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Δυνατότητα στήριξης
των καταναλωτών και
επιδότησης των καυσίμων

Οι τιμές και η ακρίβεια
προελαύνουν και η
κυβέρνηση ζει αλλού...

Κλείνει 20 καταστήματα
με σχέδια αποχώρησης
500 υπαλλήλων
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«Βολές» Παντελίδη πριν τον τελευταίο του αγώνα με την ΑΕΛ

ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΛΕΝΟΝ ΟΤΙ Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΩΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ,
ΑΛΛΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΟ
ΣΕΛ. 22

ΣΕΛ. 23

Η πρόταση Σιζόπουλου οδηγεί σε
γιατρούς και ασθενείς δύο ταχυτήτων
Μεθοδεύουν να ξηλώσουν τη φιλοσοφία και την αρχιτεκτονική του μονοασφαλιστικού ΓεΣΥ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 8

ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ συζητούν την πρόταση
Σιζόπουλου, ενώ το Υπουργείο Υγείας
λέει ότι θα εφαρμόσει ό,τι ψηφιστεί...

Μετά τους αιγοπροβατοτρόφους και οι τυροκόμοι
τα βάζουν με την κυβέρνηση!
Με τις υποσχέσεις των αρμοδίων οι αιγοπροβατοτρόφοι
δεν μπορούν να ταΐσουν τα ζώα και τις οικογένειές τους.
Πυρά εναντίον της κυβέρνησης και από τους τυροκόμους, υποστηρίζοντας ότι «ψεύδεται ο Υπουργός Γεωργίας στην προσπάθεια να αποφύγει το βάρος της αποτυχίας». ΣΕΛ. 6

»

Ρωσία: Άρση
κυρώσεων και
άνοιγμα λιμανιών
της Ουκρανίας
για σιτηρά ΣΕΛ. 13

»

Η πρόταση εξυπηρετεί οικονομικά
και άλλα συμφέροντα παρόχων υγείας
και γιατρών εκτός ΓεΣΥ

Ενισχύει τις καταχρήσεις και ακυρώνει
το θεσμό του προσωπικού ιατρού. Δίνει
πρόσβαση σε ειδικούς ιατρούς εκτός ΓεΣΥ

ΝΕΑ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ... ΑΝΟΙΓΕΙ ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ

Οι κατοχικές αρχές διεξάγουν εργασίες για άνοιγμα της παραλίας μπροστά από το ξενοδοχείο King George και
μέχρι την πολυκατοικία Ωκεανία, όπου έχουν μεταφερθεί και κρεβατάκια και ομπρέλες της θάλασσας. Υποτιμήθηκε ο ρόλος της Τουρκίας και δεν σταθμίστηκαν σωστά τα βήματα που έπρεπε να γίνουν για να αποφευχθούν
οι αρνητικές εξελίξεις, τονίζει ο δήμαρχος της πόλης Σίμος Ιωάννου. ΣΕΛ. 3

Κοινή έγνοια Ε/κ και
Τ/κ για τα μνημεία.
Συντήρηση σε τέσσερις
εκκλησίες και τρία
τζαμιά ΣΕΛ. 3

»

»

Πειραματόζωα
νιώθουν οι μαθητές.
Να δοθεί έμφαση
στη δημιουργικότητα
της σκέψης ΣΕΛ. 7
dialogos.com.cy

|

Έφυγε από τη ζωή
ο σπουδαίος
Έλληνας μουσικός και
συνθέτης Βαγγέλης
Παπαθανασίου ΣΕΛ. 2

Άμεση ενημέρωση με άποψη
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της σύνταξης

Του
Νεόφυτου Νεοφύτου

Τώρα δεν φταίει για όλα ο Χριστόφιας, φταίει και ο πόλεμος...
Οι ένοικοι του Προεδρικού, οι οποίοι λαμβάνουν και τις πολιτικές αποφάσεις, φαίνεται ότι
δεν έχουν αντίληψη για το τι συμβαίνει στην
κοινωνία. Δεν νιώθουν τη φτώχεια και δυστυχία
των νοικοκυριών, αγνοούν τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν πολλοί επαγγελματικοί κλάδοι, βιοτεχνίες και μικρές επιχειρήσεις.
Δεν τους αγγίζουν οι ψηλές τιμές των καυσίμων,
του ηλεκτρισμού και των αγαθών πρώτης ανάγκης. Αντί να δώσουν απαντήσεις στα προβλήματα, απεκδύονται τις ευθύνες τους, υποστηρίζοντας ότι όλα τα οικονομικά προβλήματα είναι
ξενόφερτα...
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αντί να τοπο-

θετηθεί επί των συγκεκριμένων προτάσεων και
εισηγήσεων που κατέθεσε τόσο το ΑΚΕΛ όσο
και η ΠΕΟ, επικρίνει το ΑΚΕΛ για «ιδεολογικές
εμμονές»! Είναι αλήθεια ότι ιδεολογικές εμμονές και αγκυλώσεις υπάρχουν, όχι όμως από το
ΑΚΕΛ, αλλά από την κυβέρνηση ΔΗΣΥ. Κυβερνούν για δέκα χρόνια και η κυβέρνηση ΔΗΣΥ
υποστηρίζει ακόμη ότι για όλα φταίει η κυβέρνηση Χριστόφια, ενώ τώρα φαίνεται να φταίει
και ο πόλεμος στην Ουκρανία...
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Μ. Πελεκάνος,
δεν βλέπει ούτε καρτέλ στο θέμα των τιμών, που
μόνο ανεβαίνουν και δεν κατεβαίνουν, ούτε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, ούτε νεοφιλελεύ-

στο παρά πέντε

ρεκόρ και ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο
της ΕΕ (7,4%). Τα στοιχεία αυτά δεν λένε κάτι
στους κυβερνώντες ότι φταίνε και οι δικές τους
πολιτικές και όχι μόνο ο πόλεμος στην Ουκρανία; Τι απαντάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
στον Υπουργό Γεωργίας, ο οποίος παραδέχεται
ότι δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός για το γάλα;
Ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί ούτε για τα καύσιμα, ούτε και για πολλά άλλα βασικά αγαθά.
Υπάρχουν προσυνεννοήσεις και καρτέλ τιμών.
Μιλάμε λοιπόν για πολιτικές της κυβέρνησης
ΔΗΣΥ, η οποία συνειδητά βοηθά ή κλείνει τα μάτια, κάνοντας πλάτες στο μεγάλο κεφάλαιο και
σε βάρος του φτωχού λαού.

Ενδυνάμωση των σχέσεων Κύπρου - Ιορδανίας
Οργανώνεται
τριμερής στην
Κύπρο με τη
συμμετοχή και της
Ελλάδας

Βαγγέλης Παπαθανασίου
«Έφυγε» ο σπουδαίος Έλληνας μουσικός
και συνθέτης
Ο σπουδαίος Έλληνας μουσικός και συνθέτης Βαγγέλης Παπαθανασίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία
79 ετών. Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τον Βαγγέλη
Παπαθανασίου. «Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο μεγάλος Έλληνας Βαγγέλης Παπαθανασίου έφυγε από τη ζωή αργά το βράδυ της Τρίτης
17 Μαΐου», αναφέρει η ανακοίνωση. Ο Β. Παπαθανασίου είχε βραβευθεί με Όσκαρ για τη μουσική της
ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς». Νοσηλευόταν τον
τελευταίο καιρό με κορονοϊό στη Γαλλία και άφησε
την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τρίτης.

