτοια εξέλιξη θα βοηθήσει και την 
κυπριακή οικονομία, η οποία θα γίνει βάση 
νέων εταιρειών, νέων επενδύσεων, καθώς 
και εργαζομένων που θα ξοδέψουν για να 
ζήσουν στην Κύπρο.

Ερωτηθείς για πιθανές επιπτώσεις στον 
τουρισμό λόγω της ρωσο–ουκρανικής κρί-
σης, είπε ότι «θα το παλέψουμε», ενώ εμφα-
νίστηκε καθησυχαστικός για τις τράπεζες και 
το ενδεχόμενο αναστολής των swifts, λέγο-
ντας ότι «αυτή τη στιγμή είναι όλες αμιγώς 
κυπριακές».

Επιστολή με οκτώ αιτήματα 
από την ΕΚΥΣΥ προς την 

Υπουργό Ενέργειας

Πρόεδρος 
ΚΕΒΕ: 

«Φοβάμαι 
τις τιμές στα 

καύσιμα»
«Φοβάμαι ακόμα και να 

προβλέψω πού θα φτάσουν 
οι τιμές στα καύσιμα», 

ανέφερε ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ 
Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης. 

Σημείωσε επίσης ότι 
ενδεχόμενη έλλειψη σιτηρών 

μπορεί να επηρεάσει άμεσα 
τη διατροφική αλυσίδα και 

κατ’ επέκταση την τσέπη του 
καταναλωτή.

Ανησυχία για την επάρκεια και τις τιμές σε καύσιμα και σιτηρά   

Τα εργασιακά στο επίκεντρο 
συνάντησης ΠΕΟ - ΕΣΚ

Το θέμα του κατώτατου μισθού συζητή-
θηκε, μεταξύ άλλων, σε συνάντηση της ηγε-
σίας της Ένωσης Συντακτών Κύπρου που 
έγινε την Παρασκευή με αντιπροσωπεία της 
ΠΕΟ, με επικεφαλής τη ΓΓ, Σωτηρούλα Χα-
ραλάμπους.

Από πλευράς ΕΣΚ παρόντες στη συνά-
ντηση ήταν ο πρόεδρος Γιώργος Φράγκος 
και η αντιπρόεδρος Λένια Καρατζιά, ενώ εκ 
μέρους της ΠΕΟ παρόντες ήταν επίσης ο αν. 
Γ.Γ. Μιχάλης Παπανικολάου, η Εκτ. Γραμμα-
τέας Μαρίνα Κούκου, ο Υπεύθυνος Διεθνών 
Σχέσεων Πιερής Πιερή και ο ΓΓ της ΣΗΔΗ-
ΚΕΚ, Νίκος Γρηγορίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση, μεταξύ των ηγεσιών των δύο συ-
ντεχνιών υπήρξε αλληλοενημέρωση για τα 
σημαντικότερα ζητήματα που τους απασχο-
λούν και συμφωνήθηκε όπως ενισχυθεί η 
προσπάθεια αλληλοενημέρωσης για ζητή-
ματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και η 
προσπάθεια διεύρυνσης του μετώπου διεκ-
δίκησης σε σημαντικά ζητήματα που αφο-
ρούν όλους τους εργαζομένους όπως είναι ο 
κατώτατος μισθός, η ΑΤΑ, το συνταξιοδοτικό 
κ.ά.

Από την πλευρά της η Σ. Χαραλάμπους 
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις συζητήσεις 
που διεξάγονται για το θέμα του κατώτατου 
μισθού όπου επεξηγήθηκε η θέση της ΠΕΟ 
υπέρ της καθιέρωσης κατώτατου μισθού για 
τους εργαζομένους των οποίων η εργασία 
δεν διέπεται από συλλογική σύμβαση. Εκ-
φράστηκε ταυτόχρονα η θέση της ΠΕΟ για 
την ανάγκη η συζήτηση για την εισαγωγή 
κατώτατου μισθού να διασυνδεθεί με ρυθμί-
σεις που να κατοχυρώνουν ότι εκεί και όπου 
υπάρχουν μίνιμουμ μισθοί συμφωνημένοι 
στις συλλογικές συμβάσεις αυτοί θα είναι 
οι δεσμευτικοί κατώτατοι. Επιπρόσθετα, η 
ΓΓ της ΠΕΟ αναφέρθηκε στον αγώνα κατά 
της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσε-
ων που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια και 
υπογράμμισε μεταξύ άλλων και τη θέση της 
ΠΕΟ κατά του πέναλτι 12% στις συντάξεις 
όσων αφυπηρετούν πρόωρα. 

Ο Γ. Φράγκος υπογράμμισε την πρόθεση 
του συνδικαλιστικού οργάνου των δημοσιο-
γράφων να γίνει μέρος του μετώπου διεκδί-
κησης για τα μεγάλα θέματα που βρίσκονται 
αυτή την περίοδο στο επίκεντρο των διεκ-
δικήσεων των εργαζομένων. Συμφώνησε 
παράλληλα με τη θέση της ΠΕΟ ότι ο κατώ-
τατος μισθός δεν πρέπει σε καμία περίπτω-
ση να υποσκάπτει τις συλλογικές συμβάσεις 
που διέπουν διάφορα επαγγέλματα, όπως 
είναι και αυτό των δημοσιογράφων.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Αντίστροφη μέτρηση για τις αυξήσεις στο λιμάνι Λεμεσού
Οι νέες αυξήσεις-φωτιά μέχρι 96% στις 

ταρίφες στο λιμάνι Λεμεσού αναμένεται να 
τεθούν σε εφαρμογή εντός της ερχόμενης 
εβδομάδας, αφού δεν βρέθηκε συμβιβαστική 
φόρμουλα μεταξύ του Υπουργείου Μεταφο-
ρών και των επενδυτών.

Το πρόβλημα παρουσιάστηκε στις αρχές 
Ιανουαρίου, όταν οι εταιρείες οι οποίες ανέ-
λαβαν τις εργασίες στο ιδιωτικοποιημένο 
λιμάνι ανακοίνωσαν αυξήσεις στις ταρίφες 
της τάξης του 16,6% κατά μέσο όρο, αξιο-
ποιώντας μια περίεργη πρόνοια η οποία 
υπάρχει στα συμβόλαια τα οποία υπογράφη-
καν με την κυβέρνηση. Ακολούθησαν έντο-
νες αντιδράσεις κυρίως από το ΚΕΒΕ και 
την ΟΕΒ, ενώ το θέμα συζητήθηκε και στη 
Βουλή. Επίσης, μετά από πίεση το Υπουργείο 
Μεταφορών ανέλαβε να διαπραγματευτεί με 
τις εταιρείες, οι οποίες με τη σειρά τους ανέ-

στειλαν τις αυξήσεις και έδωσαν προθεσμία 
μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου για εξεύρεση 
συμβιβαστικής φόρμουλας. Παρά ταύτα, η 
προθεσμία εκπνέει την ερχόμενη Δευτέρα 
και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οποιαδήποτε 
κατάληξη σε συμφωνία. Εκτιμάται μάλιστα 
ότι για να υπάρξει συμφωνία σε νέα συμ-
βιβαστική φόρμουλα, θα πρέπει να εγκρι-
θεί από την Κομισιόν αφού σε διαφορετική 
περίπτωση ενδέχεται να θεωρηθεί κρατική 
ενίσχυση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση 
που τεθούν σε εφαρμογή οι νέες αυξημένες 
ταρίφες -που είναι και το επικρατέστερο σε-
νάριο με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα- 
θα υπάρξει ντόμινο αυξήσεων σε βασικά 
αγαθά, τα οποία εισάγονται από το εξωτερι-
κό, αλλά και σε αγαθά τα οποία παρασκευά-
ζονται στην Κύπρο με πρώτες ύλες οι οποίες 
εισάγονται από το εξωτερικό. Επιπτώσεις 

αναμένεται να υπάρξουν επίσης στις εξα-
γωγές κυπριακών προϊόντων στο εξωτερι-
κό. Επισημαίνεται ότι αυτό είναι το δεύτερο 
μεγάλο κύμα αυξήσεων στις ταρίφες στο λι-
μάνι Λεμεσού. Κατά την ιδιωτικοποίηση των 
εργασιών στο λιμάνι επιβλήθηκαν αυξήσεις 
στο 40% των ταριφών, προκαλώντας και 
πάλι αντιδράσεις από τους εμπορευόμενους. 
Ωστόσο, οι νέες αυξήσεις αναμένεται να 
προκαλέσουν μεγαλύτερη αναστάτωση στην 
αγορά, αφού θα επιβληθούν σε μια περίοδο 
που ήδη παρατηρείται τσουνάμι ακρίβειας 
σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Σημειώ-
νεται ότι με βάση στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας τον Ιανουάριο, ο Εναρμονισμένος 
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 
5%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό 
μήνα, ενώ ο δείκτης στον τομέα της Ενέργει-
ας έφτασε στο 25,1%.

Πίεση από την ΕΚΥΣΥ για αποκατάσταση 
των αποκοπών στους συνταξιούχους

Η ΕΚΥΣΥ εντείνει τις πιέσεις της για αποκατάσταση των 
αποκοπών που έγιναν πρόσφατα στους χαμηλοσυνταξιού-
χους. 

Ο Γ.Γ. της ΕΚΥΣΥ, Κ. Σκαρπάρης, επικοινώνησε εκ νέου 
χθες με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, Αναστασία Αν-
θούση, η οποία τον ενημέρωσε ότι το Υφυπουργείο βρίσκεται 
στο στάδιο επεξεργασίας διαφόρων σεναρίων, με στόχο την 
επίλυση του θέματος με χρονικό ορίζοντα τον Μάρτιο. 

Τον διαβεβαίωσε επίσης ότι η οποιαδήποτε απόφαση λη-
φθεί θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022. Σε 
ανακοίνωσή της η ΕΚΥΣΥ τονίζει ότι «θα συνεχίσει τα διαβή-
ματά της και θα παρακολουθήσει στενά τις εξελίξεις και ελπί-
ζει ότι σύντομα θα επιλυθεί το πρόβλημα που προέκυψε διότι 
εκτιμά ότι ιδιαιτέρα την περίοδο αυτή που η ακρίβεια καλπάζει 
και οι συνταξιούχοι δεν αντέχουν άλλο το δυσβάσταχτο κό-
στος που δημιουργείται από τις συνεχείς αυξήσεις σε βασικά 
είδη κατανάλωσης, το κάθε ευρώ που δικαιούνται είναι πολύ 
αναγκαίο». Εν τω μεταξύ, το Υφυπουργείο Πρόνοιας επιβεβαί-
ωσε σε ανακοίνωσή του ότι βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασί-
ας διαφόρων σεναρίων, με στόχο την επίλυση του θέματος με 
χρονικό ορίζοντα τον Μάρτιο, με έμφαση να δίνεται ιδιαίτερα 
στις περιπτώσεις που δικαιολογείται η επιπρόσθετη στήριξη. 
Ανέφερε επίσης ότι «η οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί θα έχει 
αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022».

Αύξηση 107 εκατ. ευρώ  
στα δάνεια τον Ιανουάριο

 
Τα συνολικά δάνεια τον Ιανουάριο 2022 κατέγραψαν καθαρή 
αύξηση 107,1 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με καθαρή αύξηση 386 
εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2021, σύμφωνα με στοιχεία που 
έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. Ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 1,1%, σε σύγκριση με 
0,8% τον Δεκέμβριο 2021. Το υπόλοιπο των συνολικών δανεί-
ων τον Ιανουάριο 2022 έφθασε στα 28,5 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιανουάριο 2022 κατέγραψαν 
καθαρή μείωση 341,8 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με καθαρή αύ-
ξηση 337,4 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2021. Ο ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής έφτασε στο 5,8%, σε σύγκριση με 5,7% τον Δεκέμ-
βριο 2021. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Ιανουάριο 2022 
έφθασε στα 51,3 δισ. ευρώ.

Δεν βρέθηκε λύση, ενώ εκπνέει η προθεσμία που έδωσαν οι επενδυτές
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Ξεκίνησε η εκδίκαση των 
ενστάσεων για τα λεωφορεία 
Λεμεσού και Πάφου

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι δια-
δικασίες για τις συμβάσεις λεωφορείων 
που εκκρεμούν, αφού ξεκίνησε χθες η 
εκδίκαση της ένστασης για την επαρχία 
Λεμεσού και τη Δευτέρα ξεκινά η εκδί-
καση για τη σύμβαση στην επαρχία Πά-
φου.

Το Συμβούλιο Προσφορών αποφάσισε 
να δώσει τις συμβάσεις και για τις δύο 
επαρχίες στην ΟΣΕΛ (μέχρι πρότινος 
είχε τις συγκοινωνίες στη Λευκωσία), 
αφού έκρινε τις προσφορές της ως τις 
πιο συμφέρουσες οικονομικά.

Ωστόσο η ΕΜΕΛ (Λεμεσό) και ο ΟΣΥ-
ΠΑ (Πάφο) υπέβαλαν ένσταση, με την 
τελική απόφαση να επαφίεται στη Δι-
καιοσύνη.

Χθες το πρωί ξεκίνησε η διαδικασία 
εκδίκασης της υπόθεσης για τη σύμβα-
ση στη Λεμεσό, με το Υπουργείο Μετα-
φορών να ζητά γρήγορη εκδίκαση της 
υπόθεσης. Όπως εκτιμά το υπουργείο, η 
απόφαση αναμένεται να εκδοθεί περί τα 
τέλη Μαΐου.

Η πρώτη ακρόαση για την επαρχία 
Πάφου είναι ορισμένη για την ερχόμενη 
Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου, με το υπουρ-
γείο να ευελπιστεί σε παρόμοια διαδικα-
σία.

Στόχος είναι όπως υπογραφούν και οι 
δύο συμβάσεις, στις 5 Ιουλίου.

Τέλη Μαρτίου η απόφαση για  
τα υπεραστικά δρομολόγια

Εν τω μεταξύ, σε ό,τι αφορά την ανάλη-
ψη των υπεραστικών δρομολογίων η εκδί-
καση ολοκληρώθηκε στα μέσα Φεβρουαρί-
ου και αναμένεται η απόφαση να εκδοθεί 
περί τα τέλη Μαρτίου. Οι δύο πλευρές που 
διεκδικούν τη σύμβαση είναι η Cyprus 
Public Transport που έχουν αναλάβει τη 
Λευκωσία και τη Λάρνακα και η εταιρεία 
υπεραστικών που έχει σήμερα τη σύμβαση.

Γιάννης Κακαρής

Συζήτησαν την ενιαία πολιτική διαχείρισης μεταναστευτικών ροών 
Την αναγκαιότητα υιοθέτησης ενιαίας 

πολιτικής για τη διαχείριση του αυξημένου 
αριθμού μεταναστών και αιτητών ασύλου 
στην Κύπρο, στη βάση της αλληλεγγύης με-
ταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, ανέδειξε η 
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
Αννίτα Δημητρίου, κατά τη χθεσινή της συ-
νάντηση με την επικεφαλής της αντιπροσω-
πείας της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμέ-
νων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο, 
Κάτια Σάχα, σύμφωνα με ανακοίνωση της 
Βουλής.

Όπως αναφέρεται, η Πρόεδρος της Βου-
λής εξήρε το έργο της Ύπατης Αρμοστείας και 
τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία καταβάλ-
λει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει 

στήριξη στους δικαιούχους ανθρωπιστικής 
προστασίας, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και 
τις διεθνείς της υποχρεώσεις και με σεβασμό 
στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Επιπλέον, αναφερόμενη στη δραματική 
κατάσταση που δημιουργείται από τις δυ-
σανάλογες πιέσεις που δέχεται η Κύπρος, 
η Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε την 
αναγκαιότητα υιοθέτησης εκ μέρους της ΕΕ 

ενιαίας πολιτικής για τη διαχείριση του προ-
βλήματος.

Από την πλευρά της η κα Σάχα σημεί-
ωσε ότι το Μνημόνιο Συναντίληψης που 
υπογράφτηκε πρόσφατα μεταξύ της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς τη 
συλλογική αντιμετώπιση των αυξανόμενων 
μεταναστευτικών ροών στην Κύπρο. Η κα 
Σάχα αναφέρθηκε και στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι αιτητές ασύλου πριν και 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης των αιτήσεών 
τους, καθώς και στις δύσκολες συνθήκες δι-
αβίωσης στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας 
«Πουρνάρα» λόγω υπερπληθυσμού, ειδικότε-
ρα για τους ασυνόδευτους ανήλικους.

Στην οργανωμένη διακίνηση ναρκωτικών 
ουσιών διαφόρων τύπων, όπως εκτιμάται από 
τις διωκτικές Αρχές, επιδιδόταν ομάδα νεαρών 
προσώπων στη Λεμεσό. Αυτό τουλάχιστον προ-
κύπτει μετά τη σύλληψη 32χρονης και 22χρο-
νου και με βάση τεκμήρια που βρέθηκαν στην 
κατοχή τους.

Η εξέλιξη αυτή ήταν το αποτέλεσμα κινητο-
ποίησης του ΟΠΕ Λεμεσού, όταν το βράδυ της 
Πέμπτης ανέκοψε για έλεγχο αυτοκίνητο στο 
οποίο επέβαιναν τέσσερα πρόσωπα ηλικίας 22, 
32, 27 και 24 ετών και στην έρευνα που έγι-
νε εντοπίστηκε μέσα στο όχημα ποσότητα κο-
καΐνης. Συνελήφθηκε αρχικά για το αυτόφωρο 

αδίκημα της κατοχής ναρκωτικών ο 22χρονος, 
ενώ στη συνέχεια βρέθηκε με χειροπέδες και η 
32χρονη, αφού στην κατοχή της βρέθηκε ποσό-
τητα MDMA καθώς και δύο σπαστήρες με ίχνη 
κάνναβης.

Ακολούθησε έρευνα στο διαμέρισμα όπου 
διαμένουν ο 22χρονος και ο 24χρονος και εντο-
πίστηκαν και κατασχέθηκαν ως τεκμήρια οκτώ 
συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού 

βάρους 22,5 γραμμαρίων περίπου, 67 γραμμά-
ρια κάνναβης επίσης σε οκτώ συσκευασίες, 135 
φιαλίδια και 50 δισκία τα οποία φαίνεται να 
περιέχουν αναβολικές ουσίες. Βρέθηκε επίσης 
και ποσό των 2.550 ευρώ, που όπως εκτιμάται 
προέρχεται από αγοραπωλησίες ναρκωτικών 
και άλλων απαγορευμένων ουσιών.

Ανακρινόμενοι οι εμπλεκόμενοι, έδωσαν 
διάφορους ισχυρισμούς για τα όσα βρέθηκαν 
στο αυτοκίνητο και στο διαμέρισμα, οι οποίοι 
διερευνώνται. Η 32χρονη αφέθηκε ελεύθερη εν 
αναμονή των επιστημονικών εξετάσεων, ενώ ο 
22χρονος τέθηκε υπό κράτηση. 

Χρήστος Χαραλάμπους

Ναρκωτικά και αναβολικά κατείχαν νεαροί στη Λεμεσό

Εισηγήσεις για θωράκιση των νοικοκυριών  
από τις διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας 

Με στόχο τον προβληματισμό και τη σύν-
θεση απόψεων για να θωρακιστεί το μέσο νοι-
κοκυριό και η μικρομεσαία επιχείρηση από τη 
μεγάλη διακύμανση (τάση αύξησης) των τιμών 
ενέργειας και για να διασφαλιστεί ότι τα βάρη 
και τα οφέλη της ενεργειακής μετάβασης θα 
μοιραστούν δίκαια και δεν θα δημιουργηθούν 
συνθήκες κερδοσκοπίας για ορισμένους, το 
ΕΤΕΚ έθεσε σειρά εισηγήσεων στη Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας.

Το ΕΤΕΚ, σε επιστολή που είχε αποστείλει εκ 
των προτέρων στη ΡΑΕΚ, είχε ζητήσει να συ-
ζητηθούν:

(α) οι αδυναμίες που φάνηκε να έχει το Σχέ-
διο παραγωγής από ΑΠΕ του 2018 και ειδικό-
τερα των μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων 
και η αναγκαιότητα λήψης διαρθρωτικών μέ-
τρων.

(β) προβληματισμοί του ΕΤΕΚ κατά πόσο η 
πολυαναμενόμενη ανταγωνιστική αγορά ηλε-
κτρισμού και ο τρόπος που είναι δομημένη θα 
οδηγήσει βραχυπρόθεσμα ή και μεσοπρόθεσμα 
(επόμενη 7ετία) σε μείωση της τιμής της ηλε-
κτρικής κιλοβατώρας για το μέσο νοικοκυριό ή 
τη μικρομεσαία επιχείρηση.

Στο πλαίσιο αυτό και χωρίς να παραγνωρί-
ζεται ότι η πλήρης ανάπτυξη και λειτουργία της 
ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού δημιουρ-
γεί τις προϋποθέσεις ώστε η αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας να γίνει πιο καινοτόμα και αποδοτι-
κή, το ΕΤΕΚ έθεσε προς προβληματισμό τις πιο 
κάτω εισηγήσεις:

1. Να μελετηθεί η διενέργεια μειοδοτικών 
διαγωνισμών κατάλληλης δυναμικότητας και 
η διοχέτευση του παραγόμενου ρεύματος να 
γίνει με τρόπο που να μην ευνοείται ή τίθεται 
σε δυσμενέστερη θέση κάποιος από τους συ-
ντελεστές της αγοράς.

2. Σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστική αγο-

ρά, ζητήθηκε: (i) να μελετηθεί εκ νέου και να 
προβληματίσει η χρήση της οριακής τιμής πώ-
λησης ανά περίοδο (δηλαδή η πιο ψηλή τιμή 
ενέργειας που περιλήφθηκε στις ποσότητες 
πώλησης) για καθορισμό της τιμής πώλησης 
και αντί αυτού να γίνεται χρήσης της πραγ-
ματικής τιμής (πλέον εύλογου κέρδους) του 
κάθε παραγωγού που δηλώνει διαθεσιμότητα. 
Η εισήγηση αυτή εδράζεται στο γεγονός ότι η 
δυναμική της προσέγγισης της οριακής τιμής 
πώλησης με βάση τα χαρακτηριστικά του κυ-
πριακού συστήματος δημιουργεί προϋποθέσεις 
υπερβολικού κέρδους και δεν κεφαλαιοποιεί 
πλήρως τις συνθήκες που μπορεί να δημι-
ουργήσει ο ανταγωνισμός προς όφελος του 
μικρομεσαίου καταναλωτή. (ii) να μελετηθεί εκ 
νέου και να προβληματίσει η ρύθμιση της προ-
ημερήσιας αγοράς και το αναγκαστικό ποσο-
στό εμπορίας για την προμήθεια ΑΗΚ, κάτι το 

οποίο θα αναγκάζει την ΑΗΚ να προμηθεύεται 
ένα σημαντικό μέρος των αναγκών της σε ηλε-
κτρική ενέργεια από την προημερήσια αγορά 
και όχι απευθείας μέσω διμερών συμβολαίων. 
Αυτό το ποσοστό σε συνδυασμό με την πρόνοια 
της Οριακής Τιμής θα καθυστερήσει τη μετακύ-
λιση των χαμηλών τιμών ΑΠΕ προς τους τελι-
κούς καταναλωτές, αφού είναι αρκετά μεγάλο 
σε σύγκριση με το ποσοστό παραγωγής ΑΠΕ 
από τους ανεξάρτητους παραγωγούς.

Στην αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ συμμετεί-
χαν ο κ. Ντίνος Νικολαΐδης, μέλος του Γενικού 
Συμβουλίου του ΕΤΕΚ, ο Δρ Βενιζέλος Ευθυμί-
ου, εμπειρογνώμονας και ο Χρίστος Μαξούλη, 
ανώτερος λειτουργός του ΕΤΕΚ. Εκ μέρους της 
ΡΑΕΚ παρευρέθηκαν ο πρόεδρός της, Δρ Αν-
δρέας Πουλλικκάς και το Συμβούλιο της ΡΑΕΚ 
(Φίλιππος Φιλίππου και Νεόφυτος Χατζηγε-
ωργίου).

Και οι συνθήκες διαβίωσης  
στο «Πουρνάρα» στη 

συνάντηση ΠτΒ - επικεφαλής  
Ύπατης Αρμοστείας

Υπό κράτηση 22χρονος και 
αναζητούνται συνεργάτες και 

η πηγή των ουσιών

Το ΕΤΕΚ εισηγείται τη διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
Ο Επίτροπος και ο Βοηθός Επίτροπος του ΚΟΑΠ, κος Ανδρέας Κυπριανού και κος Ανδρέ-
ας Ευαγγέλου, με τους αρμόδιους λειτουργούς, θα βρίσκονται στις πιο κάτω επαρχίες σε 
Περιφερειακές Συγκεντρώσεις για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

• Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2022, Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 
2022, Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027, Έλεγχοι μέσω συστήματος παρακολού-
θησης γεωργικών εκτάσεων (monitoring).

• Εξαιρετικά σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν γεωργούς, κτηνοτρόφους, νέους γε-
ωργοκτηνοτρόφους αλλά και επενδυτές στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα.    

ΕΠΑΡΧΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΩΡΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ ..............................................................Τρίτη, 1 Μαρτίου ώρα 19:00 .........................................Δήμος Αγίου Αθανασίου 

..............................................................................................................................................................................................Αίθουσα «ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ» 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ .............................................................Πέμπτη, 3 Μαρτίου ώρα 19:00 ....................................Κοινοτικό Συμβούλιο Περιστερώνας 

ΛΑΡΝΑΚΑ .............................................................Τρίτη, 8 Μαρτίου ώρα 19:00 .........................................Αθηένου - Αίθουσα Εκδηλώσεων ΡΕΑ

ΠΑΦΟΣ ....................................................................Πέμπτη, 10 Μαρτίου ώρα 19:00 .................................ΑΤΤΙΚΟΝ Πλατεία Κέννεντυ, Πάφος

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ..................................................Τρίτη, 15 Μαρτίου ώρα 19:00 ......................................Αίθουσα Εκδηλώσεων Δήμου Σωτήρας

Η προσέλευση στην εκδήλωση επιτρέπεται στο 75% πληρότητας  
με ένα από τα πιο κάτω:

-Εν Ισχύ Πιστοποιητικό Ολοκληρωμένου Εμβολιασμού ή

-Εν Ισχύ Πιστοποιητικό Ανάρρωσης covid-19 ή

-Αρνητικό PCR/Rapid test (24 ώρες)



ΑΠΟΨΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Του
Πάνου Τριγάζη*

Του
Ανδρέα Παυλικκά*

Του
Πιερή Πιερή*

Ιαπωνία καλεί 
Ε.Ε. για τα 
πυρηνικά

Βαρυσήμαντη έκκληση απηύθηναν στις 27 
Ιανουαρίου 2022 πέντε πρώην πρωθυπουργοί 
της Ιαπωνίας στην πρόεδρο της Κομισιόν, ζη-
τώντας την εξαίρεση της πυρηνικής ενέργειας 
από την ταξινομία της ΕΕ, διά της οποίας η εν 
λόγω ενέργεια κατατάσσεται στις ανανεώσιμες 
πηγές.

Αντιδράσεις στην απόφαση αυτή υπήρξαν 
πολλές, ιδιαίτερα από τη Γερμανία, αλλά η τρα-
γική εμπειρία της Ιαπωνίας από τα πυρηνικά 
πρέπει να τύχει της μεγαλύτερης δυνατής προ-
σοχής. Πολύ περισσότερο στην Ελλάδα και την 
Κύπρο, που έχουν γύρω τους (ευτυχώς όχι στο 
έδαφός τους) πολλά πυρηνικά εργοστάσια, με 
μεγαλύτερο το υπό κατασκευή στο Άκκουγιου 
της Τουρκίας.

Το ιαπωνικό SOS έχει ως εξής:
«Ως πρώην πρωθυπουργοί της Ιαπωνίας, 

θορυβηθήκαμε μαθαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σχεδιάζει να περιλάβει την πυρηνική 
ενέργεια στην ταξινομία της ΕΕ, η οποία σχεδι-
άστηκε για να διευκολύνει επενδύσεις σε έργα 
βιώσιμης ανάπτυξης που θα προωθούν την 
προστασία από την κλιματική κρίση.

Μετά τα πυρηνικά ατυχήματα στο Three 
Mile Island των ΗΠΑ και το Τσερνόμπιλ στην 
πρώην ΕΣΣΔ, η καταστροφή της Φουκουσί-
μα απέδειξε με μεγάλο κόστος ότι η πυρηνική 
ενέργεια δεν μπορεί να θεωρείται ασφαλής. 
Όσα βιώσαμε στη Φουκουσίμα την τελευταία 
δεκαετία αποτελούν απερίγραπτη τραγωδία 
και μόλυνση σε επίπεδα χωρίς προηγούμενο. 
Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστη-
καν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ μο-
λύνθηκαν τεράστιες περιοχές καλλιεργήσιμης 
γης. Εξακολουθούν να παράγονται ραδιενεργά 
νερά κάτω από τις αποθήκες, πολλά παιδιά 
προσβλήθηκαν από καρκίνο του θυρεοειδούς 
και τεράστιες ποσότητες από τις πηγές και τον 
πλούτο της χώρας χάθηκαν. Δεν θέλουμε η ΕΕ 
να επαναλάβει τα ίδια λάθη. Η προώθηση της 
πυρηνικής ενέργειας απειλεί κάθε χώρα.

Όπως οι πολιτικές που κλείνουν τα μάτια 
στην κλιματική κρίση, το ίδιο και οι πολιτικές 
που ευνοούν την πυρηνική ενέργεια απειλούν 
την επιβίωση και ύπαρξη των μελλοντικών 
γενεών. Μετά την καταστροφή στη Φουκου-
σίμα, πολλές έρευνες και μελέτες παγκοσμίως 
έκαναν ξεκάθαρο ότι η πυρηνική ενέργεια δεν 
είναι ούτε ασφαλής ούτε καθαρή ούτε οικονο-
μική.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο μόνος τρόπος για 
να πετύχουμε έναν αληθινά βιώσιμο κόσμο εί-
ναι η προώθηση των ΑΠΕ, η οποία θα επιτρέ-
ψει στις κοινωνίες μας την απεξάρτηση από τα 
πυρηνικά και τον άνθρακα. Αν η ΕΕ δεχτεί επι-
χειρήσεις πυρηνικής ενέργειας, αυτό θα είναι 
αντίθετο με τη βάση της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, η οποία προωθείται και αποτελεί 
τεράστια παρακαταθήκη για το μέλλον της ΕΕ 
και όλου του κόσμου. Μετά την καταστροφή 
της Φουκουσίμα, η απόφαση της καγκελαρίου 
Μέρκελ στη Γερμανία να κλείσει όλα τα πυρη-
νικά εργοστάσια έγραψε ιστορία και έτυχε της 
υποστήριξής μας.

Ειλικρινά ευχόμαστε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέ-
τες θα πάρουν ξανά τη θαρραλέα απόφαση να 
χαράξουν ένα βιώσιμο μέλλον για την ανθρω-
πότητα. Ας πιέσουμε ακόμα μια φορά για έναν 
κόσμο ελεύθερο από πυρηνικά και άνθρακα».

* Σύμβουλος του Διεθνούς Γραφείου Ειρήνης

Στις 6-7-8 Μαΐου θα φιλοξενηθεί στη Ρώμη 
το 18ο συνέδριο της Παγκόσμιας Συνδικαλι-
στικής Ομοσπονδίας. Είναι ένα σημαντικό συ-
νέδριο για την εργατική τάξη, αφού η ΠΣΟ συ-
σπειρώνει στη δύναμή της συνδικάτα από 130 
χώρες σε όλο τον κόσμο με 105 εκατομμύρια 
μέλη, αλλά και γιατί πραγματοποιείται μέσα 
στις νέες ιδιόμορφες και δύσκολες συνθήκες 
που έχει διαμορφώσει η πανδημία.

Σταδιακά και ενώ οι χώρες και οι οικο-
νομίες ανοίγουν ξανά και αίρονται οι περιο-
ρισμοί που επιβλήθηκαν στην κορύφωση της 
πανδημίας, γίνεται σαφές ότι η εργατική τάξη 
αναμένεται για άλλη μια φορά να πληρώσει το 
τίμημα της οικονομικής ανάκαμψης.

Οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με 
μια σειρά προκλήσεων. Αφενός η πανδημία 
αξιοποιείται ως πρόσχημα από τις νεοφιλε-
λεύθερες δυνάμεις και το κεφάλαιο, για την 
πλήρη απορρύθμιση και ελαστικοποίηση της 
αγοράς εργασίας, την αμφισβήτηση των δι-
καιωμάτων των εργαζομένων, αλλά και την 
προώθηση μέτρων που περιορίζουν τη συν-
δικαλιστική δράση. Αφετέρου έχει επιταχύνει 
την ανάπτυξη της εργασίας στις πλατφόρμες 
και τη ραγδαία εξάπλωση της τηλεργασίας. 
Δημιούργησε νέα δεδομένα για την οργάνω-
ση της εργασίας, αύξησε ακόμη περισσότερο 
την εκμετάλλευση των εργαζομένων και πε-
ριόρισε τη συλλογική δράση και διεκδίκηση.

Παρά το γεγονός ότι ο παραγόμενος πλού-

τος είναι τεράστιος και η επιστήμη αναπτύσ-
σεται ραγδαία, οι κοινωνικές ανισότητες γί-
νονται ολοένα και πιο έντονες. Εκατομμύρια 
συνάνθρωποί μας σε όλες τις γωνιές του πλα-
νήτη παλεύουν να επιβιώσουν αντιμέτωποι 
με την ανεργία και τη φτώχεια, ενώ οι ψηλές 
τιμές των καυσίμων και των βασικών αγαθών 
αναμένεται ότι θα επιδεινώσουν ακόμη περισ-
σότερο την κατάσταση των εργαζομένων.

Η πρόσφατη Έκθεση της Διεθνούς Οργά-
νωσης Εργασίας για τις τάσεις και προοπτικές 
στην απασχόληση επισημαίνει ότι δύο χρόνια 
μετά την πανδημική κρίση τα δεδομένα δεν 
είναι ευοίωνα, οι συνθήκες παραμένουν εύ-
θραυστες και ο δρόμος προς την ανάκαμψη 
αργός και αβέβαιος. Σύμφωνα με την ίδια 
έκθεση, η παγκόσμια ανεργία αναμένεται να 
παραμείνει πάνω από τα προ της πανδημίας 
επίπεδα μέχρι τουλάχιστον και το 2023. Για το 
2022 εκτιμάται σε 207 εκατομμύρια ανέργους 
σε σύγκριση με 186 εκατομμύρια το 2019.

Ταυτόχρονα, οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις 
που συνεχίζονται προκαλούν την απώλεια χι-
λιάδων ανθρώπινων ζωών καθώς και τις προ-
σφυγικές και μεταναστευτικές ροές.

Η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση του περιβάλ-
λοντος στο βωμό του κέρδους έχει οδηγήσει 
στην κλιματική κρίση θέτοντας σε κίνδυνο το 
μέλλον του πλανήτη.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό και απέναντι σε 
αυτές της προκλήσεις, οι σύνεδροι από όλες 

τις γωνιές του πλανήτη μέσα σε πνεύμα διε-
θνισμού και αλληλεγγύης θα έχουν την ευ-
καιρία να καταθέσουν τις απόψεις τους και 
τους προβληματισμούς τους, να ανταλλάξουν 
εμπειρίες για τις πραγματικότητες που βιώ-
νουν οι εργαζόμενοι σε όλες τις γωνιές του 
πλανήτη. Παράλληλα, θα καθορίσουν τους 
στόχους και τη στρατηγική των διεκδικήσεων 
της ΠΣΟ για το επόμενο διάστημα.

Παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες, η 
ΠΣΟ έχει διανύσει μια διαδρομή πολύ σημα-
ντική και με τη δράση της παραμένει ο γνή-
σιος εκφραστής των συμφερόντων της εργα-
τικής τάξης. Οι αξίες της αλληλεγγύης και του 
διεθνισμού, που η ΠΣΟ διαχρονικά υπερασπί-
ζεται, σήμερα κερδίζουν έδαφος.

Η ΠΕΟ, εκπροσωπώντας την εργατική τάξη 
της Κύπρου, υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη 
της ΠΣΟ και συνεχίζει να διαδραματίζει μέχρι 
σήμερα πρωταγωνιστικό ρόλο. Η αντιπροσω-
πεία της ΠΕΟ θα δώσει δυναμικά το «παρών» 
της στο 18ο συνέδριο για να αποτελέσει την 
αφετηρία για νέους αγώνες. Θα στηρίξει την 
προσπάθεια για ενίσχυση της ΠΣΟ ως της διε-
θνούς συνδικαλιστικής δύναμης που αντιστέ-
κεται στην επέλαση του νεοφιλελευθερισμού, 
που πρωτοστατεί στους αγώνες των εργαζομέ-
νων για έναν κόσμο απαλλαγμένο από τους 
πολέμους και την κοινωνική αδικία και την 
εκμετάλλευση.

* Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων ΠΕΟ

Οι εξελίξεις στην Ουκρανία είναι καταιγι-
στικές. Από τη μια μέρα στην άλλη σημειώνο-
νται γεγονότα που πιθανόν να αλλάξουν την 
ιστορία της χώρας. Ο κόσμος παρακολουθεί 
με κομμένη την ανάσα, η πλειοψηφία όμως 
των μέσων ενημέρωσης δίδει μια μονόπλευρη 
πληροφόρηση -να μην πω παραπληροφόρη-
ση. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή (ΕΟΚΕ) συζήτησε δύο φορές το θέμα 
της Ουκρανίας, τη μια φορά μάλιστα στην 
παρουσία της τραγουδίστριας της Εurovision 
Ρουσλάνας, εγκρίνοντας εν μέσω χειροκρο-
τημάτων ένα μονόπλευρο ψήφισμα ενάντια 
στο καθεστώς Γιανούκοβιτς, ένα ψήφισμα 
που καταδίκαζε τη βία και στήριζε την αντι-
πολίτευση και την ευρωπαϊκή προοπτική της 
χώρας. Υπενθυμίζουμε ότι όλα άρχισαν με την 
άρνηση του Γιαννούκοβιτς να υπογράψει τη 
συμφωνία τελωνειακής ένωσης της χώρας 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση τον περασμένο 
Δεκέμβριο. Χιλιάδες διαδηλωτές οπαδοί της 
ευρωπαϊκής πορείας της χώρας βγήκαν στους 
δρόμους του Κιέβου για να διαμαρτυρηθούν 
ενάντια σε αυτή την απόφαση. Σε αυτούς πα-
ρεισέφρησαν και ακροδεξιές οργανώσεις που 
εκ των υστέρων φάνηκε πως κυριάρχησαν, 
χρησιμοποιώντας βία και καταλαμβάνοντας 
κυβερνητικά κτίρια. Άρχισε μια ένοπλη αντι-
παράθεση με την Αστυνομία, με αποτέλεσμα 
δεκάδες νεκρούς και από τις δύο πλευρές.

Από την πρώτη στιγμή που η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και οι ΗΠΑ επενέβησαν ανοικτά υπέρ 
της αντιπολίτευσης, η Ρωσία -που στην Ου-
κρανία έχει τεράστια οικονομικά συμφέροντα, 
ενώ στις ανατολικές περιοχές της χώρας επι-
κρατεί το ρώσικο στοιχείο- θορυβήθηκε έντο-

να και άρχισε τις δικές της παρεμβάσεις.
Τελικά επιτεύχθηκε μια συμφωνία μεταξύ 

του καθεστώτος και της αντιπολίτευσης για τη 
διενέργεια εκλογών και την αποχώρηση των 
διαδηλωτών από τα κυβερνητικά κτίρια και 
από την Πλατεία Μεϊντάν. Η συμφωνία αυτή 
ουδέποτε εφαρμόστηκε, αφού τα ακροδεξιά 
στοιχεία παρέμειναν στην πλατεία, απειλού-
σαν και ζητούσαν την άμεση παραίτηση της 
κυβέρνησης. Οι εξελίξεις που ακολούθησαν 
ήταν ραγδαίες.

Πραξικοπηματικά η αντιπολίτευση, εκμε-
ταλλευόμενη την κατάσταση και με τη σιωπη-
ρή ανοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επέβαλε 
μέσω του κοινοβουλίου την παραίτηση του 
Γιαννούκοβιτς και τη δημιουργία προσωρινής 
μεταβατικής κυβέρνησης.

Και η πρώτη ενέργεια αυτής της «κυβέρ-
νησης» ήταν η απελευθέρωση της πρώην 
πρωθυπουργού Τιμοσιένκο. Αν το καθεστώς 
Γιαννούκοβιτς σχετίζετο με τη διαφθορά και τη 
σπατάλη (και πιθανόν έτσι είναι), η κυβέρνηση 
της Τιμοσιένκο ήταν πρωταθλήτρια σ’ αυτόν 
τον τομέα, ενώ η ίδια σφετερίστηκε τεράστια 
περιουσία του Δημοσίου, με αποτέλεσμα να 
καταλήξει στη φυλακή. Τα επόμενα βήματα 
ήταν ακόμη πιο αντιδραστικά και προκλη-
τικά. Κατατέθηκαν νομοσχέδια για την απο-
ποινικοποίηση της ναζιστικής προπαγάνδας, 
θέτουν εκτός νόμου το κομμουνιστικό κόμμα 
της Ουκρανίας, καταργούν το δικαίωμα μειο-
νοτήτων να χρησιμοποιούν τη μητρική τους 
γλώσσα (δηλαδή απαγορεύονται τα Ρωσικά, 
τα Ρουμανικά, τα Ουγγρικά, τα Ελληνικά), ενώ 
οι δυνάμεις της Αστυνομίας αντικαθίστανται 
από άνδρες του ναζιστικού λεγόμενου «δεξιού 

τομέα».
Αυτή λοιπόν είναι η επανάσταση που υπο-

σχόταν η αντιπολίτευση. Αυτή είναι η νέα 
ευρωπαϊκή Ουκρανία που η Ε.Ε. έσπευσε 
να δώσει την υποστήριξή της. Αυτή είναι η 
δημοκρατία και ο σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Δεν αντιλαμβάνονται οι ηγέτες 
της Ε.Ε. ότι με αυτόν τον τρόπο οδηγούν τη 
χώρα στο διαμελισμό και την εμφύλια σύρ-
ραξη. Ήδη άρχισαν να διαφαίνονται αποσχι-
στικές τάσεις κυρίως από τους ρωσόφωνους 
της Κριμαίας. Γιατί η τεράστια αυτή χώρα των 
46 περίπου εκατομμυρίων δεν είναι μόνο το 
Κίεβο, απ’ όπου προβάλλοντο καθημερινά οι 
διαδηλώσεις, αλλά το Χάρκοβο, η Οδησσός, η 
Σεβαστούπολη, το Ντονέτσκ, μεγάλες πόλεις 
που βρίσκονται στην ανατολική Ουκρανία και 
έχουν ρωσόφωνους κατοίκους. Τι θα γίνει αν 
όλοι αυτοί εξεγερθούν ενάντια στην πραξικο-
πηματική κυβέρνηση;

Πρέπει λοιπόν να σταματήσουν οι έξωθεν 
παρεμβάσεις, να στηριχθεί το δικαίωμα του 
ουκρανικού λαού ελεύθερα να αποφασίσει 
για το μέλλον του και όχι να του υποδεικνύ-
ουν ποιο δρόμο να ακολουθήσει. Δυστυχώς, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, που έπρεπε να υπερασπί-
ζεται αρχές και αξίες, έχει μεγάλη ευθύνη για 
την κατάσταση που δημιουργήθηκε.

* Οικονομολόγος - Ερευνητής
Το κείμενο γράφτηκε σε ανύποπτο χρόνο, όταν άρχιζε η 
ουκρανική κρίση το 2014. Ήταν η παρέμβασή μου στην 

Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (ΕΟΚΕ), όπου δέχτηκα επίθεση από μέλη της 

Επιτροπής, κυρίως μελών από τις βαλτικές χώρες, ότι είμαι 
αντιευρωπαϊστής, φιλορώσος και άλλα πολλά, που καμία 

σχέση είχαν με την αλήθεια!

«Τα αναγραφόμενα από τους αρθρογράφους δεν εκφράζουν τις απόψεις της ΧΑΡΑΥΓΗΣ ή της Εκδοτικής Εταιρείας ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ ή του υπεύθυνου της στήλης. 

Οι αρθρογράφοι/επιστολογράφοι φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη των όσων γράφουν, τα οποία είναι δυνατό να μην περιέχουν την αλήθεια, όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια».

Παρακαλούμε τους επιστολογράφους και αρθρογράφους να περιορίζουν 

τα κείμενά τους, για τις μεν επιστολές μέχρι 400 λέξεις, για τα δε άρθρα μέχρι 600 λέξεις. 

Ποιος θέλει το διαμελισμό της Ουκρανίας;

18ο Συνέδριο ΠΣΟ: Αφετηρία για νέους αγώνες
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ΕΠΑΘΛΑ CYTAVISION ΙΣΠΑΝΙΑ ΑΕΛ ΑΕΚ

Κορυφαίοι Φαμπιάνο, Φρίντα.  
Η κορυφαία ενδεκάδα ΣΕΛ. 18

Ντέρμπι βαθμών και γοήτρου  
στη Σεβίλλη ΣΕΛ. 19

Έχει παιχνίδι πρωταθλήματος, αλλά 
το μυαλό είναι στο κύπελλο ΣΕΛ. 22

Υπάρχει πίστη και αισιοδοξία ότι 
μπορεί να κατακτήσει τον τίτλο ΣΕΛ. 22

ΕΙΠΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΤΑ «ΔΩΡΑ»

Ντέρμπι κορυφής
Απόλλωνας και Ανόρθωση 
διασταυρώνουν τα ξίφη 
τους σήμερα και αμφότερες 
οι ομάδες θέλουν το 
τρίποντο για τους δικούς 
τους λόγους. ΣΕΛ. 22

Πάφος... ΟΛΕ!
Το συγκρότημα του 
Μίλανιτς μπήκε για 
πρώτη φορά στην εξάδα 
με ανώδυνη ισοπαλία στο 
παιχνίδι με τον Άρη. ΣΕΛ. 20

Οι «γαλαζοκίτρινοι» εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρον τα λάθη της Ομόνοιας, συν την απώλεια δύο πέναλτι και 
επικράτησαν με 4-2. Εκτός εξάδας για πρώτη φορά οι «πράσινοι». ΣΕΛ. 21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ΑΠΟΛΛΩΝ 21 45

ΑΠΟΕΛ 22 39

ΑΝΟΡΘΩΣΗ 21 37

ΑΡΗΣ 22 36

ΑΕΚ 21 36

ΠΑΦΟΣ F.C. 22 34

ΟΜΟΝΟΙΑ 22 31

ΑΕΛ 21 25

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 21

ΔΟΞΑ 21 19

ΠΑΕΕΚ 21 15

ΕΘΝΙΚΟΣ 21 12

Πάφος F.C. - Άρης ............................. 1-1
Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ ............................. 2-4
Σήμερα
17:00 ΑΕΚ - ΑΕΛ (Primetel)
19:00 Απόλλων - Ανόρθωση 
(Cytavision)
Κυριακή 27 Φεβρουαρίου
16:00 Δόξα Κατωκοπιάς - ΠΑΕΕΚ 
(Cytavision)
19:00 Ολυμπιακός - Εθνικός Άχνας 
(Cytavision)

και πήρε το ντέρμπι το ΑΠΟΕΛ
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από την Κύπρο και τον κόσμο



ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 1

Ο θάνατός σου, η ζωή μου
Κάπως έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί 

το ντέρμπι της Αθήνας μεταξύ του Πα-
ναθηναϊκού και της ΑΕΚ στη Λεωφόρο 
για την 25η αγωνιστική της Σούπερ 
Λιγκ 1. «Πράσινοι» και «κιτρινόμαυροι» 
θέλουν οπωσδήποτε το τρίποντο. Ο Πα-
ναθηναϊκός είναι στην 4η θέση με 36 
βαθμούς, ενώ η ΑΕΚ 3η με 42.

Ίσως με δύο πολύ σημαντικές απου-
σίες στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα 
παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο πολύ 
σημαντικό ντέρμπι της Κυριακής με 
την ΑΕΚ. Όπως προκύπτει μέχρι στιγ-
μής, πολύ δύσκολα θα αγωνιστεί ο Βι-
γιαφάνιες. Επίσης, πολύ δύσκολα θα 
προλάβει να είναι έτοιμος ο Μαουρίσιο. 
Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού 
είναι: Διούδης, Σάντσες, Σένκεφελντ, 
Βέλεθ, Χουάνκαρ, Ρούμπεν, Γκατσίνο-
βιτς, Αλεξανδρόπουλος ή Βιγιαφάνιες, 
Αϊτόρ, Παλάσιος και Ιωαννίδης.

Αρκετές επιστροφές έχει η ΑΕΚ. 
Επανέρχονται Αραούχο, Σιμόες, Λιβάι. 
Εκτός μάχης είναι μόνο οι Στάνκοβιτς 
και Γαλανόπουλος. Ο Μοχαμάντι διεκ-
δικεί τη θέση του αριστερού μπακ από 
τον Χατζισαφί, ενώ στο κέντρο αναμέ-
νεται να επανέλθει ο Σιμόες αντί του 
Σάκχοφ και στην κορυφή της επίθεσης 
ο Αραούχο αντί του Ανσαριφάρντ. Από 
εκεί και πέρα, η επιστροφή του Μά-
νταλου τον βάζει στην εξίσωση για μια 
θέση πίσω από τον επιθετικό. Εκεί ου-
σιαστικά διεκδικούνται τρεις θέσεις από 
τέσσερις παίκτες, καθώς, πέραν του αρ-
χηγού της «Ένωσης», υποψήφιοι είναι 
οι Άμραμπατ, Τσούμπερ και Λιβάι Γκαρ-
σία. Σίγουροι θα πρέπει να θεωρούνται 
οι Τσιντώτας, Ρότα, Τζαβέλλας, Σιμάν-
σκι, Σιμόες, Άμραμπατ και Αραούχο. Το 
πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής της 
Σούπερ Λιγκ 1:
Σήμερα
17:15 Αστέρας Τρίπολης-Άρης
19:30 Παναιτωλικός-Βόλος ΝΠΣ
Αύριο
17:15 ΠΑΟΚ-Ιωνικός
19:30 Ολυμπιακός-ΟΦΗ
19:30 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ
Μεθαύριο
19:30 Απόλλων Σμύρνης-Ατρόμητος
19:30 ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΣ Λαμία
Βαθμολογία
1. Ολυμπιακός  ........... 23  .......... 59
2. ΠΑΟΚ  ....................... 23  .......... 48
3. AEK  ........................... 23  .......... 42
4. Παναθηναϊκός  ...... 24  .......... 36
5. ΠΑΣ Γιάννινα  ........ 24  .......... 36
6. Αστέρας  ................... 23  .......... 35
7. ΟΦΗ  .......................... 24  .......... 34
8. Άρης ........................... 24  .......... 33
9. Παναιτωλικός ........ 24  .......... 28
10. Βόλος  ..................... 23  .......... 28
11. Ιωνικός ................... 24  .......... 25
12. Λαμία  ..................... 24  .......... 18
13. Ατρόμητος  ............ 23  .......... 17
14. Απόλλων  .............. 24  .......... 13

Ξανά Φαμπιάνο, Φρίντα
Στην 49η Γιορτή των Αρίστων, που θα πραγ-

ματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου 2022 στο Δημοτικό 
Θέατρο Λευκωσίας, η Ένωση Αθλητικογράφων 
Κύπρου (ΕΑΚ) θα απονείμει για τρίτη χρονιά τα 
Ποδοσφαιρικά Έπαθλα Cytavision, με τη βρά-
βευση των Cytavision MVP Ποδοσφαιριστή και 
Cytavision MVP Ποδοσφαιρίστριας και την ανα-
κήρυξη της Κορυφαίας Ενδεκάδας για το 2021.

Για την ανάδειξη των κορυφαίων των τριών 
κατηγοριών λήφθηκε υπόψη κατά 50% η ψήφος 
των αθλητικών συντακτών και το υπόλοιπο πο-
σοστό (50%) από τους ιθύνοντες της εκπομπής 
Goal & Roll της Cytavision.

Στα πλαίσια των ποδοσφαιρικών επάθλων 
Cytavision, θα δοθεί επίσης το ιστορικό Χρυσό 
Παπούτσι της ΕΑΚ σε δύο ποδοσφαιριστές: τον 
Νίκολα Ντιγκινί του Απόλλωνα, ο οποίος με τα 
17 γκολ που πέτυχε ήταν πρώτος σκόρερ στο α’ 
γκρουπ τη σεζόν 2020-21 και τον Μπεράτ Σαντίκ 
που κέρδισε την πρωτιά στο β’ γκρουπ με τα 18 
γκολ που σκόραρε με τη φανέλα της Δόξας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Cytavision, διαχρο-
νικός Χρυσός Χορηγός της ΕΑΚ, αποτελεί «Χο-
ρηγός Ζωντανής Μετάδοσης» της Γιορτής, μιας 
και θα προβάλει για δεύτερη διαδοχική χρονιά τη 
σπουδαιότερη αθλητική εκδήλωση στην Κύπρο. 
Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να την παρακο-
λουθήσει από το κανάλι Cytavision Sports 1HD, 
την υπηρεσία CytavisionGo και την υπηρεσία 
Pay Per View (για όσους δεν είναι πελάτες της 
Cytavision). Γι’ άλλη μία χρονιά τόσο για το Έπα-
θλο Cytavision MVP Ποδοσφαιριστή όσο και για 
το Έπαθλο Cytavision MVP Ποδοσφαιρίστριας οι 
πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι, καθώς και τη φε-
τινή σεζόν ψηφίστηκαν Φαμπιάνο Ριμπέιρο και 
Κριστίνα Μαρί Φρίντα αντίστοιχα. Τόσο ο Βρα-

ζιλιάνος όσο και η Αμερικανίδα με κυπριακό 
διαβατήριο ήταν πρώτοι στις επιλογές τόσο των 
μελών της ΕΑΚ όσο και της Cytavision.

Ο τερματοφύλακας της Ομόνοιας, Φαμπιάνο 
Ριμπέιρο, αναδεικνύεται για δεύτερη σερί χρο-
νιάς ως ο Cytavision MVP Ποδοσφαιριστής. Είχε 
μεγάλο μερίδιο στην επιστροφή της Ομόνοιας 
στις κατακτήσεις πρωταθλήματος μετά από έντε-
κα χρόνια, ενώ είχε και μεγάλη συμβολή στην 
πρόκριση των «πρασίνων» στους ομίλους του 
UEFA Europa Conference League.

Η Κριστίνα Μαρί Φρίντα, διεθνής ποδοσφαι-
ρίστρια με την Εθνική Κύπρου, βραβεύεται ως 
Cytavision MVP Ποδοσφαιρίστρια για τρίτη δια-
δοχική χρονιά, δηλαδή από τον καιρό θέσπισης 
των συγκεκριμένων βραβείων. Πέρσι ήταν πρώ-

τη σκόρερ στο Πρωτάθλημα Γυναικών, πετυχαί-
νοντας 45 τέρματα με τη φανέλα της Απόλλων 
Ladies.

Χορηγοί και υποστηρικτές
Για να γίνει εφικτή η διοργάνωση της Γιορ-

τής Αρίστων, η ΕΑΚ ευχαριστεί τους χορηγούς 
και υποστηρικτές της για την πολύτιμή τους 
στήριξη. Τον Μέγα Χορηγό ΟΠΑΠ Κύπρου. Τις 
Cytavision, Unicars, Τράπεζα Κύπρου και τις 
CNP CYPRIALIFE, Hercules και Psaltis Auto 
Parts. «Χορηγός Ζωντανής Μετάδοσης» της 
49ης Γιορτής Αρίστων είναι η Χρυσός Χορηγός 
της ΕΑΚ, Cytavision. Την καταμέτρηση των ψή-
φων των Αρίστων πραγματοποίησε το Πανεπι-
στήμιο Λευκωσίας.

Στην κορυφαία ενδεκάδα του 2021 στα Ποδο-
σφαιρικά Έπαθλα Cytavision δεν υπάρχουν αρκε-
τές διαφοροποιήσεις από την προηγούμενη χρονιά. 
Συγκεκριμένα, επτά ποδοσφαιριστές ψηφίστηκαν 
για δεύτερη διαδοχική χρονιά στην ενδεκάδα της 
χρονιάς. Νέα πρόσωπα είναι οι Βαλεντίν Ρομπέρζ 
(Απόλλωνας), Κωστάκης Αρτυματάς (Ανόρθωση), 
Όνι Βαλακάρι (Πάφος) και Φώτης Παπουλλής (Ομό-
νοιας), ενώ δύο παίκτες ψηφίστηκαν και στις τρεις 
κορυφαίες ενδεκάδες των τελευταίων χρόνων. Πρό-
κειται για τους Γιόρντι Γκόμεθ (Ομόνοια) και Ιβάν 
Τρισκόφσκι (ΑΕΚ). Στη Cytavision Κορυφαία Ενδε-
κάδα για το 2021 υπάρχουν έξι εκπρόσωποι από 
την Ομόνοια, δύο από τον Απόλλωνα και ένας από 
Ανόρθωση, Πάφο και ΑΕΚ. Η βράβευση θα γίνει στη 
Γιορτή Αρίστων, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, 
στις 10 Μαρτίου. Στην Cytavision Κορυφαία Ενδε-
κάδα για το 2021 (σύστημα 4-3-3) ψηφίστηκαν οι:
•Τερματοφύλακας: Φαμπιάνο (Ομόνοια)
•Αμυντικοί: Άνταμ Λανγκ (Ομόνοια), Γιαν Λέτσιακς 
(Ομόνοια), Μίκαελ Λούφτνερ (Ομόνοια), Bαλεντίν 

Ρομπέρζ (Απόλλωνας)
•Μέσοι: Κωστάκης Αρτυματάς (Ανόρθωση), Όνι Βα-
λακάρι (Πάφος), Γιόρντι Γκόμεθ (Ομόνοια)
•Επιθετικοί: Φώτης Παπουλλής (Ομόνοια), Ιωάννης 
Πίττας (Απόλλωνας), Ιβάν Τρισκόφσκι (ΑΕΚ)
Από φέτος, η ΕΑΚ ανακοινώνει και τη δεύτερη κο-
ρυφαία ενδεκάδα του ημερολογιακού έτους 2021. 
Αυτή αποτελείται από τους:
•Τερματοφύλακας: Βάνα Άλβες (Άρης)
•Αμυντικοί: Πάουλους Αραγιούρι (Ανόρθωση), Αντρέ 
Τεϊσέιρα (ΑΕΛ), Γκόρντον Σίλντενφελντ (Άρης), Γιό-
σεφ Κβίντα (Πάφος FC)
•Μέσοι: Ίσραελ Κολ (Απόλλωνας), Ραφαήλ Μάμας 
(ΑΕΚ), Μαρίνος Τζιωνής (Ομόνοια)
•Επιθετικοί: Γκιόρκι Κβιλιτάια (ΑΠΟΕΛ), Αμρ Ουάρ-
ντα (Ανόρθωση), Νικολά Ντιγκινί (Απόλλωνας).
Η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ) θα απο-
νέμει τα Ποδοσφαιρικά Έπαθλα Cytavision στην 
49η Γιορτή των Αρίστων, η οποία θα πραγματοποι-
ηθεί στις 10 Μαρτίου 2022 στο Δημοτικό Θέατρο 
Λευκωσίας.

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

Στα μαλακά η Μπαρτσελόνα
Η Μπαρτσελόνα έπεσε στα μαλακά στη φάση των «16» του Γιουρόπα 

Λιγκ, καθώς θα αναμετρηθεί με τη Γαλατασαράι. Οι «μπλαουγκράνα» απέ-
κλεισαν τη Νάπολι στον προηγούμενο γύρο της διοργάνωσης. Από εκεί 

και πέρα, η πολυνίκης ομάδα του θεσμού, Σεβίλλη, θα αντι-
μετωπίσει τη Γουέστ Χαμ. Παράλληλα, η Αταλάντα που 
απέκλεισε τον Ολυμπιακό Πειραιώς θα κληθεί να αντι-
μετωπίσει την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Αναλυτικά όλα 
τα ζευγάρια των «16» του Γιουρόπα Λιγκ: Ρέι-
ντζερς-Ερυθρός Αστέρας, Μπράγκα-Μονακό, Πόρτο-

Λιόν, Αταλάντα-Μπάγερ Λεβερκούζεν, Σεβίλλη-Γουέστ 
Χαμ, Μπαρτσελόνα-Γαλατασαράι, Λειψία-Σπαρτάκ Μό-

σχας, Μπέτις-Άιντραχτ Φρανκφούρτης Τα πρώτα ματς θα πραγματοποι-
ηθούν στις 10 Μαρτίου, ενώ οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν μία εβδο-
μάδα αργότερα, στις 17 Μαρτίου. Επιπλέον, με τα υπάρχοντα δεδομένα, η 
αναμέτρηση Σπαρτάκ Μόσχας-Λειψία θα διεξαχθεί σε ουδέτερο έδαφος.

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΛΙΓΚ

Με τη Γάνδη ο ΠΑΟΚ
Τη Γάνδη θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στη φάση των «16» 

του Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου κλη-
ρώθηκε με την ομάδα του Βελγίου, η οποία τη φετινή σεζόν βρίσκεται 

στην 5η θέση του πρωταθλήματος έχοντας 43 γκολ 
υπέρ και 27 κατά. Σίγουρα το έργο του ΠΑΟΚ δεν 

θα είναι εύκολο, αλλά σίγουρα απέφυγε πιο δυνα-
τούς αντίπαλους στην κλήρωση. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι η πρώτη αναμέτρηση θα πραγματοποιη-
θεί στην Τούμπα στις 10 Μαρτίου. Τα ζευγάρια για 

τους «16» του Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ: Μαρσέ-
ιγ-Βασιλεία, Λέστερ-Ρεν, ΠΑΟΚ-Γάνδη, Φίτεσε-Ρόμα, 

Αϊντχόφεν-Κοπεγχάγη, Σλάβια Πράγας-Λίντσερ, Μπόντο/Γκλιμτ-Άλ-
κμααρ, Παρτίζαν-Φέγενορντ. Τα πρώτα ματς θα πραγματοποιηθούν 
στις 10 Μαρτίου, ενώ οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν μία εβδομά-
δα αργότερα, στις 17 Μαρτίου.

Cytavision: Η κορυφαία ενδεκάδα του 2021

Για 2η σερί χρονιά αναδείχτηκαν οι κορυφαίοι στα Έπαθλα Cytavision
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ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Ντέρμπι «μίσους» στη Σεβίλλη
Η Σεβίλλη «κόβεται» στα δύο και ετοιμάζεται 

για το μεγάλο ντέρμπι «μίσους» της πόλης. Σε-
βίλλη και Μπέτις διασταυρώνουν τα ξίφη τους 
στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν», στο πλαίσιο της 
26ης αγωνιστικής της Λα Λίγκα. Βαθμοί και 
γόητρο είναι το ζητούμενο και για τις δύο ομά-
δες. Η Σεβίλλη είναι 2η με 51 βαθμούς, ενώ η 
Μπέτις 3η με 46. Επίσης, το παιχνίδι στο «Καμπ 
Νόου» μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Αθλέ-
τικ Μπιλμπάο ξεχωρίζει ιδιαίτερα. Οι «μπλαου-
γκράνα» θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν σε 
τροχιά Τσάμπιονς Λιγκ. Τα «λιοντάρια» με νίκη 
θα μπουν στη διεκδίκηση ενός εισιτηρίου για το 
Τσάμπιονς Λιγκ. Η πρωτοπόρος της Λα Λίγκα, 
Ρεάλ Μαδρίτης, φιλοξενείται από τη Ράγιο Βα-
γεκάνο στο μαδριλένικο ντέρμπι της αγωνιστι-
κής. Τέλος, η πρωταθλήτρια Ατλέτικο Μαδρίτης 
υποδέχεται στο «Γουάντα Μετροπολιτάνο» τη 
Θέλτα.

Αγγλία: Έξοδος για Σίτι
Εκτός έδρας δοκιμασία περιλαμβάνει η 27η 

αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ για την πρωτα-
θλήτρια Μάντσεστερ Σίτι. Συγκεκριμένα, οι «πο-
λίτες» φιλοξενούνται στο «Γκούντισον Παρκ» 
από την Έβερτον. Η Σίτι είναι στην κορυφή 
της βαθμολογίας με 63 βαθμούς, τρεις περισ-
σότερους από τη Λίβερπουλ, η οποία αυτή την 
αγωνιστική δεν έχει αγώνα. Οι «κόκκινοι» θα 
αντιμετωπίσουν στον τελικό του Λιγκ Καπ την 
Τσέλσι.

Έτσι, οι πρωταθλητές έχουν την ευκαιρία να 
αυξήσουν τη διαφορά από τη Λίβερπουλ στους 
έξι, έστω και με αγώνα περισσότερο.

Από εκεί και πέρα, εύκολο θεωρητικά έργο 
αναμένεται να έχει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. 

Οι «κόκκινοι διαβόλοι» φιλοξενούν στο «Ολντ 
Τράφορντ» τη Γουότφορντ και θέλουν το τρίπο-
ντο, έτσι ώστε να παραμείνουν σε τροχιά Τσά-
μπιονς Λιγκ.

Επάνοδος στις νίκες είναι το ζητούμενο για 
Λιντς και Τότεναμ, οι οποίες αναμετριούνται 
στο «Έλαντ Ρόουντ». Τα «παγώνια» προέρχονται 
από τρεις σερί ήττες και άρχισαν να νιώθουν 
την «καυτή» ανάσα της ζώνης του υποβιβασμού. 
Τα «σπιρούνια», τα οποία προέρχονται από ήττα, 
τρέχουν να προλάβουν ένα εισιτήριο για το Τσά-
μπιονς Λιγκ.

Σπουδαίο παιχνίδι αναμένεται να γίνει στο 

Λονδίνο, εκεί όπου η Γουέστ Χαμ υποδέχεται τη 
Γουλβς. «Σφυριά» και «λύκοι» θέλουν τη νίκη, 
έτσι ώστε να παραμείνουν στη διεκδίκηση μιας 
θέσης για το Τσάμπιονς Λιγκ.

Γαλλία: Στόχος η επάνοδος
Επάνοδος στα νικηφόρα αποτελέσματα είναι 

το ζητούμενο για την Παρί Σεν Ζερμέν. Οι πρω-
τοπόροι της Λιγκ 1, Παριζιάνοι, υποδέχονται στο 
«Παρκ ντε Πρενς» τη Σεντ Ετιέν, στο πλαίσιο της 
26ης αγωνιστικής.

Εκτός έδρας με αντίπαλο την Τρουά δοκιμά-
ζεται η Μαρσέιγ. Η ομάδα της Μασσαλίας θέλει 

να επανέλθει στις νίκες, έτσι ώστε να παραμείνει 
σε τροχιά Τσάμπιονς Λιγκ.

Την έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ διεκδικούν, 
επίσης, Νις, Στρασβούργο και Μονακό. Στρα-
σβούργο και Νις αναμετριούνται μεταξύ τους σε 
ένα κρίσιμο ματς, ενώ οι Μονεγάσκοι υποδέχο-
νται τη Ρεμς στο «Λουί ΙΙ».

Γερμανία: Τεστ για Μπάγερ
Δυνατό τεστ περιλαμβάνει η 24η αγωνιστι-

κή της Μπουντεσλίγκα για την πρωταθλήτρια 
Μπάγερν Μονάχου. Η πρωτοπόρος της βαθ-
μολογίας φιλοξενείται από την Άιντραχτ στη 
Φρανκφούρτη. Στο δρόμο των νικών θέλει να 
παραμείνει η Μπορούσια Ντόρτμουντ, έτσι ώστε 
να ελπίζει στη διεκδίκηση του τίτλου. Οι Βεστφα-
λοί φιλοξενούνται από την Άουγκσμπουργκ.

Μάχη για έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ δίνουν 
Μπάγερ Λεβερκούζεν και Λειψία. Η ομάδα του 
Λεβερκούζεν υποδέχεται στην «ΜπάιΑρίνα» την 
Αρμίνια Μπίλεφελντ, ενώ οι «ταύροι» δοκιμάζο-
νται εκτός έδρας με την Μπόχουμ.

Ιταλία: Τα φώτα στη Ρώμη
Το παιχνίδι Λάτσιο – Νάπολι στο «Ολίμπικο»  

της Ρώμης ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 
27ης αγωνιστικής της Σέριε Α. Οι «παρτενοπέι» 
διεκδικούν τον τίτλο, ενώ οι «λατσιάλι» δίνουν 
μάχη για έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ διεκδικούν επίσης 
Γουβέντους, Αταλάντα, Φιορεντίνα και Ρόμα.

Η «Γιούβε» φιλοξενείται από την Έμπολι, ενώ 
η Αταλάντα υποδέχεται τη Σαμπντόρια. Ρόμα 
και Φιορεντίνα φιλοξενούνται από Σπέτσια και 
Σασουόλο αντίστοιχα.

Χρίστος Τζιοβάνης

Βαθμοί και γόητρο είναι το ζητούμενο και για τις δύο ομάδες της Σεβίλλης στη μεταξύ τους αναμέτρηση στο «Ραμόν 
Σάντσεθ Πιθχουάν». 

Σήμερα 26/2
Λιντς-Τότεναμ (14:30)
Κρίσταλ Πάλας-Μπέρνλι (17:00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουότ-
φορντ (17:00)
Μπράιτον-Άστον Βίλα (17:00)
Μπρέντφορντ-Νιούκαστλ (17:00)
Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)
Αύριο 27/2
Γουέστ Χαμ-Γουλβς (16:00)
Τσέλσι-Λέστερ (αναβολή)

Σήμερα 26/2
Μαγιόρκα-Βαλένθια (15:00)
Χετάφε-Αλαβές (17:15)
Ράγιο Βαγιεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης 
(19:30)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Θέλτα (22:00)
Αύριο 27/2
Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ (15:00)
Σεβίλλη-Μπέτις (17:15)
Σοσιεδάδ-Οσασούνα (19:30)
Μπαρτσελόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 
(22:00)
Δευτέρα 28/2
Γρανάδα-Κάντιθ (22:00)

Σήμερα 26/2
Σαλερνιτάνα-Μπολόνια 16:00
Έμπολι-Γιουβέντους 19:00
Σασουόλο-Φιορεντίνα 21:45
Αύριο 27/2
Τορίνο-Κάλιαρι 13:30
Βερόνα-Βενέτσια 16:00
Σπέτσια-Ρόμα 19:00
Λάτσιο-Νάπολι 21:45
Δευτέρα 28/2
Αταλάντα-Σαμπντόρια 21:45

Σήμερα 26/02
Μπάγερ Λεβερκούζεν-Αρμίνια Μπί-
λεφελντ (16:30)
Ούνιον Βερολίνου-Μάιντς (16:30)
Γκλάντμπαχ-Βόλφσμπουργκ (16:30)
Φράιμπουργκ-Χέρτα Βερολίνου 
(16:30)
Γκρόιτερ Φιρτ-Κολωνία (16:30)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μπάγερν 
Μονάχου (19:30)
Αύριο 27/02
Μπόχουμ-Λειψία (16:30)
Άουγκσμπουργκ-Μπορούσια Ντόρ-
τμουντ (18:30)

Σήμερα 26/02
Στρασβούργο-Νις (18:00)
Παρί Σεν Ζερμέν-Σεντ Ετιέν (22:00)
Αύριο 27/02
Μονακό-Ρεμς (14:00)
Ανζέ-Λανς (16:00)
Μπρεστ-Λοριάν (16:00)
Κλερμόν-Μπορντό (16:00)
Μετς-Ναντ (16:00)
Τρουά-Μαρσέιγ (18:05)
Λιόν-Λιλ (21:45)
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Πάφος F.C. και Άρης έμειναν στην 
ισοπαλία 1-1 στο «Στέλιος Κυριακίδης» 
και στο φινάλε πανηγύρισαν και οι δύο 
ομάδες, αφού η γηπεδούχος εξασφάλι-
σε την ιστορική είσοδό της στην πρώ-
τη εξάδα. Πάντως, το αποτέλεσμα δεν 
καθόρισε την τύχη της Πάφου, αφού 
η Ομόνοια έχασε από το ΑΠΟΕΛ στο 
ντέρμπι (4-2). Έτσι έμεινε στην 6η θέση 
με 34 βαθμούς, ενώ η «ελαφρά ταξιαρ-

χία» ανήλθε στην 4η (36), λόγω του ότι 
υπερτερεί στην ισοβαθμία της ΑΕΚ και 
περιμένει το αποτέλεσμα των «πρασι-
νοκίτρινων» στο σημερινό παιχνίδι με 
την ΑΕΛ.

Το παιχνίδι ήταν καλό κυρίως στο 
β’ ημίχρονο, παρότι διεξάχθηκε κάτω 
από αντίξοες συνθήκες, με δυνατή 
βροχή στη μεγαλύτερη διάρκεια του 
90λεπτου. Ο Άρης προηγήθηκε στο 
ημίχρονο με πέναλτι του Σικόρσκι 
(31’), όμως ο Αλ Γκαντιουί ισοφάρισε 
(75’) και απένειμε δικαιοσύνη, αφού 
η παφιακή ομάδα πίεσε έντονα και 
έφτιαξε κλασικές ευκαιρίες στο β’ μέ-
ρος.

Η λεμεσιανή ομάδα προσπάθησε να 
αιφνιδιάσει στο ξεκίνημα της αναμέ-
τρησης, όμως με την πάροδο του χρό-
νου η γηπεδούχος ανέλαβε την πρω-
τοβουλία των κινήσεων. Οι παίκτες 
του Ντάρκο Μίλανιτς κυριάρχησαν 
στη μεσαία γραμμή, είχαν κατοχή της 
μπάλας και πίεζαν με στόχο το γκολ. 
Δημιούργησαν, μάλιστα, μερικές καλές 
προϋποθέσεις, με αποκορύφωμα το 
πλασέ του Πάντσεον που σταμάτησε ο 
Μπρόρσον προ της γραμμής (28’).

Κόντρα στη ροή του αγώνα και 
σε ανύποπτο χρόνο ο Άρης άνοιξε το 
σκορ. Στο 29’ ο Ρονκάλια έκανε σέντρα 
και η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Πά-
ντσεον. Ο διαιτητής κλήθηκε από το 
VAR να εξετάσει τη φάση και έδειξε 
την «άσπρη βούλα», με τον Σικόρσκι 
να ευστοχεί για το 1-0 (31’).

Μέχρι το τέλος του ημιχρόνου η 

παφιακή ομάδα είχε φλύαρη υπεροχή 
και δεν απείλησε ουσιαστικά την εστία 
του Βανά Άλβες. Στις καθυστερήσεις οι 
γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι για χέρι 
του Μπρόρσον, όμως διαιτητής και 
VAR είχαν αντίθετη άποψη, σε φάση 
που δεν ξεκαθάρισε από τον τηλεο-
πτικά φακό. Η επανάληψη άρχισε με 
κλασική ευκαιρία για τους φιλοξενού-
μενους, όταν ο Πακέ έβγαλε μόνο τον 

Μπράουν, ο οποίος προσπάθησε να 
«κρεμάσει» τον Ρούντκο, όμως ο Ταλίς 
έδιωξε την μπάλα. Οι παίκτες του Άρη 
διαμαρτυρήθηκαν για τέρμα, όμως 
σύμφωνα με το VAR η μπάλα δεν πέ-
ρασε τη γραμμή.

Σταδιακά η Πάφος F.C. ενέτεινε τις 

προσπάθειές της και έγινε πιο απαιτη-
τική, με επακόλουθο να χάσει δύο κλα-
σικές ευκαιρίες σε ένα δίλεπτο. Αρχικά 
ο Τόμετσακ είδε την μπάλα να σταματά 
στο δεξί δοκάρι σε δυνατό σουτ, αφού 
την άγγιξε ελαφρά ο Άλβες (61’) και 
ακολούθως ο τερματοφύλακας του 
Άρη πραγματοποίησε σωτήρια επέμ-
βαση σε σουτ του Ταλίς.

Η επιμονή των γηπεδούχων επι-
βραβεύθηκε στο 75ο λεπτό, όταν ο 
Αλ Γκαντιουί, που μπήκε στον αγώνα 
ως αλλαγή, ισοφάρισε με καρφωτή 
κεφαλιά. Τρία λεπτά αργότερα ο ίδιος 
παίκτης έχασε κλασική ευκαιρία όταν 
βρέθηκε μόνος και έκανε το πλασέ, 
όμως ο Άλβες έδιωξε την μπάλα με το 
πόδι. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε χωρίς 
άλλη αξιόλογη φάση με εκατέρωθεν 
πανηγυρισμούς.

Γιώργος Χατζηαντώνης
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Η πιο γλυκιά ισοπαλία!

| ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΑΦΟΣ F.C.:
Ρούντκο, Τόμετσακ, 
Παλάσιος, Κβίντα, 
Ζ. Αουρέλιο (46’ 

Ταλίς), Χότσκο (46’ 
Αλ Γκαντιουί), Φουρ, 

Πάνιτς, Πάντσεον, 
Ζάιρο, Σεμέδο.
Σκόρερ: 75’ Αλ 

Γκαντιουί
Κίτρινες: Πάντσεον, 

Πάνιτς (9η)
Κόκκινες: -

Διαιτητές: Μάριος 
Χριστοφόρου (Νίκος 
Εγγλέζου, Κυριάκος 
Σωκράτους), VAR: 

Ρουίβο Περέιρα 
Κλαούντιο Φιλίπε, 

AVAR: Μάριος 
Καλογήρου.

ΑΡΗΣ:
Βανά Άλβες, 

Γιαγκό, Μπρόρσον, 
Σίλντεφελντ, 

Ρονκάλια (78’ 
Μουσούντα), 

Μπράουν (59’ 
Σιμιόν), Γιαμπλόνσκι, 

Σπόλιαριτς (53’ 
Στεπίνσκι), Μπογκνάρ 

(46’ Μπαμπίκα), 
Πακέ, Σικόρσκι (78’ 

Ματθαίου).
Σκόρερ: 31’ πεν. 