θερες και αντιλαϊκές πολιτικές που υπερασπίζονται την αυτορρύθμιση της αγοράς! Όλα αυτά
είναι οικονομικές πολιτικές που συγκαλύπτει,
συντηρεί και ακολουθεί η κυβέρνηση ΔΗΣΥ.
Από τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Στατιστικής Υπηρεσίας, «η Κύπρος κατέγραψε
την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση τιμών τον τελευταίο μήνα (+3,1%), την ίδια ώρα που ο μέσος όρος στην ΕΕ αυξήθηκε μόλις κατά 0,6%. Ο
δείκτης ακρίβειας στην Κύπρο αυξήθηκε πέντε
φορές με μεγαλύτερη ταχύτητα από τον μέσο
όρο της ΕΕ. Γιατί άραγε; Γιατί ο Εναρμονισμένος
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Κύπρο εκτινάχθηκε στο 8,6%, σπάζοντας κάθε προηγούμενο

Στη βούληση για περαιτέρω ενδυνάμωση των ήδη ισχυρών διμερών σχέσεων
Κύπρου - Ιορδανίας αναφέρθηκαν σε συνάντηση που είχαν χθες ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και ο
αναπληρωτής πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν αλ
Σαφάντι.
Ο Ιορδανός Υπουργός Εξωτερικών, ο
οποίος έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της διήμερης
επίσκεψης εργασίας που πραγματοποιεί στην Κύπρο,
μετέφερε τους χαιρετισμούς από τον Βασιλιά της Ιορδανίας, λέγοντας ότι η χώρα του αναζητεί τρόπους

ενίσχυσης της ήδη ισχυρής συμμαχίας
ανάμεσα στις δύο χώρες. Είπε ακόμη ότι
Κύπρος και Ιορδανία διατηρούν διπλωματικές σχέσεις εδώ και 60 χρόνια και σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει
μεγάλη πρόοδος.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας εξέφρασε τις ευχαριστίες του
προς τον Ιορδανό Βασιλιά για τη στήριξη
που παρέχει στην Κύπρο και είπε ότι προσβλέπει στην
τριμερή Σύνοδο Κύπρου – Ελλάδας – Ιορδανίας που
θα γίνει στην Κύπρο στο σύντομο μέλλον, εκφράζοντας τη βούληση για περαιτέρω ενδυνάμωση των ήδη
εξαίρετων διμερών σχέσεων.

Αξιολογείται συνεχώς η κατάσταση της υγείας της Υπουργού Εργασίας
Υποβλήθηκε
χθες σε αξονική
τομογραφία
εγκεφάλου

Σε αξονική τομογραφία εγκεφάλου, η
οποία θεωρείται ικανοποιητική, υποβλήθηκε
η Υπ. Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το Υπ. Υγείας με βάση ιατρικό
ανακοινωθέν που εκδόθηκε. Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας αναφέρεται συγκεκριμένα ότι η κα Αιμιλιανίδου υποβλήθηκε
σε αξονική τομογραφία εγκεφάλου, η οποία
θεωρείται ικανοποιητική «δεδομένης της
σοβαρής εκτεταμένης υπαραχνοειδούς αιμορραγίας και
της σοβαρότητας της κατάστασής της». «Η κατάσταση της
υγείας της αξιολογείται συνεχώς από τους θεράποντες ιατρούς», σημειώνεται. Την ευχή η περίοδος αναπλήρωσης
της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να

είναι όσο το δυνατό πιο σύντομη εξέφρασε ο
Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Γιάννης Καρούσος, κληθείς να σχολιάσει
την προσωρινή ανάληψη των καθηκόντων
της Υπουργού Εργασίας. «Οι προσευχές όλων
είναι μαζί με τη Ζέτα και εύχομαι η αναπλήρωση να είναι όσο πιο σύντομη και να επανέλθει η συνάδελφος σύντομα στα καθήκοντά
της, καθώς ήδη μας λείπει», ανέφερε. Ο κ. Καρούσος διαβεβαίωσε ότι αυτές τις μέρες θα κάνει ό,τι είναι
δυνατό για να αντεπεξέλθει στον φόρτο εργασίας που έχει
το συγκεκριμένο υπουργείο, αλλά το πιο σημαντικό, πρόσθεσε, είναι να είναι πολύ σύντομη αυτή η αναπλήρωση
και να επανέλθει η συνάδελφος πίσω στα καθήκοντά της.

29χρονος πιάστηκε με κλεμμένα κηροπήγια
Τουρκία
Το τέταρτο γεωτρύπανο
έφτασε στη Μερσίνη
Το τέταρτο γεωτρύπανο που θα ενταχθεί στον
τουρκικό στόλο, μαζί με το Φατίχ, το Κανουνί
και το Γιαβούζ, έφτασε στο λιμάνι Τασουτσού της
Μερσίνης. Το πλοίο, το οποίο αναχώρησε από το
λιμάνι Okpo στη Νότια Κορέα στις 7 Μαρτίου,
έφτασε το πρωί της Πέμπτης στο λιμάνι, όπως
είχε προγραμματιστεί. Όπως έχει ανακοινωθεί,
το πλοίο, μήκους 238 μέτρων και πλάτους 42
μέτρων, με την προηγμένη τεχνολογία έβδομης
γενιάς, θα ξεκινήσει γεωτρήσεις τον Ιούλιο στη
Μεσόγειο.
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Προσπάθησε
ανεπιτυχώς να
βάλει χέρι και στο
παγκάρι εκκλησίας

Στη σύλληψη 29χρονου προχώρησε η
Αστυνομία στη Λεμεσό για τη διάρρηξη
εκκλησίας και την κλοπή σκευών τα οποία
και βρέθηκαν στην κατοχή του. Η διάρρηξη στην εκκλησία της Αγίας Θεοδώρας,
που βρίσκεται στην περιοχή της προσφυγικής κοινότητας Μουταγιάκας και δεν είναι
κλειδωμένη, έγινε κατά τη διάρκεια της
νύχτας της Τρίτης ή τα ξημερώματα της
Τετάρτης και σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε
στην Αστυνομία από 43χρονο, ο δράστης έκλεψε δύο
κηροπήγια, ενώ προσπάθησε να διαρρήξει και το κουτί εισφορών, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Η σύλληψη
του 29χρονου έγινε λίγες ώρες μετά την καταγγελία
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κι αφού εξασφαλίστηκε και σχετική πληροφορία ότι ο εν λόγω νεαρός μετέφερε
κλοπιμαία στο αυτοκίνητό του, το οποίο
ανακόπηκε από μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας
ενώ κινείτο στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού.
Στην έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν
στο πίσω κάθισμα του οχήματος τα δυο
εκκλησιαστικά κηροπήγια καθώς διαρρηκτικά εργαλεία. Ανακρινόμενος ο 29χρονος δεν έδωσε
ικανοποιητικές εξηγήσεις και παράλληλα ενημερώθηκε το ΤΑΕ Λεμεσού που τον παρέλαβε και τον έθεσε
υπό κράτηση.
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Αδυναμία αντίδρασης
υποδηλώνει με τις
δηλώσεις του ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης
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ΑΚΕΛ: Απαιτούνται πρωτοβουλίες για αναχαίτιση των νέων κατοχικών τετελεσμένων
Την αδυναμία αντίδρασης απέναντι στις νέες
τουρκικές προκλήσεις στο Βαρώσι ομολογεί εμμέσως πλην σαφώς ο Πρόεδρος Αναστασιάδης,
ενώ το ΑΚΕΛ καλεί τον πρόεδρο να αναλάβει
πρωτοβουλίες για την αναχαίτιση και αναστροφή της ολέθριας πορείας στο Κυπριακό και των
νέων κατοχικών τετελεσμένων.
Κληθείς χθες να σχολιάσει τις νέες εργασίες
των κατοχικών αρχών στην παραλία της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου, ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα
αφήσει να περάσει απαρατήρητη η νέα πρόκληση, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα προβεί
στα δέοντα διαβήματα προς όσους σήμερα φαίνονται να είναι οι προασπιστές του διεθνούς δικαίου. Ερωτηθείς αν η άρνηση της Τουρκίας να
ενταχθεί η Φινλανδία και η Σουηδία στο ΝΑΤΟ

αποτελεί μια ευκαιρία, και με τη συμβολή της Κύπρου, για να αλλάξει η στάση κάποιων χωρών
έναντι της Τουρκίας, ο Πρόεδρος είπε ότι οι συμπεριφορές των κρατών καθορίζονται πρώτιστα
με βάση τα συμφέροντα της κάθε μιας των χωρών ή του κάθε συνασπισμού και εν συνεχεία,
δυστυχώς, με βάση το διεθνές δίκαιο.
Το ΑΚΕΛ, καταδικάζοντας τα νέα τετελεσμένα στην Αμμόχωστο που στοχεύουν στην
εμβάθυνση της κατοχής και της διαίρεσης, καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλα τα
απαιτούμενα διεθνή διαβήματα. Ταυτόχρονα,
το ΑΚΕΛ επισημαίνει ότι απαιτούνται πρωτοβουλίες για την αναχαίτιση και αναστροφή της
ολέθριας πορείας στο Κυπριακό και των νέων
κατοχικών τετελεσμένων, πρωτοβουλίες προς
την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνο-