Σικόρσκι
Κίτρινες: Μπράουν, 

Ρονκάλια, Μουσούντα
Κόκκινες: -

ΛΙΑΣΟΣ ΛΟΥΚΑ:
«Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ξεκινήσαμε καλά, προηγηθήκαμε, είχαμε ευ-

καιρίες και δεν κινδυνέψαμε καθόλου. Στην επανάληψη ήταν λογικό η Πάφος 
να πιέσει. Προσπαθήσαμε να παίξουμε με αντεπιθέσεις, όμως δεν τα καταφέρα-
με. Όταν η Πάφος σκόραρε βρήκε ευκαιρίες, όμως είχαμε σε πολύ καλή βραδιά 
τον Άλβες. Συγχαρητήρια στην Πάφο που κατάφερε να μπει στην εξάδα. Θεωρώ 
δίκαιο το αποτέλεσμα και πάμε παρακάτω. Τα παιχνίδια που ακολουθούν δεν 
είναι για διασκέδαση. Έχουμε στόχους και θα συνεχίσουμε».

ΝΤΑΡΚΟ ΜΙΛΑΝΙΤΣ:
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπήκαμε στην πρώτη εξάδα. Κάναμε πολύ 

καλή δουλειά τους τελευταίους μήνες και το αξίζαμε. Είμαι πολύ περήφανος 
που δουλεύω με αυτά τα παιδιά και έχω την ανάγκη να πω ότι ήταν πολύ ση-
μαντικό για όλους. Όταν πετύχεις ένα στόχο πρέπει να πας στον επόμενο και 
θέλουμε να τερματίσουμε πιο ψηλά από την 6η θέση. Έχουμε την ποιότητα και 
την ενέργεια για να το κάνουμε αυτό».

10’
Σε διαγώνιο σουτ του Ζάιρο μέσα από 
την περιοχή η μπάλα έφυγε έξω.

14’
Ο Αουρέλιο ολοκλήρωσε με άστοχο 
σουτ έξω από την περιοχή μία ατομική 
ενέργεια.

28’
Μετά από λάθος του Άλβες ο Πάντσεον 
έκανε πλασέ μέσα από την περιοχή, 
όμως ο Μπρόρσον έδιωξε την μπάλα 
προ της γραμμής.

29’
Ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι για 
χέρι του Πάντσεον σε σέντρα του 
Ρονκάλια, αφού η φάση εξετάστηκε 
από το VAR.

31’
ΓΚΟΛ: Ο Σικόρσκι ευστόχησε από τα 11 
βήματα και άνοιξε το σκορ.

48’
Ο Μπράουν βρέθηκε μόνος και έκανε 
ψηλοκρεμαστό πλασέ, όμως ο Ταλίς 
έδιωξε την μπάλα πάνω στη γραμμή.

61’
Σε βολέ του Τόμετσακ ο Άλβες άγγιξε 
την μπάλα που σταμάτησε στο δεξί 
δοκάρι.

62’
Ο Άλβες έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ 
μετά από συρτό σουτ του Ταλίς.

75’
ΓΚΟΛ: Μετά από σέντρα του Τόμετσακ 
ο Αλ Γκαντιουί με καρφωτή κεφαλιά 
έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

77’
Ο Σεμέδο αστόχησε σε σουτ από 
πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή.

78’
Ο Αλ Γκαντιουί έφυγε μόνος και έκανε 
το πλασέ, όμως Άλβες έδιωξε με το 
πόδι.

Η ΠΑΦΟΣ ΜΠΗΚΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΔΑ

l l l

ΠΑΦΟΣ F.C. - ΑΡΗΣ 1-1



Το ντέρμπι «αιωνίων» της 22ης και τελευ-
ταίας αγωνιστικής της α’ φάσης του πρωτα-
θλήματος βάφτηκε «γαλαζοκίτρινο». Το ΑΠΟΕΛ 
εκμεταλλευόμενο όλα τα λάθη και τις αμυντικές 
αδράνειες της Ομόνοιας επικράτησε όπως και 
στον πρώτο φετινό αγώνα των δύο ομάδων με 
4-2, επέστρεψε στις επιτυχίες, ανέβηκε στη 2η 
θέση της βαθμολογίας και μείωσε στους έξι βαθ-
μούς τη διαφορά από την κορυφή. Έτσι, περι-
μένει το σημερινό ντέρμπι στο Τσίρειο ανάμεσα 
στον πρωτοπόρο Απόλλωνα και την 3η Ανόρθω-
ση για να δει σε ποια θέση θα βρίσκεται με την 
έναρξη των πλέι οφ. Για τους «πράσινους» αυτή 
η ήττα είναι καταδικαστική, αφού τους κρατά για 
πρώτη φορά από τη σεζόν που θεσπίστηκαν τα 
πλέι οφ (2007-08) εκτός του γκρουπ του τίτλου, 
καθώς επίσης και των ευρωπαϊκών εισιτηρίων 
μέσω του πρωταθλήματος. Μία σεζόν που κα-
ταγράφεται για την Ομόνοια -από αγωνιστικής 
πλευράς πάντα- ως μια από τις χειρότερες της 
ιστορίας της, αφού στην καλύτερη των περιπτώ-
σεων θα τερματίσει στην 7η θέση που είναι και η 
χειρότερη που κατέλαβε ποτέ στα χρονικά (σεζόν 
1953-54).

Το παιχνίδι επιφύλασσε πολλές συγκινή-
σεις, όπως μαρτυρά το σκορ και η εξέλιξή του. 
Η Ομόνοια ήταν καλύτερη μέχρι το προβάδισμα 

του ΑΠΟΕΛ με τον Κβιλιτάια (19’), γκολ που 
προήλθε μετά από σοβαρό λάθος του Σέχου. Η 
συγκεκριμένη φάση επηρέασε ψυχολογικά κυ-
ρίως τους παίκτες του Μπεργκ που... καταρρα-
κώθηκαν λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου όταν 
δεν αξιοποίησαν με τον Μποτεάκ το πέναλτι 
που κέρδισαν. Η συγκεκριμένη φάση ήταν και 
το «κλειδί» όλου του αγώνα, καθώς οι «πράσι-
νοι» ήταν αναγκασμένοι να ανοιχτούν για να 
φτάσουν στην ανατροπή. Τα πράγματα έγιναν 
ακόμη πιο δύσκολα γι’ αυτούς με το ξεκίνημα 
του δευτέρου 45λεπτου, όταν το ΑΠΟΕΛ σκόρα-
ρε νωρίς με τον Ντε Βινσέντι (48’). Ακολούθησε 

ακόμη ένα γκολ με πέναλτι του Κβιλιτάια που 
αρχικά νικήθηκε από τον Φαμπιάνο όμως δόθη-
κε επανάληψη και ήταν εύστοχος στη δεύτερή 
του προσπάθεια (55’). 

Η Ομόνοια μείωσε με τον Ντίσκερουντ (60’), 
αλλά δέχθηκε και τέταρτο γκολ από τον Σόουζα 
(69’). Το μόνο που κατάφεραν ήταν οι «πράσινοι» 
ήταν να μειώσουν με τον Κακουλλή (79’), ενώ 
έχασαν ακόμη ένα πέναλτι λίγο πριν το φινάλε 
με τον Ασάντε (δοκάρι), με τον Σέχου να σκορά-
ρει στην επαναφορά, αλλά το γκολ ακυρώθηκε 
καθώς ο Νιγηριανός εισήλθε στην περιοχή πριν 
την εκτέλεση του πέναλτι.

ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

«Χτυπούσε» στο ψαχνό το ΑΠΟΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ:
Φαμπιάνο, Σέχου, 

Γιούστε, Χούμποτσαν, 
Λέτσιακς, Μπασιρού, 
Ντίσκερουντ, Λοΐζου, 

Μποτεάκ (81’ 
Ζαχαρίου), Λοβέρα (81’ 

Ασάντε), Μάταβζ (58’ 
Κακουλλής).
Σκόρερ: 60’ 

Ντίσκερουντ, 79’ 
Κακουλλής

Κίτρινες: Λέτσιακς (3η), 
Μποτεάκ (3η), Ζαχαρίου

Κόκκινες: -
Διαιτητές: Γιώργος 
Νικολάου (Μιχάλης 
Σωτηρίου, Όμηρος 

Τζιωρτζής), VAR: Λούκα 
Παϊρέτο. AVAR: Πέτρος 

Πέτρου.

ΑΠΟΕΛ:
Σκουφέτ, Πέδρο, 
Καρώ, Βινίσιους, 

Γουίλερ, Σόουζα, Σαρφό 
(90’+4’ Γαβριήλ), 

Ντε Βινσέντι (90’+4’ 
Έσελινκ), Εντογκαλά 
(85’ Πολυκάρπου), 

Νατέλ, Κβιλιτάια (67’ 
Θεοδώρου).

Σκόρερ: 19’, 55’ πεν. 
Κβιλιτάια, 48’ Ντε 

Βινσέντι, 69’ Σόουζα
Κίτρινες: Βινίσιους (6η), 
Γουίλερ, Κβιλιτάια, Ντε 
Βινσέντι (3η), Νατέλ 

(6η)
Κόκκινες: -

17’
Μετά από πάσα του Μποτεάκ ο Λοΐζου 
πλάσαρε, όμως ο Σκουφέτ έδιωξε με τα 
πόδια.

19’
ΓΚΟΛ: Μετά από λάθος του Σέχου ο 
Κβιλιτάια έκανε το μπάσιμο και με πλασέ 
άνοιξε το σκορ.

37’
Σε σπρώξιμο του Λοΐζου από τον Βινίσιους 
ο διαιτητής έδειξε «παίζετε», όμως κλήθηκε 
από το VAR να δει τη φάση και καταλόγισε 
πέναλτι.

41’
Ο Σκουφέτ έπεσε στην αριστερή του πλευρά 
και απέκρουσε την εκτέλεση του Μποτεάκ.

48’
ΓΚΟΛ: Ο Σαρφό βρήκε με κάθετη πάσα τον 
Ντε Βινσέντι, ο οποίος με πλασέ σημείωσε 
το 2-0.

52’
Πέναλτι για τον ΑΠΟΕΛ σε μαρκάρισμα 
του Κβιλιτάια από τον Φαμπιάνο. Στις 
επαναληπτικές προβολές δεν φάνηκε 
κάτι, όμως ο VARίστας συμφώνησε με τον 
διαιτητή.

55’
ΓΚΟΛ: Ο Φαμπιάνο απέκρουσε την 
εκτέλεση του Κβιλιτάια, όμως η φάση 
εξετάστηκε και δόθηκε επανάληψη. Ο 
Γεωργιανός ευστόχησε σε δεύτερο χρόνο 
για το 3-0.

60’
ΓΚΟΛ: Μετά από «σκαφτή» πάσα του 
Μποτεάκ ο Ντίσκερουντ βρήκε στόχο με 
πλασέ στην κίνηση.

69’
ΓΚΟΛ: Ο Εντογκαλά έστρωσε στον Σόουζα, 
ο οποίος σκόραρε με σουτ.

79’
ΓΚΟΛ: Μετά από σέντρα του Μποτεάκ ο 
Κακουλλής μείωσε με κοντινό σουτ.

87’
Πέναλτι για την Ομόνοια σε ανατροπή του 
Κακουλλή από τον Σόουζα.

88’
Ο Ασάντε έστειλε την μπάλα στο δεξί 
δοκάρι και ο Σέχου πήρε το «ριμπάουντ» 
και σκόραρε, όμως το γκολ ακυρώθηκε 
καθώς εισήλθε στην περιοχή κατά την 
εκτέλεση.

ΕΚΤΟΣ ΕΞΑΔΑΣ ΜΕ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΔΥΟ ΧΑΜΕΝΑ ΠΕΝΑΛΤΙ ΤΟ «ΤΡΙΦΥΛΛΙ»

ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΠΟΕΛ 2-4

ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ:
«Έγινε πολύ καλό παιχνίδι και η νίκη μας 

ήταν δίκαιη, γιατί ήμασταν καλύτεροι από τον 
αντίπαλο. Από δω και πέρα όλοι οι αγώνες 
είναι τελικοί και πρέπει να παίρνουμε τους 
βαθμούς. Είναι τρεις βαθμοί για μας και τίποτα 
περισσότερο. Πρέπει να αποφύγουμε κάποια 
λάθη και ευτυχώς σήμερα (σ.σ. χθες) δεν τα 
πληρώσαμε. Οι παίκτες κέρδισαν δύο μέρες 
ρεπό».

ΧΕΝΙΝΓΚ ΜΠΕΡΓΚ:
«Δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε. Έγι-

ναν πολλά πράγματα που δεν είναι φυσιολο-
γικά. Δεν σκοράραμε δύο πέναλτι, δεχθήκαμε 
δύο γκολ με τον τρόπο που τα δεχθήκαμε και 
έτσι είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις. Δεν 
πιστεύω ότι έκανε πέναλτι ο Φαμπιάνο. Έγι-
ναν παράξενα πράγματα από τον διαιτητή, 
δεν καταλαβαίνω τα πέντε λεπτά καθυστερή-
σεις».
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ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Μόνο νίκη
Η Ανόρθωση ταξιδεύει σήμερα στη Λε-

μεσό για ν’ αντιμετωπίσει τον πρωτοπόρο 
Απόλλωνα έχοντας στο μυαλό μόνο πώς θα 
κερδίσει. Ενδεχόμενο τρίποντο θα μειώσει 
τη μεταξύ τους διαφορά στους πέντε βαθ-
μούς και γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι στα 
πλέι οφ θα είναι διαφορετικά τα πράγμα-
τα. Από την άλλη αν χάσει η προσφυγική 
ομάδα, η διαφορά θα πάει στους έντεκα 
βαθμούς και ο στόχος για κατάκτηση του 
τίτλου θα ξεθωριάσει. Τα δεδομένα λοιπόν 
είναι απλά για την ομάδα του Τιμούρ Κε-
τσπάγια που το τελευταίο διάστημα βρίσκε-
ται σε ανοδική πορεία. Η νίκη επί του ΑΠΟ-
ΕΛ στον προηγούμενο αγώνα έχει ανεβάσει 
την ψυχολογία των παικτών στο έπακρον 
και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Γεωργι-
ανός τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του 
για το σημερινό κρίσιμο ντέρμπι τέσσερις 
ποδοσφαιριστές. Πρόβλημα της τελευταί-
ας στιγμής προέκυψε με τον Βερχόβετς, ο 
οποίος τραυματίστηκε στην προπόνηση της 
περασμένης Πέμπτης και θα είναι σημαντι-
κή απουσία. Θυμίζουμε ότι εκτός πλάνων 
είναι οι Ρισβάνης, Κορρέα και Ντέλετιτς.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

Οι ορισμοί
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε χθες τους διαιτητές 

των αγώνων που θα διεξαχθούν σήμερα 
και αύριο στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστι-
κής. Στο ντέρμπι κορυφής θα έχει την ευ-
θύνη ο Βασίλης Δημητρίου και στο VAR θα 
είναι ο Ιταλός Λούκα Παϊρέτο. Στην «Αρέ-
να» την ευθύνη θα έχει ο Λούκας Σωτηρί-
ου.

ΑΕΚ - ΑΕΛ: Λούκας Σωτηρίου (Μάριος 
Δημητριάδης, Στέφανος Αναστασίου), VAR: 
Μάριος Χριστοφόρου, AVAR: Μιχάλης Σω-
τηρίου.

Απόλλων - Ανόρθωση: Βασίλης Δημη-
τρίου (Μάριος Καλογήρου, Παύλος Γεωρ-
γίου), VAR: Luca Pairetto, AVAR: Όμηρος 
Τζιωρτζής.

Δόξα - ΠΑΕΕΚ: Νικόλας Νεοκλέους 
(Ιωάννης Λαζάρου, Ξένια Ηροδότου), VAR: 
Λούκας Σωτηρίου, AVAR: Μάριος Δημητρι-
άδης

Ολυμπιακός - Εθνικός: Κωνσταντίνος 
Φωτίου (Μιχάλης Μαρίνου, Αδάμος Βα-
σιλείου), VAR: Βασίλης Δημητρίου, AVAR: 
Νικόλας Εγγλέζου.

Το μυαλό είναι στο κύπελλο
Η ΑΕΛ αντιμετωπίζει σήμερα την ΑΕΚ στη 

Λάρνακα και θέλει τη νίκη για ψυχολογικούς 
κυρίως λόγους με δεδομένο ότι το παιχνίδι 
της χρονιάς είναι την ερχόμενη Τετάρτη και 
αφορά τον επαναληπτικό του κυπέλλου με 
τον Απόλλωνα. 

Είναι γνωστά τα δεδομένα για τη λεμε-
σιανή ομάδα η οποία θα αγωνίζεται στο β’ 
γκρουπ και έτσι μοναδικός τρόπος για να 
διακριθεί φέτος είναι μέσω του κυπέλλου. 
Σαφώς και στη σημερινή αναμέτρηση δεν θα 
είναι αδιάφορη, αλλά τα δεδομένα είναι όπως 
τα αναφέραμε πιο πάνω.

Ο Σάββας Παντελίδης προετοίμασε την 
ομάδα για τη σημερινή αναμέτρηση έχοντας 
σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές στη διά-
θεσή του. Απόντες θα είναι οι Μηνάς Αντω-
νίου και Βασίλης Παπαφώτης. Ο Ελλαδίτης 
προπονητής είναι άγνωστο το πώς θα πα-
ρατάξει την ομάδα στη σημερινή αναμέτρη-
ση καθώς θα θέλει λογικά να προφυλάξει 
κάποιους παίκτες που θα τους έχει απόλυτη 
ανάγκη την ερχόμενη Τετάρτη. Από την άλλη 
όμως θα συμπληρωθούν σχεδόν δέκα ημέρες 
από την προηγούμενη αγωνιστική υποχρέω-
ση που είχε η ομάδα, έτσι λοιπόν θα πρέπει να 
προσμετρήσει αρκετά πράγματα σε ό,τι αφορά 
την αγωνιστική κατάσταση των παικτών. Όλα 
είναι ρευστά λοιπόν για την ενδεκάδα που θα 
επιλεγεί σήμερα από τον Ελλαδίτη προπονη-
τή. Αλλαγές σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα 
απέναντι στην ΠΑΕΕΚ είναι δεδομένο ότι θα 
προκύψουν. 

Παπαδόπουλος: «Θα είμαστε έτοιμοι»
Τη σιγουριά του ότι η ομάδα θα είναι έτοι-

μη στον σημερινό αγώνα με την ΑΕΚ, εξέφρα-
σε μέσω δηλώσεών του στο επίσημο κανάλι 
της ΑΕΛ ο βοηθός προπονητής της ομάδας, 
Δημήτρης Παπαδόπουλος.

«Πρώτη φορά έχουμε όλους τους παίκτες 

διαθέσιμους. Έχουμε προετοιμαστεί καλά για 
αυτό το ματς έχουμε αναλύσει καλά τον αντί-
παλο και θα παρουσιαστούμε έτοιμοι. Θα δι-
εκδικήσουμε τη νίκη για να είμαστε και στο 
επόμενο ματς με καλύτερη ψυχολογία. Θέ-
λουμε τον κόσμο να έρχεται στο γήπεδο και 
να εκφράζει τις απόψεις του. Η κάθε κριτική 
είναι δεκτή και αυτό είναι που κάνει μια ομά-
δα πιο δυνατή, αυτό βελτιώνει την ομάδα, θέ-
λουμε τον κόσμο να μας στηρίξει».

Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε 
και στην παρουσία του ιδίου, αλλά και τους 
υπόλοιπου προπονητικού επιτελείου στην 
ΑΕΛ αναφέροντας ότι «είναι ανταγωνιστικό 
το πρωτάθλημα, μου αρέσει που διεκδικούν 
πολλές ομάδες τις ψηλές θέσεις. Είμαστε εδώ 

2,5 μήνες, προσπαθήσαμε να αλλάξουμε κά-
ποια πράγματα, το κλίμα της ομάδας είναι 
καλό, σίγουρα δεν έχουμε πετύχει αυτό που 
έθεσε η ομάδα στην αρχή της χρονιάς, εμείς 
ήρθαμε στα μέσα, έχουμε αλλάξει κάποια 
πράγματα και νομίζω αυτό φαίνεται. Αλλά-
ξαμε το σύστημα και τον τρόπο παιχνιδιού, 
έχουμε αλλάξει την ένταση της προπόνησης 
και έχουμε δώσει ένταση στο παιχνίδι μας. 
Έχουμε πολύ καλά παιχνίδια πρώτου ημιχρό-
νου. Θα πρέπει να διαχειριστούμε καλύτερα 
την απόδοση των ποδοσφαιριστών μετά το 
60’. Για να το διαχειριστούμε αυτό θα πρέπει 
να δουλέψουμε με τους ποδοσφαιριστές με 
την πνευματική τους ετοιμότητα, να έχουν 
ένα αίσθημα αυταπάρνησης».

Στη φιλοδοξία που υπάρχει στην ομάδα να 
τερματίσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας 
στάθηκε στη χθεσινή διάσκεψη Τύπου ο προπο-
νητής της ΑΕΚ, Νταβίντ Καταλά. 

«Είναι για εμένα ξεκάθαρο και πρόκειται για 
ένα μεγάλο λάθος να θεωρεί κάποιος πως όταν 
λέω πως βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι, σημαί-
νει ότι δεν έχω τη φιλοδοξία να είμαστε πρώ-
τοι. Το πιστεύουμε στα αποδυτήρια. Καθήκον 
μου να προετοιμάζω την ομάδα για το επόμενο 
παιχνίδι, καθήκον των παικτών να κερδίσουν 
το επόμενο ματς. Υπάρχει η φιλοδοξία για να 
τερματίσουμε στην πρώτη θέση», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά.

Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε και στη 
σημερινή αναμέτρηση με την ΑΕΛ και επεσή-

μανε ότι «χρειαζόμαστε πάρα πολύ τη νίκη. Να 
επιστρέψουμε στα θετικά συναισθήματα και να 
έρθει ξανά η αυτοπεποίθηση. Είναι το καλύτε-
ρο για εμάς. Να κερδίσουμε τους τρεις 
βαθμούς, αυτό πρέπει. Το χρειαζό-
μαστε πολύ».

Μετά από σχετική ερώ-
τηση για το πού οφείλεται 
η αγωνιστική κάμψη 
της ΑΕΚ, ο Νταβίντ 
Καταλά απάντησε ότι 
«οφείλεται σε διαφό-
ρους λόγους η πτώση 
μας. Εμείς δεν είμαστε 
τόσο ανεβασμένοι, ανέβα-
σαν και οι υπόλοιποι τη δική 

τους. Κανείς δεν είπε ποτέ πως θα είναι εύκολη 
η σεζόν, έχουμε να ανταγωνιστούμε ομάδες με 
άλλα μπάτζετ. Τα αποτελέσματα δεν ήταν τα κα-

λύτερα, περιμένουμε τα μπαράζ που θα 
είναι ωραία και ανταγωνιστικά. Θα 

είμαστε εκεί μέχρι το τέλος».
Στο αγωνιστικό κομμάτι 

ο Ισπανός τεχνικός για 
τη σημερινή αναμέτρη-
ση δεν θα έχει ως γνω-
στόν τρεις ποδοσφαι-
ριστές στη διάθεσή του. 
Τον Γκιούρτσο που είναι 

τραυματίας και τους τιμω-
ρημένους Μάμα και Μιλί-

τσεβιτς.

«Υπάρχει η φιλοδοξία να τερματίσουμε πρώτοι»

Τα δεδομένα είναι απλά για τον Απόλλωνα
Τα δεδομένα για τον Απόλλωνα ενόψει του 

σημερινού ντέρμπι με την Ανόρθωση είναι 
απλά. Η λεμεσιανή ομάδα με νίκη θα μπει στα 
πλέι οφ με βαθμολογική άνεση έναντι των 
ομάδων που τον ακολουθούν και 
κυρίως από τη σημερινή αντί-
παλο. Σε ενδεχόμενο ήττας τα 
πράγματα αλλάζουν άρδην 
και θα χαθεί το μεγάλο πλε-
ονέκτημα όπως το αναλύ-
σαμε πιο πάνω. Ο Απόλλω-
νας λοιπόν καλείται σήμερα 
να αξιοποιήσει την έδρα του 
και να πάρει το ζητούμενο που 

είναι η νίκη. Τίποτα περισσότερο και τίποτα 
λιγότερο. Σίγουρα το παιχνίδια είναι ανοικτό 
για κάθε αποτελέσματα. Σίγουρα το παιχνίδι θα 

έχει πολλές δυσκολίες και θα είναι υψη-
λών απαιτήσεων. Ίσως κριθεί και 

στη λεπτομέρεια. Στον Απόλλω-
να είναι προετοιμασμένοι για 
όλα τα σενάρια και ο Γερ-
μανός προπονητής, Αλε-
ξάντερ Τσόρνιγκερ, προ-
ετοίμασε την ομάδα στον 
καλύτερο δυνατό βαθμό. 

Μελέτησε ιδιαίτερα τη ση-
μερινή αντίπαλο και τις προ-

ηγούμενες ημέρες κατέστρωσε τα πλάνα νίκης. 
Οι επιστροφές των Κατελάρη και Ρομπέρζ τού 
προσφέρουν σημαντικές λύσεις. Αν ο πρώτος 
κριθεί έτοιμος να ριχθεί στη μάχη, θα είναι ο 
παρτενέρ του δεύτερου στο κέντρο της άμυνας. 
Αυτό θα φέρει τον Χάμπο Κυριακού στη μεσαία 
γραμμή (στον προηγούμενο αγώνα αγωνίστη-
κε ως στόπερ), έτσι θα υπάρχει περισσότερη 
δυναμική στο κέντρο. Από εκεί και πέρα, ίσως 
για πρώτη φορά φέτος θα είναι γεμάτος και ο 
πάγκος. 

Ίλιεφ, Σπόλιαριτς, Νταμπό, Αλεσάμι και Ζρά-
ντι είναι στην αποστολή. Βουκασίν Γιοβάνοβιτς, 
Ψύχας και Αυλωνίτης θα είναι οι απόντες.

Η ΑΕΛ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ, αλλά όλοι σκέφτονται τον αγώνα της Τετάρτης

22 ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022|



ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Η στήριξη του γυναικείου ποδοσφαίρου
Μακροσκελή ανακοίνωση εξέδωσε χθες η 

Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, παρα-
θέτοντας με αριθμούς τη στήριξή της προς το 
γυναικείο ποδόσφαιρο. Στην ανακοίνωσή της 
η ΚΟΠ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «η συνεχής 
και ουσιαστική στήριξη του γυναικείου ποδο-
σφαίρου αποτελεί μια από τις πιο βασικές προ-
τεραιότητες της Ομοσπονδίας. Έχοντας την 
αρωγή της FIFA και της UEFA, η Ομοσπονδία 
δεν αρκείται στο να επενδύει στο γυναικείο 
ποδόσφαιρο μόνο τα χρήματα των χορηγιών 
που έρχονται από τις διεθνείς Ομοσπονδίες, 
αλλά επενδύει πολύ περισσότερα από το ύψος 
των χορηγιών αυτών».

Η ΚΟΠ αναφέρει επίσης ότι «μόνο ως αστεί-
ες και κακοπροαίρετες μπορούν να χαρακτη-
ριστούν δημόσιες τοποθετήσεις περί διάθεσης 
από την ΚΟΠ για άλλους σκοπούς κονδυλίων 
από FIFA και UEFA που αφορούν το γυναικείο 
ποδόσφαιρο.

Σε σχέση με το έκτακτο κονδύλι του μισού 
εκατομμυρίου δολαρίων που δόθηκε από τη 
FIFA προς τις Ομοσπονδίες λόγω Cοvid-19, 
αυτό έχει διατεθεί από την ΚΟΠ για το σκοπό 
για τον οποίο παραχωρήθηκε, δηλαδή προς το 
γυναικείο ποδόσφαιρο.

Προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω, η ΚΟΠ 
αναφέρει ότι «για την ποδοσφαιρική περίοδο 
2020-2021 δαπάνησε για τις διοργανώσεις 
γυναικείου ποδοσφαίρου το ποσό των 339.000 

ευρώ και για τις εθνικές ομάδες γυναικείου 
ποδοσφαίρου 190.000 ευρώ (στο ποσό αυτό 
δεν περιλαμβάνεται το αθλητικό υλικό).

Το ποσό που αφορά τις εθνικές ομάδες θα 
είναι ιδιαίτερα αυξημένο για την τρέχουσα 
αγωνιστική περίοδο, λόγω δημιουργίας από 
φέτος Εθνικής Κορασίδων Κ-17 και γιατί πέρ-
σι, λόγω της πανδημίας, δεν διοργανώθηκαν 
από την UEFA αγώνες Εθνικών Ομάδων Νε-
ανίδων Κ-19».

Στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία ανα-

φέρει ότι «για την ανάπτυξη του Γυναικείου 
Ποδοσφαίρου δίνονται χορηγίες ως ακολού-
θως: 5.000 ευρώ σε κάθε ομάδα Κοριτσιών 
Κ-17, 3.000 ευρώ σε κάθε ομάδα κοριτσιών 
Κ-15, 1.800 ευρώ σε κάθε ομάδα κοριτσιών 
Κ-13, 1.000 ευρώ σε κάθε ομάδα που εργο-
δοτεί γυναίκα προπονήτρια στις ομάδες κορι-
τσιών Κ-17, Κ-15 και Κ-13. Καλύπτει πλήρως 
τα έξοδα διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων 
Κοριτσιών (κόστος γηπέδων, διαιτησία, για-
τρών κ.λπ.)».

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. Νέα Σαλαμίνα .......... 21 42-17 44
2. ΕΝΠ ......................... 21 32-14 43
3. Καρμιώτισσα ........... 21 29-16 41
4. Ακρίτας ................... 21 32-19 40
5. Αλκή ....................... 21 32-19 39
6. Ερμής ...................... 21 31-22 36
7. Ονήσιλλος ............... 21 26-26 28
8. Ομόνοια 29Μ .......... 21 20-21 26
9. Π.Ο. Ξυλοτύμπου ..... 21 25-30 26
10. Οθέλλος ............... 21 20-38 26
11. Αναγέννηση .......... 21 18-27 23
12. Ολυμπιάς Λ. .......... 21 15-26 23
13. Αχυρώνας ............. 21 18-27 21
14. Αγία Νάπα ............. 21 24-35 20
15. ΑΣΙΛ ..................... 21 16-27 16
16. Ομόνοια Αρ. .......... 21 15-31 16

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. Πέγεια ..................... 18 28-5 40
2. ΜΕΑΠ ...................... 19 32-14 40
3. Ε.Ν.Υ. ∆ιγενής ........ 19 29-18 35
4. ΑΕΖ ......................... 19 32-21 34
5. ∆ιγενής Μ. .............. 19 26-16 29
6. Ηρακλής .................. 19 26-23 28
7. Εληά Λ. ................... 18 24-20 27
8. ΘΟΪ Λ. ..................... 19 22-24 21
9. Π.Ο. Ορμήδειας ....... 19 18-28 21
10. ΑΠΕΠ .................... 19 22-31 19
11. Χαλκάνορας .......... 19 19-30 19
12. Κούρρης ............... 19 19-29 18
13. Εθνικός Άσ. .......... 19 18-35 17
14. Ομόνοια Ψ. ........... 19 23-44 16

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΣΤΟΚ

Λύνουν τις διαφορές τους
Με τις αναμετρήσεις της 19ης αγωνιστικής 

συνεχίζεται το πρόγραμμα του Πρωταθλήμα-
τος Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ.

Στον πρώτο όμιλο θα έχουμε σπουδαία 
αναμέτρηση, καθώς η πρωτοπόρος ΑΠΕΑ 
Ακρωτηρίου θα υποδεχθεί τον Άτλας Αγλα-
ντζιάς. Ντέρμπι θα έχουμε στον δεύτερο όμι-
λο, όπου η πρωτοπόρος ΑΕΠ Πολεμιδιών (46 
βαθμοί) θα φιλοξενήσει τη δεύτερη της κατά-
ταξης ΕΝΑΔ (42 βαθμοί). Συνοπτικά το ση-
μερινό (15:30) πρόγραμμα:

Α’ όμιλος
ΑΕΚ Κοράκου - Δόξα Παλαιομετόχου
Όλυμπος Ξυλοφάγου - Ασπίς Πύλας
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Άτλας Αγλαντζιάς
ΑΠΟΝΑ - Ορφέας Λευκωσίας
Ο Κορμακίτης - ΘΟΪ / ΑΕΚ Λειβαδιών
ΠΟ Άδωνις - ΑΕ Τρούλλων
Β’ όμιλος
ΑΕΝ - Γεροσκήπου FC
Φοίνικας - Εθνικός Λατσιών
Ελπίδα Αστρομερίτη - ΠΑΟΚ Κλήρου
Κόρνος FC - Πρόοδος Καϊμακλίου
Αύριο (15:30):
ΑΕΠ Πολεμιδιών - ΕΝΑΔ
Αμαθούς - Κέδρος

Εκτός έδρας δοκιμασίες για πρωτοπόρους

Σημαντικό ντέρμπι σήμερα στον  Ύψωνα

Στην 22η αγωνιστική μπαίνει σήμερα το 
πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας 
και η πρωτοπόρος Νέα Σαλαμίνα θα αντιμετω-
πίσει εκτός έδρας την Αγία Νάπα.

Η Ένωση, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση, 
θα αγωνιστεί επίσης εκτός έδρας με αντίπαλο 
τον ΠΟ Ξυλοτύμπου.

Πολύ σημαντικό παιχνίδι θα διεξαχθεί στα 
Πολεμίδια, όπου η Καρμιώτισσα, που βρίσκεται 
στην 3η θέση της βαθμολογίας, θα υποδεχθεί 
τον Ερμή που είναι στην 6η θέση της βαθμο-

λογίας. Η Καρμιώτισσα με νίκη θα εδραιωθεί 
στα ψηλά και θα κάνει άλλο ένα βήμα ανόδου, 
ενώ την ίδια ώρα η ομάδα της Αραδίππου ξέρει 
πολύ καλά ότι αν χάσει το τρένο της ανόδου, 
θα χαθεί. Ο Ακρίτας υποδέχεται τον Αχυρώνα 
και η Αλκή την Ομόνοια 29. Η παφιακή ομάδα 
μετά την ήττα την προηγούμενη αγωνιστική 
έπεσε στην 4η θέση και χρειάζεται άμεσα το τρί-
ποντο για να μη χάσει κι άλλο έδαφος. Η Αλκή 
επίσης προέρχεται από ήττα και σε καμία περί-
πτωση δεν θέλει να έχει άλλες απώλειες στην 

προσπάθεια που κάνει για άνοδο στην Α’ Κα-
τηγορία. Συνοπτικά το πρόγραμμα (15:30):

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Ερμής Αραδίπ-
που (Cablenet)

Αγία Νάπα - Νέα Σαλαμίνα
Ολυμπιάς Λυμπιών - ΑΣΙΛ Λύσης
Οθέλλος Αθηαίνου - Ονήσιλος Σωτήρας
ΠΟ Ξυλοτύμπου - ΕΝ Παραλιμνίου
Ομόνοια Αρ. - Αναγέννηση Δερύνειας
Ακρίτας Χλώρακας - Αχυρώνας Λιοπετρίου
Αλκή Ορόκλινης - Ομόνοια 29Μ

Με τις αναμετρήσεις της 20ής αγωνιστικής 
συνεχίζεται σήμερα και αύριο το πρόγραμμα 
του Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας.

Ντέρμπι μεταξύ της 3ης ομάδας της κατά-
ταξης ΕΝΥ Διγενής Ύψωνα με τη 2η ΜΕΑΠ, 
εκτός έδρας αποστολή της Πέγειας με αντίπαλο 
τον ΠΟ Ορμήδειας. Η ΑΕΖ θα αντιμετωπίσει τον 
Ηρακλή Γερολάκκου στην έδρα της και θέλει τη 
νίκη για να αξιοποιήσει τις απώλειες που θα 
προκύψουν από το ντέρμπι. Σε εκκρεμότητα 
βρίσκεται ο αγώνας Πέγεια - Εληά Λυθροδόντα 

που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 9 Μαρτίου.  
Συνοπτικά το πρόγραμμα: 
Σήμερα (15:30):
ΕΝΥ Διγενής Ύψωνα – ΜΕΑΠ       
Κούρης Ερήμης – ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς             
Εθνικός Άσσιας – ΘΟΪ Λακατάμιας           
ΑΕΖ – Ηρακλής Γερολάκκου        
Εληά Λυθροδόντα – Χαλκάνορας             
ΠΟ Ορμήδειας – Πέγεια 
Αύριο (15:30):
Ομόνοια Ψευδά – Διγενής Μόρφου   

PrimeTel1 HD
16:20 Πρωτάθλημα Cyta: Pre Game (Ζ)
17:00 Πρωτάθλημα Cyta: ΑΕΚ Λάρνακας - ΑΕΛ (Ζ)
19:00 Πρωτάθλημα Cyta: Post Game (Ζ)
PrimeTel2 HD
15:00 Ισπανικό πρωτάθλημα: Μαγιόρκα - Βαλένθια (Ζ)
17:15 Ισπανικό πρωτάθλημα: Χετάφε - Αλαβές (Ζ)
19:30 Ισπανικό πρωτάθλημα: Βαγιεκάνο - Ρεάλ Μαδρίτης (Ζ)
22:00 Ισπανικό πρωτάθλημα: Ατλέτικο Μαδρίτης - Θέλτα Βίγκο (Ζ)
PrimeTel3 HD
19:30 Σούπερ Λιγκ: Παναιτωλικός - Βόλος (Ζ)
Cablenetsports1 HD
15:00 Β’ Κατηγορία: Pre Game (Ζ)
15:30 Β’ Κατηγορία: Καρμιώτισα Πολεμιδιών - Ερμής Αραδίππου (Ζ)
Cablenetsports2 HD
21:45 Βελγικό πρωτάθλημα: Λέουβεν - Άντερλεχτ (Ζ)
02:30 Πρωτάθλημα Αργεντινής: Ιντεπεντιέντε - Μπόκα Τζούνιορς (Ζ)
Cytavision Sports1 HD (κανάλια 201/ 501)
18:00 Πρωτάθλημα Cyta: Ώρα για μπάλα/ εκπομπή (Ζ)

19:00 Πρωτάθλημα Cyta: Απόλλων - Ανόρθωση (Ζ)
21:00 Πρωτάθλημα Cyta: Ώρα για μπάλα/ εκπομπή (Ζ)
Cytavision Sports2 HD (κανάλια 202/ 502)
19:00 Ρωσικό πρωτάθλημα: Σπαρτάκ Μόσχας - ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ζ)
Cytavision Sports3 HD (κανάλια 203/ 503)
14:30 Πρέμιερ Λιγκ: Λιντς - Τότεναμ (Ζ)
17:00 Πρέμιερ Λιγκ: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Γουότφορντ (Ζ)
19:30 Πρέμιερ Λιγκ: Έβερτον - Μάντσεστερ Σίτι (Ζ)
Cytavision Sports4 HD (κανάλια 204/ 504)
16:00 Ιταλικό πρωτάθλημα: Σαλερνιτάνα - Μπολόνια (Ζ)
19:00 Ιταλικό πρωτάθλημα: Έμπολι - Γιουβέντους (Ζ)
21:45 Ιταλικό πρωτάθλημα: Σασουόλο - Φιορεντίνα (Ζ)
Cytavision Sports5 HD (κανάλια 205/ 505)
17:00 Τένις (τουρνουά ATP 500): Ντουμπάι/ τελικός (Ζ)
20:00 Πορτογαλικό πρωτάθλημα: Μαρίτιμο - Σπόρτινγκ Λισσαβόνας (Ζ)
05:00 Τένις (τουρνουά ATP 500): Ακαπούλκο/ τελικός (Ζ)
Cytavision Sports6 HD (κανάλια 206/ 506)
13:00 Αγώνας αυτοκινήτων (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WRC): Ράλ Σουηδίας 

(Ζ)

17:00 Πρέμιερ Λιγκ: Μπράιτον - Άστον Βίλα (Ζ)
19:30 Αγώνας αυτοκινήτων (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WRC): Ράλ Σουηδίας 

(Ζ)
Cytavision Sports7 HD (κανάλια 207/ 507)
19:00 Ιππόδρομος: (Saudi Cup): Σαουδική Αραβία (Ζ)
22:50 Ποδόσφαιρο (αμερικανικό πρωτάθλημα MLS): Λος Άντζελες F.C. - Κο-

λοράντο Ράπιντς (Ζ)
02:00 Μεικτές πολεμικές τέχνες (UFC Fightings): Λας Βέγκας (Ζ)
Novasports Start
16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα: Ουνιόν Βερολίνου - Μάιντς (Ζ)
Novasports Prime
19:30 Γερμανικό πρωτάθλημα: Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Μπάγερν Μονάχου 

(Ζ)
21:30 Η ώρα των πρωταθλητών: Εκπομπή (Ζ)
Novasports News
16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα: Γκόιτερ Φιρτ - Κολωνία (Ζ)
Novasports2
14:30 Αγγλία (Τσάμπιονσιπ): Μπλάκμπερν Ρόβερς - Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς 

(Ζ)

16:45 Σούπερ Λιγκ: Pre Game (Ζ)
17:15 Σούπερ Λιγκ: Αστέρας Τρίπολης - Άρης (Ζ)
20:00 Γαλλικό πρωτάθλημα: Στρασβούργο - Νις (Μ)
22:00 Γαλλικό πρωτάθλημα: Παρί Σεν Ζερμέν - Σεντ Ετιέν (Ζ)
Novasports3
16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα: Μπάγερ Λεβερκούζεν - Αρμίνια Μπίλεφελντ 

(Ζ)
21:30 Γερμανία (Β’ Κατηγορία): Ντιναμό Δρέσδης - Ντάρμσταντ (Ζ)
Novasports4
16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα: Γκλάντμπαχ - Βόλφσμπουργκ (Ζ)
01:00 Μπάσκετ (κολεγιακό πρωτάθλημα NCAA): Ντιουκ - Συρακούσες (Ζ)
03:00 Μπάσκετ (κολεγιακό πρωτάθλημα NCAA): Κάνσας - Μπέιλορ (Ζ)
Novasports5
16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα: Φράιμπουργκ - Χέρτα Βερολίνου (Ζ)
Novasports6
15:00 Ιταλία (Β’ Κατηγορία): Κόμο - Μπρέσια (Ζ)
17:00 Τένις (τουρνουά WTA 1000): Κατάρ/ τελικός (Ζ)
03:00 Τένις (τουρνουά WTA 250): Γουανταλαχάρα/ 1ος ημιτελικός (Ζ)
04:45 Τένις (τουρνουά WTA 250): Γκουανταλαχάρα/ 2ος ημιτελικός (Ζ)

tv agenda

Η ΚΟΠ με ανακοίνωσή της αναφέρεται σε συγκεκριμένους αριθμούς
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ΕΞ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

σαν σήμερα

καλημέρα σας

Του
Γιώργου Χατζηαντώνη

Περιμένοντας τον Γενικό Εισαγγελέα...
Η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του 

Αθλητισμού έκανε... πάσα στον Γενικό Εισαγγε-
λέα το πόρισμα του ερευνώντος λειτουργού Χάρη 
Σαββίδη σχετικά με τις καταγγελίες του Σταύρου 
Παπασταύρου. Η μπάλα, λοιπόν, είναι στα «πόδια» 
του Γιώργου Σαββίδη, ο οποίος θα αποφασίσει για 
τυχόν περαιτέρω ενέργειες.

Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά της Επιτροπής 
στο πόρισμα: «Λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα 
των θεμάτων που καλύπτει το εν λόγω πόρισμα, 
η Επιτροπή δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε περαι-
τέρω ανακοίνωση ή δήλωση αναφορικά με το πε-

ριεχόμενό του», αναφέρει η σχετικά ανακοίνωση.
Αυτό και μόνο αναδεικνύει τη σοβαρότητα του 

θέματος και των καταγγελιών του προέδρου της 
Ομόνοιας. Οι οποίες, υπενθυμίζουμε, αφορούν τη 
διαφθορά που επικρατεί στο κυπριακό ποδόσφαι-
ρο.

Δεν έχουμε παρά να αναμένουμε τις επόμενες 
ενέργειες του Γενικού Εισαγγελέα, από τις οποίες 
θα διαφανεί κατά πόσο υπάρχει όντως βούληση 
για να καθαρίσει ο στάβλος του Αυγεία, όπως 
εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν από 
κάτι χρόνια.

Το επισημαίνουμε επειδή υπάρχει το ενδεχόμε-
νο να μπει και αυτό στα... συρτάρια και να μείνει 
το σούσουρο, που κάποτε θα ξεχαστεί. Για να ζή-
σουν όλοι καλά και οι εμπλεκόμενοι καλύτερα...

Ούτε η πρώτη φορά θα είναι ούτε η τελευταία, 
λαμβάνοντας υπόψιν την κατάληξη παρόμοιων 
υποθέσεων στο παρελθόν. Οι οποίες παραμένουν 
μυστήριο μέχρι σήμερα, ελλείψει στοιχείων για να 
διαλευκανθούν και να οδηγηθούν οι επιτήδειοι 
ενώπιον της Δικαιοσύνης. Άλλωστε, αυτός είναι 
ο λόγος που η διαφθορά στο ποδόσφαιρο ζει και 
βασιλεύει...

Η πρωτιά
Ο Νταβίντ Καταλά απέφευγε από την πρώ-

τη ημέρα που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία 
της ΑΕΚ Λάρνακας να μιλήσει για το στόχο 
του πρωταθλήματος. Πάντοτε μιλούσε για το 

επόμενο παιχνίδι, χωρίς 
πολλές κουβέντες όσον 
αφορά το μέλλον. Στις χθε-
σινές του δηλώσεις τόνισε 
πως η φιλοδοξία του είναι 
η πρώτη θέση και αυτή 
είναι η πρώτη φορά που 
μίλησε μακροπρόθεσμα. 
Άπαντες στην ομάδα της 

Λάρνακας πιστεύουν στον τίτλο, ανεξάρτητα 
από τα τελευταία αποτελέσματα που έφερε η 
ομάδα. Το σημερινό ντέρμπι με την ΑΕΛ είναι 
πολύ σημαντικό και το βλέπουν ως τελικό οι 
ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Ενδεχόμενη επιτυ-
χία αναμένεται να δημιουργήσει την κατάλ-
ληλη δυναμική ενόψει της συνέχειας και η 
ομάδα θα εκμεταλλευτεί το οποιοδήποτε απο-
τέλεσμα στο ντέρμπι Απόλλων-Ανόρθωση.

Κόκορας

Απλή υπενθύμιση
Η επιμονή του Νίκου Κίρζη για να κα-

ταλήξει σε συμφωνία με τον Αλεξάντερ 
Τσόρνιγκερ μόνο τυχαία δεν είναι… Ο 
Απόλλωνας πανηγύρισε τους τρεις τίτλους 
πρωταθλήματος στην ιστορία του με Γερ-
μανό στον πάγκο και ο πρόεδρος της εται-
ρείας στράφηκε σε μια δοκιμασμένη σχολή.

Ο Ντίτιλμ Φέρνερ έκανε την αρχή την 
περίοδο 1990-91, ενώ επανέλαβε το ίδιο 
κατόρθωμα και τρία χρόνια αργότερα 
(1993-94). Πριν από 16 χρόνια ο Απόλλω-
νας κατέκτησε πανηγυρικά τον τίτλο και 
μάλιστα αήττητος. Ο Μπερντ Στάγκε οδή-
γησε με μαεστρία την ομάδα στην κορυφή 
την περίοδο 2005-06, μετά από μια συ-
ναρπαστική κούρσα. Υπενθυμίζουμε επί-
σης τα όσα είχαν γίνει αρχές της φετινής 
ποδοσφαιρικής σεζόν, όπου ο Τσόρνιγκερ 
είχε βρεθεί στο στόχαστρο. Σήμερα όμως αν 
κερδίσει η ομάδα του τα πράγματα θα είναι 
διαφορετικά.

Φανατικός

n Ο Μίλοραντ Μάζιτς κάλεσε, λέει, σε συνά-
ντηση τους προέδρους των ομάδων Α’ Κα-
τηγορίας για την ερχόμενη Τρίτη.

n Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι 
σκοπός είναι να συζητηθούν τρέχοντα θέμα-
τα διαιτησίας και θα αποτελεί συνέχεια της 
συνάντησης που πραγματοποιήθηκε αρχές 
Φεβρουαρίου.

n Άραγε τι άλλαξε από τότε μέχρι σήμερα και 
θα βρεθεί ξανά ο επικεφαλής της Επιτροπής 
Διαιτησίας με τους παράγοντες;

n Υπενθυμίζω ότι στην πρώτη συνάντηση 
ήταν όλα μέλι - γάλα.  Η σχετική αναφορά 
της ΚΟΠ έκανε λόγο για εποικοδομητική 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

n Η αλήθεια είναι ότι τότε εκφράστηκαν και 

αρκετά παράπονα από κάποιους παράγο-
ντες σχετικά με την εικόνα της διαιτησίας.

n Η μόνη διαφορά για την επικείμενη συνά-
ντηση είναι ότι λογικά θα αλλάξουν οι πα-
ραπονούμενοι, αφού έγιναν σοβαρά λάθη 
στο διάστημα που μεσολάβησε.

n Είναι, επίσης, κάτι παραπάνω από σίγουρο 
πως το μόνο πράγμα που δεν απασχολεί 
τους πλείστους παράγοντες είναι η βελτίω-
ση της διαιτησίας στην κυριολεξία και κατ’ 
επέκταση η ισότιμη μεταχείριση όλων των 
ομάδων.

n Για να έχουμε, σε τελική ανάλυση, αξιόπι-
στο και καθαρό πρωτάθλημα, στο οποίο τα 
αποτελέσματα των αγώνων δεν θα καθορί-
ζονται από φάλτσα σφυρίγματα διαιτητών 

που εκτελούν «ειδικές αποστολές».
n Το μόνο που ενδιαφέρει τους εν λόγω πα-

ράγοντες είναι να νικά η ομάδα τους με 
οποιονδήποτε τρόπο.

n Αυτός είναι και ο λόγος που χωρίστηκαν οι 
διαιτητές σε αρεστούς και ανεπιθύμητους 
από τις ομάδες. Με την Επιτροπή Διαιτησίας 
να... σεκοντάρει αυτή την τάση, παρακαλώ, 
επειδή συνήθως κάνει τα χατίρια των ομά-
δων.

n Εν κατακλείδι, με τέτοια μυαλά δεν πρό-
κειται να βρεθεί άκρη στα προβλήματα 
της διαιτησίας, ακόμα και αν ο Μάζιτς τα 
λέει με τους παράγοντες επί καθημερινής 
βάσης. Χαίρετε!

Άσχημος

Ανταμείφθηκαν οι Παφίτες...
Οι οπαδοί της Πάφος F.C. έκαναν ρεκόρ προσέλευσης χθες στο «Στέλιος Κυριακίδης» και στο τέλος του αγώνα με τον Άρη 
πανηγύρισαν έξαλλα την είσοδο στην πρώτη εξάδα.

Κι όμως δεν λείπουν οι «αγγαρείες»
Το φετινό πρωτάθλημα είναι ίσως το πιο αμφίρροπο και αντα-

γωνιστικό που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχουν ούτε εύ-
κολα παιχνίδια, αλλά ούτε και εύκολοι αντίπαλοι. Μάλιστα, οι εκ-
πλήξεις φέτος ήταν πολλές, τόσο ευχάριστες όσο και δυσάρεστες.

Ο τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος πάντως με τις δύο 
φάσεις δεν φαίνεται να ωφελεί ιδιαιτέρα.

Ο διαχωρισμός των ομάδων σε δύο γκρουπ των έξι ομάδων 
μετά το πέρας της α’ φάσης έχει σίγουρα τα θετικά του, αλλά έχει 
παράλληλα και τα αρνητικά του.

Ειδικά στο δεύτερο γκρουπ, όπου γίνεται η μάχη για παραμονή 
αναμένεται να έχουμε και φέτος για μία ακόμη φορά παιχνίδια 
κάπως αδιάφορα. Κάποιες ομάδες, οι οποίες δεν θα κινδυνέψουν 
και είναι μακριά από περιπέτειες θα δουν τα παιχνίδια τους ως 
«αγγαρεία».

Μιζούρι Φοξ Τρότερ

2015: 
Μορφή του ΝΒΑ
Απεβίωσε σε ηλικία 87 χρόνων 
ο Earl Lloyd, ο πρώτος μαύρος 
Αμερικανός που αγωνίστηκε στο 
ΝΒΑ την περίοδο 1950-51 με τους 
Washington Capitols.

2006: 
Τελετή λήξης
Ολοκληρώθηκαν στο Τορίνο οι 20οί 
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, 
διοργάνωση στην οποία συμμετεί-
χαν 2.508 αθλητές (1.548 άνδρες 
και 960 γυναίκες) από 80 χώρες σε 
84 αγωνίσματα.

2003: 
«Έφυγε» ο Γκέταλς
Πέθανε σε ηλικία 75 ετών, στο 
Κόρτραϊκ, ο Βέλγος οδηγός της 
Φόρμουλα 1, Κουρτ Κρίστιαν 
Γκέταλς.

1967: 
Πέντε γκολ
Ο Βασίλης Κυριακού πέτυχε 5 γκολ 
στον εκτός έδρα αγώνα του Απόλ-
λωνα Αθηνών με το Αιγάλεω (2-6) 
για το πρωτάθλημα Α’ Εθνικής. 
Το ίδιο επίτευγμα πέτυχαν μέχρι 
τότε άλλοι δύο ποδοσφαιριστές. Ο 
Τσοκαταρίδης το 1962 (Δόξα Δρά-
μας-Φωστήρας 5-0) και ο Κώστας 
Νεστορίδης το 1963 (ΑΕΚ-Ηρακλής 
5-0). Ακολούθησαν οι οι Γιώργος 
Δέδες το 1969 (Πανιώνιος-Ολυ-
μπιακός Λευκωσίας 8-0), ο Δράκος 
το 1979 (Ρόδος-Καβάλα 8-1), ο 
Σεϊταρίδης το 1981 (Εθνικός-Ατρό-
μητος Αθ. 10-0), ο Θωμάς Μαύρος 
το 1985 (ΑΕΚ-Αιγάλεω 5-2), ο Κρι-
στόφ Βαζέχα το 1995 (ΠΑΟ-Πανιώ-
νιος 5-3) και ο Ντέμης Νικολαΐδης 
το 1996 (ΑΕΚ-Καλαμάτα 6-2).

1974: 
Πολυνίκης...
Γεννήθηκε ο Sebastien Loeb, ο πιο 
επιτυχημένος οδηγός στην ιστορία 
του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος 
Ράλι (WRC). Αναδείχθηκε 9 φορές 
πρωταθλητής κόσμου, εκ των 
οποίων οι 7 ήταν συνεχόμενες, 
ξεπερνώντας το ρεκόρ του Tommi 
Makinen (4).

1945: 
Γιορτάζει ο «Ξανθός»
Γεννήθηκε ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο 
γνωστός «Ξανθός» του ελληνικού 
μπάσκετ. Έκανε μεγάλη καριέρα ως 
καλαθοσφαιριστής και ακολούθως 
ως προπονητής, ενώ διετέλεσε 
και Υφυπουργός Αθλητισμού της 
Ελλάδας.

1918: 
Τραγωδία...
Περισσότερα από 600 άτομα έχασαν 
τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η κερ-
κίδα στο Hong Kong Jockey Club.

1863: 
Νέοι κανόνες
Το άλογο «Socks» με αναβάτη τον 
Goodman κέρδισε τον πρώτο αγώ-
να μετ’ εμποδίων υπό τους κανόνες 
του National Hunt στο Market 
Harborough στο Leicestershire.
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Επιμέλεια: Μιχάλης Μιχαήλ

«Η δίκη του προλετάριου ποιητού Τεύκρου Ανθία»
Μέρος 7ο, τελευταίο

Δημοσιεύουμε σήμερα το 7ο μέρος της δίκης 
του Τεύκρου Ανθία που έγινε το 1933, όπως δη-
μοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Πάφος» 31 Μαρ-
τίου και 7 Απριλίου 1933. Στο τελευταίο σημεί-
ωμα της σειράς θα παραθέσουμε τις τελευταίες 
καταθέσεις των μαρτύρων, καθώς και την κατα-
δικαστική απόφαση εναντίον του Τεύκρου Αν-
θία.

Ο επόμενος μάρτυρας ήταν ο Μ. Καρεκλάς.
Μ. Καρεκλάς, Αστυνόμος Πάφου: Από 

τον Σεπτέμβριο του 1927 γνωρίζω τον κατη-
γορούμενον, από της εποχής του εντοπισμού 
του εις Πάφον. Μου έστελλε τακτικά επιστολάς. 
Γνωρίζω καλώς τον χαρακτήρα του κατηγορού-
μενου.

Από του 1921 μέχρι σήμερον έχομεν κομ-
μουνιστικήν προπαγάνδα. Παρουσιάζω προκή-
ρυξιν κυκλοφορήσασα εις την πόλιν και επαρχί-
αν της Πάφου υπό του αρχηγού του κόμματος, 
Κωνσταντίνου Χρυσάθου, όστις την διένειμεν 2 
ημέρας μετά την επιτυχίαν του Γαλατοπούλλου 
εις τας βουλευτικάς εκλογάς κατά Απρίλιον του 
1931, εις την οποίαν ομίλει περί νίκης των κομ-
μουνιστών και ήττα των εθνικιστών.

Η προκήρυξις ετυπώθη εις την Λεμεσόν εις 
το Τυπογραφείον του Σκελέα. 

Ο κ. Ταλαρίδης ενίσταται διά την προσαγω-
γήν της αλλ’ η ένστασις απορρίπτεται.

Ο Σκελέας και ο Σολωμονίδης ήσαν οι αρχη-
γοί των Κομμουνιστών εν Κύπρω. Οι κομμουνι-
σταί τώρα δεν δικαιούνται να διανέμουν προκη-
ρύξεις. Διανέμουν μανιφέστα διά πρόσωπα τα 
οποία παραπλανούν. Προηγουμένως αι προκη-
ρύξεις έφερον την υπογραφήν Κ.Κ.Κ. και υπο-
γράφοντο υπό των αρχηγών κομμουνιστών.

Εις την οικίαν ενός Ξυναρή τελευταίως εύ-
ρον δέσμην προκηρύξεων. Γνωρίζω έναν Κου-
λουράν όστις εντοπίσθη ως επικίνδυνος κομ-
μουνιστής εις Γαλαταριάν. Αι προκηρύξεις 
μιλούν περί βίαιων μέτρων.

Χ.Χ. Είμαι ο εντεταλμένος δια την φρούρη-
σιν της δημόσιας τάξεως. Προ της εκδόσεως του 
διατάγματος της Αμύνης δεν ελάμβανον μέτρα 
εναντίον των κυκλοφορούντων τας προκηρύ-
ξεις.

Ερ. Είχετε οδηγίας προ του διατάγματος να 
λαμβάνητε μέτρα;

Απ. Δεν δύναμαι να απαντήσω. Προκηρύ-
ξεις εκυκλοφορούσαν και μετά τον νόμον περί 
βιβλίων και εφημερίδων.

Δια πρώτην φοράν το 1922 έλαβον γνώσιν 
περί υπάρξεως κομμουνιστών εν Κύπρω. Μέχρι 
το 1926 υπήρχον κομμουνισταί, αλλά δεν ενήρ-
γουν δραστηρίως. Μετά τον ποινικόν νόμον δεν 
ελήφθησαν μέτρα εναντίον των κομμουνιστών 
επί τη βάσει του Ποιν. Νόμου.

Κατά τας βουλευτικάς εκλογάς έβαλε υπο-
ψηφιότητα ένας καθαρός κομμουνιστής, ο Σο-
φοκλής Χαραλάμπους, όστις επήρε άνω των 
600 λευκών ψήφων, αλλά δεν επέτυχε. Δεν 
ξεύρω εάν υπάρχουν παράνομα σωματεία εν 
Κύπρο σήμερον.

Αι κυκλοφορήσασαι προκηρύξεις έφεραν 
την υπογραφήν Κ.Κ.Κ. και με τας υπογραφάς 
κομμουνιστών. Ο κατηγορούμενος μετεφέρ-
θη εις Κτήμα από την Ανδρολίκουν κατά την 
27/2/33.

Παρουσιάσθη εις το Δικαστήριον κατά την 
13/3/33 και εκρατείτο εις τας φυλακάς δυνά-
μει του διατάγματος Αμύνης. Το χρονικόν διά-
στημα από 27/2/33 άχρι 13/3/33 αποτελεί εύ-
λογον χρόνον της παρούσης υποθέσεως διά να 
παρουσιασθή εις το Δικαστήριον.

Μετά την διαταγήν του Δικαστηρίου περί 
απολύσεως του κατηγορούμενου επί εγγυήσει 
εξέδωκα κατά του κατηγορουμένου νέον διά-
ταγμα συλλήψεως συμφώνως του περί Αμύνης 
διατάγματος.

Κληθείς υπό του Δικαστηρίου ο κ. Καρεκλάς 
καταθέτει:

Παρουσιάζω προκηρύξεις ημερ. 21/3/1931 
υπεγραμμένας υπό της Επιτροπείας του Κ.Κ.Κ. 
και υπό τον Κ. Σκελέα και αι οποίαι καταλή-
γουν: «Κάτω η Ιμπεριαλιστική Διοίκησις, κάτω 
η Ένωσις με την Ελλάδα».

Ο κ. Ταλαρίδης ενίσταται διά την προσαγω-
γήν των προκηρύξεων, αλλ’ η ένστασις απορρί-
πτεται υπό του Δικαστηρίου. Επίσης παρουσιά-
ζεται άλλη προκήρυξις υπογεγραμμένη υπό του 
Κ. Σκελέα διά το Κ.Κ.Κ. και φέρει ημερ. 26/3/31.

Προκηρύξεις κομμουνιστικαί διενεμήθησαν 
εις διάφορα μαγαζιά και σπίτια. Προκήρυξις 
ημερομηνίας 25/1/33 ετοιχοκολλήθη εις Κτή-
μα. Ετέρα προκήρυξις 27/1/33 ευρέθη τοιχο-
κολλημένη εις 5 μέρη της πόλεως μη φρουρού-
μενα υπό της Αστυνομίας.

Σήμερον κατέσχομεν εις το σπίτι ενός κομ-
μουνιστού προκηρύξεις ημερ. 15/3/33.

Αντεξέτασις επί του τελευταίου μέρους της 
υποθέσεως. Δεν ηδυνήθην να ανεύρω εις τα 
έγγραφα της Αστυνομίας προκηρύξεις ενυπό-
γραφους μετά τας ταραχάς, παρά μόνον μία με 
την υπογραφήν «Ζέπκιν», τον οποίον δεν ξεύ-
ρω. Δεν υπάρχει προκήρυξις με την υπογραφήν 
του κατηγορούμενου. Κατά την γνώμην μου αι 
προκηρύξεις προέρχονται από το Κομμουνιστι-
κόν Κόμμα.

Η απολογία του κατηγορούμενου
Ο εντ. Πρόεδρος του Δικαστηρίου καλεί 

τον κατηγορούμενον να απολογηθεί είτε δι’ 
ενόρκου κατάθεσης, είτε διά δηλώσεων από 

της θέσεώς του χωρίς να αντεξετασθή, είτε 
και αποφεύγων να κάμη κατάθεσιν.

Ο κατηγορούμενος προτιμά να κάμη δη-
λώσεις από της θέσεώς του:

Παρακαλώ το Σεβαστόν Δικαστήριον να 
ακούση με υπομονήν την απολογίαν μου, δι-
ότι πρόκειται περί σοβαράς πολιτικής υποθέ-
σεως.

Πρόεδρος: Δεν πρέπει να κάμητε ομιλίαν. 
Εάν επιθυμήτε να κάμητε ομιλίαν, δικαιούσθε, 
αλλά πρέπει να παύσητε τους δικηγόρους σας 
και να ομιλήσητε αντ’ αυτών.

Κατηγορούμενος: Επιθυμώ να εκθέσω 
την ψυχολογικήν κατάστασιν του περιβάλ-
λοντος μέσα εις την οποίαν εδημιουργήθη η 
υπόθεσις εις την οποίαν δικάζομαι σήμερον.

Πρόεδρος: Να περιορισθήτε εις τα σημεία 
της υποθέσεως.

Κατηγορούμενος: Είναι γνωστόν ότι 
κάθε καλλιτέχνης παίρνει τα θέματά του από 
την ζωήν του. Αυτό προϋποθέτει ότι ο καλλι-
τέχνης εμβαθύνει εις την ζωήν και γνωρίζει 
τους νόμους που την διέπουν. Εγώ δεν έκα-
μα τίποτε περισσότερον. Η πείρα της ζωής με 
εδίδαξεν ότι η κοινωνία σπρώχνει τους αν-
θρώπους πολλάκις εις την απελπισίαν. Δεν 
ανήκω εις την τάξιν των ρομαντικών συγ-
γραφέων. Είμαι εντελώς ρεαλιστής. Εζυμώθη-
κα εις την κοινωνίαν και απ’ αυτής ήντλησα 
το έργον μου. Τα σύγχρονα πολιτικά και ιδεο-
λογικά ρεύματα έχουν απηχήσει εις τον εσω-
τερικόν μου κόσμον και μου εδημιούργησαν 

υποχρέωσιν να αγωνισθώ διά τα δίκαια των 
πτωχών. Ήτανε πολλοί δρόμοι ανοιχτοί μπρο-
στά μου και εδιάλεξα τον δρόμον που ενδια-
φέρει την πνευματικήν και οικονομικήν κα-
λυτέρευσιν κάθε ανθρώπου.

Αυτό με έκαμε να ενδιαφερθώ από τελείως 
ανθρωπιστικόν καθήκον. Δηλώνω δε ότι εί-
μαι ανθρωπιστής ιδεολόγος και τίποτε άλλο. 
Δεν είμαι διατεθειμένος να κάμω δήλωσιν αν 
είμαι μέλος του κόμματος ή όχι. Φρονώ δε ότι 
πρέπει να διαστέλληται η έννοια των κομ-
μουνιστών και του μέλους του Κομμουνιστι-
κού Κόμματος, διότι υπάρχουν πολλοί κλάδοι 
κομμουνιστών.

Πρόεδρος: Να αφήσετε το ζήτημα της 
αγορεύσεως εις τους δικηγόρους σας. Θέλετε 
να πήτε τίποτε άλλο;

Κατηγορούμενος: Δεν θέλω να πω τίποτε 
παρά μόνον διαμαρτύρομαι, διότι δεν με αφή-
νετε να εξετάσω την ψυχολογικήν ατμόσφαι-
ραν μέσα εις την οποίαν ήθελα να ομιλήσω. 
Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο, ούτε να καλέ-
σω μάρτυρας.

Η απόφασις του Δικαστηρίου
Το πρώτον ζήτημα επί του οποίου το Δικα-

στήριον θα αποφασίση είναι αν έχη δικαιο-
δοσίαν προς εκδίκασιν της υποθέσεως. Το Δι-
καστήριον ευρίσκει ότι δυνάμει του άρθρου 7 
του Κυπριακού Ποινικού Κώδικος έχει τοιαύ-
την δικαιοδοσίαν.

Ο κατηγορούμενος κατηγορείται ότι υπήρ-
ξε μέλος παρανόμου συνδέσμου επί τη βάσει 
των άρθρων 57 και 61 του Κ.Π.Κ. Η προσα-
χθείσα μαρτυρία είναι προφορική και έγγρα-
φος. Ο κατηγορούμενος από του εδωλίου του 
ούτε παρεδέχθη ούτε ηρνήθη την κατηγορί-
αν. Ο κατηγορούμενος δεν προσεπάθησεν να 
διεψεύση την προσαχθείσαν υπό του στέμ-
ματος μαρτυρίαν. Η υπεράσπισις εζήτησεν 
απλώς από το Δικαστήριον να μην πιστεύση 
την προσαχθείσαν μαρτυρίαν.

Ενώπιον του Δικαστηρίου υπάρχουν δύο 
ζητήματα προς λύσιν: 

α) Είναι ο κατηγορούμενος κομμουνιστής;
β) Αποτελεί ο κατηγορούμενος μέλος του 

Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίον αποτε-
λεί παράνομον σύνδεσμον;

Το Δικαστήριον ευρίσκει:
α) ότι το Κυπριακόν Κομμουνιστικόν Κόμ-

μα υφίστατο άλλοτε ως σώμα και τώρα υφί-
σταται μη συσσωματωμένον.

β) ότι το Κ. Κομμουνιστικόν Κόμμα αποτε-
λεί παράνομον σύνδεσμον εν τη εννοία του 
άρθρου 61 και

γ) ότι ο κατηγορούμενος υπήρξε μέλος του 
παράνομου συνδέσμου και κατά συνέπειαν 
ένοχος των αποδιδομένων εις αυτών αδικη-
μάτων.

Ερωτάται ο κατηγορούμενος να πη εάν έχη 
τι διατί να μην καταδικασθεί. Απαντά: ότι δεν 
έχει τίποτε να είπη.

Η καταδίκη
Ο κατηγορούμενος καταδικάζεται εις ενός 

έτους φυλάκισιν και εις Λ. 19,16.0 έξοδα δί-
κης ή 3 μηνών επιπρόσθετον φυλάκισιν.

Ο κατηγορούμενος δηλοί έφεσιν και ζητεί 
απόλυσιν επί εγγυήσει.

Το Δικαστήριον αρνείται να απολύση τον 
κατηγορούμενον επί εγγυήσει.

Με το σημείωμα αυτό έχουμε ολοκληρώ-
σει την αναδημοσίευση από την εφημερίδα 
«Πάφος» της δίκης του Τεύκρου Ανθία. Έχου-
με την άποψη ότι μέσα από αυτή την αναδη-
μοσίευση παίρνουμε μια γεύση από τις συν-
θήκες μέσα στις οποίες ήταν αναγκασμένοι να 
ζήσουν και να αγωνιστούν οι πρώτοι Κύπρι-
οι Κομμουνιστές. Και φαίνεται ξεκάθαρα το 
κυνηγητό στο οποίο υπόκειντο, αλλά έγιναν 
γνωστές και κάποιες άγνωστες πτυχές από 
την ιστορία του Κ.Κ.Κ.

Ο Τεύκρος Ανθίας καταδικάστηκε για την κομμουνιστική 
του δράση σε ένα χρόνο φυλάκιση, συν την πληρωμή των 

εξόδων της δίκης.

Η δουλειά των Κύπριων Κομμουνιστών διεξαγόταν μέσα σε δύσκολες συνθήκες, εκθέτοντας τον εαυτό τους σε μια σειρά από 
κινδύνους. (Πίνακας του Χρ. Φουκαρά).

Φυλλάδιο του Κ.Κ.Κ. για τη διενέργεια εράνου 
υπέρ των φυλακισμένων κομμουνιστών με αναφορά  

στον Τεύκρο Ανθία. 



ΑΠΟΨΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Του
Κυριάκου Κωνσταντά*

Της
Δρος Ανδρούλλας Ελευθερίου*

Του
Καθηγητή Λοΐζου Γ. Λοΐζου*

Υστερούμε στην 
επαλήθευση 
online 
πληροφοριών

Ενώ χρησιμοποιούμε σε μεγάλο βαθμό το διαδί-
κτυο για σκοπούς κοινωνικής δικτύωσης (2η χώρα 
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Δανία), ως 
χρήστες του διαδικτύου οι Κύπριοι υστερούμε -σε 
σημείο που μπορεί να αποδειχθεί μέχρι και επι-
κίνδυνο- στην αξιολόγηση των πληροφοριών που 
βρίσκουμε στο διαδίκτυο. Αυτό αποδεικνύουν και 
τα ευρήματα της Eurostat για τη χρήση των τε-
χνολογιών πληροφορίας και τεχνολογίας από τους 
Ευρωπαίους το τελευταίο τρίμηνο του 2021. Μό-
λις το 17% των Κυπρίων που έλαβαν μέρος στην 
έρευνα της Eurostat δήλωσαν ότι διασταύρωσαν 
τις πληροφορίες που βρήκαν online (5η θέση από 
το τέλος).

Βέβαια, αυτό δεν θα έπρεπε να αποτελεί έκπλη-
ξη. […] Αναπόφευκτα, πολλοί σπεύδουν να συνδέ-
σουν άμεσα αυτή την ανεπάρκεια ικανοτήτων αρ-
κετών χρηστών του διαδικτύου με διάφορα άλλα 
κοινωνικοψυχολογικά χαρακτηριστικά, όπως για 
παράδειγμα η θρησκοληψία, οι αντιθεσμικές τάσεις, 
η προτίμηση κατανάλωσης πληροφοριών από ανα-
ξιόπιστες πηγές. Γενικά, λανθασμένα συνδέεται η 
ανεπάρκεια αξιολόγησης πληροφοριών με τη ροπή 
προς τις θεωρίες συνωμοσίας.

Δεν είναι όμως πάντα έτσι. Τα δύο μεταξύ τους, 
αν και συνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται, είναι 
δύο διαφορετικά πράγματα.

Ως παράδειγμα θέτω τον πανικό που επικράτη-
σε σε σχέση με την επιλογή της Σουηδίας να μην 
επιβάλει στους πολίτες της περιοριστικά μέτρα, 
όταν ακόμη η πανδημία του κορονοϊού ήταν στο 
ξεκίνημά της. Και τι δεν γράφτηκε: ότι εφάρμοσε 
στρατηγική για να απαλλάξει τον κρατικό μηχανι-
σμό από τις παροχές στους ευάλωτους/ηλικιωμέ-
νους, ότι ο επικεφαλής επιδημιολόγος της χώρας 
Anders Tegnell προσπαθούσε με την εναλλακτική 
του στρατηγική να αυτοπροβληθεί, ότι η οικονομία 
της χώρας δεν επιτρέπει μπλοκάρισμα των οικονο-
μικών δραστηριοτήτων, ότι το σύστημα υγείας πάει 
προς κατάρρευση και πολλά άλλα.

Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονταν με τα πιο 
πάνω δεν δημιουργήθηκαν ή ανακυκλώθηκαν από 
οπαδούς των θεωριών συνωμοσίας, αλλά από άτο-
μα που είτε δεν μπήκαν καν στον κόπο να αξιολο-
γήσουν τις πληροφορίες, είτε δεν είχαν τις ικανότη-
τες να το κάνουν.

Είναι κάπου εδώ που μπαίνουν στη συζήτηση το 
Media και το Digital Literacy. Από τη μια, το Media 
Literacy (Γραμματισμός στα Μέσα) αφορά σε ικανό-
τητες σχετικές με την ανάγνωση, την ανάλυση, την 
αξιολόγηση και την παραγωγή επικοινωνιακών 
μηνυμάτων στα διάφορα Μέσα Επικοινωνίας. Από 
την άλλη, το Information Literacy (Πληροφορια-
κός Γραμματισμός) αφορά στην ικανότητα αξιολό-
γησης και χρήσης της πληροφορίας στις διάφορε 
μορφές της. Και όπως φαίνεται, θα ήταν ιδιαίτερα 
ωφέλιμο για την Κύπρο να επενδύσουμε περισσό-
τερο στην ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων. Τα ΜΜΕ και η πληροφορία αποτελούν 
κεντρικά σημεία στην καθημερινή μας ζωή, βρίσκο-
νται στον πυρήνα της ελευθερίας της έκφρασης και 
της πληροφόρησης – ιδιαίτερα σε μια περίοδο που 
ο καθένας είναι ταυτόχρονα παραγωγός και κα-
ταναλωτής περιεχομένου και η ενδυνάμωση των 
ανθρώπων μέσω της εγγραμματοσύνης τους στα 
Μέσα Επικοινωνίας και την Πληροφορία αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ισότι-
μης πρόσβασης στην πληροφορία και τη γνώση.

* MSc Political Communication

Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε καλά τις 
συνήθεις εξετάσεις που μας προτείνουν να 
κάνουμε οι γιατροί μας. Με εφόδιο τις γνώ-
σεις αυτές θα μπορούμε να συνεργαζόμαστε 
καλύτερα με τον γιατρό μας και παράλληλα 
θα έχουμε πιο ρεαλιστικές προσδοκίες για το 
όφελος. Ταυτόχρονα, η κριτική σκέψη που 
αναπτύσσουμε θα μπορεί, ίσως, να μας προ-
στατεύει από αχρείαστες εξετάσεις.

Με αυτό το σκεπτικό έχω καταγράψει κά-
ποια βασικά σημεία για μια πολύτιμη εξέτα-
ση, τη μαγνητική τομογραφία (MRI, magnetic 
resonance imaging) που χρησιμοποιείται όλο 
και περισσότερο.

Η μαγνητική τομογραφία είναι μια ισχυ-
ρή μέθοδος απεικόνισης των οργάνων του 
σώματος που χρησιμοποιείται από τη δεκαετία 
του 1980. Τα πλεονεκτήματά της είναι πολλά. 
Ωστόσο, έχει και μειονεκτήματα και η χρήση 
της πρέπει να γίνεται χωρίς καταχρήσεις.

Όλα τα μέρη και όργανα του σώματος του 
ασθενούς μπορούν να εξερευνηθούν με τη 
μαγνητική τομογραφία. Οι εικόνες που δημι-
ουργούνται σε όργανα, όπως ο εγκέφαλος, 
η καρδιά, η σπονδυλική στήλη, τα άκρα, τα 
αιμοφόρα αγγεία (αρτηρίες και φλέβες) και 
αλλού στο σώμα, είναι σε θέση να προσφέ-
ρουν σημαντικές απεικονιστικές λεπτομέρειες 
που επιτρέπουν με μεγάλη ακρίβεια να κατα-
λάβουν οι γιατροί το τι συμβαίνει στον ασθενή.

Στη μαγνητική τομογραφία δεν χρησιμο-
ποιείται ιονίζουσα ακτινοβολία όπως οι ακτί-
νες Χ που χρησιμοποιούνται για την αξονική 
τομογραφία (CT scan), στις συνήθεις ακτινο-

γραφίες και στις αγγειογραφίες. Για το λόγο 
αυτό δεν επιβαρύνουν τον οργανισμό με ενέρ-
γεια από ιονίζουσα ακτινοβολία που δυνατόν 
να προκαλεί βλάβες στο DNA των κυττάρων, 
ιδιαίτερα όταν χορηγούνται στους ασθενείς 
υψηλές δόσεις ακτινοβολίας. Αυτός είναι και ο 
λόγος που η μαγνητική τομογραφία δεν σχε-
τίζεται με πρόκληση καρκίνου.