μιλιών για λύση του Κυπριακού στη συμφωνημένη βάση και πλαίσιο. Ο κυπριακός λαός,
αναφέρει σε ανακοίνωσή του, αναμένει από τη
διεθνή κοινότητα να ευαισθητοποιηθεί επιτέλους έμπρακτα απέναντι στην παραβίαση του
διεθνούς δικαίου και των Ψηφισμάτων του
Σ.Α. του ΟΗΕ από την κυβέρνηση Ερντογάν.
Ο ΔΗΣΥ διά του κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου, Νίκου Τορναρίτη, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύνολο της διεθνούς
κοινότητας να απαντήσουν όχι με λόγια αλλά
με έργα. Χαρακτήρισε επίσης την Τουρκία ως
επιτήδειο ουδέτερο όσον αφορά τις κυρώσεις
της διεθνούς κοινότητας στη Ρωσία, ο οποίος συμπεριφέρεται ως διεθνής ταραξίας, δημιουργώντας νέα τετελεσμένα στο κυπριακό
πρόβλημα.

Νέες τουρκικές προκλήσεις για την Αμμόχωστο
Η διεθνής κοινότητα εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά, υπογραμμίζει ο Σίμος Ιωάννου
Υποτιμήθηκε ο ρόλος της Τουρκίας και
δεν σταθμίστηκαν σωστά τα βήματα που
έπρεπε να γίνουν για να αποφευχθούν
οι αρνητικές εξελίξεις σε σχέση με το
άνοιγμα των παραλιών της Αμμοχώστου
από τις κατοχικές αρχές, επεσήμανε στη
«Χαραυγή» ο δήμαρχος της πόλης Σίμος
Ιωάννου. Μιλώντας στη «Χαραυγή» και
σχολιάζοντας τις εργασίες που γίνονται
σε νέα παραλιακή περιοχή, είπε ότι αυτές
εντάσσονται στα ευρύτερα πλαίσια της σαλαμοποίησης της Αμμοχώστου.
Επεσήμανε επίσης ότι εφόσον κανένας
δεν πιέζει την Τουρκία για να λύσει το Κυπριακό, αλλά και λόγω της θέσης της στο
ΝΑΤΟ και της στάση της στο Ουκρανικό, η
Άγκυρα ενθαρρύνεται και προχωρεί προσπαθώντας να εκμεταλλευθεί τουριστικά
ολόκληρη την παραλία και να τουριστικοποιήσει ολόκληρη την περιοχή.
Ο δήμαρχος Αμμοχώστου υπογράμμισε ότι η διεθνής κοινότητα εφαρμόζει και
πάλι δύο μέτρα και δύο σταθμά σε σχέση
με το Ουκρανικό και το Κυπριακό, παρόλο
που παραβιάζονται σαφέστατα οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για την
Αμμόχωστο. Απαντώντας σε ερώτηση,
είπε ότι το μόνο αποτέλεσμα που έφεραν
τα διαβήματα για τις προηγούμενες παραβιάσεις των ψηφισμάτων ήταν να σταματήσουν προσωρινά, όπως φάνηκε, οι
όποιες ενέργειες.
Στο ερώτημα αν υπάρχει τρόπος αντίδρασης, ο Σίμος Ιωάννου είπε ότι το μόνο
που μπορεί να γίνει είναι πιεστεί ο διεθνής παράγοντας ότι και το Ουκρανικό
και το Κυπριακό είναι θέματα εισβολής.

Έργα συντήρησης
σε τέσσερις εκκλησίες
και τρία τζαμιά

Ακάρ: «Έρωτας
για εξοπλισμούς»

Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί ο
δήμος, όταν μέσα στις επόμενες μέρες θα
έχει επαφές με παράγοντες της Ε.Ε.
Ο Σίμος Ιωάννου είπε επίσης ότι το
θέμα της Αμμοχώστου δεν μπορεί να διαχωρίζεται από τη συνολική λύση του
Κυπριακού, αλλά παράλληλα αποτελεί και
ξεχωριστό κομμάτι, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ.
Η παράδοση της περίκλειστης περιοχής στα Η.Ε., τόνισε, είναι ένα παράθυρο
για την περαιτέρω επίλυση του Κυπριακού.
Επεσήμανε παράλληλα ότι εάν η ε/κυπριακή πλευρά επιμένει να κάνει το λάθος
του συνδυασμού της παράδοσης της περίκλειστης περιοχής με τη συνολική λύση
του Κυπριακού, θα τα χάσουμε όλα.
Μιχάλης Μιχαήλ

Ποια περιοχή θα ανοίξει
Οι κατοχικές αρχές διεξάγουν εργασίες
για άνοιγμα της παραλίας μπροστά από
το ξενοδοχείο King George και μέχρι
την πολυκατοικία Ωκεανία, όπου έχουν
μεταφερθεί και κρεβατάκια και ομπρέλες της
θάλασσας. Το κομμάτι αυτό της παραλίας
γειτνιάζει με το ξενοδοχείο Ασπέλια, όπου
έχουν τοποθετηθεί παλιότερα δωμάτια
αλλαγής ρούχων και ντους.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αμμοχώστου,
πρόκειται για παραλία που με το πέρασμα
του χρόνου έχει διαβρωθεί, με τη θάλασσα
να έχει φτάσει μέχρι τα ξενοδοχεία,
γι’ αυτό και προσπαθούν να φτιάξουν
κυματοθραύστες για να επανέλθει η άμμος.
Υπενθυμίζεται ότι οι κατοχικές αρχές
άνοιξαν τμήμα της περιφραγμένης πόλης της
Αμμοχώστου τον Οκτώβριο του 2020, ενώ
το 2016 και το 2017 άνοιξαν δύο παραλίες
στον Άγιο Μέμνωνα.

Στα καλά καθούμενα ο έρωτας για
εξοπλισμούς κατέλαβε την Ελλάδα, υποστήριξε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας,
Χουλούσι Ακάρ, προσθέτοντας ότι περιμένουν από την Ελλάδα να πάρει τις
σωστές και λογικές αποφάσεις. Δεν είναι
τίποτα άλλο, πρόσθεσε, παρά πλασματικό για μια χώρα με τόσα χρέη να την
έχει συνεπάρει ο λεγόμενος έρωτας για
τους εξοπλισμούς στα καλά καθούμενα ή
να τρέχει πίσω από νέες συμμαχίες ενώ
υπάρχει η συμμαχία στο ΝΑΤΟ.

Ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ
«Δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις και δεν τίθεται θέμα αιτήματος
για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ αυτή
τη στιγμή», δήλωσε χθες ο Υπουργός
Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης. Ερωτηθείς σχετικά με τις αμυντικές συμφωνίες
της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, ο κ. Πετρίδης
είπε ότι η ισχυροποίηση των θέσεων της
Ελλάδας, αμυντικών ή διπλωματικών,
αποτελούν θετικά νέα και για την Κύπρο.
Όσον αφορά το ΝΑΤΟ, συνέχισε,
βλέπουμε πως η Τουρκία αντιδρά στην
ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας. Άρα
δεν τίθεται και δεν συζητείται επί του
παρόντος θέμα αιτήματος για ένταξη της
Κύπρου στο ΝΑΤΟ, είπε απαντώντας σε
ερώτηση.

Κοινή έγνοια Ε/κ και Τ/κ για διάσωση μνημείων
Κοινή έγνοια Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για τη διάσωση θρησκευτικών και άλλων
μνημείων ωθεί τη συνεργασία για τα έργα που
βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλα που προγραμματίζονται, σύμφωνα με τον Ελληνοκύπριο συμπρόεδρο της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής
για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Ο Σώτος Κτωρής δήλωσε χθες ότι αυτή την περίοδο ξεκινούν
εργασίες συντήρησης και διάσωσης σε τέσσερις
εκκλησίες και τρία τζαμιά.
Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα γίνουν στην
εκκλησία της Παναγίας στον Σύσκληπο, στον
Άγιο Αντώνιο στο Μάσσαρι, στον Άγιο Γεώργιο
στις Γούφες και στην Παναγία της Αγίας Νάπας
στη Γύψου, καθώς επίσης στα τζαμιά στο Καλό

Χωριό Λάρνακας, στα Λεύκαρα και στο Μαρώνι.
Για τα έργα αυτά έχουν υπογραφεί τα συμβόλαια
με τους εργολάβους και βρισκόμαστε στη φάση
της υλοποίησής τους, είπε ο κ. Κτωρής. Ανέφερε,
ακόμη, πως τα έργα χρηματοδοτούνται από την
ΕΕ και κάποια εξ αυτών συγχρηματοδοτούνται
και από πόρους από τις τοπικές κοινότητες. Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
των έργων, ο κ. Κτωρής είπε πως αναμένεται ότι
θα ολοκληρωθούν στα τέλη του 2022 με αρχές
του 2023, προσθέτοντας ότι ταυτόχρονα αυτή τη
στιγμή εκπονούνται μελέτες για μια σειρά από
έργα. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, αναμένεται να προκηρυχθούν προσφορές το επόμενο
χρονικό διάστημα για την εκτέλεση εργασιών

στον Άγιο Γεώργιο στο Πραστειό και στον Άγιο
Γεώργιο του Σπαθαρικού. Επιπλέον, βρίσκονται
στο στάδιο της εκπόνησης μελέτες για την εκκλησία Αγίου Σεργίου και Βάκχου στη Νέτα, για
τον Άγιο Γεώργιο στο Φλαμούδι, τον Άγιο Γεώργιο στα Λιμνιά, τον Άγιο Ιωάννη στο Αργάκι, την
Αγία Παρασκευή στην Αμμόχωστο, τα υδραγωγεία στη Λεύκα και στην Αφάνεια και τα τζαμιά
στην Τόχνη, στην Αλαμινό, στην Καλαβασό, στην
Τέρρα, στην Αυδήμου και στην Αλέκτορα.
Ο κ. Κτωρής υπογράμμισε, τέλος, πως η συνεργασία με τους Τ/κ συναδέλφους είναι εξαιρετική και πως η έγνοια για τη διάσωση των μνημείων είναι κοινή.
Τάσος Περδίος
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παρεμβάσεις

Του
Μιχάλη Μιχαήλ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Γ.Γ. ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΑΚΕΛ:
«Να συζητήσουμε για ένα νέο σύστημα
αξιολόγησης στο πρότυπο σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων από προηγμένες χώρες, οι οποίες δίνουν έμφαση στη
δημιουργικότητα της διαδικασίας και στη
δημιουργικότητα της σκέψης».
Η κυβέρνηση κατευθύνεται ακριβώς στο
αντίθετο ρεύμα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΚΕΛ:

Η στοχοποίηση των απεργιών και των κινητοποιήσεων
Κανένας δεν ανέμενε ότι στην Κύπρο, μια
χώρα, ένα νησί με παράδοση στους απεργιακούς
αγώνες και στις κινητοποιήσεις εργαζομένων
και του λαού, θα φτάναμε στο σημείο να καταδικάζουμε κάθε τέτοια ενέργεια, παρασυρόμενοι
από τις νέες θεωρήσεις των πραγμάτων.
Βέβαια, θα πει κάποιος, ποιος ευθύνεται γι’
αυτό; Δυστυχώς δεν ευθύνεται ένας παράγοντας.
Είναι περισσότεροι από ένας. Ένας λόγος είναι
ότι στα σχολεία δεν διδασκόμαστε το πραγματικό
παρελθόν μας, με αποτέλεσμα οι νεότερες γενιές,
ιδιαίτερα οι μετά το 1974 γενιές, να νομίζουν ότι
τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις των εργαζομένων και των μικρομεσαίων ήλθαν από μόνες
τους. Κάποιοι καλόψυχοι εργοδότες και εκμεταλλευτές λυπήθηκαν τους εργαζόμενους και τους
υπαλλήλους τους και αποφάσισαν να τους παραχωρήσουν τα δικαιώματά τους, από τα οποία
αρκετά δεν υπάρχουν σήμερα. Έχουν ανασταλεί
ή έχουν καταργηθεί. Ιδέα δεν έχουν ότι όλα αυτά
κατακτήθηκαν μέσα από δύσκολους και αιματηρούς αγώνες.

Ο δεύτερος λόγος είναι τα πλείστα μέσα
ενημέρωσης -και ιδιαίτερα τα τηλεοπτικά κανάλια- που πάντοτε φροντίζουν να αποπροσανατολίσουν από τα πραγματικά αίτια μιας κινητοποίησης. Έτσι, παίρνοντας αφορμή από την
προχθεσινή κινητοποίηση των αιγοπροβατοτρόφων, είδαμε κυρίως τα τηλεοπτικά κανάλια να
προβάλλουν το χύσιμο του γάλακτος στο δρόμο,
τη φωτιά που άναψαν στις πάλες σανού έξω από
την είσοδο του Προεδρικού και τις φωνές των
κτηνοτρόφων. Κάποια μάλιστα πρόβαλαν και
την ταλαιπωρία των οδηγών που βρίσκονταν
εκεί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο! Τα αιτήματα των συγκεντρωθέντων τέθηκαν σε δεύτερη και τρίτη μοίρα, με αποτέλεσμα να μη δώσει
κανένας σημασία. Έτσι ο αποπροσανατολισμός
ήταν τέλειος. Και φάνηκε από τις αντιδράσεις
στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ότι ο στόχος
επιτεύχθηκε! Οι πλείστοι σχολίαζαν τον τρόπο
αντίδρασης αντί τα αίτια της αντίδρασης.
Και δυστυχώς, και πάλι, στην παγίδα έπεσαν και αρκετοί που δηλώνουν αριστεροί. Και

έκαναν μάλιστα και εισηγήσεις για το τι έπρεπε να κάνουν το γάλα, π.χ. να το διαθέσουν σε
ιδρύματα ή να το δώσουν στο Πουρνάρα, παρά
να το χύσουν στο δρόμο και να δημιουργήσουν δυσάρεστες εικόνες! Και αίφνης βρέθηκαν στην ίδια γραμμή με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη που καταδίκασε τον τρόπο αντίδρασης.
Βρέθηκαν στην ίδια γραμμή με τον Υπουργό
Γεωργίας και άλλες ομάδες που βγάζουν σπυράκια στο άκουσμα της λέξης κινητοποίηση ή
απεργία. Ξέρουμε ότι αυτή τους η αντίδραση
ήταν αυθόρμητη και την εξέφρασαν χωρίς να
το πολυσκεφτούν. Πρέπει όμως να προσέχουμε
τις τοποθετήσεις μας. Για να μη φτάσουν ορισμένοι στο σημείο να συνταυτιστούν με τους
εκπροσώπους του κεφαλαίου που δήλωναν
παλαιότερα ότι οι εργαζόμενοι δικαιούνται να
απεργήσουν, αλλά για να… μην ταλαιπωρούν
το κοινό, να απεργούν τις Κυριακές! Με άλλα
λόγια, να μη φτάσουμε σε παραλογισμούς, πέφτοντας στην παγίδα της άσκησης κριτικής σε
ό,τι κινείται!

«Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει εκείνη η πλειοψηφία στη Βουλή που δεν θα
επιτρέψει να υπονομευθεί η φιλοσοφία, ο
χαρακτήρας αλλά και η αρχιτεκτονική του
συστήματος υγείας».
Ευχόμαστε να μην επικρατήσουν οι προεκλογικές σκοπιμότητες.

Δυνατότητα μείωσης
της τιμής του ρεύματος
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ
ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ:
«Στις δύσκολες αυτές στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας, οι συνθήκες είναι πλέον
ώριμες για μια συνολική διευθέτηση του
Κυπριακού».
Δυστυχώς η διεθνής κοινότητα δεν εμπιστεύεται τον Πρόεδρο, ο οποίος έχασε την
αξιοπιστία του και δεν ασχολούνται με το
Κυπριακό...