Η μαγνητική τομογραφία, όπως η αξονική 
τομογραφία και η εξέταση με υπερήχους, δεν 
είναι επεμβατική μέθοδος και ο ασθενής δεν 
αισθάνεται πόνο εξαιτίας της εξέτασης. 

Ωστόσο, ο ασθενής πρέπει να παραμένει 
εντελώς ακίνητος κατά τη διάρκεια της εξέ-
τασης. Το γεγονός αυτό αποτελεί μειονέκτημα 
για την εξέταση. Υπάρχουν ασθενείς που λόγω 
ψυχολογίας (άγχος, φόβος), ηλικίας ή ασθένει-
ας (πόνος, τρέμουλο), αδυνατούν να παραμέ-
νουν ακίνητοι. Υπάρχει επίσης σε μερικούς 
ανθρώπους το πρόβλημα της κλειστοφοβίας.

Σε ασθενείς που έχουν κλειστοφοβία ή δεν 
μπορούν να μένουν ακίνητοι όπως επίσης και 
σε παιδιά, δυνατόν να χορηγούνται ηρεμι-
στικά φάρμακα. Οι μαγνητικοί τομογράφοι 
ανοικτού τύπου είναι καλύτεροι σε αυτές τις 
περιπτώσεις. Το ίδιο ισχύει και για υπερβολικά 
παχύσαρκα άτομα που δεν μπορούν να εισα-
χθούν σε κλειστού τύπου μαγνητικούς τομο-
γράφους.

Στη μαγνητική τομογραφία χρησιμοποι-
είται ενέργεια ραδιοσυχνότητας και διάφορα 
επίπεδα μαγνητικών πεδίων και σε κάποιες 
περιπτώσεις χορηγείται ειδικό σκιαγραφικό 
φάρμακο ενδοφλέβια. Οι εικόνες που προκύ-

πτουν ερμηνεύονται από τους ακτινολόγους, 
οι οποίοι έχουν ειδικά εκπαιδευτεί στον μα-
γνητικό τομογράφο.

Επειδή χρησιμοποιούνται ισχυρότατοι μα-
γνήτες, είναι αναγκαίο να αφαιρούνται από 
τους ασθενείς όλα τα μεταλλικά αντικείμενα 
προτού εισέλθουν στο χώρο του μηχανήματος 
(δακτυλίδια, σκουλαρίκια, βοηθήματα ακοής, 
οδοντικές προθέσεις ή στοιχεία ορθοδοντικής 
θεραπείας). Η μαγνητική τομογραφία πρέπει 
ν’ αποφεύγεται σε ασθενείς στους οποίους 
τοποθετήθηκαν βηματοδότης, απινιδωτής, 
κοχλιακά εμφυτεύματα, ορισμένοι τύποι ναρ-
θήκων για ανευρύσματα αρτηριών του εγκε-
φάλου και τεχνητή άρθρωση ισχίου που τοπο-
θετήθηκε πρόσφατα.

Σε περίπτωση που χρειάζεται να χορηγηθεί 
σκιαγραφικό φάρμακο για τη μαγνητική τομο-
γραφία υπάρχουν μόνο λίγες πιθανότητες σο-
βαρής αλλεργικής αντίδρασης.

Σε άτομα με πρόβλημα της νεφρικής λει-
τουργίας υπάρχει μικρός κίνδυνος από την 
ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού φαρμά-
κου, τον οποίο πρέπει να συζητήσει ο θερά-
πων γιατρός με τον ακτινολόγο.

Και στην εγκυμοσύνη η διενέργεια μαγνη-
τικής τομογραφίας απαιτεί διεξοδική εξέταση 
κάθε περίπτωσης. Επιπλέον, η χρήση του γα-
δολινίου (φάρμακο σκιαγράφησης για τη μα-
γνητική τομογραφία), πρέπει να αποφεύγεται.

*Κλινικός Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου 
Λευκωσίας, τ. διευθυντής Παιδογκολογικής – 

Παιδοαιµατολογικής Κλινικής, Νοσοκοµείο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος ΙΙΙ, Λευκωσία

Η ποιότητα αποτελεί μια ανθρώπινη ανα-
ζήτηση από αρχαιοτάτων χρόνων και είναι 
συνώνυμη με την αρετή, τη συνεχή βελτίω-
ση και το «αἰέν ἀριστεύειν». Και ενώ αποτελεί 
βασικό δικαίωμα και προσδοκία των πολι-
τών, προκειμένου να λάβουν υπηρεσίες που 
αφορούν το θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό 
της υγείας, εξού και ολοένα και περισσότε-
ροι υγειονομικοί οργανισμοί και συστήματα 
υγείας ανά το παγκόσμιο στρέφονται στην 
εφαρμογή διαδικασιών ποιοτικής διασφάλι-
σης και ελέγχου στην υγειονομική φροντίδα, 
το νεοσυσταθέν ΓεΣΥ στη χώρα μας μοιάζει να 
ανθίσταται σθεναρά απέναντι σε αυτήν την 
προοπτική.

Είναι ηλίου φαεινότερον, και το επισημαί-
νουν πολλοί, ότι η ποιότητα των παρεχόμε-
νων Υπηρεσιών Υγείας στην Κύπρο πάσχει 
και πάσχει σοβαρά. Στον απόηχο της έκθεσης 
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και των αποκαλύ-
ψεών της, η επικαιρότητα φέρνει διαρκώς 
στην επιφάνεια σοβαρά ζητήματα στην Υγεία 
που καταδεικνύουν με τον πλέον γλαφυρό 
τρόπο πόσο υστερούμε στην παροχή ποιοτι-
κής περίθαλψης στους ασθενείς.

Είναι θλιβερή η αναβολή χειρουργείων 
που αφορούν ψυχρά περιστατικά, η οποία και 
είναι σε ισχύ από τις αρχές του περασμένου 
Δεκεμβρίου, ή η ακύρωση προγραμματισμέ-
νων ραντεβού χρόνιων πασχόντων που δεν 
έχουν τακτική πρόσβαση, όπως θα έπρεπε, σε 
απαραίτητες για τον έλεγχο της πάθησής τους 
Υπηρεσίες Υγείας. Μεγάλο προβληματισμό 

γεννούν και τα φαινόμενα υποστελέχωσης 
ή ανεπαρκούς στελέχωσης με ανειδίκευτο 
ιατρικό προσωπικό των ΤΑΕΠ, δηλαδή των 
πιο νευραλγικών τμημάτων για την παροχή 
άμεσης ιατρικής βοήθειας στους πολίτες, με 
πιο πρόσφατο παράδειγμα εκείνο του Γενικού 
Νοσοκομείου Λάρνακας.

Όλα τα παραπάνω, και πολλά ακόμη, 
έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των πα-
ραπόνων, τη δυσαρέσκεια των ασθενών και 
επιπλέον τη δυσφήμιση, την έλλειψη εμπι-
στοσύνης, αλλά και το αυξημένο κόστος για 
τους παροχείς υγείας. Στον ύψιστης σημασίας 
τομέα της Υγείας, η σωστή, αποτελεσματική 
και αποδοτική διαχείριση και οργάνωση, δεν 
είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα.

Απουσιάζουν ηχηρά από το σύστημα υγεί-
ας της Κύπρου σημαντικά χαρακτηριστικά, 
όπως π.χ. ο κλινικός έλεγχος (clinical audit), 
τα κλινικά πρωτόκολλα και οι κατευθυντήρι-
ες οδηγίες όλων των Υπηρεσιών Υγείας, εντός 
και εκτός ΓεΣΥ. 

Η ποιοτική πιστοποίηση και έλεγχος όλων 
των Υπηρεσιών Υγείας και η αναβάθμιση 
των κλινικών πρωτοκόλλων, συμπεριλαμβα-
νομένων τόσο των κρατικών όσο και των 
ιδιωτικών παρόχων υγείας, αποσκοπούν 
στη διασφάλιση ότι οι ασθενείς λαμβάνουν 
τις απαραίτητες και καταλληλότερες ιατρικές 
παρεμβάσεις προκειμένου να επιτευχθεί το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με τη βέλτιστη 
δυνατή αξιοποίηση πόρων και ανθρώπινου 
δυναμικού, στη μείωση του κινδύνου αρνητι-

κής έκβασης των παρεμβάσεων ή των σχεδί-
ων θεραπείας και, φυσικά, στην ικανοποίηση 
των ίδιων των ασθενών από την πορεία φρο-
ντίδας της υγείας τους.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας κα-
τέθεσε εμπεριστατωμένη 150σέλιδη μελέτη 
και συζήτησε το θέμα εκτενώς στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων το 2020. Τον Νοέμβριο του 
ίδιου έτους εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, από 
τον τέως Υπουργό Υγείας η δημιουργία ενός 
ανεξάρτητου Εθνικού Ινστιτούτου Κλινικής 
Αριστείας, που θα είναι επιφορτισμένο με τη 
μέριμνα αυτών των ζητημάτων στη βάση δι-
εθνών και ευρωπαϊκών προτύπων και για το 
οποίο εξασφαλίστηκε και χρηματοδότηση. 

Ωστόσο, έκτοτε η κατάσταση παραμένει 
στάσιμη. Η ποιοτική διαπίστευση των Υπη-
ρεσιών Υγείας θα βοηθήσει στην κάλυψη 
όλων των κενών που παρατηρούνται σήμερα, 
απαμβλύνοντας σε σημαντικό βαθμό αρκετά 
από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
ασθενείς και ενισχύοντας την αποδοτικότητα 
του ΓεΣΥ.

Ο δρόμος προς την ποιοτική διαπίστευση 
των Υπηρεσιών Υγείας στην ιδανικότερή της 
μορφή είναι αναμφίβολα μακρύς. Τα εργαλεία 
όμως υπάρχουν και μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν για να βοηθήσουν. Ας τα χρησιμοποι-
ήσουμε λοιπόν και ας δώσουμε επιτέλους το 
έναυσμα σε αυτήν την προσπάθεια, χωρίς πε-
ραιτέρω καθυστέρηση.

*Ιολόγος BSC, MSc, PhD - Εκτελεστική διευθύντρια 
∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Θαλασσαιµίας (∆ΟΘ)

«Τα αναγραφόμενα από τους αρθρογράφους δεν εκφράζουν τις απόψεις της ΧΑΡΑΥΓΗΣ ή της Εκδοτικής Εταιρείας ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ ή του υπεύθυνου της στήλης. 

Οι αρθρογράφοι/επιστολογράφοι φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη των όσων γράφουν, τα οποία είναι δυνατό να μην περιέχουν την αλήθεια, όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια».

Παρακαλούμε τους επιστολογράφους και αρθρογράφους να περιορίζουν 

τα κείμενά τους, για τις μεν επιστολές μέχρι 400 λέξεις, για τα δε άρθρα μέχρι 600 λέξεις. 

Ποιοτική διασφάλιση Υπηρεσιών Υγείας
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ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Οι άνθρωποι που τρώνε πολύ συχνά κρέ-
ας έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν 
καρκίνο, ιδίως του παχέος εντέρου (ορθοκολι-
κό), δείχνει μια νέα βρετανική επιστημονική 
μελέτη.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον επιδη-
μιολόγο του καρκίνου Κόντι Γουότλινγκ του 
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, οι οποίοι έκα-
ναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό πε-
ριοδικό «BMC Medicine», ανέλυσαν στοιχεία 
για 472.337 ενήλικες 40 έως 70 ετών. Η συ-
χνότητα κατανάλωσης κρέατος και ψαριού 
συσχετίστηκε με τη διάγνωση νέων καρκίνων 
σε βάθος δεκαετίας περίπου. Το 52% των συμ-

μετεχόντων έτρωγαν κρέας πάνω από πέντε 
φορές την εβδομάδα, το 44% λιγότερες από 
πέντε φορές, το 2% έτρωγαν ψάρια αλλά όχι 
κρέας, ενώ ένα άλλο 2% δεν έτρωγαν ούτε 
ψάρια, καθώς ήσαν χορτοφάγοι. Στη διάρκεια 
της μελέτης σχεδόν 55.000 άτομα ή το 12% 
εμφάνισαν καρκίνο.

Διαπιστώθηκε ότι, σε σχέση με όσους έτρω-
γαν κρέας πάνω από πέντε φορές την εβδο-
μάδα, ο κίνδυνος καρκίνου ήταν 2% μικρότε-

ρος για όσους όσους έτρωγαν κρέας λιγότερες 
από πέντε φορές την εβδομάδα (η μείωση του 
κινδύνου ήταν 9% ειδικά για τον καρκίνο του 
παχέος εντέρου), 10% μικρότερος για όσους 
έτρωγαν ψάρια αλλά όχι κρέας και 14% μικρό-
τερος για όσους ήσαν χορτοφάγοι.

Ο κίνδυνος καρκίνου του προστάτη ήταν 
20% μικρότερος στους άνδρες που έτρωγαν 
ψάρια αλλά όχι κρέας και 31% μικρότερος σε 
όσους έκαναν χορτοφαγική διατροφή, απο-
φεύγοντας τόσο το κρέας όσο και το ψάρι. Ο 
κίνδυνος καρκίνου του μαστού ήταν 18% μι-
κρότερος για όσες γυναίκες μετά την εμμηνό-
παυση έκαναν χορτοφαγία.

Επιστήμονες στις ΗΠΑ ανακάλυψαν για 
πρώτη φορά στον ανθρώπινο εγκέφαλο νευ-
ρώνες που φαίνεται να ασχολούνται αποκλει-
στικά με την επεξεργασία του τραγουδιού. 
Στο παρελθόν είχαν βρεθεί νευρώνες εξειδι-
κευμένοι για την ομιλία και τη μουσική, ενώ 
τώρα ήλθαν στο φως και νευρώνες ειδικά για 
το τραγούδι. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον 
νευροεπιστήμονα δρα Sam Norman-Haignere 
του Πανεπιστημίου του Ρότσεστερ της Νέας 
Υόρκης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση 
στο περιοδικό Βιολογίας «Current Biology», 
σύμφωνα με το New Scientist και τη βρετα-
νική «Γκάρντιαν», κατέγραψαν την ηλεκτρι-
κή δραστηριότητα στον ακουστικό φλοιό του 
εγκεφάλου 15 ανθρώπων που άκουγαν 165 

διαφορετικούς ήχους (τραγούδια, μουσική, ομι-
λία, φωνές ζώων, καζανάκι τουαλέτας, γάβγι-
σμα σκύλου κ.ά.). Οι συμμετέχοντες είχαν ήδη 
ηλεκτρόδια στο κεφάλι τους, επειδή έκαναν στο 
νοσοκομείο θεραπεία για επιληψία.

Με αυτόν τον τρόπο, με τη βοήθεια ενός 
ειδικού υπολογιστικού αλγόριθμου, οι επι-
στήμονες εντόπισαν εγκεφαλικά κύτταρα που 
ανταποκρίνονται σχεδόν αποκλειστικά στο τρα-
γούδι. Προηγουμένως, οι επιστήμονες είχαν 

μελετήσει με λειτουργική μαγνητική απεικόνι-
ση (fMRI) τους εγκεφάλους 30 άλλων ανθρώ-
πων που άκουγαν επίσης διάφορους ήχους, 
κάτι που τους βοήθησε στη «χαρτογράφηση» 
των νευρώνων του τραγουδιού στον ακου-
στικό φλοιό, σε μία περιοχή περίπου ανάμεσα 
στους νευρώνες που ανταποκρίνονται στην 
ομιλία και σε εκείνους της μουσικής.

Δεν είναι σαφές γιατί εξελίχθηκαν στον άν-
θρωπο νευρώνες ειδικά για το τραγούδι. Μία 
πιθανή εξήγηση είναι ότι το τραγούδι έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της μουσικής. 
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι πιθανότατα σχεδόν 
όλοι οι άνθρωποι έχουν τέτοιους νευρώνες και 
όχι μόνο όσοι εκτίθενται συχνά στη μουσική 
και τα τραγούδια.

Μικρότερος κίνδυνος καρκίνου για όσους δεν τρώνε συχνά κρέας

Ανακαλύφθηκαν «νευρώνες του τραγουδιού» στον ανθρώπινο εγκέφαλο

Στο 14% μικρότερος για 
όσους ήσαν χορτοφάγοι

Πιθανότατα σχεδόν όλοι  
οι άνθρωποι έχουν  
τέτοιους νευρώνες

Παιχνίδια με στόχο την ανάπτυξη νοητικών 
δεξιοτήτων σε άτομα με άνοια

Σοβαρά παιχνίδια, που σχεδιάστηκαν ή 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων, στοχεύουν να συμβάλουν 
-σε ένα βαθμό- να φτάσουμε σε βαθιά γερά-
ματα, με το μυαλό μας να λειτουργεί με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να μην είμαστε 
εξαρτημένοι από άλλους ανθρώπους. Πρόκει-
ται για ψηφιακές εφαρμογές ή παιχνίδια που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ψυχαγω-
γία, αλλά έχουν επιπλέον και άλλους σημα-
ντικούς σκοπούς, όπως την εκπαίδευση και τη 
μόρφωση, την επικοινωνία ή την προώθηση 
της χρήσης νοητικών, σωματικών και κοινω-
νικών δεξιοτήτων. Υπάρχουν τέτοια παιχνίδια 
που είναι ειδικά σχεδιασμένα και στοχεύουν 
σε συγκεκριμένους πληθυσμούς, όπως π.χ. 
άτομα με άνοια.

Στη δημιουργία ενός τέτοιου σοβαρού παι-
χνιδιού για κινητά για την ανάπτυξη νοητι-
κών δεξιοτήτων και τη διδασκαλία εννοιών 
σε ενήλικες με νοητικές δυσκολίες στοχεύει το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα Games4CoSkills, που 
είναι χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+. 
Το πρόγραμμα αυτό άρχισε να υλοποιείται τον 
Δεκέμβριο του 2021, με τη συνεργασία έξι χω-
ρών (Αυστρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, 
Τουρκία) και θα ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών.

Στις προτεραιότητες του προγράμματος 
είναι η ενίσχυση της διαθεσιμότητας ευκαιρι-
ών μάθησης, έτσι ώστε να ενταχθεί ένας άν-
θρωπος που έχει νοητική διαταραχή, η οποία 
αποτελεί εμπόδιο για τη νοητική του πρόοδο, 
την εκπαίδευση και την κατάρτισή του. Στο 
πρόγραμμα αυτό θα συμμετάσχουν συνολικά 
120 ενήλικες (20 από κάθε χώρα) καθώς και 
60 εκπαιδευτές ενηλίκων (10 από κάθε χώρα).

Το πρόγραμμα παρουσίασε, στη διάρκεια 
διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργάνωσε 

πρόσφατα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου 
Alzheimer και Συναφών Διαταραχών σε συ-
νεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Alzheimer 
και Συγγενών Διαταραχών (Alzheimer 
Hellas), η υπεύθυνή του, λογοθεραπεύτρια 
Αρίστη Αλωπούδη. Να σημειωθεί ότι εταίρος 
του προγράμματος αυτού στην Ελλάδα είναι 
η Alzheimer Hellas. «Σύμφωνα με προηγού-
μενες έρευνες, τα αποτελέσματα έχουν δείξει 
ότι το 87% των ανθρώπων με νοητική δια-
ταραχή εμφανίζουν μια πιο αργή μάθηση κι 
επομένως χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Με 
την κατάλληλη υποστήριξη μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στη μάθηση και να ενισχύσουν τις 
δεξιότητές τους», σημείωσε η κα Αλωπούδη. 
Παράλληλα, ανέφερε ότι έρευνες σχετικά με 
τα βιντεοπαιχνίδια που έχουν χρησιμοποιή-
σει νευροψυχολογικά λογισμικά έδειξαν πως 
μπορεί να επιτευχθεί μία παρέμβαση, το απο-
τέλεσμα της οποίας είναι και η στοιχειώδης 

μάθηση.
Οι «Πολύχρωμες ανθοδέσμες», οι «Σπεσια-

λιτέ», τα «Συναισθήματα», οι «Σκηνοθέτες», η 
«Παρατήρηση πουλιών», η «Λαϊκή αγορά», ο 
«Επόμενος προορισμός», το «Βρες το» είναι οι 
τίτλοι άλλων οκτώ παιχνιδιών του προγράμ-
ματος Bridge, τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται, 
στοχεύοντας, με έναν ευχάριστο τρόπο, να βο-
ηθήσουν στη βελτίωση των νοητικών και συ-
μπεριφορικών συμπτωμάτων στην άνοια. Τα 
τέσσερα πρώτα είναι επιτραπέζια, ενώ τα υπό-
λοιπα παίζονται μέσω κινητών τηλεφώνων.

Εξάλλου, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προ-
γράμματος έχει δημιουργηθεί, με τη συμμετο-
χή της Alzheimer Hellas, η πλατφόρμα AD-
Gαming, που στοχεύει στην κατάρτιση για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με 
νόσο Alzheimer, μέσω των 25 παιχνιδιών, τα 
οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να κατε-
βάσει από το Google Play.

Ψυχαγωγία σε συνδυασμό με εκπαίδευση, επικοινωνία και προώθηση δεξιοτήτων

Της 
Κριστίν Κιλικίτα

Κολλαγόνο  
για το δέρμα

Όταν μιλάμε για γήρανση του δέρματος, στην 
πραγματικότητα μιλάμε για κολλαγόνο και πιο 
συγκεκριμένα για την έλλειψή του. Σχεδόν κάθε 
χαρακτηριστικό του υγιούς δέρματος εξαρτάται 
από την περιεκτικότητά του σε κολλαγόνο. Όσο 
περισσότερη από αυτή την πρωτεΐνη έχουμε, τόσο 
πιο σφριγηλή, γεμάτη και ζουμερή είναι η όψη της 
επιδερμίδας. Με την πάροδο του χρόνου η ποιότη-
τα του κολλαγόνου στο δέρμα μειώνεται. Παρόλα 
αυτά, υπάρχει τρόπος να διορθώσουμε τα σημάδια 
της απώλειάς του στην επιδερμίδα μας.

Τι κολλαγόνο πρέπει να πάρω;
Η τάση του κολλαγόνου έχει εξαπλωθεί από 

καλλυντικά ενέσιμα σε προϊόντα που μπορείτε να 
βρείτε σε ράφια φαρμακείων, τρόφιμα, κρέμες, χά-
πια και σκόνες. 

•Πόσιμο κολλαγόνο - συνήθως θαλάσσιας προέ-
λευσης, ιδανικό για vegan. 

•Υδρολυμένο κολλαγόνο - σε μορφή χαπιού ή 
σκόνης. 

•Ενέσιμο κολλαγόνο – προερχόμενο συνήθως 
από βοοειδή, στοχεύει συγκεκριμένες περιοχές του 
προσώπου. 

•Κρέμες κολλαγόνου - περιέχουν συστατικά 
όπως πεπτίδια, που απορροφώνται άμεσα και για 
τα οποία έχει αποδειχθεί ότι ενεργοποιούν την πα-
ραγωγή κολλαγόνου, στέλνοντας σήμα στα κύττα-
ρα του δέρματος να δημιουργήσουν ακόμα περισ-
σότερα. 

Τα οφέλη του κολλαγόνου
Το κολλαγόνο αποτελεί το 75% του ξηρού βά-

ρους του δέρματός σας. Καθώς μεγαλώνετε, το 
εσωτερικό στρώμα του δέρματος χάνει κολλαγόνο 
και γίνεται λιγότερο ελαστικό και πιο ευάλωτο σε 
βλάβες. Ο συνδυασμός μιας κρέμας κολλαγόνου 
και συμπληρώματος μπορεί να βελτιώσει την ποι-
ότητα του δέρματος, τη λειτουργία των μυών και 
να μειώσει τον πονο που σχετίζεται με την οστεο-
αρθρίτιδα. 

Πιο συγκεκριμένα: Βοηθάει στην αντιγήρανση, 
μειώνει τις γραμμές του προσώπου και τις ρυτίδες, 
βελτιώνει την ελαστικότητα του δέρματος, βοηθάει 
τα οστά και τις αρθρώσεις, βοηθάει στην υγεία των 
μαλλιών και νυχιών, καταπολεμά την κυτταρίτιδα,

Κολλαγόνο και ακμή
Σπυράκια, ατέλειες… ακμή. Το φαινόμενο αυτό 

αφορά τους περισσότερους εφήβους και αρκετούς 
ενήλικες. Για να επουλωθούν οι ακνεϊκές βλάβες, 
η επιδερμίδα πρέπει να παράγει κολλαγόνο. Όμως 
αυτή η διαδικασία πολλές φορές δεν εξελίσσεται με 
ομαλό τρόπο. Αν παραχθεί μεγαλύτερη ποσότητα 
κολλαγόνου από αυτή που χρειάζεται το δέρμα, 
τότε ο ιστός στην επιφάνεια του δέρματος διογκώ-
νεται. Από την άλλη, η παραγωγή του κολλαγόνου 
είναι ελλιπής με αποτέλεσμα να εμφανίζονται στην 
επιδερμίδα ατροφικές ουλές. 

Κολλαγόνο και ραγάδες
Οι ραγάδες σχηματίζονται λόγω της απότομης 

αύξησης ή μείωσης του βάρους, της γρήγορης ανά-
πτυξης κατά την εφηβεία, της κληρονομικότητας ή 
και του στρες. Στο πρώτο στάδιο είναι ροζ και στη 
συνέχεια γίνονται λευκές. Το δέρμα μας αποτελεί-
ται από 3 στρώματα: την επιδερμίδα, το χόριο και 
το υποχόριο. Οι ραγάδες σχηματίζονται στο χόριο, 
όταν ο συνθετικός ιστός τεντώνεται έντονα, με απο-
τέλεσμα να μειώνεται το κολλαγόνο και να αποδυ-
ναμώνεται η αναπαραγωγή του. 

Κολλαγόνο και τροφές
Μπορεί να είστε σε θέση να βοηθήσετε το σώμα 

σας να παράγει αυτή τη σημαντική πρωτεΐνη φρο-
ντίζοντας να έχετε πολλά από τα ακόλουθα θρεπτι-
κά συστατικά. Βιταμίνη C σε εσπεριδοειδή, πιπεριές 
και φράουλες. Πρόλινη σεασπράδια αβγού, γαλα-
κτοκομικά προϊόντα, λάχανο, σπαράγγια και μανι-
τάρια. Χαλκός σε κρέατα οργάνων, σουσάμι, σκόνη 
κακάο, κάσιους και φακές. 
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σταυρόλεξο sudoku
ΛΥΣΗ

ζώδια
ΚΡΙΟΣ

Δώσε ιδιαίτερη σημασία σε ζητήματα που 
αφορούν το οικογενειακό σου περιβάλλον και 
απόφυγε να μπλεχτείς σε διαμάχες και διαφω-
νίες που θα ταράξουν τις υπάρχουσες ισορρο-
πίες.

ΤΑΥΡΟΣ
Τακτοποίησε τις καταστάσεις που χρειάζο-

νται άμεση διευθέτηση και κράτησε χαμηλούς 
τόνους στις μεταξύ σας κουβέντες. Μέσα σε 
όλα αυτά δώσε βάση και στην υγεία σου.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Πρέπει να ξέρεις ότι ανοίγεται μπροστά σου 

μια πολύ ευνοϊκή περίοδος, που σου επιφυ-
λάσσει χαρές και επιτυχίες. Φρόντισε μόνο μη 
σου μείνουν εκκρεμότητες που σε προβλημα-
τίζουν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η μέρα είναι καλή για ξεκαθαρίσματα και 

συζητήσεις, που θα σε βγάλουν από τη στασι-
μότητα. Προσοχή όμως να μην κάνεις βιαστι-
κές κινήσεις.

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, πολλά ζητήματα που αφο-

ρούν την οικογένειά σου θα αρχίσουν να εξε-
λίσσονται θετικά σήμερα, αλλά αυτό δεν πρέ-
πει να σε κάνει να επαναπαυτείς.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Όλα θα γίνουν, αλλά ίσως χρειάζεται λίγη 

υπομονή από μέρους σου. Κάνε ό,τι καλύτερο 
μπορείς χωρίς να αγχώνεσαι και σύντομα θα 
δεις τα θετικά αποτελέσματα.

ΖΥΓΟΣ
Πρόσεξε, λόγω της υπερεκτιμημένης σου 

αισιοδοξίας, να μην οδηγηθείς σε λάθος κινή-
σεις και κυρίως να μην πάρεις βιαστικές απο-
φάσεις χωρίς να έχεις σκεφτεί τις επιπτώσεις.

ΣΚΡΟΠΙΟΣ
Βάλε μπροστά τη λογική σου για να μη 

σε πάρει από κάτω και δώσε προσοχή στις 
παρορμητικές κινήσεις. Το πρόγραμμα και ο 
ορθολογισμός θα σε βοηθήσουν να έχεις τα 
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Οι αποκαλύψεις και γενικά οι ειδήσεις που 

θα μάθεις μπορεί να σε στενοχωρήσουν, αλλά 
θα σε κάνουν ταυτόχρονα να δώσεις απαντή-
σεις και να δεις πιο ξεκάθαρα κάποια ζητή-
ματα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Πάρε αποφάσεις που θα σου δώσουν χαρά 

και μη συνεχίσεις να κάνεις τα ίδια λάθη. Η 
αισιοδοξία, η αυτοπεποίθηση και οι ηγετικές 
ικανότητές σου είναι στα ύψη τους.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Θα έχεις τέτοια δυναμικότητα, που είναι 

η κατάλληλη στιγμή να τελειώνεις με πολλά 
προβλήματα του παρελθόντος. Φρόντισε να 
απομακρύνεις άτομα που μπορεί να σε κου-
ράζουν και να σε προβληματίζουν.

ΙΧΘΕΙΣ
Σήμερα θα σε περιβάλλει η αρμονία και θα 

πετυχαίνεις αυτά που θέλεις, καθώς οι ευκαι-
ρίες θα έρχονται η μία μετά την άλλη.

Τραγανά λουκανικοπιτάκια

Υλικά:
•280 αραβικές πίτες, μικρές
•80 γρ. κέτσαπ
•80 γρ. μπέικον
•360 γρ. λουκάνικα Φρανκφούρτης
•300 ml σπορέλαιο για το τηγάνισμα
Για το σερβίρισμα
•3 φρέσκα κρεμμυδάκια
•2 κ.σ. μαγιονέζα
•1 κ.γ. μουστάρδα
•1 κ.γ. μέλι
•1/2 κ.γ. πάπρικα, καπνιστή

Εκτέλεση:
Τοποθετούμε ένα τηγάνι με σπορέλαιο σε 

μέτρια φωτιά για να κάψει. Απλώνουμε την 
κέτσαπ στις αραβικές πίτες. Σε κάθε αραβική 
βάζουμε μια φέτα μπέικον, ένα λουκάνικο και 
τυλίγουμε σε ρολό. Κόβουμε το κάθε ρολό σε 
6 ροδέλες και τις περνάμε από καλαμάκια 
από σουβλάκια. Τηγανίζουμε για 1-2 λεπτά 
να πάρουν χρώμα και να γίνει τραγανή η 
πίτα. Αφαιρούμε σε απορροφητικό χαρτί και 
αφήνουμε στην άκρη.

Για το σερβίρισμα
Στο τηγάνι με το λάδι βάζουμε το πράσινο 

μέρος από τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Σε ένα 
μπολ βάζουμε τη μαγιονέζα, τη μουστάρδα, το 
μέλι, την πάπρικα, ανακατεύουμε και σερβί-
ρουμε.

Οι ορισμοί Α αφορούν τις λέξεις 
που γράφονται στις 13 οριζόντιες 
σειρές. Οι ορισμοί Β αφορούν τις 
λέξεις που γράφονται, με ωρο-
λογιακή κατεύθυνση, στις 6 ομό-
κεντρες κορνίζες, με πρώτη την 
εξωτερική. Όλες οι λέξεις γρά-
φονται η μια μετά την άλλη, χωρίς 
ενδιάμεσα μαύρα. Τα σημειωμένα 
γράμματα δείχνουν την αρχή της 
πρώτης λέξης κάθε κορνίζας.

ΟΡΙΣΜΟΙ A
1 Και σε παιδικές χαρές υπάρ-
χουν - Ο 27ος Πρόεδρος των 
ΗΠΑ (1909-1913). 2 Κυματο-
ειδείς αποχρώσεις - Ποιμνιοστά-
σιο - Φυτική βαφή (ξεν.) 3 Ανα-
παράσταση ενός χρήστη σ’ έναν 
εικονικό κόσμο (ξεν.) - Λέγεται η 
ηθοποιός Καρέρε - Χιερόνιμους...: 
Ολλανδός ζωγράφος (περ. 1450-
1516). 4 Ανήκει στις Κυκλάδες 
- Νησί της Εσθονίας (μια γραφή). 
5 Αριθμητικό σύμβολο - Μονόξυ-
λο πλοιάριο (ξεν.) - ... Μόροου: 
αδικοχαμένος ηθοποιός (1929-
1982) - Αστεροσκοπείο των 
ΗΠΑ. 6 Βότανο των Άνδεων, του 
οποίου η αποξηραμένη ρίζα έχει 
φαρμακευτικές ιδιότητες (ξεν.) - 
Θυμίζει... τον Μέρφι - Επιτραπέζιο 
παιχνίδι. 7 Χωράφια... για πούλη-
μα - Θέση ποδοσφαιριστή (ξεν.). 
8 Βαλεντίνο ...: άσος του ΜΟΤΟ 
GP - Βλάσης ...: πρωταθλητής 
στην ενόργανη γυμναστική - Το 
όνομα της Σπέισεκ. 9 Κόρη του 
Λόρδου Βύρωνα - Νομπελίστας 
Ιάπωνας φυσικός - Παρότρυνση 
και... για χειραψία. 10 Πληκτρο-
φόρο μουσικό όργανο - Ποτάμι 
της Γαλλίας - Λαχεία, κλήροι. 11 
... Άλεν: καταστήματα οπτικών 

ειδών - Παράτα, άφησε - «Το ...»: 
ταινία του πρόωρα χαμένου Αλέξη 
Μπιστικά (1994). 12 Ακατάστατο 
και πρόχειρο - Γεμάτος δάση είναι. 
13 Μπράιαν ...: πρωτοπόρος της 
μουσικής άμπιεντ - ... Αβίβ: πόλη 
του Ισραήλ - Όνομα δύο αρχαίων 
αιγυπτιακών παπύρων - Ο Αλβα-
νός πρωθυπουργός.

ΟΡΙΣΜΟΙ Β
1 Ορεινό χωριό μας στο νομό Γρε-
βενών - Η Ρίγα πρωτεύουσά της - 
Ο πάγκος του μπαρ - Ντουλάπα για 
κλινοσκεπάσματα - Σφαιρικά αντι-
κείμενα - Ύφασμα από λεπτό και 
πυκνοϋφασμένο μετάξι - Στο... πι 
και φι γίνονται (ουδ.). 2 Σύμφω-
νες με το νόμο - Νησιωτικό κράτος 
της Αφρικής στον Ινδικό Ωκεανό - 
Αγαθά, αθώα - Πέτερ...: Γερμανός 
θεατράνθρωπος - Θηλαστικό του 
Κονγκό - Ανοιχτό πράσινο χρώμα 
(ξεν.) - Τέχνασμα (ξεν.). 3 ... Χα-

ντίντ: τοπ μόντελ - Αλκοολούχα 
ποτά - Ορεινές πλαγιές - Τα σύνο-
ρα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
- Κι έτσι ο σουγιάς (μια γραφή) - 
Ιστοί πλοίων. 4 Ασιάτης κι αυτός 
- Βρετανικό νησί στη Μάγχη - Εί-
δος πρόχειρου εδέσματος (ξεν.) - 
Φορητό πυροβόλο όπλο καμπύλης 
τροχιάς - Ζουν στη Γη του Πυρός. 
5 Το βαρούλκο - Παλιός ηγέτης 
του Ιράκ (1914-1963) - Τζουζέπε 
...: Ιταλός μαθηματικός. 6 Αρχαία 
πόλη της Α. Μακεδονίας.

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

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Κεντρικό σηµείο αναφοράς για την κατα-
νόηση της εκµετάλλευσης των εργαζοµένων 
από το κεφάλαιο στο καπιταλιστικό σύστηµα 
αναµφίβολα είναι η παραγόµενη υπεραξία.

Η εργατική δύναµη (φυσική και πνευµατι-
κή) στον καπιταλισµό γίνεται εµπόρευµα και 
ως εκ τούτου, περιέχει αξία χρήσης και αξία 
όπως κάθε άλλο εµπόρευµα. Κι αυτό γιατί ο 
εργαζόµενος στην αστική κοινωνία πληροί 
δυο βασικές προϋποθέσεις: α) έχει ατοµική 
ελευθερία και β) δεν έχει ιδιόκτητα µέσα πα-
ραγωγής.

Η αξία της εργατικής δύναµης του κάθε 
εργαζόµενου καθορίζεται από τον κοινωνικά 
αναγκαίο χρόνο για την αναπαραγωγή (δη-
λαδή το χρόνο που απαιτείται για να εξασφα-
λίσει τα µέσα για ικανοποίηση των αναγκών 

του σε τροφή, ένδυση, στέγη, συντήρηση της 
οικογένειάς του, καθώς και την τεχνική του 
κατάρτιση), ώστε να έχει τη δυνατότητα να 
πουλά καθηµερινά την εργατική του δύναµη.

Η αξία χρήσης της εργατικής δύναµης 
έγκειται στο γεγονός ότι έχει την ιδιότητα 
µε τη χρησιµοποίησή της στην παραγωγική 
διαδικασία να δίνει περισσότερη αξία από 
την ίδια της την αξία. Αυτή η επιπλέον αξία 
ονοµάζεται υπεραξία.

Σηµειώνεται ότι η αξία της εργατικής δύ-
ναµης διαφοροποιείται ανάλογα µε την οικο-
νοµική και πολιτιστική ανάπτυξη της κάθε 
δεδοµένης καπιταλιστικής χώρας, πάντα 
ανάλογα µε το επικρατούν βιοτικό και πολι-
τιστικό επίπεδο των εργαζοµένων µέσα στα 
πλαίσια µιας συγκεκριµένης περιόδου.

Εποµένως η υπεραξία είναι το µέρος της 
αξίας που δηµιουργείται από την εργασία 
των µισθωτών εργαζόµενων, που δεν πληρώ-
νεται από τον καπιταλιστή, ο οποίος το ιδιο-
ποιείται και αυτό γιατί είναι ιδιοκτήτης των 
µέσων παραγωγής.

∆εν είναι τυχαίο λοιπόν που ο Κ. Μαρξ 
χαρακτηρίζει αυτό το «δικαίωµα» ως «νόµιµη 
κλοπή», µε αποτέλεσµα η αστική τάξη να 
πλουτίζει όχι µε την προσωπική της εργασία, 
αλλά µε την εκµετάλλευση των εργαζοµένων, 
υπεξαιρώντας µέρος της παραγόµενης αξίας. 

Άρα η ουσία της καπιταλιστικής εκµετάλ-
λευσης είναι το αποτέλεσµα της ιδιοποίησης 
από τους καπιταλιστές του παραγόµενου 
προϊόντος από την απλήρωτη εργασία των 
εργαζοµένων.