ΜΕΒΛΟΥΤ
ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ
ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ:
«Είπαμε στον Άντονι Μπλίνκεν ότι μέχρι σήμερα στο Κυπριακό και στις πολιτικές Ελλάδας-Τουρκίας εφάρμοζαν πάντα
μια ισορροπία, αλλά το τελευταίο διάστημα
έχασαν αυτή την ισορροπία και ότι πρέπει
να την διατηρήσουν. Ο ίδιος είπε ότι αυτή
την ισορροπία θα την διατηρήσουν».
Δεν διαφοροποιείται η αμερικανική πολιτική
των ίσων αποστάσεων!

Μαύρη μαυρίλα

Στον κόσμο τους

Οι Ταλιμπάν διέταξαν τις παρουσιάστριες της αφγανικής τηλεόρασης να καλύπτουν
τα πρόσωπά τους όταν είναι στον τηλεοπτικό
αέρα, ενώ τη συγκεκριμένη είδηση επιβεβαίωσε στο BBC ο εκπρόσωπος της... θρησκευτικής
αστυνομίας! Ναι, καλά ακούσατε, θρησκευτική
αστυνομία, διότι αν δεν έχεις κάποιον πάνω
από το κεφάλι σου για το τι πιστεύεις, δεν
έχει νόημα η ρημάδα η ζωή. Πάντως, αυτοί οι
σκοταδιστές ζήτησαν τον περασμένο Φεβρουάριο «αυτοσυγκράτηση» για τον πόλεμο στην
Ουκρανία. Ποιοι; Αυτοί οι εγκληματίες που
βασανίζουν γυναίκες επειδή κοιτάνε τον ήλιο,
που σκοτώνουν άντρες επειδή αγάπησαν μία
γυναίκα. Πάντως, οι περιορισμοί στις γυναίκες
γίνονται ολοένα και πιο αυστηροί, καθώς, μεταξύ άλλων, τους έχουν απαγορευτεί τα ταξίδια χωρίς άνδρα συνοδό -πρέπει απαραιτήτως
να είναι συγγενής- αλλά και έχουν αποκλειστεί από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πίσσα!

Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία έχει
αναδείξει την Κύπρο «πρωταθλήτρια» στην
ακρίβεια, αλλά η κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ συνεχίζουν να ζούνε στον κόσμο τους.
Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Μάριος Πελεκάνου, σχολιάζοντας τα στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας, τα οποία δείχνουν
ότι τον Απρίλιο ο Εναρμονισμένος Δείκτης
Τιμών Καταναλωτή εκτινάχθηκε στο 8,6%, με
την Κύπρο να καταγράφει την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση τον τελευταίο μήνα (+3,1% από
τον Μάρτιο στον Απρίλιο), την ίδια ώρα που ο
μέσος όρος στην ΕΕ είναι μόλις 0,6%, είπε ότι
η Κύπρος «έχει σταθερά ισχυρούς ρυθμούς
ανάπτυξης, έχει εξαλείψει την ανεργία, έχει
μειώσει στο μισό τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν σοβαρή υλική στέρηση και καταγράφει τις καλύτερες επιδόσεις από το 2005».
Οι πολίτες υποφέρουν και αυτοί στον κόσμο τους.

Γκιουλ

ΚΑΖ

Δυνατότητα μείωσης της τιμής του ρεύματος
φέρνει νέα απόφαση της Κομισιόν. Μεταξύ άλλων, δίνεται η δυνατότητα ανακατανομής των
υψηλών εσόδων (των λεγόμενων απροσδόκητων
κερδών) και χρήση των εσόδων συμφόρησης για
τη στήριξη των καταναλωτών, η θέσπιση επιδοτήσεων για το κόστος των καυσίμων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό τη μείωση της
τιμής και η επέκταση των ρυθμίσεων στις τιμές
για κάλυψη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ελπίζουμε να μη γίνει πάλι σίριαλ, όπως με
την προηγούμενη απόφαση της Κομισιόν που η
κυβέρνηση ισχυριζόταν για μέρες ότι δεν επιτρέπεται από την ΕΕ η μείωση του ΦΠΑ και αναγκάστηκε να συναινέσει μόνο μετά την ψήφιση από
τη Βουλή της πρότασης νόμου του ΑΚΕΛ.
ΚΑΖ

Μάχη της Κρήτης
Στις 20 Μαΐου 1941 αρχίζει η Μάχη της
Κρήτης, με την κατά κύματα ρίψη Γερμανών
αλεξιπτωτιστών (Επιχείρηση Ερμής). Παρά την
ήττα των Κρητών, οι Γερμανοί συνάντησαν μια
απρόσμενη αντίσταση στην οποία έλαβε μέρος
ο ντόπιος πληθυσμός, ανεξαρτήτως φύλου και
ηλικίας. Tο εύρος και η οξύτητα της κρητικής
αντίδρασης προκάλεσαν βαρύ φόρο αίματος.
Εκείνο όμως που εξόργιζε ιδιαίτερα τους Γερμανούς ήταν η ένοπλη δράση των ιερέων και των
γυναικών. Οι γερμανικές δυνάμεις αντιμετώπιζαν για πρώτη φορά, στη διάρκεια του Β’ ΠΠ,
αντίσταση από τον ίδιο τον τοπικό πληθυσμό.
Από την 31η Μαΐου ο γερμανικός στρατός έθεσε
σε εφαρμογή ένα οργανωμένο σχέδιο αντεκδικήσεων. Μέσα σε έξι μόνο ημέρες (1-6 Ιουνίου)
εκτελέστηκαν 200 Κρήτες σε όλο το νησί.

μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ
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Δεν επέλεξαν
τα γραφεία,
αλλά τα
βοσκοτόπια!
Μαζική και δυναμική
ήταν η κινητοποίηση των
αιγοπροβατοτρόφων. Η
κυβέρνηση καλείται να
επικεντρωθεί στα προβλήματα
και όχι να προσπαθεί να κρυφτεί
πίσω από κάποιες ακραίες,
μεμονωμένες και καταδικαστέες
συμπεριφορές όπως το
άναμμα φωτιάς στο σανό...
Είναι οικογένειες που κρατούν
ζωντανή την ύπαιθρο και τον
κλάδο της κτηνοτροφίας. Είναι
νέοι άνθρωποι που επέλεξαν
αντί τα γραφεία, τα βοσκοτόπια.
Βάλτε πλαφόν στις τιμές των
ζωοτροφών και εφαρμόστε
τη νομοθεσία με ελέγχους για
την παραγωγή του χαλλουμιού
ΠΟΠ. Δικαιολογημένα και
υλοποιήσιμα αιτήματα. Αρκεί να
υπάρχει πολιτική βούληση και
σεβασμός προς αυτούς τους
ανθρώπους.

O Ihsan στη Γερμανία
Το γεγονός ότι συνελήφθη το μέλος
του Grup Yorum -μετά από βασανιστήρια
κιόλας στη Γερμανία, λέει πολλά, αφού
υποτίθεται στη Γερμανία θα είχε κανείς
εκείνη την ασφάλεια από καθεστώτα
όπως του Ερντογάν.
Γιατί όμως οι γερμανικές Αρχές συνέλαβαν ένα μέλος συγκροτήματος, το
οποίο το μόνο που κάνει είναι να τραγουδά για την ελευθερία και την ειρήνη;
Προσωπική άποψη είναι ότι η εν λόγω
σύλληψη είναι άμεσα συνυφασμένη με
την επικαιρότητα, καθώς βλέπουμε μία
παραλλαγή του προσφυγικού, με την
Τουρκία να κρατά δέσμια την ΕΕ και να
απλώνει τα πλοκάμια του αυταρχισμού,
ακόμα και σε χώρες όπως η Γερμανία,
μία υποτιθέμενη υπερδύναμη, αν όχι τη
μεγαλύτερη της ευρωπαϊκής «οικογένειας».
Πέρα από το γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό κομμάτι της τωρινής σύγκρουσης,
υπάρχει και το ζήτημα των ελευθεριών,
τις οποίες θα βλέπουμε να συρρικνώνονται με τρομακτικούς ρυθμούς. Η σύλληψη του Ihsan στη Γερμανία, και όχι στην
Τουρκία, δίνει το στίγμα.

Αποπροσανατολισμός
για τους κτηνοτρόφους

Μετά τα
χειροκροτήματα, τι;

Όποτε υπάρχει μια εκδήλωση διαμαρτυρίας ή μία απεργία, πολλοί πέφτουν
στην παγίδα να υιοθετούν θέσεις και
απόψεις που προβάλλονται από κάποια
ΜΜΕ, με αποτέλεσμα να υπάρχει αποπροσανατολισμός της ουσίας των εκδηλώσεων, μιας εκδήλωσης διαμαρτυρίας ή
μιας απεργίας. Κι αυτό βέβαια δεν εξυπηρετεί κανέναν άλλο παρά μόνο εκείνους
εναντίον των οποίων στρέφονται οι διαμαρτυρίες.
Έτσι, από χθες ΜΜΕ προσπάθησαν να
δώσουν προβολή στο τι έγινε έξω από το
Προεδρικό στην εκδήλωση των αιγοπροβατοτρόφων, αντί να προβάλουν την ουσία του ζητήματος που τους οδήγησε εκεί
και ήταν η κοροϊδία από κυβερνητικής
πλευράς για το χαλλούμι και όχι μόνο.
Δημοσιογράφοι μάλιστα προέβαλαν
και την ταλαιπωρία που υπέστησαν οδηγοί που διέρχονταν έξω από το Προεδρικό! Αυτή ήταν η ουσία γι’ αυτούς. Κι έπεσαν στην παγίδα αρκετοί και σχολίαζαν
στα ΜΚΔ αρνητικά τη συγκέντρωση, αντί
να δώσουν έμφαση στα αιτήματα.

Ωραία μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Είπε τα όσα είπε,
και καλά έκανε, πήρε τα χειροκροτήματα,
για δύο μέρες αποτελούσε πρώτη είδηση
στα τηλεοπτικά κανάλια, πανηγύρισαν οι
εφημερίδες και οι σελίδες στο διαδίκτυο.
Παρακάτω;
Αυτό πρέπει να απαντηθεί. Διότι δεν
νομίζουμε να πιστεύει κάποιος ότι το
ακροατήριο δεν γνώριζε πάνω κάτω για
την Κύπρο (αφήνουμε τα υπόλοιπα θέματα).
Πάντως οφείλουμε να πούμε πως
εκτός από τα χειροκροτήματα δεν υπήρξε καμία άλλη έμπρακτη ενέργεια ή έστω
αναφορά σε σχέση με τα όσα είπε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας για την αντίθεσή
του για τη δημιουργία δύο κρατών στην
Κύπρο.
Επομένως το θέμα δεν είναι να πανηγυρίσουμε για τα χειροκροτήματα. Το
θέμα είναι να πανηγυρίσουμε για μια
ειλικρινή δήλωση ότι όντως οι ΗΠΑ και
η διεθνής κοινότητα δεν ευνοούν μια τέτοια «λύση» στην Κύπρο.

Γκιουλ

Μ.Μ.

Μ.

Η Αγία Σοφία δεν θα
αντέξει μέχρι το 2050!
Αν δεν ληφθούν μέτρα για την Αγία Σοφία το συντομότερο δυνατό και δεν υπάρξει
αποκατάσταση, το ιστορικό κτίριο δεν θα
αντέξει μέχρι 2050, δήλωσε ο πρόεδρος της
Ένωσης Ιστορίας της Τέχνης στην Τουρκία,
Γιασάρ Σερίφ. Έπειτα από τις εικόνες καταστροφής στην Αγία Σοφία, συντάκτες της
τουρκικής εφημερίδας «Τζουμχουριέτ» επισκέφτηκαν το μνημείο και παρατήρησαν χιλιάδες κόσμου να συρρέουν από την πλατεία
του Σουλτάναχμετ μέσα στο ιστορικό κτίριο,
γεγονός που επιταχύνει τη φθορά. Ενόσω
η Αγία Σοφία ήταν μουσείο, επιστημονική
επιτροπή είχε καταλήξει πως «ακόμη και
η υγρασία που δημιουργείται από την ανθρώπινη αναπνοή στο εσωτερικό είναι πολύ
επιζήμια και ως εκ τούτου, οι τουρίστες θα
πρέπει να επιτρέπονται μέσα σε ομάδες
των 20 ατόμων το πολύ, διαφορετικά αυτό
θα συντομεύσει τη ζωή της Αγίας Σοφίας».
Ο Σερίφ Γιασάρ είπε πως «αν δεν ληφθούν
μέτρα για την Αγία Σοφία το συντομότερο
δυνατό και δεν υπάρξει αποκατάσταση, δεν
θα πάει μέχρι 2050. Σίγουρα δεν θα πάει».
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Της
Ελένης Κωνσταντίνου

Κάτω τα χέρια
από το ΓεΣΥ
Κάτω τα χέρια από το ΓεΣΥ. Όσες φορές και
αν χρειαστεί, θα το επαναλαμβάνουμε. Βελτιώσεις ναι, εκεί όπου χρειάζονται να γίνουν,
ακριβώς για θωρακιστεί ακόμη περισσότερο το
Σύστημα Υγείας. Αλλαγή όμως της φιλοσοφίας
του με παρεμβολές από έξω, μέχρι να το καταφέρουν οι αιώνιοι, όπως φαίνεται πλέον, πολέμιοί του, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει και
δεν μπορεί να γίνουν ανεχτές.
Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές κατακτήσεις. Ας αναρωτηθούμε όλοι
πόσες φορές ευχαριστήσαμε το ΓεΣΥ, πόσες φορές επωφεληθήκαμε από το ΓεΣΥ, πόσες φορές
δεν νιώσαμε άγχος που θα πάμε στο γιατρό και
δεν θα χρειαστεί να μετρήσουμε τα χρήματά
μας ή να αναβάλουμε το ραντεβού μας που εκ
παραδρομής το βάλαμε στα μέσα του μήνα.
Πόσες φορές δεν νιώσαμε ευγνώμονες που
δεν χρειάζεται να μπούμε σε διάλογο με τη
γραμματέα του γιατρού εκ των προτέρων για
να μάθουμε πόσα θα στοιχίσει η επίσκεψη ή
πόσες φορές δεν νιώσαμε ανακούφιση που
αμέσως μετά την επίσκεψη σπεύσαμε στο φαρμακείο της γειτονιάς να πάρουμε τα φάρμακά
μας και δεν αφήσαμε τη συνταγή μέσα στην
τσάντα μας.
Ωστόσο και πάλι διαπιστώνουμε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες μερίδας ιδιωτών γιατρών, οι οποίοι στοχεύουν στον εκτροχιασμό
του ΓεΣΥ και αλλαγή της φιλοσοφίας του και
στη μετατροπή του σε ένα σύστημα επιδότησης
και πληρωμών με τον έναν ή τον άλλον τρόπο από την τσέπη των ασθενών, όπου και πάλι
θα κυριαρχεί η διάκριση και η ανισότητα στην
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Καθώς και η
είσοδος αυτών που πολεμούν το ΓεΣΥ εντός,
μέχρι να δουν το Σύστημα να καταρρέει ή να
μετατρέπεται σε πολυασφαλιστικό. Προτάσεις
νόμου για να εξυπηρετηθούν οι 150, οι 200
που παραμένουν εκτός ΓεΣΥ και όχι οι 2.600
που είναι εντός ΓεΣΥ.
Προτάσσουν επιχειρήματα με μεγάλες λίστες
αναμονής για συγκεκριμένες ειδικότητες, στην
ουσία όμως αυτό που δεν μπορούν να αντέξουν είναι την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για όλους. Δεν μπορεί να αντέξει
το νευρικό τους σύστημα ότι όλοι μπορούν να
απολαμβάνουν υπηρεσίες υγείας που προηγουμένως εάν δεν είχες αρκετά χρήματα ή αν
δεν ήσουν ασφαλισμένος διπλά και τριπλά, δεν
θα πέρναγες καν το κατώφλι συγκεκριμένων
υπηρεσιών, γιατρών κ.λπ.
Ας καταλάβουν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια
για αλλαγή της φιλοσοφίας του ΓεΣΥ βρίσκει
κάθετα εναντίον τους την κοινωνία των πολιτών, το οργανωμένο κίνημα των ασθενών, των
γιατρών εκείνων που στήριξαν από τη γέννησή του το ΓεΣΥ και το στηρίζουν, τα κόμματα
εκείνα που πάλεψαν, όπως για παράδειγμα το
ΑΚΕΛ, μέχρι να διασφαλιστεί η φιλοσοφία του
ΓεΣΥ, τον πρώην Υπουργό Υγείας Γ. Παμπορίδη
που έδωσε μάχες ακόμη και εντός του κόμματός του, του ΔΗΣΥ, ώστε το ΓεΣΥ να γίνει.
Ο κόσμος αναγνωρίζει τα πολλαπλά οφέλη
που έχει επιφέρει αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση της Υγείας και είναι γεγονός ότι έχει γίνει
αποδεκτή και στηριχθεί από τη μεγάλη πλειοψηφία τόσο των πάροχων όσο και των δικαιούχων. Βελτιώσεις χρειάζονται, οτιδήποτε άλλο
όμως είναι εκ του πονηρού.
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Το Κόμμα του Λαού αποχωρεί από τη «βουλή»
Το Κόμμα του Λαού (ΚΛ), αντιδρώντας στις
τελευταίες εξελίξεις στο τουρκοκυπριακό πολιτικό προσκήνιο, αποφάσισε να αποχωρήσει
από τη «βουλή». Το κεντρικό όργανο του ΚΛ
συνεδρίασε για τη στάση του στη «βουλή» και
αποφάσισε να στραφεί στο λαό, να αποχωρήσει
από το κοινοβούλιο, επικαλούμενο το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης και την παρέμβαση
του τουρκικού κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) στις εσωτερικές
υποθέσεις του Κόμματος Εθνικής Ενότητας
(ΚΕΕ). Σε αντίθεση με τον ηγέτη του ΚΛ, Κουντρέτ Όζερσαϊ, οι άλλες δυο «βουλευτίνες» του
κόμματος διαφωνούν με την απόφαση. «Σε
περίπτωση που οι Αϊσεγκιούλ Μπαϊμπάρς και
Ζαλέ Ρφίκ Ρότζερς δεν παραιτηθούν, κινδυνεύουν να αποβληθούν από το κόμμα με απόφαση
του κομματικού συμβουλίου», αναφέρει σχετικό δημοσίευμα της «Χαμπέρ Κίμπρις».