Η αστική τάξη πλουτίζει 
µε την εκµετάλλευση των 

εργαζοµένων, υπεξαιρώντας 
µέρος της παραγόµενης 

αξίας

Καπιταλιστική εκµετάλλευση (3)

Βησσαρίων Μπελίνσκι  
(1811 – 1848)

Ρώσος επαναστάτης, κριτικός λογοτεχνίας 
και φιλόσοφος. Γεννήθηκε στη Φινλανδία στις 
30 Μαΐου 1811 και πέθανε στην Πετρούπολη 
στις 28 Μαΐου 1848. Ο Μπελίνσκι χαρακτη-
ρίζεται ως ο προάγγελος της πλήρους εκτό-
πισης των ευγενών – επαναστατών από τους 
ραζνοτσίντσι (άτοµα που δεν ανήκαν σε καµιά 
από τις τότε καθιερωµένες τάξεις της τσαρικής 
Ρωσίας) στο ρωσικό απελευθερωτικό κίνηµα. 
Έχει διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην ιστο-
ρία της κοινωνικής και αισθητικής σκέψης, 
ενώ υπερασπίστηκε τις αρχές του ρεαλισµού. 
Ένας τιτάνας του λόγου, το δηµιουργικό έργο 
του οποίου συνέβαλε στην ανάπτυξη της ρω-
σικής λογοτεχνικής γλώσσας.

Επηρεασµένος από την όξυνση της ταξικής 
πάλης µέσα στην απολυταρχική Ρωσία και 
των επαναστατικών γεγονότων της ∆ύσης, 
ο Μπελίνσκι τάσσεται υπέρ της απελευθέρω-
σης της «ανθρώπινης προσωπικότητας… από 
τα δεσµά της παράλογης πραγµατικότητας». 
Ασκεί έντονη κριτική στις συντηρητικές κοι-
νωνικο-πολιτικές απόψεις του Χέγκελ και 
στρέφεται προς τον ουτοπικό σοσιαλισµό 
και τις επαναστατικό-δηµοκρατικές θέσεις, 
οραµατιζόµενος µια εποχή χωρίς πλούσιους 
και φτωχούς, βασιλιάδες και υπηκόους, όπου 
θα υπάρχουν µόνο αδέλφια, µόνο άνθρωποι.

Τελικά ο Μπελίνσκι, κατανοώντας κριτι-
κά τη θεωρία του Χέγκελ, στάθηκε σταθερά 
δίπλα στη µαχητική υλιστική κοσµοθεωρία, 
τόσο στη φιλοσοφία όσο και στην αισθητική, 
αναπτύσσοντας κριτική διαλεκτική άποψη 
για τον κόσµο, προσεγγίζοντας κατά πολύ τις 
θέσεις του ∆ιαλεκτικού Υλισµού.

Σύµφωνα µε τον Μπελίνσκι, το κάθε άτοµο 
είναι εξαρτώµενο τόσο µε τον τρόπο σκέψης 
όσο και µε τον τρόπο δράσης από την κοινω-
νία, η οποία είναι ένας ζωντανός οργανισµός. 
Εποµένως το άτοµο δεν µπορεί να συµβιβαστεί 
µε µια ζωή που του στερεί τα µέσα ανάπτυξης 
και γι’ αυτό επιδιώκει να δηµιουργήσει τις 
αναγκαίες συνθήκες που θα του επιτρέψουν 
να συνειδητοποιήσει τις ικανότητές του. Είναι 
γι’ αυτό που κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η 
ποικιλόµορφη διαµόρφωση της προσωπικό-
τητας του ατόµου και η εκδήλωση της δηµι-
ουργικότητάς του είναι δυνατόν µόνο µέσα 
σε µια κοινωνία εδραιωµένης στις αρχές της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, συνδέοντας το µέλ-
λον της Ρωσίας και της ανθρωπότητας µε τον 
σοσιαλισµό.

Ο νόµος της ενότητας και της πάλης των 
αντιθέτων είναι ο νόµος της ∆ιαλεκτικής, 
που υποδεικνύει την πηγή και την αιτία της 
κίνησης, αλλά και της ανάπτυξης. 

Ο συγκεκριµένος νόµος πιστοποιεί ότι 
τόσο η κίνηση όσο και η ανάπτυξη προέρ-
χονται µέσα από το ίδιο το αντικείµενο και 
το φαινόµενο, χωρίς να εξαρτώνται από 
υπερφυσικές δυνάµεις και ως εκ τούτου, 
αποτελεί την ουσία και τον βασικό πυρήνα 
της διαλεκτικής σκέψης. 

Αναλύοντας τον συγκεκριµένο νόµο, 
παρατηρούµε ότι ένα αντικείµενο ή και 
φαινόµενο αποτελείται από δύο αντίθετα 
στοιχεία, δύο αλληλοαποκλειόµενες «πλευ-
ρές», που βρίσκονται όµως σε µια αµοιβαία 
σχέση. ∆ηλαδή, ένα ενιαίο σύνολο –αντι-
κείµενο ή και φαινόµενο– ουσιαστικά διχο-
τοµείται σε δυο αντίθετα, που η υπάρχουσα 
σχέση µεταξύ τους προσδιορίζει το συγκε-
κριµένο ενιαίο σύνολο.

Ας δούµε λοιπόν στην πράξη πώς εµφα-
νίζεται και πώς προσδιορίζεται ο συγκε-
κριµένος νόµος στη φύση, παρουσιάζοντας 
το κλασικό, µα συνάµα και κατανοητό πα-
ράδειγµα µε τον «µαγνήτη».

Ο µαγνήτης είναι ένα ενιαίο σύνολο, που 
αποτελείται από δύο αντίθετες και αλληλο-
αποκλειόµενες «πλευρές», τον θετικό και 
τον αρνητικό πόλο. Με κανένα τρόπο δεν 
είναι δυνατόν να διαχωριστούν οι δύο αυτοί 
πόλοι. Καταργώντας παρ’ ελπίδα έναν από 
αυτούς, ήδη παύει να υπάρχει το αντικείµε-
νο µαγνήτης και θα έχουµε απλώς ένα µε-
ταλλικό αντικείµενο, χωρίς την ικανότητα 
να έλκει άλλα µεταλλικά αντικείµενα. Άρα 
οι δύο αντίθετοι πόλοι, ευρισκόµενοι σε 
µια στενή αδιάρρηκτη σχέση µεταξύ τους, 
προσδιορίζουν αυτό που κατανοούµε ως 
µαγνήτη.

Τα αντίθετα παρατηρούνται  
σε όλες τις επιστήµες

Σε όλες τις επιστήµες παρατηρούµε ότι 
υπάρχουν τα αντίθετα, όπως: στα µαθηµα-
τικά το + και το -, στη µηχανική δράση και 
αντίδραση η έλξη και απώθηση, στη φυσι-
κή ο θετικός και ο αρνητικός ηλεκτρισµός, 
στη χηµεία η συνένωση και ο διαχωρισµός, 
στη βιολογία η κληρονοµικότητα και η µε-
ταβλητότητα, στην εξέλιξη το παλιό και το 
καινούργιο, στην κοινωνία οι παραγωγικές 
δυνάµεις και οι σχέσεις παραγωγής κ.ο.κ..

Σε επίπεδο κοινωνίας εµφανίζεται και 
πάλι ο νόµος αυτός. 

Για παράδειγµα, ο καπιταλισµός ως ενι-
αίο φαινόµενο χαρακτηρίζεται από δύο 
αντίθετες πλευρές: από τη µια η αστική 
τάξη και από την άλλη η εργατική τάξη, ή 
πιο γενικευµένα το κεφάλαιο και η εργα-
σία. ∆εν νοείται καπιταλισµός χωρίς την 
ύπαρξη αυτών των δύο τάξεων. Κατάργη-
ση της µιας από τις δυο τάξεις ουσιαστικά 
διαφοροποιεί ριζικά το φαινόµενο «καπιτα-
λισµός» και έχουµε κάτι άλλο. 

Τα δύο αντίθετα (καπιταλιστής – εργα-
ζόµενος) βρίσκονται σε µια συνεχή αντιπα-
λότητα, αλλά συνάµα και σε µια αµοιβαία 
σχέση, προσδιορίζουσα την ύπαρξη του 
καπιταλισµού, ενώ η πάλη ανάµεσά τους 
χαρακτηρίζει ολόκληρη την εικόνα του κοι-
νωνικού αυτού συστήµατος.

Τα «αντίθετα» αλληλοαποκλείονται 
και ταυτόχρονα 
αλληλοπροϋποθέτονται

Εποµένως τα «αντίθετα» είναι εκείνες οι 
εσωτερικές πτυχές, τάσεις ή και δυνάµεις 
ενός αντικειµένου – φαινοµένου, που απο-
κλείει η µια την άλλη, ταυτόχρονα όµως και 
υποχρεωτικά αλληλοπροϋποθέτονται. Ενώ 
τα αντίθετα βρίσκονται σε ενότητα µεταξύ 
τους, την ίδια στιγµή βρίσκονται και σε µια 
συνεχή σύγκρουση. 

Ακριβώς αυτή η πάλη των αντιθέτων 
αποτελεί τη βασική πηγή εξέλιξης του φαι-
νοµένου, γιατί σε κάποια χρονική στιγµή 

η υπάρχουσα ενότητα µεταξύ τους κατα-
στρέφεται, άρα διαφοροποιείται το µέχρι 
εκείνη τη στιγµή φαινόµενο και εµφανί-
ζεται ένα νέο, στο οποίο αναπτύσσονται 
νέες αντιθέσεις, ευρισκόµενες πάλι σε µια 
συνεχή πάλη µέσα στη νεοεµφανιζόµενη 
ενότητα. 

Με αυτόν τον τρόπο η κίνηση ή η εξέ-
λιξη είναι µια συνεχής διαδικασία. Αυτό 
σηµαίνει ότι η υπάρχουσα «ενότητα των 
αντιθέτων» είναι συµβατική και παροδική, 
την ίδια στιγµή που η «πάλη των αντιθέ-
των» είναι απόλυτη και συνεχής.

Σε καµιά περίπτωση όµως δεν πρέπει 
να υποβαθµίζεται η σηµασία της «ενότητας 
των αντιθέτων», επειδή καθοριστικό ρόλο 
στην εξέλιξη διαδραµατίζει η «πάλη» µετα-
ξύ τους. Κι αυτό γιατί η ενότητα αποτελεί 
απαραίτητο όρο της πάλης, η οποία διεξά-
γεται µόνο εκεί όπου τα αντίθετα αποτε-
λούν αναπόσπαστο µέρος του ενιαίου αντι-
κειµένου ή φαινοµένου. Στο παράδειγµα µε 
τον «µαγνήτη» η πάλη µεταξύ θετικού και 
αρνητικού πόλου µπορεί να υπάρξει µόνο 
µέσα στο ενιαίο αντικείµενο που κατανο-
ούµε ως µαγνήτη.

Στη βιβλιογραφία του µαρξισµού υπάρ-
χει µια ταξινόµηση των παρουσιαζόµενων 
αντιθέσεων, τόσο στα αντικείµενα όσο και 
στα φαινόµενα, οι οποίες αντιθέσεις ξεχω-
ρίζουν (α) σε εσωτερικές και εξωτερικές 
αντιθέσεις, (β) σε ανταγωνιστικές και µη 
ανταγωνιστικές και (γ) στη βασική, την κύ-
ρια και τις µη κύριες αντιθέσεις….

∆ιαλεκτικός υλισµός: Νόµος της ενότητας 
και της πάλης των αντιθέτων

ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ
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Ο πρώην Πρόεδρος της Ονδούρας, Χουάν 
Ορλάντο Ερνάντες (2014-2022), για τον οποίο 
υπάρχουν υποψίες για συνέργεια στη διακίνη-
ση ναρκωτικών και ζητούν την έκδοσή του οι 
ΗΠΑ, θα παραμείνει προφυλακισμένος μετά 
την απόρριψη την Πέμπτη προσφυγής του στο 
Ανώτατο Δικαστήριο.

Η προσφυγή απορρίφθηκε «κατά πλειοψη-
φία» από τα μέλη του κορυφαίου οργάνου της 
ονδουριανής Δικαιοσύνης, εξήγησε εκπρόσω-
πος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο Κάρλος Σίλ-
βα, αναφερόμενος στο αίτημα των συνηγόρων 
του πρώην αρχηγού του κράτους να τεθεί σε 
κατ’ οίκον περιορισμό.

Ο πρώην Πρόεδρος, 53 ετών, που αρκετοί 
στην Ονδούρα αποκαλούν ΧΟΕ, από το αρκτι-
κόλεξο του ονοματεπώνυμού του, βρίσκεται 

προφυλακισμένος στην έδρα της διοίκησης των 
ειδικών δυνάμεων της Αστυνομίας, στον ανατο-
λικό τομέα της πρωτεύουσας.

Τη 14η Φεβρουαρίου η Ουάσινγκτον υπέ-
βαλε στην Τεγκουσιγκάλπα αίτημα σύλληψης 
και έκδοσης του δεξιού πρώην Προέδρου, που 
κατηγορείται για συνέργεια στην εξαγωγή 500 

τόνων κοκαΐνης στην αγορά των ΗΠΑ από το 
2004. Το σπίτι του Ερνάντες, ο οποίος απορρί-
πτει τις κατηγορίες σε βάρος του, περικυκλώθη-
κε αμέσως από περίπου 600 αστυνομικούς. Την 
επομένη, μετά την έκδοση εντάλματος σύλλη-
ψής του από το ονδουριανό Ανώτατο Δικαστή-
ριο, παραδόθηκε στην Αστυνομία.

Προσήχθη μία ημέρα αργότερα ενώπιον δι-
καστή, ενώ η επόμενη δικάσιμος προγραμματί-
στηκε για τη 16η Μαρτίου.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωμα-
τίας, Άντονι Μπλίνκεν, αποκάλυψε την 7η Φε-
βρουαρίου ότι ο πρώην Πρόεδρος είχε εγγραφεί 
από την 1η Ιουλίου 2021 στον κατάλογο των 
προσώπων στα οποία απαγορεύεται η είσοδος 
στην επικράτειά της, λόγω διαφθοράς ή αντιδη-
μοκρατικών ενεργειών στην κεντρική Αμερική.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή 
τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν 
σεισμική δόνηση 6,2 βαθμών έπληξε χθες την 
επαρχία της δυτικής Σουμάτρας.

Ο επικεφαλής του παραρτήματος της Υπηρε-
σίας Αντιμετώπισης Καταστροφών στην επαρ-
χία αυτής της ινδονησιακής νήσου, ο Τζουμάι-
ντι, που όπως αρκετοί Ινδονήσιοι χρησιμοποιεί 
μόνο ένα όνομα, δήλωσε τηλεφωνικά στο πρα-
κτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα πως ο σεισμός είχε 
επίσης αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές και να 
καταστραφούν κτίρια, ανάμεσά τους σπίτια.

Ο σεισμός των 6,2 βαθμών καταγράφηκε στις 
03:35 της Παρασκευής (ώρα Κύπρου) κοντά 
στη δυτική ακτή της Σουμάτρας, ανακοίνωσε 
η Υπηρεσία Γεωφυσικής της ασιατικής χώρας 
(BMKG), που εκτίμησε ότι το εστιακό βάθος της 

ήταν μικρό, κάπου 10 χιλιόμετρα. Το Αμερικα-
νικό Ινστιτούτο Γεωφυσικών Μελετών (USGS) 
εκτίμησε επίσης ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 
6,2 βαθμών. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για 
τσουνάμι.

Η Ινδονησία, που βρίσκεται πάνω στον λεγό-
μενο «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκε-

ανού, ζώνη με έντονη τεκτονική δραστηριότητα, 
δοκιμάζεται συχνά από φονικούς σεισμούς και 
ηφαιστειακές εκρήξεις.

Στο αρχιπέλαγος δεν έχει ακόμη επουλωθεί 
το τραύμα του σεισμού 9,1 βαθμών της 26ης Δε-
κεμβρίου 2004, που προκάλεσε γιγάντιο τσου-
νάμι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πε-
ρίπου 220.000 άνθρωποι σε όλη την περιοχή, οι 
170.000 στην ινδονησιακή επικράτεια.

Το 2018, το νησί Λομπόκ και το γειτονικό 
Σουμπάουα επλήγησαν από ισχυρό σεισμό με 
αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 550 άν-
θρωποι. Την ίδια χρονιά, σεισμός 7,5 βαθμών 
προκάλεσε τσουνάμι που χτύπησε την Πάλου, 
στην Κελέβη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ή 
να κηρυχθούν αγνοούμενοι κάπου 4.300 άν-
θρωποι.

Υπόθεση Φλόιντ:  
Ένοχοι οι αστυνομικοί  

που ήταν παρόντες
Άλλη μία μικρή νίκη κατήγαγε το κίνημα 

κατά της αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ, καθώς 
το δικαστήριο που ασχολήθηκε με την εμπλο-
κή των τριών πρώην αστυνομικών που πλαι-
σίωναν τον Ντέρεκ Σόβιν, όταν εκείνος προκά-
λεσε ασφυκτικό θάνατο στον Τζορτζ Φλόιντ, 
τους έκρινε ένοχους, επειδή δεν παρενέβησαν 
για να βοηθήσουν τον άτυχο Αφροαμερικανό 
που πέθαινε μπροστά στα μάτια τους.

Ο θάνατος του Φλόιντ, τον οποίο κατέγρα-
ψαν με τα κινητά τους αυτόπτες μάρτυρες, πυ-
ροδότησε το καλοκαίρι του 2020 μεγαλειώδεις 
κινητοποιήσεις κατά του ρατσισμού και της 
αστυνομικής βίας, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στον 
υπόλοιπο κόσμο.

Ο 36χρονος Του Θάο, ο 28χρονος Αλεξά-
ντερ Κούενγκ και ο 38χρονος Τόμας Λέιν δι-
κάζονταν στο Σεν Πολ, δίδυμη πόλη της Μι-
νεάπολις, όπου είχε εκτυλιχθεί η τραγωδία. 
Το σώμα ενόρκων, αφού συνεδρίασε επί δύο 
ημέρες, ανακοίνωσε την απόφασή του την Πέ-
μπτη, έπειτα από μια δίκη που διήρκεσε ένα 
μήνα.

Ο ανιψιός του Τζορτζ Φλόιντ, Μπράντον 
Γουίλιαμς, χαρακτήρισε την απόφαση των 
ενόρκων «μικρή νίκη» και «ένα βήμα προς 
τη σωστή κατεύθυνση», όπως δήλωσε στη δι-
άρκεια συνέντευξης Τύπου. Διότι «συχνά οι 
αστυνομικοί σκοτώνουν μαύρους άνδρες και 

γυναίκες, δεν αντιμετωπίζουν τις συνέπειες», 
πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι η απόφαση των 
ενόρκων στέλνει «ένα μήνυμα».

«Είναι μια καλή ημέρα για εμάς», όμως 
«δεν θα έρθει πίσω ο Τζορτζ», δήλωσε από την 
πλευρά του ο αδελφός του Φίλονιζ Φλόιντ.

Ο τέταρτος αστυνομικός, ο Ντέρεκ Σόβιν, 
είχε κριθεί ένοχος τον Ιούνιο για ανθρωποκτο-
νία και είχε καταδικαστεί σε 22 χρόνια και έξι 
μήνες κάθειρξη. Αυτός ήταν που κράτησε επί 
σχεδόν εννέα λεπτά το γόνατό του πάνω στο 
λαιμό του Φλόιντ, στις 25 Μαΐου 2020, προκα-
λώντας του ασφυξία.

Ο Κούενγκ βρισκόταν στην πλάτη του Φλό-
ιντ και ο Λέιν τού κρατούσε τα πόδια. Ο Θάο 
κρατούσε σε απόσταση τους περαστικούς.

Την Πέμπτη οι τρεις πρώην αστυνομικοί 

κρίθηκαν ένοχοι επειδή δεν προσέφεραν τις 
πρώτες βοήθειες στον Αφροαμερικανό, ο οποί-
ος ήταν ξεκάθαρο ότι δεν μπορούσε να ανα-
πνεύσει. Οι Θάο και Κούενγκ, που είναι ο ένας 
ασιατικής καταγωγής και ο άλλος Αφροαμε-
ρικανός, κρίθηκαν επίσης ένοχοι επειδή δεν 

παρενέβησαν για να αποτρέψουν τον Σόβιν να 
«ασκήσει παράλογη βία». Ο Λέιν, που είχε προ-
τείνει δύο φορές να γυρίσουν τον Φλόιντ στο 
πλάι, δεν αντιμετώπιζε αυτή την κατηγορία.

Η ποινή των τριών θα ανακοινωθεί αργό-
τερα και μπορεί να φτάσει ως την ισόβια κά-
θειρξη, η οποία όμως ενδέχεται να ανατραπεί 
σε δεύτερο βαθμό. Μέχρι την ανακοίνωση της 
ποινής τους, οι τρεις παραμένουν ελεύθεροι 
μετά την καταβολή εγγύησης. Εξάλλου, τον 

Ιούνιο δικάζονται στη Μινεσότα για «συνέρ-
γεια σε ανθρωποκτονία».

Ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του Φλόιντ, 
στο Μπρούκλιν Σέντερ, περίπου 16 χιλιόμετρα 
μακριά από το σημείο όπου έχασε τη ζωή του ο 
Φλόιντ, νέα έκρηξη λαϊκής οργής είχε πυροδο-
τήσει ο θάνατος ενός νεαρού από τις σφαίρες 
αστυνομικού, αφού τον σταμάτησε για μια πα-
ραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι το κίνημα Black Lives 
Matter επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον πλανήτη 
μετά την άγρια δολοφονία του Αφροαμερικα-
νού Τζ. Φλόιντ, απαιτώντας δικαιοσύνη, τόσο 
για τον Αφροαμερικανό όσο και για άλλους οι 
οποίοι πέφτουν νεκροί από τα πυρά λευκών 
αστυνομικών.

«Είναι μια καλή ημέρα για εμάς», όμως «δεν θα έρθει πίσω  
ο Τζορτζ», δήλωσε ο αδελφός του, Φίλονιζ Φλόιντ

ξένος τύπος Ξύπνησε ο εφιάλτης του τσουνάμι στην Ινδονησία

Παραμένει στη φυλακή ο πρώην Πρόεδρος της Ονδούρας

ΔΙΕΘΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Όχι στην εισβολή  
στην Ουκρανία

Η Εφημερίδα των Συντακτών, Ελλάδα

Να σκοτώνονται  
οι λαοί...
Αυγή, Ελλάδα

Μαύρη μέρα για  
την Ευρώπη

The Times, Ηνωμένο Βασίλειο



Οι γυναίκες του κόσµου 
διεκδικούν φωνή, σεβασµό 

και ευκαιρίες 

Η Οµάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβού-
λιο, στο πλαίσιο της δράσης της για την 8η του 
Μάρτη, διοργανώνει το Φεµινιστικό Φόρουµ 
2022 µε τίτλο «Αντίσταση και Αδελφοσύνη». 
Το φόρουµ θα πραγµατοποιηθεί στις 1 και 2 
Μάρτιου 2022 στις Βρυξέλες. 

Το φετινό Φεµινιστικό Φόρουµ θα πραγµα-
τοποιηθεί ως υβριδική εκδήλωση, κάτι που δί-
νει τη δυνατότητα σε άτοµα από όλο τον κόσµο 
να το παρακολουθήσουν διά ζώσης, αλλά και 
µέσω διαδικτύου για όσους δεν είναι εφικτό να 
παρευρεθούν. Την έναρξη του φόρουµ θα τε-
λέσει ο Martin Schirdewan, συµπρόεδρος της 
οµάδας της Αριστεράς. 

Η Οµάδα της Αριστεράς  
δίνει φωνή στις γυναίκες

Η πρώτη θεµατική συζήτηση θα έχει ως 
θέµα την «Αντίσταση των Γυναικών στην 
Ευρώπη ενάντια στο Φασισµό, την Ακρο-
δεξιά και τις Αντιδραστικές ∆υνάµεις». Η 
δεύτερη θεµατική συζήτηση θα καταπιαστεί µε 
«Την αορατότητα των Γυναικών στην Ια-
τρική και το ∆ικαίωµα στην Υγεία». 

Το δεύτερο µέρος της πρώτης ηµέρας θα 
ασχοληθεί µέσα από δύο θεµατικές συζητήσεις 
µε το θέµα «Γυναίκες σε πώληση – Εµπο-
ρευµατοποίηση των γυναικών και σεξου-
αλική εκµετάλλευση». Η πρώτη συζήτηση 
του δευτέρου µέρους θα καταπιαστεί µε την 
«Παρένθετη µητρότητα και την εµπορευµα-
τοποίηση του γυναικείου σώµατος». Στη συ-
νέχεια τη συζήτηση θα απασχολήσει το θέµα 
«Βία κατά των γυναικών: Πορνεία και Πορνο-
γραφία». 

Η πρώτη ηµέρα του φόρουµ θα κλείσει µε 
µια βραδιά κουλτούρας αφιερωµένη, που θα 
περιλαµβάνει προβολή της ταινίας «Mise à 
nu» 2021 και debate σχετικά µε την εκδικη-
τική πορνογραφία και τη σεξουαλική διαπαι-
δαγώγηση.

Η δεύτερη ηµέρα του φόρουµ θα είναι αφιε-
ρωµένη στην «Αντίσταση στην Πατριαρχία 
και τον Καπιταλισµό». Η πρώτη θεµατική 
συζήτηση θα έχει θέµα τις «Θηλυκοποιηµένες 
θέσεις εργασίας και την γυναικεία επισφάλεια, 
συµπεριλαµβανοµένου του αντίκτυπου της τη-
λεργασίας στις γυναίκες». Η δεύτερη συζήτηση 
της ηµέρας θα καταπιαστεί µε τις «Φεµινιστι-
κές Εναλλακτικές έναντι στη Συµµαχία Πατρι-
αρχίας και Καπιταλισµού». Την ολοκλήρωση 
του Φεµινιστικού Φόρουµ 2022 θα σηµάνει 
η βραδιά κουλτούρας µε θέµατα «Γυναίκεια 
Αντίσταση σε όλο τον κόσµο» και συναυλία 
µε τη Manou Gallo, τη βασίλισσα του Afro 
Groove.

Εκστρατεία ΠΟΓΟ: «Καµία Μόνη! 
Καµία Λιγότερη!»

Η ΠΟΓΟ στο πλαίσιο της δράσης της πήρε 
την πολιτική απόφαση για τη διενέργεια 
εξάµηνης παγκυπρίας εκστρατείας για το 
πρώτο εξάµηνο του χρόνου αποκλειστικά αφι-
ερωµένη στον αγώνα ενάντια στην έµφυλη βία 
µε τίτλο «Καµία Μόνη! Καµία Λιγότερη!» η 

οποία ξεκίνησε από την 1η Φεβρουαρίου.
Με αυτή την εκστρατεία η ΠΟΓΟ αποσκοπεί 

να παρουσιάσει την αντίδρασή της για τη στά-
ση της δικαστικής εξουσίας σε σχέση µε την 
καθυστέρηση στις εκδικάσεις υποθέσεων βίας 
κατά των γυναικών, το θυµό της για την αδι-
αφορία της Αστυνοµίας κατά τη διάρκεια των 
καταγγελιών και των ερευνών, όπως καταγρά-
φεται από τις εµπειρίες πολλών θυµάτων και 
την οργή της σε σχέση µε τις πολιτικές της κυ-
βέρνησης Αναστασιάδη-∆ΗΣΥ που έχουν απο-
δυναµώσει τις κρατικές δοµές αντιµετώπισης 
της έµφυλης βίας και έχουν αφήσει τα θύµατα 
στο έλεός τους.

Όλα αυτά σε µια περίοδο που οι καταγγελίες 
γυναικών για έµφυλη και ενδοοικογενειακή 
βία έχουν ξεπεράσει τις 2.500 για το 2021 και 
το ποσοστό περιστατικών βίας κατά των γυ-
ναικών στην Κύπρο έχει αυξηθεί κατά 30% το 
2021 σε σχέση µε το 2020. Σηµαντική επίσης 
είναι η διαπίστωση ότι πριν την έναρξη της 
πανδηµίας σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες κα-
ταγραφόταν µία γυναικοκτονία κάθε εβδοµά-
δα, ενώ κατά τη διάρκεια της πανδηµίας κατα-

γραφόταν µία γυναικοκτονία κάθε τρεις µέρες.

Η ΠΟΓΟ διεκδικεί
Στα πλαίσια της εκστρατείας της, η ΠΟΓΟ 

απαιτεί:
•Άρση των εξαιρέσεων και επιφυλάξεων 

που τέθηκαν κατά την εισαγωγή της Σύµβασης 
της Κωνσταντινούπολης στον εθνικό νόµο και 
άµεση λήψη µέτρων για την εφαρµογή της.

•Αναβάθµιση και επαρκή στελέχωση όλων 
των υπηρεσιών που ασχολούνται µε την 
έµφυλη βία.

•∆ηµιουργία κρατικών δοµών προστασίας 
των θυµάτων βίας και οικονοµική στήριξη 
των φορέων που λειτουργούν καταφύγια και 
δοµές στήριξης.

•∆ηµιουργία δοµών ενδιάµεσης στήριξης 
των θυµάτων.

•Εκπαίδευση όλων των κρατικών λειτουρ-
γών που ασχολούνται µε τα θέµατα έµφυλης 
βίας και εξεύρεση τρόπων για ταχύτερη και 
αποτελεσµατικότερη ανταπόκριση στα περι-
στατικά.

•Εφαρµογή της νοµοθεσίας ενάντια στην 

έµφυλη βία και το σεξισµό.
•∆ιασφάλιση του δικαιώµατος απρόσκο-

πτης παροχής Νοµικής Αρωγής στις περιπτώ-
σεις έµφυλης βίας.

•Εφαρµογή της νοµοθεσίας για καταπο-
λέµηση της εµπορίας γυναικών µε στόχο τη 
σεξουαλική και εργασιακή τους εκµετάλλευ-
ση, καθώς και αποτελεσµατική προστασία των 
θυµάτων.

•Αναγνώριση της δολοφονίας γυναίκας στη 
βάση του φύλου ως γυναικοκτονία.

•Καλλιέργεια συνείδησης έµφυλης ισότη-
τας σε όλους τους τοµείς της ζωής και ιδιαίτε-
ρα µέσω του εκπαιδευτικού συστήµατος.

Η ΠΟΓΟ στο πλαίσιο της εκστρατείας της 
έχει σκοπό να πραγµατοποιήσει σε όλες τις 
επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου κινητοποι-
ήσεις, εκδηλώσεις, συζητήσεις, εργαστήρια, 
καλλιτεχνικές παρεµβάσεις, θεατρικές παρα-
στάσεις και πολλά άλλα, µε στόχο να κινητο-
ποιήσει τις γυναίκες και την κοινωνία ενά-
ντια στην έµφυλη βία και να απαιτήσει από 
το κράτος την άµεση και ουσιαστική αντιµε-
τώπισή της.

Φεµινιστικό Φόρουµ 2022: «Αντίσταση και Αδελφοσύνη»
Τέτοιου είδους και περιεχοµένου φόρουµ 

προσφέρουν την ευκαιρία σε κόσµο από δι-
αφορετικές χώρες να τα παρακολουθήσει, να 
προβληµατιστεί και να αναρωτηθεί όπως και 
να µορφωθεί. ∆ίνει τη δυνατότητα σε πολλές 
γυναίκες να συζητήσουν και να ανταλλάξουν 
ιδέες, απόψεις και εµπειρίες για θέµατα που 
τις απασχολούν καθηµερινά και διαχρονικά. 
Ταυτόχρονα, ενέργειες και εκστρατείες σαν 
και αυτή της ΠΟΓΟ δίνουν φωνή και ευκαιρί-
ες στις γυναίκες να διεκδικήσουν αυτά που θα 

έπρεπε να είναι αυτονόητα και να παρέχονται 
από το ίδιο το κράτος και τους φορείς του.

Η έµφυλη βία είναι ένα παγκόσµιο φαι-
νόµενο που για αρκετά χρονιά τύχαινε µε-
γάλης συγκάλυψης από τα κράτη και τα συ-
στήµατα. Τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες ανά 
το παγκόσµιο αξιοποιούν τη φωνή τους για να 
αντισταθούν απέναντι σε αυτό το φαινόµενο 
και να ζητήσουν από τα κράτη αυτά που από 
µονά τους έπρεπε να τους είχαν προσφέρει.

Η ΠΟΓΟ όπως και η Αριστερά στο Ευρω-
κοινοβούλιο έρχονται να φέρουν το θέµα στο 
προσκήνιο, η ΠΟΓΟ µέσα από την εκστρατεία 

της και η Αριστερά εντάσσοντάς το σαν θεµα-
τική στο Φεµινιστικό Φόρουµ 2022.

Η ΠΟΓΟ καλεί το κοινό να παρακολου-
θήσει το Φεµινιστικό Φόρουµ που διορ-
γανώνει η οµάδα της Αριστεράς µέσω της 
ιστοσελίδας της Οµάδας (left.eu), µε σκοπό 
να αναπτύξει τις γνώσεις του, να προβληµα-
τιστεί και να καταλάβει ότι η φωνή του έχει 
αξία. Επίσης, καλεί το κοινό να σταθεί δίπλα 
της σε αυτή την εξάµηνη εκστρατεία για 
να καταλάβουν οι κυβερνώντες και ο υπό-
λοιπος κόσµος ότι καµία γυναίκα δεν είναι 
µονή της σε αυτόν τον αγώνα ενάντια στη 
βία και την εξαθλίωση.

∆ΙΕΘΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

31ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 |



Λαμπαδηφορία
Η Διοικούσα Επιτροπή του 
Αστυνομικού Φιλανθρωπικού 
Σωματείου «CYPRUS POLICE 
TORCH RUN» διοργάνωσε με-
ταξύ των ημερομηνιών 6 - 30 
Οκτωβρίου 2021 Αστυνομι-
κή Λαμπαδηφορία με σκοπό 
τη συλλογή χρημάτων για την 
οικονομική ενίσχυση της Κυ-
πριακής Ομοσπονδίας Ειδικών 
Ολυμπιακών. 
Από τη διοργάνωση της Λα-
μπαδηφορίας έχει συλλεγεί το 
χρηματικό ποσό των €10.846. 
Αφαιρουμένων των εξόδων 
της διοργάνωσης, το ποσό των 
€8.795,46 θα παραδοθεί στην 
Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδι-
κών Ολυμπιακών για την προ-
ώθηση / ανάπτυξη των αθλη-
τικών της προγραμμάτων. 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ειδοποιούνται όλοι οι ενδιαφε-
ρόμενοι ότι εγώ, η εταιρεία Sigan 
Management Limited με αριθμό 
Εγγραφής HE 140377 από Λευ-
κωσία, προτίθεμαι να υποβάλω 
αίτηση προς την Αρχή Αδειών 
για χορήγηση άδειας Μεταφορέα 
«Γ» για δύο φορτηγά οχήματα τύ-
που ρυμουλκά, ειδικά διαμορ-
φωμένα ως βυτιοφόρα. Το πρώ-
το μικτού βάρους 26.000 kg και 
μικτού συρόμενου βάρους 40.000 
kg και το δεύτερο μικτού βάρους 
25.300 kg και μικτού συρόμενου 
βάρους 40.000 kg. Τα οχήματα θα 
μεταφέρουν νεκρά ζώα και ζωικά 
απόβλητα από διάφορες φάρμες 
και εργαστήρια κοπής κρεάτων 
και ψαριών στις εγκαταστάσεις 
της εταιρείας στην Κοφίνου και 
προς το Λιμάνι Λεμεσού για εξα-
γωγή.   

ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
από το Λεονάρισσο, κάτοικο Δρομολαξιάς

που απεβίωσε την Πέμπτη 24/2/22 σε ηλικία 74 ετών, κηδεύουμε σή-
μερα Σάββατο 26/2/22 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Παντελεήμονα στο Μενεού και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη 
του όπως παραστούν.
Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια λόγω των περιοριστικών 
μέτρων.
Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Δρομολαξιάς.

Οι τεθλιμμένοι:
Η σύζυγος: Φροσούλα Παπαγεωργίου
              Τα παιδιά, εγγόνια, αδέλφια 

                και λοιποί συγγενείς

ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού και αδελφό 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Σκοπευτική Οργάνωση Επαρχίας Αμμοχώστου ζητά προ-
σφορές για την ενοικίαση/εκμετάλλευση του εστιατορίου/κα-
φετερίας, το οποίο στεγάζεται στο χώρο του οικήματός μας στο 
Σκοπευτήριο Παραλιμνίου. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου μας, για την καλύτε-
ρη διεξαγωγή και προ πάντων τη διαφάνεια στην επιλογή της 
πιο συμφέρουσας για το σωματείο μας προσφοράς, επιθυμεί 
όπως οι προσφορές παραδίδονται σε σφραγισμένο φάκελο στα 
γραφεία του σωματείου μας. 
Πιο αναλυτικά, μπορείτε να παραλάβετε τους όρους του συμ-
βολαίου μας από τα γραφεία του σωματείου μας. 
Για περισσότερες διευκρινίσεις ή και απορίες παρακαλώ όπως 
επικοινωνήσετε με τον κ. Θωμά στο τηλέφωνο 99539045. 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών η 13/03/2022.
 
Δ.Σ. ΣΚΟΕΠΑ.   

 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΟ  

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ 

Το ακίνητο κατέχει προνομιούχα θέση στο κέντρο  
της πόλης, προσφέροντας εξαιρετική πρόσβαση  

σε όλες τις ανέσεις και υπηρεσίες.
Περιλαμβάνει 14 διαθέσιμα γραφεία και είναι ιδανικό  

για άμεση ενοικίαση.

Για πληροφορίες στο τηλ. 97900469.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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ΔΗΛΩΣΗ - 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφε-
ρομένων ότι ο YOUSSEF NASER 
HASAN, από Ριζοκαρπάσου 14, 
2330, Λακατάμεια, Λευκωσία, 
υπέβαλε στον Yπουργό Εσωτερι-
κών αίτηση (Τύπος Μ. 127) για 
πολιτογράφησή του ως Κύπριος  
πολίτης. Όποιος γνωρίζει οποιον-
δήποτε λόγο για τον οποίο δεν θα 
έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμε-
νη πολιτογράφηση, καλείται να 
αποστείλει στον Yπουργό Εσωτε-
ρικών στη Λευκωσία γραπτή και 
υπογεγραμμένη έκθεση των γε-
γονότων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ειδοποιούνται όλοι οι ενδιαφερόμε-
νοι ότι εγώ η Εταιρεία CHARITOU 
CHARMM LTD, με Αρ. Εγγρ. Ετ. OΗΕ 
315640 από Πετράκη Γιάλλουρου Κοκ-
κινοτριμιθιά 2660 προτίθεμαι να υπο-
βάλω αίτηση προς την Αρχή Αδειών 
για χορήγηση άδειας Μεταφορέα «Γ» 
για ένα φορτηγό όχημα τύπου Lorry 
With Crane ειδικά διασκευασμένο 
26.000kg μικτού βάρους/ μικτού συ-
ρόμενου βάρους, για εξυπηρέτηση των 
αναγκών της επιχείρησής μου ως με-
ταλλικές κατασκευές.
Το όχημα θα το χρησιμοποιώ για να με-
ταφέρω τις μεταλλικές κατασκευές και 
προκατασκευασμένα σπίτια από το ερ-
γοστάσιό μας στην Κοκκινοτριμιθιά στα 
εργοτάξια.
Η μεταφορά θα γίνεται χωρίς κόμιστρο.
Οποιεσδήποτε ενστάσεις πρέπει να 
υποβληθούν γραπτώς εντός 20 ημε-
ρών από την ημερομηνία δημοσίευ-
σης της παρούσης ανακοίνωσης με τα 
σχετικά δικαιολογητικά στα Επαρχια-
κά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Με-
ταφορών.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Πωλείται οικιστικό τεμά-

χιο σε καταπληκτική  
περιοχή (Grammar 

School) και βιοτεχνικό τε-
μάχιο στη Λακατάμια. 

Τηλ. 99599598, 
99609646

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
To συνεργείο μηχανικών αυ-
τοκινήτων ACK ARGAKIOTIS 
AUTOMOTIVE SERVICES LTD, 
με έδρα την Πάφο, ζητεί μηχα-
νικό για συντήρηση και επιδι-
όρθωση φορτηγών, λεωφορεί-
ων και επαγγελματικών κυρίως 
αυτοκινήτων με προϋπηρεσία, 
για μόνιμη 5θήμερη απασχόλη-
ση 08:00-13:00, 14:00-18:00, 
δυνατότητα εξέλιξης, σύγχρονο 
συνεργείο με σύγχρονο εξοπλι-
σμό, αμοιβή αναλόγως προσό-
ντων. Τηλ. 26-932584 & 99-
546122.

ΜΙΧΑΛΗ ΖΑΟΥΡΑ
από την κατεχόμενη Αγία Τριάδα Γιαλούσας και καλούμε 
όσους τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος, παιδιά,

εγγόνια και λοιποί συγγενείς

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε σήμερα Σάββατο 26/02/2022 στον Ιερό Ναό Αγί-

ας Τριάδας, στην κατεχόμενη Αγία Τριάδα Γιαλούσας, το ετή-
σιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα 

και παππού

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΙΕΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο Υπουργός Άμυνας,  

κ. Χαράλαμπος Πετρίδης.
Θα ακολουθήσει στο κρησφύγετο του Μαχαιρά στις 12.30 μ.μ. 
τρισάγιο, αναπαράσταση της μάχης και κατάθεση στεφάνων. 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών, σε συνερ-

γασία με το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα Ε.Ο.Κ.Α. 
’55-’59, τους Συνδέσμους Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α., τη Σ.Ε.Κ., τον 
Δήμο Λύσης και την οικογένεια του ήρωα τελεί αύριο Κυρια-
κή, 27 Φεβρουαρίου 2022, και ώρα 9.00 π.μ. στον Καθεδρι-

κό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία, στην Ιερά Αρχιε-
πισκοπή Κύπρου, το ετήσιο μνημόσυνο του ήρωα υπαρχηγού 

της Ε.Ο.Κ.Α. και πρώτου Κύπριου Εφέδρου Αξιωματικού

 Εκδήλωση ενδιαφέροντος  
για σειρά εποχής

Το ΡΙΚ ζητεί εκδήλωση ενδιαφέροντος από εταιρείες παραγωγής τηλεοπτικών σειρών για 
συνεργασία στην οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής τηλεοπτικής σειράς εποχής 180+/-
20 επεισοδίων διάρκειας 50-52 λεπτών. Η σειρά προγραμματίζεται να προβάλλεται 5 φο-

ρές την εβδομάδα κατά την τηλεοπτική σεζόν που αρχίζει τον Σεπτέμβριο του 2022 με 
έναρξη των προβολών στις 5 Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΡΙΚ www.cybc.com.cy  
(ΡΙΚ, Δελτία Τύπου).

ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΚΕΙΜ (ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ) 
από την Αγλαντζιά 

και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. 

Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε σήμερα Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022 από τον 

Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Αγλαντζιά το ετήσιο μνημό-
συνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού 

ΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
από Καλογραία 

κάτοικο συνοικισμού Αγίων Αναργύρων Α’ Λάρνακας 

που απεβίωσε την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022, σε ηλικία 75 ετών, 
κηδεύουμε τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 1:00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων (Κοσμά και Δαμιανού) στο συνοικισμό Αγί-
ων Αναργύρων Α’ Λάρνακας και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του 
όπως παραστούν.
Η κηδεία θα τελεσθεί τηρουμένων όλων των μέτρων κατά της πανδημί-
ας και η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Κοντού Λάρνακας.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Νίκη Σάββα Χατζηλοϊζή

Παιδιά: Κούλλης Γεωργίου, Γιώργος Γεωργίου
Εγγόνια, δισέγγονα, αδελφός και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων θα γίνονται εισφορές στο προαύλιο της εκκλησίας.

ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού και αδελφό
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Ζητείται εξωτερικός  
πωλητής/τρια

Η εταιρεία KIK Trading εδρεύει στη Λεμεσό και ιδρύθηκε 
το 1981. Σήμερα εργοδοτεί πέραν των 270 ατόμων. Ασχο-
λείται με τον τομέα του χονδρικού εμπορίου όπου εισά-
γει διάφορα προϊόντα (τρόφιμα, ποτά, σακχαροειδή, κα-
πνικά, παγωτά, pet foods, παιχνίδια, καθαριστικά κ.τ.λ.), 
τα οποία διανέμει παγκύπρια με το δικό της δίκτυο δι-
ανομής. Επίσης, ασχολείται με το λιανικό εμπόριο όπου 
έχει τα δικά της 50 καταστήματα διαρκούς εξυπηρέτησης 
(Mini Mall Stores & Portioli Coffee House). 

Η εταιρεία KIK TRADING LTD ζητά να προσλάβει Εξωτε-
ρικό Πωλητή / Πωλήτρια (X-VAN) με τα ακόλουθα χαρα-
κτηριστικά:
• Απολυτήριο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
• Εμπειρία σε παρόμοια θέση.
• Προϋπηρεσία.
• Άδεια οδηγού.
• Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
• Ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων.

Βασικά καθήκοντα:
• Ανάπτυξη πωλήσεων.
• Εύρεση νέου πελατολογίου.
• Παρακολούθηση και επίσκεψη σημείων πώλησης.
• Αντίληψη αναγκών.
• Διατήρηση καλών σχέσεων με τους πελάτες.
• Οργάνωση δρομολογίων.

Προσφέρουμε:
Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον, 
με αξιόλογες δυνατότητες εξέλιξης. Μέσα από ένα ολο-
κληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης σάς παρέχουμε όλα 
τα απαραίτητα εφόδια για τη θέση σας. Με την ολοκλή-
ρωση της εκπαίδευσης είστε έτοιμος/η να ενσωματωθείτε 
στη φιλοσοφία της εταιρείας μας και να αναλάβετε σταδι-
ακά έναν πιο ενεργό ρόλο. 
Επίσης, προσφέρουμε ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών 
με προοπτική ανέλιξης.
Σας παρακαλούμε όπως μας στείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στο marketing@kiktrading.com

Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/3/2022

Ζητείται νοσηλευτικό προσωπικό 
στο Ογκολογικό Τράπεζας Κύπρου

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την 
πλήρωση δύο θέσεων Νοσηλευτικού Προσωπικού
Κύρια καθήκοντα και ευθύνες
•Παρέχει στους ασθενείς του Κέντρου νοσηλευτική φροντίδα, 
ενεργώντας πάντοτε με επαγγελματισμό, ασφάλεια, ευγένεια, κα-
τανόηση και στον κατάλληλο χρόνο.
•Ακολουθεί την νοσηλευτική πολιτική και τις σχετικές διαδικασί-
ες του Κέντρου.
•Ενημερώνεται και ενημερώνει για τις νοσηλευτικές και ψυχο-
λογικές ανάγκες του ασθενούς και της οικογένειάς του, καθώς 
και για το θεραπευτικό πρόγραμμα και υποστηρίζει τον ασθενή με 
ολοκληρωμένη νοσηλευτική φροντίδα.
•Συνεργάζεται και συντονίζει την εργασία του με όλους τους επαγ-
γελματίες που συμμετέχουν στην θεραπεία του ασθενούς.
•Ευθύνεται για την τήρηση των απαραίτητων δελτίων για τη νο-
σηλεία του ασθενούς, χειρίζεται και χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό 
δίκτυο πληροφοριών του Κέντρου.
•Μεριμνά για τη δική του συνεχιζόμενη εκπαίδευση και συμμε-
τέχει σε ενδοτμηματικά, εγχώρια ή/και διεθνή εκπαιδευτικά προ-
γράμματα. 
•Εκπαιδεύει και ενημερώνει το νεοεισερχόμενο νοσηλευτικό προ-
σωπικό, ως προς τις κλινικές και τεχνικές λεπτομέρειες της ερ-
γασίας του, διευκολύνοντας έτσι τους νεοεισερχόμενους συνα-
δέλφους να εξοικειωθούν με τους Κανονισμούς και τον τρόπο 
λειτουργίας του Κέντρου και του Τμήματος στο οποίο υπάγονται.
•Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα
•Εκτελεί άλλα καθήκοντα σχετικά με τη θέση του/της και σύμφω-
να με τη νοσηλευτική δεοντολογία που τυχόν να του/της ανατε-
θούν.
*Η νοσηλευτική εργασία συνεπάγεται απασχόληση πάνω σε 
24ωρη βάση, συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος βάρδιας.
Απαιτούμενα προσόντα 
• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Νοση-
λευτική*
*(Σημ.: Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και με-
ταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο)
• Εγγραφή στο μητρώο Νοσηλευτών Κύπρου Πρώτου Επιπέδου 
(Νόμος 214 του 1988)
• Άδεια άσκησης του επαγγέλματος (Γενικής Νοσηλευτικής) σε 
ισχύ.
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευ-
θυκρισία.
Επιπρόσθετα προσόντα
• Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στη Νοσηλευτική και κατά προτί-
μηση την Ογκολογική Νοσηλευτική.
• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και της αγγλικής 
γλώσσας.
• Διετής τουλάχιστον αναγνωρισμένη εργασιακή εμπειρία στην 
Ογκολογική Νοσηλευτική θα αποτελεί πλεονέκτημα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες 
από την κα Άρτεμις Τσιβιτανίδου, Τομεάρχη Νοσηλεύτρια, αριθ-
μός τηλ. 22841314 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση artemis.
tsivitanidou@bococ.org.cy
Οι αιτήσεις δήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν 
ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://www.
bococ.org.cy/el/node/484

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  
Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022

Ζητείται λειτουργός  
αποθήκης

Η εταιρεία Maouris Oikoset, με έδρα τη Λευκωσία, κορυφαία 
εταιρεία στον τομέα των επενδύσεων τοίχων και δαπέδων, 
ειδών υγιεινής, κουζίνων και τεχνικών λύσεων, ζητά λει-
τουργό αποθήκης για το τμήμα Logistics στην περιοχή Κοκ-
κινοτριμιθιάς (Λευκωσία).
 
Καθήκοντα – Αρμοδιότητες:
• Προετοιμασία παραγγελιών βάσει πλάνου (Picking)
• Τοποθέτηση υλικών σε παλέτες μεταφοράς
• Έλεγχος υλικών πριν τη φόρτωση
• Καταμέτρηση υλικών στα ράφια (Stock Taking)
• Παραλαβή εμπορευμάτων
• Διαχείριση επιστροφών
• Τακτοποίηση ραφιών και υλικών βάσει προδιαγραφών

Προσόντα – Δεξιότητες:
• Ακρίβεια στην τήρηση του προγράμματος προετοιμασίας 
παραγγελιών.
• Ικανότητα εκτέλεσης πλάνου
• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
• Η άδεια χρήσης περονοφόρου (Forklift) θα θεωρηθεί επι-
πλέον προσόν.

Απολαβές και Ωφελήματα:
Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών, 13ο μι-
σθό & Ταμείο Προνοίας με την πάροδο έξι μηνών συνεργα-
σίας.
Υποβολή αιτήσεων μέσω email στο info@maourisoikoset.
com

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/3/2022

Ζητείται Σχεδιαστής και Χειριστής 
Εκτυπωτικών Μηχανών

Η εταιρεία Panayiotides and Sons Ltd αναζητά Σχεδιαστή 
και Χειριστή Εκτυπωτικών Μηχανών στη Λευκωσία.
Καθήκοντα:
• Προετοιμασία και εφαρμογή λογότυπων στα προϊόντα με 
λογισμικό CorelDraw, Photoshop και Illustrator.
• Σχεδιασμός και ετοιμασία καταλόγου και ιστοσελίδας εται-
ρείας.
• Έκδοση φιλμ για παραγωγή.
• Εκτυπώσεις σε ψηφιακό εκτυπωτή και χαράξεις.
• Διαχείριση εξωτερικών εργασιών σε συνεργάτες.
Προσόντα:
• Γνώστης προγραμμάτων Microsoft Office, CorelDraw, 
Photoshop, Illustrator, InDesign.
• Οργανωτικά προσόντα.
• Τήρηση χρόνου παράδοσης παραγγελιών.
• Προφορική και γραπτή γνώση αγγλικής και ελληνικής 
γλώσσας.

Πληροφορίες: τηλ. 99518048
Αποστολή βιογραφικού: costas@panayiotides.com

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 9/3/2022

Ζητείται λειτουργός αποθήκης
Η εταιρεία Πέργαμος δέχεται αιτήσεις για άμεση πρόσληψη Λει-
τουργού Αποθήκης στην αποθήκη της εταιρείας στη βιομηχανική 
περιοχή Δαλίου, Λευκωσία.
 Απαιτούμενα προσόντα
•Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
•Γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
•Ακεραιότητα χαρακτήρα και ευχάριστη προσωπικότητα
•Εργατικότητα και ήθος
•Λευκό ποινικό μητρώο
Καθήκοντα
•Εκτέλεση παραγγελιών
•Παραλαβή εισαγωγών
•Τακτοποίηση εμπορευμάτων
•Επιτυχημένη και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 2 χρόνων σε παρό-
μοια θέση θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
Η εταιρεία προσφέρει
•Προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης
•Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον
•Ωράριο 40 ώρες την εβδομάδα
•Πενθήμερη εργασία (Δευτέρα-Παρασκευή 07:30 – 16:00)
•Μισθό αναλόγως προσόντων και πείρας
•13ο μισθό
•Bonus αναλόγως επίτευξης στόχων
Για αιτήσεις παρακαλώ αποστείλετε το βιογραφικό σας με τους 
ακόλουθους τρόπους:
•Μέσω της ιστοσελίδας μας στο https://www.pergamos.com.cy/
careers/
•Στο e-mail : careers@pergamos.com.cy
•Στο FAX: 22350757
 Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.
Αιτήσεις που δεν πληρούν τα απαιτούμενα δεν θα ληφθούν υπό-
ψη.
Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην αίτηση σας τη θέση για την 
οποία υποβάλλετε: «Λειτουργός Αποθήκης».

Ζητείται Bartender / Barista
Το ξενοδοχείο 4 αστέρων Asterias στην Αγία Νάπα επιθυμεί 
να προσλάβει για τη σεζόν 2022 Bartender / Barista για τα 
διάφορα Μπαρ/Μπαρεστοράντ του ξενοδοχείου.
Εργοδότηση με τη νέα τουριστική σεζόν, που ξεκινά στις αρ-
χές Απριλίου και ολοκληρώνεται τέλη Νοεμβρίου 2022.
Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες:
• Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσ-
σας
• Συμπληρωματικές γλωσσικές δεξιότητες (γερμανικά, ιταλι-
κά, ρωσικά) θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση σε ξε-
νοδοχείο
• Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία
• Ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας
• Φιλόδοξος, δημιουργικός, οργανωτικός με υψηλό αίσθημα 
ευθύνης και προσοχή στη λεπτομέρεια
• Επαγγελματική συμπεριφορά
Η θέση αφορά εργοδότηση σε 6ήμερη βάση.
Θα προσφερθούν μισθός και οφέλη αναλόγως προσόντων 
του κάθε υποψηφίου.
Αποστολή βιογραφικών στο: jobs@asteriashotels.com
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνή-
σετε μαζί μας, στο τηλ.+35723201050.
Διεύθυνση: Asterias Beach Hotel, Makronissou 15,
Ayia Napa 5340, Cyprus

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/3/2022

Ζητούνται βοηθοί μάγειρες

Το ξενοδοχείο 4 αστέρων Asterias στην Αγία Νάπα επιθυμεί 
να προσλάβει για τη σεζόν 2022 Βοηθούς Μάγειρες για Ζεστή 
Κουζίνα, Κρύα Κουζίνα και Ομάδα Προγεύματος.
Εργοδότηση με τη νέα τουριστική σεζόν, που ξεκινά στις αρχές 
Απριλίου και ολοκληρώνεται τέλη Νοεμβρίου 2022.

Απαραίτητα προσόντα:
• Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
• Υποχρεωτική γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσ-
σας.
• Απόφοιτοι σχολών μαγειρικής ή και για πρακτική.
Η εργασία αφορά 6 μέρες την εβδομάδα και θα προσφερθούν 
μισθοί και οφέλη βάσει προσόντων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφι-
κό τους με μία φωτογραφία τους.
 
Αποστολή βιογραφικών στο: jobs@asteriashotels.com
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνή-
σετε μαζί μας,
στο τηλ.+35723201050.
Διεύθυνση:
Asterias Beach Hotel,
Makronissou 15,
Ayia Napa 5340,
Cyprus

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/3/2022
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Συνεχίζει για 4η χρονιά ο Δικοινοτικός Διαγωνισμός Φωτογραφίας
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Διαβάστε ολόκληρο το περιεχόμενο των πιο πάνω θεμάτων στο dialogos.com.cy/topnews

Τα 5 θέματα που διαβάστηκαν περισσότερο στο «dialogos.com.cy» τις τελευταίες 7 μέρες

Νέο σκάνδαλο τύπου Panama Papers 
με εμπλοκή της Κύπρου

Τα Suisse Secrets φέρνει στην επιφάνεια το Πρόγραμμα Ανα-
φοράς Οργανωμένου Εγκλήματος και Διαφθοράς (OCCRP).

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του το OCCRP στο twitter, δι-
έρρευσαν αρχεία 18.000 τραπεζικών λογαριασμών με περιου-

σιακά στοιχεία αξίας 100+ 
δισεκατομμυρίων δολαρίων. 
Σημειώνει πως το OCCRP και 
47 άλλα μέσα ενημέρωσης 
εργάζονται σε μια από τις με-
γαλύτερες έρευνες στον κό-
σμο για τον σκιερό κόσμο της 
ελβετικής τραπεζικής.

To OCCRP αναφέρεται στις δεσμεύσεις της Credit Suisse για 
πάταξη παράνομων κεφαλαίων -κάτι όμως τέτοιο δεν έγινε- με 
δεδομένα που διέρρευσαν από την τράπεζα να αποκαλύπτουν ότι 
εξυπηρετούσε δεκάδες εγκληματίες, δικτάτορες, αξιωματούχους 
πληροφοριών, κόμματα υπό κυρώσεις και πολιτικούς παράγο-
ντες με τεράστια περιουσία.

Στο νέο σκάνδαλο εμπλέκεται και η Κύπρος, με την αναφορά 
του δημοσιεύματος να εμπλέκει έναν Κύπριο ατζέντη.

Λευκωσία: Τον «τσάκωσαν» στο  
οδόφραγμα με μεγάλη ποσότητα 
ναρκωτικών – Χειροπέδες σε 41χρονο

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε και κατασχέ-
θηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου οχήματος στο οδόφραγμα 
Αγίου Δομετίου. Για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων 
συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση 41χρονος.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 4.30 μ.μ., στο οδόφραγμα Αγίου 
Δομετίου, μέλη του Τμήματος Τελωνείων ανέκοψαν για έλεγ-
χο αυτοκίνητο, το οποίο εισερχόταν στις ελεύθερες περιοχές. 
Όπως διαπιστώθηκε, οδηγός του οχήματος ήταν 41χρονος 
κάτοικος κατεχομένων.

ΥΠΠΑΝ: Αρνείται να συνεργαστεί για 
έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις της 
πανδημίας στους μαθητές

Το Υπουργείο Παιδείας έχει αρνηθεί να συνεργαστεί με την Ακα-
δημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών για να διεξαχθεί επιστη-
μονική έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στα μαθησι-
ακά αποτελέσματα των μαθητών και στα ευρύτερα ψυχολογικά και 
κοινωνικά προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία. Αυτό λέχθη-
κε στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής από τον πρόεδρο της ακαδη-
μίας, η οποία κατέθεσε επίσημη σχετική πρόταση προς το Υπουργείο 
Παιδείας. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, κατηγόρησε 
την κυβέρνηση για έλλειψη πολιτικής βούλησης, λέγοντας ότι μια 
τέτοια επιστημονική έρευνα έχει γίνει σε άλλα κράτη.

Τόνισε ότι επιστημονικά πρέπει να διαπιστωθεί το πρόβλημα και 
το μέγεθός του, ενώ τόνισε ότι πρέπει να δημιουργηθεί στρατηγικός 
σχεδιασμός για την κάλυψη των κενών και επίλυση των προβλη-
μάτων.

Πάφος: Τον ξυλοκόπησε στο αυτοκίνητο 
γιατί… τον κοίταζε – Χειροπέδες  
σε 40χρονο

Μετά από ανακοπή του για έλεγχο από μέλη της Τροχαίας Πά-
φου, εντοπίστηκε και συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα, σε σχέση 
με διερευνώμενη υπόθεση επίθεσης και πρόκλησης βαριάς σω-
ματικής βλάβης, άντρας ηλικί-
ας 40 ετών. Ο 40χρονος φέρε-
ται στις 2 Φεβρουαρίου, στην 
Πάφο, να επιτέθηκε εναντίον 
34χρονου, τραυματίζοντάς τον 
σοβαρά στο κεφάλι και στο δεξί 
πόδι. Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία και την καταγγε-
λία που υπέβαλε στο ΤΑΕ Πάφου στις 04 Φεβρουαρίου ο 34χρο-
νος, δύο μέρες νωρίτερα, τα ξημερώματα στις 2 Φεβρουαρίου, 
δέχθηκε επίθεση από άγνωστο του άντρα. Από τις ιατρικές εξετά-
σεις διαφάνηκε ότι από την επίθεση ο 34χρονος υπέστη κατάγ-
ματα στο κεφάλι και στο δεξί πόδι.

Ουκρανικό: Ο Πούτιν αναγνώρισε την 
ανεξαρτησία Ντονέτσκ – Λουγκάνσκ

 
Υπό τον ήχο νέων εκρήξεων στο Ντονμπάς της ανατο-
λικής Ουκρανίας, ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, 
απηύθυνε τηλεοπτικό διάγγελμα, κατά το οποίο ανακοί-
νωσε την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των Ντονέτσκ 
και Λουγκάνσκ (Ντονμπάς) εκ μέρους της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας. Ο Πούτιν ανέφερε, επίσης, ότι η Ουκρανία 
όχι μόνο «σχεδιάζει τα δικά της πυρηνικά όπλα», αλλά 
«σχεδιάζει να εξαπολύσει πόλεμο κατά των Ρώσων στο 
Ντονμπάς».

«Διαθέτει τέτοια τεχνογνωσία (σ.σ. για τα πυρηνικά) 
με μεγάλη προϊστορία στον συγκεκριμένο τομέα και θα 
απειλεί τη Ρωσία, ιδιαίτερα μάλιστα αν έχει την υποστή-
ριξη από άλλες χώρες. Δυτικοί έχουν μεταφέρει οπλι-
σμό δισεκατομμυρίων δολαρίων και συμβούλους στην 
Ουκρανία. Όλες αυτές οι κινήσεις στοχεύουν στη Ρωσία. 
Και το ΝΑΤΟ έχει κάνει γυμνάσια και θέλει να χρησιμο-
ποιήσει εγκαταστάσεις στην Ουκρανία για να κατασκο-
πεύουν από εκεί το έδαφος της Ρωσίας.

Η Ε.Ε. ΑΚΕΛ Αμμοχώστου διοργανώνει πε-
ριφερειακή πολιτική συγκέντρωση στη Λάρνα-
κα την Τρίτη 1 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. στο 
οίκημα της ΠΕΟ στη Λάρνακα. 

Εισηγητής ο Γιώργος Λουκαΐδης, μέλος Πο-
λιτικού Γραφείου, κοινοβουλευτικός εκπρόσω-
πος ΑΚΕΛ

* Καλούνται όλες οι ΚΟΒ να έχουν αποτελέ-
σματα με στόχο τακτοποίησης της συνδρομής 
μέχρι 15 μέλη 60%, από 16 έως 35 μέλη 40%, 
από 36 μέλη και άνω 30%.

Περιφερειακή πολιτική 
συγκέντρωση ΑΚΕΛ Αμμοχώστου

Το ΑΚΕΛ ανακοινώνει πως συνεχίζεται και φέτος ο Δικοι-
νοτικός Διαγωνισμός Φωτογραφίας, ο οποίος διοργανώνεται 
τα τελευταία χρόνια από το ΑΚΕΛ και την αντιπροσωπεία του 
ΑΚΕΛ στην Ομάδα της Αριστεράς – GUE/NGL. Το θέμα του 
φετινού διαγωνισμού θα είναι «Η κυπριακή φύση». Οι φωτο-
γράφοι μέσα από το θέμα καλούνται να αναδείξουν την κυ-
πριακή φύση από άκρη σε άκρη του νησιού. Η Κύπρος των 
τεσσάρων εποχών, του βουνού και της θάλασσας, των βιότο-
πων, της χλωρίδας και της πανίδας. Το μοναδικό φυσικό πε-
ριβάλλον που τυγχάνει απειλής από την άναρχη ανάπτυξη, 
την καθημερινή ρύπανση, την αλόγιστη εκμετάλλευση των 
φυσικών πόρων, τις φυσικές καταστροφές και την ύπαρξη του 
ίδιου του διχοτομικού στάτους κβο. Ο διαγωνισμός διεξάγεται 
με πρωτοβουλία του Γραφείου Επαναπροσέγγισης σε συνερ-
γασία με το Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων του ΑΚΕΛ. Φέτος 
συμβάλλει στην πραγματοποίηση του Διαγωνισμού -λόγω και 
της επιλογής του θέματος- και το Γραφείο Περιβάλλοντος του 

ΑΚΕΛ. Η υποβολή συμμετοχών θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα 
Οκτωβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους και άλ-
λες σχετικές πληροφορίες του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν 
στη συνέχεια. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με 
το photocont@akel.org.cy / 22589521.
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Όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι «καλύτε-
ροι φίλοι» μας, τα σκυλιά, φαίνεται ότι μπορεί 
να θρηνούν μετά το θάνατο ενός (σκυλίσιου) 
συντρόφου τους, όπως δείχνει μία νέα ιταλική 
επιστημονική μελέτη. Συμπεριφορές που πα-
ραπέμπουν σε θρήνο μετά την απώλεια ενός 
ζώου του είδους τους έχουν ήδη παρατηρηθεί 
σε ελέφαντες, πουλιά και άλλα είδη, αλλά έως 
τώρα ήταν ασαφές κατά πόσο αυτό αφορά και 
τους σκύλους. Οι ερευνητές, με επικεφαλής 

τη δρα Φεντερίκα Πιρόνε του Πανεπιστημίου 
του Μιλάνου, που έκαναν τη σχετική δημοσί-
ευση στο περιοδικό «Scientific Reports», με-
λέτησαν ανθρώπους που είχαν στο σπίτι τους 
δύο ή περισσότερα σκυλιά, από τα οποία το 
ένα πέθανε κάποια στιγμή. Οι ιδιοκτήτες των 
σκύλων, από τους οποίους οι δύο στους τρεις 
(66%) είχαν χάσει τον έναν από τους σκύλους 
τους κατά το τελευταίο έτος, ρωτήθηκαν εάν 
παρατήρησαν τυχόν αλλαγές στη συμπερι-

φορά του άλλου σκύλου (ή σκύλων) μετά 
το θάνατο του έως τότε συντρόφου τους. Το 
γενικό συμπέρασμα ήταν ότι οι σκύλοι εμφα-
νίζουν συχνά συμπεριφορικές και συναισθη-
ματικές αλλαγές μετά το θάνατο ενός άλλου 
σκύλου στο ίδιο σπίτι, οι οποίες παραπέμπουν 
σε θλίψη και θρήνο. To 86% των ιδιοκτητών 
-σχεδόν οι εννέα στους δέκα- παρατήρησαν 
αρνητικές αλλαγές στη συμπεριφορά του επι-
βιώσαντος σκύλου και το 32% -ο ένας στους 

τρεις ιδιοκτήτες- ανέφερε ότι αυτές οι αλλα-
γές κράτησαν από δύο έως έξι μήνες, ενώ στο 
25% των περιπτώσεων πάνω από ένα εξά-
μηνο. Το 67% των σκύλων επιζητούσαν πλέ-
ον περισσότερο την προσοχή του φροντιστή 
τους, το 57% έπαιζαν λιγότερο, το 46% ήταν 
πια λιγότερο δραστήρια, το 35% κοιμούνταν 
περισσότερες ώρες και έδειχναν πιο φοβισμέ-
να, το 32% έτρωγαν λιγότερο, ενώ το 30% 
κλαψούριζαν ή γαύγιζαν συχνότερα.

Οι σκύλοι θρηνούν μετά το θάνατο του συντρόφου τους

Νωρίτερα έρχεται η άνοιξη
H μείωση του συνολικού αριθμού των ημε-

ρών με βροχόπτωση μέσα στο έτος στο βόρειο 
ημισφαίριο θα συμβάλει στο να έρχεται η άνοι-
ξη στα φυτά νωρίτερα κατά μία έως δύο μέρες 
ανά δεκαετία έως το 2100, σύμφωνα με μια νέα 
διεθνή επιστημονική έρευνα. Οι επιστήμονες 
γνώριζαν ήδη ότι η άνοδος των θερμοκρασιών, 
λόγω της κλιματικής αλλαγής, έχει οδηγήσει 
να βγαίνουν τα πρώτα φύλλα νωρίτερα πια 
από ό,τι στις προηγούμενες δεκαετίες. Η νέα 
μελέτη δείχνει ότι οι λιγότερες βροχερές μέρες 
παίζουν τον δεύτερο σημαντικότερο ρόλο σε 
αυτή την ολοένα πιο πρώιμη άνοιξη.

Οι ερευνητές από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και 
την Ισπανία, με επικεφαλής τον καθηγητή 
γεωγραφίας Ντεσένγκ Λίου του Πολιτειακού 
Πανεπιστημίου του Οχάιο, οι οποίοι έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στην επιθεώρηση «Nature 
Climate Change», ανέλυσαν στοιχεία από τις 
ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Κίνα για τις περι-
οχές βόρεια του γεωγραφικού πλάτους των 30 
μοιρών. Μεταξύ άλλων, έγινε χρήση δορυφο-
ρικών εικόνων της περιόδου 1982-2018 που 
αποκαλύπτουν πότε αρχίζει να πρασινίζει η 
βλάστηση. Στη συνέχεια έγινε συσχέτιση με το 
πόσες μέρες με βροχή υπήρχαν κάθε μήνα δι-
αχρονικά.

Η ανάλυση έδειξε ότι όσο μειώνονται οι 
βροχερές μέρες στο βόρειο ημισφαίριο με το 
πέρασμα των ετών, τόσο πιο πρώιμα φθάνει η 
άνοιξη. Η μοναδική εξαίρεση είναι τα λιβάδια 
και οι βοσκότοποι στις ημιάνυδρες περιοχές, 
όπου οι λιγότερες μέρες με βροχή καθυστερούν 
ελαφρά την άνοιξη.

«Οι επιστήμονες κυρίως έχουν εστιάσει στο 
πώς η θερμοκρασία επηρεάζει το πότε θα εμ-
φανιστούν τα πρώτα φύλλα και, αν ασχολη-
θούν καθόλου με τις βροχοπτώσεις, νοιάζονται 
μόνο για τη συνολική ποσότητά τους. Όμως 

δεν είναι η συνολική ποσότητα του υετού αυτό 
που μετράει περισσότερο, αλλά το πόσο συχνά 
βρέχει», δήλωσε ο Λίου.

«Θα πρέπει να περιμένουμε μια ακόμη πιο 
πρώιμη άνοιξη στο μέλλον σε σύγκριση με το 
τι μας λένε τα τωρινά μοντέλα», δήλωσε ο γε-
ωγράφος Τζιαν Γουάνγκ. Ενώ τα υπάρχοντα 
μοντέλα εκτιμούν ότι η άνοιξη για τα φυτά θα 
φθάνει περίπου πέντε έως δέκα μέρες νωρί-
τερα στο βόρειο ημισφαίριο έως το τέλος του 
αιώνα μας, όταν στα μοντέλα ληφθεί υπόψη 
η μείωση των βροχερών ημερών, τότε το νέο 
μοντέλο των ερευνητών προβλέπει μια πιο αι-
σθητή επίπτωση, με την άνοιξη να φθάνει μία 
έως δύο μέρες νωρίτερα ανά δεκαετία έως το 
2100. «Πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα 
μέλλον όπου η άνοιξη θα φθάνει νωρίτερα από 
ό,τι περιμέναμε», δήλωσε ο Λίου.

Γιατί όμως οι λιγότερες βροχερές μέρες 
φέρνουν πιο νωρίς την άνοιξη; Υπάρχουν δύο 

κύριοι λόγοι, σύμφωνα με τους ερευνητές: Ο 
ένας είναι ότι οι βροχερές μέρες είναι επίσης 
συννεφιασμένες, με αποτέλεσμα όταν αυτές λι-
γοστεύουν διαχρονικά, τα δέντρα και τα άλλα 
φυτά να δέχονται περισσότερη ηλιακή ακτινο-
βολία νωρίτερα μέσα στο έτος, πράγμα που δι-
ευκολύνει την πρώιμη ανάπτυξη των φύλλων 
τους.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι λιγότερες βρο-
χερές και συννεφιασμένες μέρες σημαίνουν 
ότι αυξάνονται οι μέσες θερμοκρασίες στη δι-
άρκεια της μέρας, άρα περισσότερο φως του 
ήλιου φθάνει στην ατμόσφαιρα και στο έδα-
φος, ενώ αντίθετα οι θερμοκρασίες της νύχτας 
πέφτουν πιο γρήγορα, χωρίς την ύπαρξη νε-
φών για να παγιδεύσουν τη θερμότητα. Όταν 
αυτός ο συνδυασμός συμβαίνει νωρίτερα μέσα 
στο έτος, έχει ως αποτέλεσμα να «μπερδεύει» 
τα φυτά που νομίζουν ότι έφθασε η άνοιξη και 
έτσι πετάνε φύλλα ολοένα πιο νωρίς.

Πότε ξεκίνησε η άνοδος 
της στάθμης των θαλασσών

Η άνοδος της στάθμης των θαλασσών στη 
σύγχρονη εποχή εκτιμάται ότι ξεκίνησε το έτος 
1863, καθώς εντεινόταν η Βιομηχανική Επανά-
σταση και άρχισε να ανεβαίνει η θερμοκρασία, 
με αποτέλεσμα την έναρξη της θέρμανσης των 
ωκεανών και την τήξη των παγετώνων, σύμ-
φωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική έρευνα. 
Η μελέτη, με επικεφαλής τη δρα Τζένιφερ Γου-
όκερ του Τμήματος Γεωεπιστημών και Πλανη-
τικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Rutgers 
των ΗΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό 
«Nature Communications», ανέλυσε στοιχεία 
για τη στάθμη των θαλασσών κατά τα τελευταία 
2.000 χρόνια. Η άνοδος της στάθμης αποτελεί 
σημαντικό δείκτη για τις ευρύτερες κλιματικές 
αλλαγές. Εντοπίζοντας για πρώτη φορά με τόσο 
συγκεκριμένο τρόπο πότε άρχισε να ανεβαίνει η 
στάθμη, κατέστη δυνατό παράλληλα να προσδι-
οριστεί και η έναρξη μιας σημαντικής περιόδου 
κλιματικής αλλαγής.

Ενώ η άνοδος των υδάτων διεθνώς σε σχέση 
με τα προβιομηχανικά επίπεδα έγινε για πρώτη 
φορά αισθητή μεταξύ 1863-1873, υπήρξαν δια-
φοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή. Για πα-
ράδειγμα, στον μέσο Ατλαντικό και σε περιοχές 
των ΗΠΑ η στάθμη άρχισε να ανεβαίνει μεταξύ 
1872-1894, ενώ στον Καναδά και στην Ευρώπη 
αρκετά αργότερα, μεταξύ 1930-1964.

«Μπορούμε πάντως να είμαστε βέβαιοι ότι η 
παγκόσμια άνοδος της στάθμης των θαλασσών 
από το 1940 έως το 2000 υπήρξε η ταχύτερη 
των τελευταίων 2.000 ετών», δήλωσε η Γουόκερ. 