Μεχμέτ Χαρμαντζί: Δεν
πρόκειται να γίνω αυτόματος
πιλότος της «κυβέρνησης»

Παρεμβάσεις της Άγκυρας και
«κυβερνητικές» κρίσεις
Οι Τ/κ θα αρχίσουν να κερδίζουν από την
ημέρα που θα θυμηθούν τη βάση των δικαιωμάτων τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, ανέφερε ο «δήμαρχος» της κατεχόμενης Λευκωσίας,
Μεχμέτ Χαρμαντζί, σε διαδικτυακή εκπομπή.
Η «Αβρούπα» αναφέρεται στις δηλώσεις Χαρμαντζί, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει τις «κυβερνητικές» κρίσεις στα κατεχόμενα και τις
παρεμβάσεις της Άγκυρας. «Θα αρχίσουμε να
κερδίζουμε από την ημέρα που θα θυμηθούμε
τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μας απομάκρυναν από αυτό
ενσυνείδητα. Το καθεστώς μας ως λαός με αυτό
καταγράφηκε. Την ημέρα που θα τελειώσουμε τα
δικαιώματά μας εκεί, θα πάψουμε να υπάρχουμε
ως κοινότητα», είπε. Αναφερόμενος στην ημερομηνία διεξαγωγής των «δημοτικών εκλογών»,
ο κ. Χαρμαντζί είπε ότι η «ένωση δήμων» δεν

έκανε κανένα βήμα πάνω σε αυτό το θέμα και
πρόσθεσε ότι δεν θυμάται πότε συγκάλεσε για
τελευταία φορά «γενική συνέλευση» η «ένωση»,
η οποία πρέπει να διεξάγει τέσσερις συνελεύσεις
ετησίως. Σημειώνοντας ότι η τέως «επίτροπος διοικήσεως», Εμινέ Ντιζνταρλί, δήλωσε ότι δεν θα
έχουν καμία εξουσία οι «δήμαρχοι» και τα μέλη
των «δημοτικών συμβουλίων» από τις 26 Ιουνίου και μετά, ημερομηνία που έπρεπε να διεξαχθούν οι «εκλογές», ανέφερε ότι άλλοι «νομικοί»
έχουν διαφορετική άποψη και ότι υπάρχει μια
σύγχυση πάνω σε αυτό το θέμα. Επισημαίνοντας
ότι πρέπει να κάνει δήλωση η «γενική εισαγγελία» για το θέμα, ο Μεχμέτ Χαρματζί είπε ότι σε
περίπτωση που η «γενική εισαγγελία» δεν γνωμοδοτήσει ότι οι «δήμαρχοι» μπορούν να συνεχίσουν τα καθήκοντά τους μέχρι τις νέες «εκλογές», ο ίδιος δεν πρόκειται να γίνει «αυτόματος
πιλότος» της «κυβέρνησης», κατά την έκφρασή
του, και θα παραιτηθεί.

«Με τις υποσχέσεις
δεν επιβιώνουν τα ζώα
και οι οικογένειες»

Θα αναμένουν την απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας οι αιγοπροβατοτρόφοι για
να αποφασίσουν τα επόμενά τους βήματα,
αλλά διαμηνύουν ότι με τις υποσχέσεις δεν
λύνονται τα προβλήματά τους.
Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών Αιγοπροβατοτρόφων,
Σωτήρης Καδής, ανέφερε ότι οι αιγοπροβατοτρόφοι θα αναμένουν να δουν
τι προβλέπει η γνωμάτευση της Νομικής
Υπηρεσίας την ερχόμενη εβδομάδα για το
χαλλούμι ΠΟΠ και αναλόγως θα αποφασίσουν τα επόμενά τους βήματα, τόνισε ο
Σωτήρης Καδής.
Επεσήμανε ωστόσο ότι μόνο με τις υποσχέσεις των αρμοδίων οι αιγοπροβατοτρόφοι δεν μπορούν να ταΐσουν τα ζώα και τις
οικογένειές τους. Όπως είπε, έχει εγκλωβιστεί ο κλάδος τους, με αποτέλεσμα κάποιοι
αιγοπροβατοτρόφοι να μην μπορούν να
πληρώσουν ούτε τις δόσεις τους.

Στοιχειοθετούν τις καταγγελίες
για καρτέλ
Μιλώντας στην πρωινή έκδοση του ΡΙΚ,
ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου
Αιγοπροβατοτρόφων, Παναγιώτης Κωνσταντίνου, επεσήμανε ότι έχουν στοιχεία
για προσυνεννόηση μεταξύ των εταιρειών.
Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι υπάρχουν
πολλές περιπτώσεις που παραγωγοί ενημερώθηκαν από τυροκόμους να μειώσουν
την παραγωγή του γάλακτος γιατί δεν το
χρειάζονται. Μάλιστα κατήγγειλε ότι κάποιοι πληρώνονται €1 το λίτρο.
Επίσης, κατάγγειλε ότι όταν κάποιος
παραγωγός αποταθεί σε άλλο τυροκομείο
από αυτό που έχει συμφωνία -διότι ελπίζει
ότι θα εξασφαλίσει καλύτερους όρους- τότε
του λένε ότι δεν χρειάζονται άλλους προμηθευτές. Την ίδια ώρα, όταν κάποιο τυροκομείο έχει λιγότερο γάλα, αποτείνεται σε
κάποιο που έχει περισσότερα αποθέματα
και αγοράζουν από αυτά αντί να αποταθούν στους παραγωγούς. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι για να μην αλλάξουν οι
τιμές, είπε.
Γιάννης Κακαρής