Η κλιματική αλλαγή φέρνει την άνοιξη πιο νωρίς

Ήδη έχει μυρίσει άνοιξη
Όσο μειώνονται οι βροχερές μέρες στο βόρειο ημισφαίριο με το πέρασμα των ετών, τόσο πιο πρώιμα φθάνει η άνοιξη.  
Ήδη στη χώρα μας οι αμυγδαλιές έχουν ανθίσει.
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φαρμακεία
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

• Μουρούζη Πολυκάρπου Άννα, Ανδρέα 
Αβρααμίδη 23Α, δρόμος Αρεταίειου, ένα-
ντι φρουταρίας BELLA FRUIT, Στρόβολος, 
22420040, 22420002 • Νικολάου - Πήτερ 
Ανδρέας, Αγίου Ανδρέα 12, 100μ. από την εκ-
κλησία Παλλουριώτισσας προς Άγιο Αντώνιο, 
22430032, 22424078 • Τάττης Αναστασία, 
Αξίου 80, απέναντι από την υπεραγορά LIDL, 
Λακατάμεια, 22730600, 22730600 • Οικο-
νομίδου - Κεφάλα Μάρλεν, Ιθάκης 84 Γ-Δ, 
έναντι Απολλώνειου Νοσοκομείου, Έγκωμη, 
22352933, 22819700 • Γεωργίου Σύνθια, Πρε-
βέζης 8, κτίριο ΕΤΥΚ, απέναντι από εστιατόριο 
Εστιάδες, 22314088

ΛΕΜΕΣΟΣ
• Νικολάου Σούλα, Γεωργίου Α’ 31, παραλι-

ακός δρόμος πλησίον PIZZA HUT, Γερμασόγεια, 
25325450, 99086346 • Παπαχρίστου Τζιορτζί-
να, Μισιαουλή Καβάζογλου 31, έναντι κρεο-
πωλείου Μελή, δρόμος ξενοδοχείου «Πεύκος», 
25565267, 25340982 • Αγαθοκλέους Όλγα, 

Αγίας Φυλάξεως 267, 300μ. από το round 
about Αγ. Φύλας προς Αγία Φύλα, απέναντι 
από το γυμναστήριο Μαχαλλεκίδη, 25386221, 
25330209 • Νικολάου Νικόλας, Γλάδστωνος 
116, έναντι πρώην Συνεργατικού Ταμιευτηρίου 
Λεμεσού, νυν Ελληνικής Τράπεζας, 25364359, 
99409006

ΛΑΡΝΑΚΑ
• Χριστοφόρου Ανδρέας, Λαρίσσης 21, Καμά-

ρες - προς Λεμεσό, 400μ. μετά από το Cineplex, 
24364270, 24646753 • Ταμπουλλής Μιχάλης, 
Αγίου Λαζάρου 50-52, πλησίον εκκλησίας Αγί-
ου Λαζάρου, 24628869, 24362890

ΠΑΦΟΣ
• Αγαθοκλέους Άντρη, Ελευθερίου Βενιζέ-

λου 24, Μετοχικό Φαρμακείο ΣΕΚ, 26933820, 
99094932

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
• Κύζας Παναγιώτης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 

ΙΙΙ 82, Παραλίμνι, 23823270, 23823308

06:00-06:55 ΣΤΟ ΠΙ ΚΑΙ ΦΙ
Μουσικές επιλογές με τον Πάμπο Φιλίππου
06:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
07:00 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
Με τον Μιχάλη Μιχαήλ
07:05-09:55 ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ
Θέματα από την επικαιρότητα με τον Νεόφυτο 
Νεοφύτου
07:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
09:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:05-12:55 ΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΓΑΜΕ
Με τον Johnny B
10:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:05-13:55 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΟΚΤΕΪΛ

Αθλητική εκπομπή με τον Γλαύκο Μιχαηλίδη
14:05-16:55 Ο,ΤΙ ΑΓΑΠΑΜΕ ΜΕΝΕΙ ΕΔΩ
Μουσική εκπομπή με τον Σάββα Δημητρίου
14:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:05-19:00 ΑΠΟ ΠΑΓΚΑΚΙ ΣΕ ΠΑΓΚΑΚΙ
Mε τον Αρίωνα
19:00-21:00 ΓΑΡΙΦΑΛΟ ΜΕ ΓΙΑΣΕΜΙ
Μια μουσικοποιητική εκπομπή με τον Γιώργο 
Καλογήρου
21:00-24:00 ΕΝΑ ΠΑΝΕΡΙ ΓΕΜΑΤΟ ΤΡΑ-
ΓΟΥΔΙΑ
Λαϊκά τραγούδια με τον Ανδρέα Χρυσάνθου
00:00-07:00 ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ
Μουσικές επιλογές του Άστρα 92,8

στη συχνότητα του Άστρα 92,8

tv ενημέρωση
ΡΙΚ1

07.30 Βήματα στην Άμμο 08.00 Με τη Φωνή 
σου 09.00 Ειρήνη Πάσι 10.00 Σε Προσκυνώ 
Γλώσσα 11.30 Χρυσές Συνταγές - Weekend 
Edition 12.00 Brand_News 14.00 Ειδήσεις 
14.30 Μαζί/Birlikte 15.30 Κύπριοι του Κόσμου 
16.00 Road Story 16.30 Art Cafe 17.30 Μουσι-
κό Ραντεβού 18.00 Ειδήσεις και στη Νοηματική 
18.20 Τα Καλύτερα μας Χρόνια 19.20 Ειρήνη 
Πάσι 20.00 Ειδήσεις 21.00 Αθλητικό Σάββατο 
21.30 Play List 22.30 «Λούφα και Παραλλαγή» 
- Μαύρη κωμωδία παραγωγής 1984 - Κατάλλη-
λη για άτομα άνω των 15 ετών. 23.00 Ειδήσεις 
23.05 «Λούφα και Παραλλαγή» (Η συνέχεια) 
00.00 Road Story 00.30 Βήματα στην Άμμο 
01.00 Με τη Φωνή σου 02.00 Ειδήσεις 02.30 
Αθλητικό Σάββατο 03.00 Χρονογράφημα 03.30 
Κύπριοι του Κόσμου 04.00 Art Cafe 05.00 
Μαζί/Birlikte 05.45 Μουσικό Ραντεβού 06.15 
Τα Καλύτερα μας Χρόνια 07.00 Ειρήνη Πάσι

ΡΙΚ2
07.30 Γέλα Χαμογέλα 08.00 Ο Μικρός 

Χνουδωτός 08.25 Μπόμπι και Μπιλ 08.50 Το 
θαυμαστό ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον 09.15 
Γουίσπερ 09.45 Γκάρφιλντ 10.15 Mini Pet 
Pals 10.35 Τα Στρουμφάκια 11.00 ΠΟΠ ΚΟΡΝ 
παίζω και μαθαίνω 11.35 Ο Σούπερ Μπαμπάς 
11.50 Ο σκανδαλιάρης Τοτός 12.20 Λέο Ντα Βί-
ντσι 12.45 H Μία και Εγώ 13.10 Mini Pet Pals 
13.30 Ο Σούπερ Μπαμπάς 13.45 Τα Στρουμφά-
κια 14.35 Λέο Ντα Βίντσι 15.05 H Μία και Εγώ 
15.30 ΠΟΠ ΚΟΡΝ παίζω και μαθαίνω 16.10 
Μανώλης και Κατίνα 16.35 Ιστορίες του Χωρ-
κού 17.00 Baywatch 18.00 Project Nostalgia 
18.45 Προσωπογραφίες 19.30 Σελίδες Ιστορί-
ας 19.40 Ειδήσεις στην Αγγλική 19.50 Ειδή-
σεις στην Τουρκική 20.00 Κεντρικό Δελτίο στη 
Νοηματική 21.05 Lift me Up - Κοινωνική τη-
λεταινία παραγωγής 2016, κατάλληλη για γενι-
κή παρακολούθηση 22.45 The Nineties 23.30 
Project Nostalgia (επανάληψη) 00.15 Ειδήσεις 
στην Αγγλική και Τουρκική (επανάληψη) 00.35 
Brand News (επανάληψη) 02.35 Προσωπογρα-
φίες (επανάληψη) 03.20 The Ninenties (επανά-
ληψη) 04.00 Mανώλης και Κατίνα (επανάληψη) 
04.25 Ιστορίες του Χωρκού (επανάληψη) 04.50 
Baywatch (επανάληψη 05.30 Euronews

PLUS
06.30 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 07.30 ΠΟΚΑΧΟ-

ΝΤΑΣ 08.30 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 09.00 ΑΝΑΔΕΙΞΕ 
ΤΟ (E) 09.35 COOK EAT (E) 11.00 ΤΗΛΕΑ-
ΓΟΡΑ 14.00 ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 
16.30 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 18.30 ΤΑΞΙΔΙ ΓΕΥΣΕΩΝ, 
Season III (2020/2021) (Ε) 19.25 FATSA BOOK 
(Ε) 20.25 Ο ΚΑΙΡΟΣ 20.30 ΞΕΝΗ ΝΕΑΝΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ 22.10 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ (18) 00.20 ΞΕΝΗ 
ΤΑΙΝΙΑ 02.00 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 02.50 ΞΕΝΗ 
ΣΕΙΡΑ (12) 03.40 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 04.30 ΑΟ-
ΡΑΤΟΣ ΦΑΚΟΣ 04.50 ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ-
ΚΥΡΙΑΚΟ (Ε)  

OMEGA
05.30 ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ 09.50 OPEN 

WEEKEND 13.00 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ (Ε) 
15.15 GREEN KITCHEN BY MADAME GINGER 
16.15 ΕΡΩΤΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ (Ε) 17.15 ΕΙ-
ΚΟΝΕΣ 18.00 OMEGA NEWS 18.15 ΕΝΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΚΟΜΑ 20.10 OMEGA NEWS 
21.15 ΑΝΟΙΧΤΑ 22.30 TΗΕ CURIOUS CASE 

OF BENJAMIN BUTTON - Γεννημένος στη Νέα 
Ορλεάνη του 1918 σαν ένα πρόωρα γερασμένο 
μωρό, ο Μπέντζαμιν μεγαλώνει στα χέρια μιας 
καλόκαρδης μαύρης υπαλλήλου ενός γηροκο-
μείου. Ενώ όμως όλοι γύρω του ενηλικιώνονται 
και πεθαίνουν, εκείνος γίνεται, καθώς περνούν τα 
χρόνια, όλο και νεότερος. Δραματική ταινία 2008, 
σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φίντσερ με τους Μπραντ 
Πιτ, Κέιτ Μπλάνσετ, Τίλντα Σουίντον, Ταράτζι Π. 
Χένσον, Τζούλια Όρμοντ. Διάρκεια 166’ 01.30 
OPEN WEEKEND (Ε) 04.00 AFTER DARK (Ε) 
05.30 ΠΡΟΚΛΗΣΗ (Ε) 06.00 ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΠΑΙ-
ΔΙΑ (Ε)

ANT1
05.40 ΝΤΑΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙ-

ΕΣ (Ε) 06.30 ΠΛΑΚΑ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙΣ (Ε) 08.00 
MAMMA MIA (Ε) 08.30 ΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΛΕΙΔΙ 
(Ε) 09.00 ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟ ΦΙΛΟ ΣΟΥ (Ε) 09.30 
LA PASTA POMILWRI II (Ε) 11.10 ΠΕΤΑ ΤΗ 
ΦΡΙΤΕΖΑ (Ε) 12.00 ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ 
12.50 ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ ΙΙΙ 14.20 ΕΛΛΑ-
ΔΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ (Ε) 16.00 5Χ5 (Ε) 16.50 
ΦΡΕΝΤΟ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ (Ε) 17.40 5Χ5 18.00 
TA NEA ΣΕ 10’ 18.15 5Χ5 … συνέχεια 18.40 
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ SPECIAL 20.15 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 
21.20 CASA DE MIKEL III 23.00 Η ΦΑΡΜΑ 
ΙΙ 01.10 ΤΡΙΧΕΣ (12) 02.00 Η ΕΚΔΡΟΜΗ (15) 
02.50 ΕΡΩΤΑΣ ΚΛΕΦΤΗΣ (Ε) (15) 03.40 ΔΙ$ 
ΜΑΔΙΑΜ (Ε) 04.30 ΓΙΑ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (Ε) 05.20 ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ (Ε)

SIGMA
06.00 Οι Αδιάφθοροι (Ε) 06.30 Love it (E) 

08.00 Καλό Μεσημεράκι (Ε) 09.40 Ώρα για Φα-
γητό (Ε) 10.40 DOT 11.40 Κάτι Ξαναψήνεται (Ε) 
13.30 Βουράτε Γειτόνοι (Ε) 14.50 Μόλις Χθες 
(Ε) 16.20 Ήρθε κι έδεσε… στην κουζίνα 17.00 
ΟΛΑ ΓΚΟΥΝΤ 18.00 Γεγονότα σε συντομία 
18.10 ΟΛΑ ΓΚΟΥΝΤ 19.10 Η Πεθερά 20.00 
Τομές στα Γεγονότα 21.00 SURVIVOR 00.30 
Γεγονότα σε συντομία 00.40 Οι Θαλασσόλυκοι 
(Ε) 01.30 Όλα Γκουντ (Ε) 03.30 DOT (Ε) 04.30 
Ήρθε κι Έδεσε (Ε) 

AΛΦΑ
06.00 60’ ΕΛΛΑΔΑ (Ε) 07.00 ROOMIES 

08.00 MY GREECE 09.00 Η ΦΑΜΙΛΙΑ (Ε) 
09.50 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ 
13.00 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε) 13.50 THE CHASE (Ε) 
14.50 ΑΣΕ ΜΑΣ ΡΕ ΜΑΜΑ 15.40 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ-
ΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Ε) 17.45 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ 
ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ 18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙ-
ΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 18.10 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡ-
ΜΟΥΡΑ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ 18.45 24 ΩΡΕΣ 20.00 
ALPHA NEWS 21.00 CHART SHOW – YOUR 
COUNTDOWN 00.30 THE CHASE (Ε) 01.30 
MEGA STORIES 02.45 10Η ΕΝΤΟΛΗ (Ε) 03.45 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ (Ε)

CAPITAL
07.50 Τηλεαγορά tvmall 08.15 Ο μοναχο-

γιός μου ο αγαθιάρης (1972) - Ελληνική ταινία 
09.35 Πρόγραμμα προστασίας - Drama comedy 
11.20 Τηλεαγορά tvmall 12.00 Ο λουστρά-
κος (1962) - Ελληνική ταινία 13.45 Τηλεαγορά 
tvmall 14.30 Λαός και Κολωνάκι (1959) - Ελ-
ληνική ταινία 16.00 Προσωπικότητες (Ε) 17.00 
Τηλεαγορά tvmall 19.10 Ο δρόμος της επιτυχίας 
- Family 21.00 Μια σύγχρονη σταχτοπούτα – 
Romance 23.00 Ξένη ταινία 01.00 Ξένη ταινία 
02.45 Ξένη ταινία 05.00 Οι ιππότες της Σαγκάη 
- Comedy adventure

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος, για 
να καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και ενδέχεται να 
σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Στις ψηλότερες 
κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι 
άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθε-
νείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο 
ταραγμένη και στα ανατολικά παράλια μέχρι λίγο ταραγμένη, 
ενώ αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια μέχρι ταραγμένη. Η θερ-
μοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό 
και στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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σαν σήμερα

εορτολόγιο

ο καιρός

ΚΕΡΥΝΕΙΑ 17

ΠΑΦΟΣ 17

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 17 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 17

ΛΑΡΝΑΚΑ 17

ΛΕΜΕΣΟΣ 17

1802
Γεννιέται ο Βίκτωρ Ουγκώ, Γάλλος συγγραφέας.

1829
Γεννιέται ο Λιβάι Στρος, Γερμανοαμερικανός ράφτης, 
εφευρέτης και κατασκευαστής των ρούχων τζιν, 
ιδρυτής της βιομηχανίας ρούχων Levi’s.

1930
Ο πρώτος φωτεινός σηματοδότης εγκαθίσταται στο 
Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

1936
Ο ναζιστής Φερδινάνδος Πόρσε παρουσιάζει το 
«λαϊκό αυτοκίνητο»(Volkswagen) που είχε εξαγγείλει 
ο Χίτλερ.

1946
Γεννιέται ο Μανόλης Μητσιάς, Έλληνας τραγουδι-
στής.

1954
Γεννιέται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Τούρκος ισλα-
μιστής πολιτικός, Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της 
χώρας.

1969
Πρώτη προβολή της ταινίας του Κ. Γαβρά, «Ζ», βασι-
σμένη στο μυθιστόρημα του Β. Βασιλικού, με θέμα τη 
δολοφονία του Γρ. Λαμπράκη.

1983
Το άλμπουμ «Thriller» του Μάικλ Τζάκσον ανεβαίνει 
στο Νο1 του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών, όπου 
θα παραμείνει για 37 εβδομάδες.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΣΗΜΕΡΑ
Ψυχοσάββατο, Αγίας Φωτεινής, Αγίας Ανατολής της 
Μάρτυρος, Οσίου Πορφυρίου
ΑΥΡΙΟ
Της Απόκρεω, Οσίου Ασκληπιού, Αγίου Νήσιου

εφημερίες

κληρώσεις

Κατάλογος εφημερευόντων  
ιατρών για σήμερα Σάββατο 26 

και αύριο Κυριακή  
27 Φεβρουαρίου 2022

 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Παθολόγος: Αριστομένης Δημήτρι-
ος Τουρβάς, 99097385, 22108553

Ουρολόγος: Αχιλλέας Κορέλλης, 
99562642

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
Εφημερεύει μόνο Σάββατο
Οδοντίατρος: Ιωάννης Χατζηχαρα-

λάμπους, τηλ. 99790152
Εφημερεύει μόνο Κυριακή
Οδοντίατρος: Νίκος Λανίτης, τηλ.  

99675944
ΛΑΡΝΑΚΑ
Εφημερεύει μόνο Σάββατο
Οδοντίατρος: Μαρία Λακκοτρύπη, 

τηλ. 99343000
Εφημερεύει μόνο Κυριακή
Οδοντίατρος: Έλενα Λουκά, τηλ.  

99006618
ΠΑΦΟΣ
Εφημερεύει μόνο Σάββατο
Οδοντίατρος: Λάμπρος Σωκράτους, 

τηλ. 99340242
Εφημερεύει μόνο Κυριακή
Οδοντίατρος: Κούλα Πατσαλίδου 

Ευαγόρου, τηλ. 99675440

ΕΞΤΡΑ 5

SUPER 3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 25-02-2022

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 10942ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
10, 12, 13, 17, 27

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 10943ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
3, 10, 15, 16, 24

48327 (10.00) ............................ 8 .......3 ...... 1

48328 (11.00) ............................ 2 .......4 ...... 2

48329 (12.00) ............................ 2 .......7 ...... 0

48330 (13.00) ............................ 8 .......5 ...... 4

48331 (14.00) ............................ 5 .......9 ...... 3

48332 (16.00) ............................ 6 .......9 ...... 6

48333 (17.00) ............................ 4 .......1 ...... 7

48334 (18.00) ............................ 1 .......4 ...... 9

48335 (20.00) ............................ 4 .......7 ...... 8

48336 (21.00) ............................ 8 .......4 ...... 4



Στις 5:30 το πρωί της Πέμπτης 24 Φεβρουαρί-
ου, οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Πολιτισμού 
της Ουκρανίας ήταν στα γραφεία τους προσπα-
θώντας να βρουν πώς τα μουσεία της χώρας 
θα μπορούσαν να προστατεύσουν τις συλλογές 
τους. Εδώ και εβδομάδες έχουν ξεκινήσει οι συ-
ζητήσεις για την προστασία των θησαυρών και η 
λύση να εκκενώσουν τα μουσεία από τα πιο πο-
λύτιμα αντικείμενα κυριολεκτικά «έφραξε» από 
τους χιλιάδες Ουκρανούς που διέφυγαν οδικώς 
προς τα δυτικά.

Τα μουσεία της χώρας δεν ήταν προετοιμα-
σμένα όταν άρχισαν οι βομβαρδισμοί και οι επι-
θέσεις με ρουκέτες και τα ρωσικά στρατεύματα 
εισήλθαν στη χώρα το πρωί της Πέμπτης. Ακόμα 
κι αν τα μουσεία και άλλοι πολιτιστικοί χώροι 
είναι απίθανο να γίνουν άμεσοι στόχοι ρωσικής 

επίθεσης, οι διαχειριστές τους ανησυχούν για 
την ασφάλεια των συλλογών τους εάν κλιμακω-
θούν οι μάχες και εισέλθουν σε αστικές περιοχές. 
Κάποιοι ανησυχούσαν ότι οι Ρώσοι εθνικιστές 
θα μπορούσαν να επιτεθούν σε θεσμούς που 
προβάλλουν ουκρανικές ιστορικές και πολιτιστι-
κές αφηγήσεις.

Η Ουκρανία φιλοξενεί χιλιάδες μουσεία, που 
κυμαίνονται από μικρά, ιδιωτικά ιδρύματα έως 
μεγάλες κρατικές συλλογές στο Κίεβο, την πρω-
τεύουσα και την Οδησσό, στη Μαύρη Θάλασσα. 
Οι κρατικές συλλογές περιλαμβάνουν σημαντι-
κά έργα ουκρανικής και ρωσικής τέχνης, κλασι-
κά και βυζαντινά αντικείμενα· και πίνακες των 
Μπελίνι, Γκόγια, Ρούμπενς και Ζακ Λουί Ντα-
βίντ.

Το Μουσείο Ελευθερίας, το οποίο ιδρύθηκε το 

2014, διαθέτει μια συλλογή από περίπου 4.000 
αντικείμενα που σχετίζονται με τους αγώνες 
υπέρ της δημοκρατίας της Ουκρανίας. Ο Ihor 
Poshyvailo, διευθυντής του Μουσείου της Ελευ-
θερίας, φοβάται γιατί το μουσείο «είναι απόδειξη 
του αγώνα της Ουκρανίας για ελευθερία».

Τα κρατικά μουσεία, συμπεριλαμβανομένου 
του Μουσείου Ελευθερίας, χρειάζονται κυβερνη-
τική άδεια για να αφαιρέσουν αντικείμενα από 
τα κτίριά τους, μια διαδικασία που περιλαμβάνει 
πολλή γραφειοκρατία. Ο Poshyvailo είπε ότι ζή-
τησε να το κάνει νωρίτερα αυτόν το μήνα, όμως 
άλλα μουσεία δεν το έκαναν και η κυβέρνηση 
δεν είχε κάνει τίποτα για να τα διευκολύνει κα-
θώς οι εντάσεις αυξάνονταν τις τελευταίες εβδο-
μάδες. Ο ίδιος φρόντισε και αποθήκευσε κάποια 
πολύτιμα αντικείμενα.

Μουσεία 
της χώρας 

αγωνίζονται να 
προστατεύσουν 
την κληρονομιά 

τους

Ουκρανία: Αγωνία για τις συλλογές έργων

Θησαυρός
Η Ουκρανία φιλοξενεί χιλιάδες μουσεία, που κυμαίνονται από μικρά, 
ιδιωτικά ιδρύματα έως μεγάλες κρατικές συλλογές στο Κίεβο, την 
πρωτεύουσα, και την Οδησσό, στη Μαύρη Θάλασσα. Οι κρατικές 
συλλογές περιλαμβάνουν σημαντικά έργα ουκρανικής και ρωσικής 
τέχνης, κλασικά και βυζαντινά αντικείμενα· και πίνακες των Μπελίνι, 
Γκόγια, Ρούμπενς και Ζακ Λουί Νταβίντ.

Οι Daft Punk κυκλοφορούν νέα έκδοση  
του άλμπουμ «Homework» 

Οι Daft Punk γιορτάζουν την 25η επέτειο από την κυκλοφορία 
του πρώτου άλμπουμ τους, «Homework», κυκλοφορώντας μια ειδική 
deluxe έκδοσή του. 

Η ειδική έκδοση θα περιλαμβάνει νέα remix, εννέα από τα οποία 
δεν ήταν διαθέσιμα στο παρελθόν στις υπηρεσίες streaming. Περι-
λαμβάνει remix του «Around The World» των DJ Sneak, Todd Terry 
και Kenlou, καθώς και remix των «Revolution 909», «Burnin» και 
«Teachers».

Οι πρωτοπόροι της electro-pop θα διαθέσουν επίσης σε μετάδοση 
streaming στο Twitch, συναυλία τους από το 1997, στην οποία δεν 
φορούν το σήμα-κατατεθέν τους, τα κράνη τους. Η συναυλία «Twitch 
of the Mayan 97» κινηματογραφήθηκε στο Mayan Theater στο Λος 

Άντζελες στις 17 Δεκεμβρίου του 1997 κατά τη διάρκεια της πρώτης 
τους περιοδείας «Daftendirektour».

Πριν από ένα χρόνο, στις 22 Φεβρουαρίου, οι Daft Punk ανακοί-
νωσαν ότι βάζουν τέλος στη συνεργασία τους. Το γαλλικό ντουέτο 
ηλεκτρονικής μουσικής σχηματίστηκε το 1993 από τους Γκι-Μα-
νουέλ ντε Ομέμ-Κριστό (Guy-Manuel de Homem-Christo) και Τομά 
Μπανγκαλτέ (Thomas Bangalter).

Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου στην Παγκόσμια 
Έκθεση EXPO 2020 στο Ντουμπάι

Κλιμάκιο της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου (ΣΟΚ) συμμετείχε 
στην Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2020 την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 
2022, στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο πλαίσιο 
της Εθνικής Ημέρας Κύπρου.

Σε ανακοίνωση της ΣΟΚ αναφέρεται ότι η Ορχήστρα έδωσε συναυ-
λία με έργα Κύπριων συνθετών, εμπνευσμένα από την κυπριακή μου-
σική παράδοση, στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, Νίκου Αναστασιάδη.

Το πρόγραμμα της συναυλίας περιελάμβανε τα έργα του Ευαγόρα 
Καραγιώργη «Ο χορευτής του πηλού» (κλαρινέτο και έγχορδα), του Σό-
λωνα Μιχαηλίδη «Στο γάμο του χωριού» για φλάουτο και έγχορδα και 
τα «Τέσσερα Παλικάρια» σε διασκευή Άλκη Μπαλτά, προστίθεται.

Η Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2020 πραγματοποιείται από την 1η 
Οκτωβρίου 2021 έως την 31η Μαρτίου 2022 στο Ντουμπάι των Ηνω-
μένων Αραβικών Εμιράτων και έχει ως θέμα “Connecting Minds, 
Creating the Future”. Πρόκειται για μια παγκόσμια πλατφόρμα με τε-
ράστια προοπτική για συμφωνίες και διεθνείς συνεργασίες, στην οποία 
συμμετέχουν 192 χώρες.

Απεβίωσε ο λογοτέχνης και 
ζωγράφος Αλέξανδρος Ίσαρης

Απεβίωσε ο Έλληνας λογοτέχνης και ζωγράφος 
Αλέξανδρος Ίσαρης από επιπλοκές του κορονοϊού 
στο νοσοκομείο Σωτηρία σε ηλικία 81 ετών. Γεννήθη-
κε το 1941 στις Σέρρες και σπούδασε αρχιτεκτονική 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη 
συνέχεια στο Πανεπιστήμιο του Γκρατς στην Αυστρία. 
Επέστρεψε στη Θεσσα-
λονίκη όπου έμεινε από 
το 1962 έως το 1978. Το 
1968 συνεργάστηκε με 
τον καθηγητή Νικόλαο 
Πλάτωνα στις ανασκα-
φές της Ζάκρου. Στη συ-
νέχεια μετακόμισε στην 
Αθήνα όπου εργάστη-
κε ως γραφίστας, ενώ 
ασχολείτο παράλληλα 
με τη ζωγραφική και τη 
λογοτεχνία.

Πραγματοποίησε ατομικές, αλλά και ομαδικές εκθέ-
σεις ζωγραφικής τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες 
του εξωτερικού, και το 2017 την πρώτη του ατομική 
έκθεση φωτογραφίας. «Νιώθω ευτυχισμένος όταν ζω-
γραφίζω, γιατί βυθίζομαι εντελώς σε αυτό που κάνω 
και χάνω την αίσθηση του χρόνου. Μου αρέσει και η 
συγγραφή, όμως οι λέξεις είναι πολύ επικίνδυνες γιατί 
έχουν τεράστια δύναμη. Μια λέξη μπορεί να σε σώ-
σει ή να σε οδηγήσει στην αυτοκτονία...» έλεγε σε συ-
νέντευξή του στον Θοδωρή Αντωνόπουλο στη LIFO. 
Στον λογοτεχνικό τομέα ασχολήθηκε με τη συγγραφή 
ποιημάτων, μελετών και μεταφράσεων, ενώ συνεργά-
στηκε και με λογοτεχνικά περιοδικά όπως τα Διαγώνι-
ος, Δοκιμασία, Λωτός, Τραμ, Δέντρο και Χάρτης.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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κόσμος των ΣΠΟΡ Εθνικός: Προορίζεται για 
βασικός ο Ζάκπα

Ο Ζάκπα διεκδικεί με αξιώσεις 
θέση στην ενδεκάδα του Εθνικού 
Άχνας για τον αυριανό αγώνα με τον 
Ολυμπιακό στο ΓΣΠ. Η καλή εμφάνι-
ση του επιθετικού από την Ακτή Ελε-

φαντοστού στο παι-
χνίδι με την Πάφος 
F.C., στο οποίο μπήκε 
ως αλλαγή, βάζει σε 
σκέψεις τον Νταβίντ 
Μπαντία, με ορατό 
το ενδεχόμενο να του 
δώσει φανέλα βασι-
κού. Εάν επιβεβαιω-

θούν οι προβλέψεις, θα μείνει στον 
πάγκο ένας εκ των Μάριου Ηλία, 
Βοϊτκόφσκι, ενώ σίγουρη θέση έχει ο 
Ντούρις. Στο αρχικό σχήμα θα επα-
νέλθει ο Φράνκο Μάζουρεκ, ο οποίος 
εξέτισε την ποινή του. Στις επιλογές 
του Ισπανού τεχνικού περιλαμβάνο-
νται οι Ταρασόφς, Κ. Ηλία, Κουμής, Θ. 
Ιωάννου, Κυπριανού.

Νίκος Μουλαζίμης

Κλείνουν οι εκκρεμότητες 
στο Βόλεϊ Γυναικών

Δύο σημαντικές εξ αναβολής ανα-
μετρήσεις για το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ 
Βόλεϊ Γυναικών θα διεξαχθούν σήμερα 
Σάββατο (20:00), αφού το αποτέλεσμά 
τους θα καθορίσει την κα-
τάταξη για τον όμιλο 
του υποβιβασμού. Η 
ΑΕΚ αντιμετωπί-
ζει την Ανόρθωση 
(13η αγωνιστική) 
στο «Κίτιον» και 
θέλει τη νίκη για 
να διατηρήσει το προ-
βάδισμα από τη Λεμεσός 
Βόλεϊμπολ (9 έναντι 6 βαθμοί). Η ομά-
δα της Αμμοχώστου θα συνεχίσει τον 
όμιλο του τίτλου από την 4η θέση (23). 
Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς η Νέα 
Σαλαμίνα αντιμετωπίζει τη Λεμεσός Βό-
λεϊμπολ (14η αγωνιστική) και με νίκη 
θα μπει από θέση ισχύος στα πλέι άουτ. 
Τον ίδιο στόχο έχουν και οι φιλοξενού-
μενες, που προέρχονται από δύο σημα-
ντικές επιτυχίες.

Κομβικό ντέρμπι στο 
χάντμπολ Ανδρών

Ο Παρνασσός αντιμετωπίζει σήμε-
ρα την Ανόρθωση (18:30) με μονα-
δικό διακύβευμα για τις δύο ομάδες 
το σκορ με το οποίο θα ξεκινήσει η 
μεταξύ τους σειρά στους τελικούς, 

νοουμένου ότι θα 
τεθούν αντιμέτωπες. 
Το σενάριο, πάντως, 
είναι πολύ πιθανό να 
επαληθευτεί, καθώς 
η ομάδα του Στροβό-
λου έχει σοβαρό προ-
βάδισμα στα ημιτελι-
κά, αφού προηγείται 

του ΑΠΟΕΛ με 3-1 και θέλει άλλη μία 
νίκη για να προκριθεί. Η Ανόρθωση 
τής έκλεισε θέση λόγω του ότι έχει 
σκορ 4-0 στα παιχνίδια με την Ένω-
ση Νέων Αγίας Βαρβάρας. Η Ανόρ-
θωση προηγείται του Παρνασσού με 
3-0 στις νίκες. Το άλλο παιχνίδι της 
ημέρας (16:00) ανάμεσα στο ΑΠΟΕΛ 
και την ΕΝΑΒ έχει διαδικαστικό χα-
ρακτήρα.

Βόλεϊ: Νίκες για τις ομάδες της Αμμοχώστου
Νέα Σαλαμίνα και Ανόρθωση επικράτησαν 

με το ίδιο σκορ (3-0) στα ντέρμπι της 14ης 
αγωνιστικής του Πρωταθλήματος 
ΟΠΑΠ Βόλεϊ Ανδρών, με αντίπα-
λους την Ομόνοια και τον Πα-
φιακό αντίστοιχα. Με αυτά 
τα αποτελέσματα στο φινά-
λε της κανονικής περιόδου 
καθορίστηκε η κατάταξη 
των ομάδων ενόψει των 
πλέι οφ. Οι μεν «ερυθρό-
λευκοι» διασφάλισαν την 3η 
θέση (29 βαθμοί), αφήνοντας 

στην 4η την άλλη ομάδα της Αμμοχώστου 
(27), ενώ το σκηνικό διατηρήθηκε στην κο-

ρυφή με τους «πράσινους» να τερματί-
ζουν πρώτοι (34) και τον Παφιακό 

δεύτερο (32). Έτσι, η ομάδα του 
«τριφυλλιού» θα έχει πλεονέ-
κτημα έδρας στα πλέι οφ.

Η νίκη της Νέας Σαλαμί-
νας σημειώθηκε μετά από 
θρίλερ στο κλειστό «Σπύρος 
Κυπριανού», όπως φαίνεται 

από το αποτέλεσμα των σετ 
(29-27, 31-29, 25-19). Αντίθετα, 

οι επικράτηση της Ανόρθωσης επί του Παφι-
ακού ήταν σχετικά εύκολη, αφού κυριάρχησε 
και στα τρία σετ (25-18, 25-17, 25-19).

Στο ντέρμπι των Κοκκινοχωριών η Ανα-
γέννηση νίκησε την Ένωση Νέων Παραλι-
μνίου στη Δερύνεια με 3-0 σετ (25-20, 25-14, 
25-20) και εδραιώθηκε στην 5η θέση (21), 
ενώ οι «βυσσινί» έμειναν στην 6η (13).

Τέλος, το ΑΠΟΕΛ επιβλήθηκε της ουραγού 
Α.Ε. Καραβά με 3-0 (25-17, 25-22, 25-21) και 
πλησίασε την ομάδα του Παραλιμνίου, όντας 
στην 7η θέση (11), ενώ οι φιλοξενούμενοι 
έμειναν στον 1 βαθμό.

Ο Κοντίδης φουλάρει τις μηχανές
Με τον… αέρα του Νο1 της παγκόσμι-

ας κατάταξης των σκαφών Laser για το 
2021, ο Παύλος Κοντίδης φουλάρει την 
προετοιμασία του ενόψει των αγωνιστικών 
του υποχρεώσεων του 2022. Μετά από ένα 
μεγάλο διάστημα παραμονής στη Λεμεσό, 
πριν από μερικές ημέρες επέστρεψε οικο-
γενειακώς στη βάση του στο Σπλιτ της Κρο-
ατίας, όπου θα συνεχίσει να προπονείται 
υπό τις οδηγίες του καταξιωμένου Κροάτη 
κόουτς Jozo Jakelic. 

Αυτό το Σαββατοκύριακο καθώς και το 
πρώτο του Μαρτίου είναι προγραμματι-
σμένοι στην Κροατία οι δύο πρώτοι φετι-
νοί αγώνες για τον Κύπριο ολυμπιονίκη, οι 
οποίοι θα έχουν προπονητικό χαρακτήρα 
για να γνωρίζει και σε ποια κατάσταση βρί-
σκεται και ο ίδιος σε ό,τι αφορά το επίπεδο 
της φυσικής του κατάστασης. Το πρώτο με-
γάλο ραντεβού της τρέχουσας χρονιάς είναι 
το 51ο Trofeo Princesa Sofia τον Απρίλιο 
στη Μαγιόρκα που θα είναι και το πρώτο 
φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Ακολουθεί το 
Παγκόσμιο Κύπελλο στο Hyeres τον ίδιο 
μήνα, ενώ τον Μάιο θα διεξαχθεί στο Με-
ξικό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Laser. Το 
φθινόπωρο θα γίνει και το Πανευρωπαϊκό, 
επίσης στο Hyeres.

Για το 2022 ήταν αρχικά προγραμματι-
σμένο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιο-
πλοΐας στη Χάγη, το οποίο μετατέθηκε για 
τον Αύγουστο του 2023 λόγω κορονοϊού. 
Πρόκειται για τον κυριότερο αγώνα πρό-
κρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Πα-
ρίσι 2024». 

«Η προετοιμασία για το 2022 έχει ξεκι-
νήσει από το Δεκέμβριο με το καμπ που 
φιλοξενήσαμε στη Λεμεσό με την παρουσία 
κορυφαίων αθλητών. Τώρα μπαίνουμε στην 
τελική ευθεία ενόψει των αγώνων αφού η 
άνοιξη θα είναι γεμάτη σημαντικές αγωνι-
στικές υποχρεώσεις», δηλώνει ο Κοντίδης. 
«Το ότι ξεκινώ από το Νο1 της παγκόσμιας 
κατάταξης -όπως αυτή ανακοινώθηκε τον 
περασμένο μήνα- μου δίνει ώθηση αλλά 
και ικανοποίηση καθώς το 2021 ήταν μια 
περίεργη χρονιά, αφού οι πολύ καλές αγω-
νιστικές εμφανίσεις δεν συνοδεύτηκαν από 
σημαντικά μετάλλια», προσθέτει ο ιστιο-
πλόος του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού. 

Πέρα από τις σημαντικές αγωνιστικές 

υποχρεώσεις του τρέχοντος έτους, κατά 
το 2022 ξεκινάει ουσιαστικά η προετοιμα-
σία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 
2024», με τον Κοντίδη και την προπονη-
τική του ομάδα να προγραμματίζουν εντός 
του καλοκαιριού την πρώτη επαφή τόσο με 
τα νερά που θα γίνει το Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα (και ο κυριότερος αγώνας ολυμπι-
ακής πρόκρισης) του 2023 όσο και με τα 
ολυμπιακά νερά της Μασσαλίας.

Για τον 2022 τον Παύλο Κοντίδη στηρί-
ζουν η ΟΠΑΠ Κύπρου και η RCB Bank ως 
μεγάλοι χορηγοί, τον χορηγούν η Πετρολί-
να και το Λεβέντειο Ίδρυμα και τον υπο-
στηρίζουν η Vita Construction, το Stelios 
Foundation και η Easy Family of Brands.

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΙΒΟΣ

Κυπριακό χρώμα στο ΣΕΦ
Η Κύπρος θα συμμετάσχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού 

Στίβου, που θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο Στάδιο Ειρήνης 
και Φιλίας. Συγκεκριμένα θα λάβουν μέρος 12 αθλητές και 12 αθλήτριες, 
που θα αγωνιστούν εκτός συναγωνισμού και θα αρχίσουν από τα προ-
κριματικά των αγωνισμάτων τους. Ξεχωρίζουν η συμμετοχή της Ολίβιας 
Φωτοπούλου (60μ. και 200μ.), 
της Ναταλίας Χριστοφή (60μ. 
εμπόδια), του Νίκανδρου Στυ-
λιανού (επί κοντώ), του Χρίστου 
Δημητρίου (800μ.), του Σταύρου 
Αυγουστίνου (60μ.), της Μαριάν-
νας Πισιάρα (60μ.) και του Νικόλα 
Φράγκου (3.000μ.). Μαρία Αρι-
στοτέλους και Στεφανία Σερμπάν 
θα αρχίσουν στο επί κοντώ από τα 
3.45μ., που είναι η φετινή ατομι-
κή τους επίδοση.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

Στο Παρίσι ο τελικός
Η UEFA άλλαξε την έδρα του τελικού του Τσάμπιονς Λιγκ (28 Μαΐ-

ου) από την Αγία Πετρούπολη στο Παρίσι και στο «Σταντ Ντε Φρανς». Σε 
ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας εκφράζονται ευχαριστίες 
προς τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, για την προσωπική 
του υποστήριξη να μεταφερθεί το πιο σημαντικό παιχνίδι του ευρωπα-
ϊκού ποδοσφαίρου στη χώρα. Η 
απόφαση λήφθηκε σε χθεσινή 
συνεδρία της εκτελεστικής επι-
τροπής της UEFA. Αποφασίστηκε, 
επίσης, ότι τα ευρωπαϊκά ματς 
των ρωσικών και των ουκρανι-
κών ομάδων διεξάγονται σε ουδέ-
τερες έδρες, κάτι που αφορά μόνο 
τη Σπαρτάκ Μόσχας που βρίσκε-
ται στους «16» του Γιουρόπα Λιγκ, 
ενώ το ίδιο θα συμβεί και για τις 
εθνικές ομάδες των δύο χωρών.

Τον περιμένουν δύο αγώνες προπονητικού χαρακτήρα
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