Έντονοι διαξιφισμοί στον απόηχο
της διαμαρτυρίας των αιγοπροβατοτρόφων
Έντονους διαξιφισμούς έφερε ο απόηχος
της διαμαρτυρίας των αιγοπροβατοτρόφων,
με την κυβέρνηση να αποποιείται τις ευθύνες της και να ρίχνει αποκλειστικό φταίξιμο
στους τυροκόμους. Αυτοί με τη σειρά τους
αντιστρέφουν τα πυρά. Μετά από τις δηλώσεις του Υπουργού Γεωργίας ότι «οι αιγοπροβατοτρόφοι έπρεπε να βρίσκονται έξω από τα
τυροκομεία και όχι έξω από το Προεδρικό»
και ότι υπάρχει προσυνεννόηση στις τιμές, ο
Σύνδεσμος Τυροκόμων διά του προέδρου του,
Γιώργου Πέτρου, αντέδρασε έντονα, αναφέροντας ότι «ψεύδεται ο Υπουργός Γεωργίας
στην προσπάθεια να αποφύγει το βάρος της
αποτυχίας αλλά και των προβλημάτων».
Επιπρόσθετα, δήλωσε ότι «ο ανταγωνισμός
λειτουργεί πολύ σωστά και δίκαια και ότι οι
τιμές γάλακτος είναι σταθερές λόγω της πίεσης που υπάρχει με υψηλά αποθέματα χαλλουμιού».
Παρά το γεγονός ότι έλαβαν βοήθεια περίπου €800 χιλιάδων για να πουλήσουν τα
αποθέματά τους, ο Γιώργος Πέτρου πρόσθεσε
χαρακτηριστικά ότι «τα ψυγεία είναι γεμάτα
χαλλούμια, έχουμε εκατομμύρια σε στοκ, δεν
ξέρουμε τι να τα κάνουμε».
Ο Υπουργός Γεωργίας δηλώνει ότι η βοήθεια δόθηκε για να φύγει το στοκ, ενώ ο κ.
Πέτρου από την πλευρά του λέει ότι αφορά

Κυβέρνηση και
τυροκόμοι επιδίδονται σε
αλληλοκατηγορίες για το ποιος
φέρει την ευθύνη

ή των προϋποθέσεων που πρέπει να διακρίνουν την παρασκευή του χαλλουμιού», κάτι
που η ίδια του η κυβέρνηση πράττει εδώ και
8 μήνες. Επίσης, δήλωσε ότι την ερχόμενη
βδομάδα θα έχει επαφές με τους τυροκόμους.

Δύο συλλήψεις αιγοπροβατοτρόφων
μικρά ποσά για να καλύψουν μέρος των ψυκτικών εξόδων που έχουν για την αποθήκευση των χαλλουμιών. Παράλληλα, ανέφερε ότι
τους ίδιους δεν τους ρώτησε κανείς σε ποια
κατάσταση βρίσκονται, αφού, όπως ανέφερε,
ο COVID τούς καθήλωσε.
Σε ό,τι αφορά την αύξηση που δικαιούνται
οι αιγοπροβατοτρόφοι, είπε ότι δίκαια την διεκδικούν και κάλεσε το κράτος να το κάνει.
Αναφορικά με την παραγωγή χαλλουμιού
ΠΟΠ, υπέδειξε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές
σε 13 σημεία, αλλά ο λόγος που δεν γίνεται
είναι γιατί οι αιγοπροβατοτρόφοι διαφωνούν
με την αλλαγή στην ποσόστωση του αιγοπρόβειου γάλακτος, γι’ αυτό αδυνατούν να παράγουν ΠΟΠ.

Συνάντηση Προέδρου με τυροκόμους
Εν τω μεταξύ, χθες ο Πρόεδρος Αναστασιάδης διεμήνυσε σε έντονο ύφος ότι «δεν πρόκειται να ανεχτώ παραβίαση των διατάξεων

Χθες η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 3 ατόμων, οι οποίοι κατηγορήθηκαν
γραπτώς και αφέθηκαν ελεύθεροι αναφορικά με το κάψιμο μπάλας σανού έξω από το
Προεδρικό. Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατηγορούνται για τα αδικήματα της παράνομης συνάθροισης, διασάλευσης της ειρήνης,
συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος
και πλημμελήματος, όπως και τα αδικήματα
της αμελούς και απερίσκεπτης πράξης, πρόκλησης φωτιάς και κακόβουλης βλάβης.
Μιλώντας στην πρωινή έκδοση του
«Άστρα» ο πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών
Αιγοπροβατοτρόφων, Σωτήρης Καδής, σημείωσε ότι είναι καταδικαστέα τα όσα συνέβησαν
έξω από το Προεδρικό, κυρίως με τις φωτιές
σε σανό, αλλά, ανέφερε, ήταν στο πλαίσιο της
αγανάκτησης των αιγοπροβατοτρόφων που
ζητούν την άμεση εφαρμογή του χαλλουμιού
ΠΟΠ. Όπως είπε, υπήρξε εκτροπή από την
προγραμματισμένη εκδήλωση διαμαρτυρίας.
Γιάννης Κακαρής

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Γήπεδο Λεμεσού: Ζητούν διαφάνεια στη διαχείριση, απορρίπτουν το όνομα εταιρείας
Διαφάνεια και χρηστή διοίκηση στη διαχείριση του νέου γηπέδου Λεμεσού απαιτούν
τα κόμματα, τα οποία είναι αρνητικά στο ενδεχόμενο να φέρει το όνομα ιδιωτικής εταιρίας.
Το θέμα συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρία
της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής, στην
οποία παρουσιάστηκαν τα σχέδια για απευθείας ανάθεση της διαχείρισης του γηπέδου
σε εταιρεία η οποία συστάθηκε από τα τρία

σωματεία της Λεμεσού (ΑΕΛ, Απόλλωνα και
ΑΡΗ), τα οποία θα το χρησιμοποιούν ως έδρα.
Ο πρόεδρος του ΚΟΑ, Ανδρέας Μιχαηλίδης, είπε ότι ζητήθηκε γνωμάτευση από τη
Νομική Υπηρεσία και την Έφορο Κρατικών
Ενισχύσεων για το κατά πόσο ο Οργανισμός
έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση της διαχείρισης του γηπέδου στα
τρία σωματεία. Ανέφερε επίσης ότι αναμένεται γνωμάτευση από λογιστική και ελεγκτική

εταιρεία, η οποία επιλέγηκε μετά από διαγωνισμό, για το θέμα του αγοραίου ενοικίου του
γηπέδου. Όπως είπε, η γνωμάτευση αναμένεται να κατατεθεί στον Οργανισμό εντός των
ερχόμενων τεσσάρων εβδομάδων.
Από την πλευρά της η Έφορος Κρατικών
Ενισχύσεων, Στέλλα Μιχαηλίδου, είπε ότι σε
περίπτωση που η γνωμάτευση της Νομικής
Υπηρεσίας είναι θετική, οι προϋποθέσεις οι
οποίες θα τεθούν από το γραφείο της είναι να

τηρούνται οι κανόνες των κρατικών ενισχύσεων και να καταβάλλεται αγοραίο ενοίκιο,
το οποίο θα οριστεί από εμπειρογνώμονες.
Ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, υπέδειξε πάντως ότι με τη νομοθεσία ο
μόνος που μπορεί να δώσει έγκριση για κρατική ενίσχυση είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
προσθέτοντας ότι αν δεν υπάρξει γραπτή
έγκριση από την ΕΕ, η Υπηρεσία του θα την
ενημερώσει για το θέμα.

Πειραματόζωα
νιώθουν
οι μαθητές
Ο πρόεδρος της ΠΣΕΜ,
Γρηγόρης Γρηγορίου, σημείωσε
πως οι μαθητές της Γ’
Λυκείου σε πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα θα κληθούν
να παρακαθίσουν σε δύο
μεγάλες εξετάσεις (απόλυσης
και παγκύπριες), οι οποίες
καθορίζουν το μέλλον τους
και πρόσθεσε πως οι μαθητές
έγιναν πειραματόζωα σε ένα
αποτυχημένο πείραμα και αυτό
το σύστημα πρέπει να αλλάξει.

Αλλαγή στο σύστημα εξετάσεων τετραμήνων
Πολλαπλασιασμό των προβλημάτων στην εκπαίδευση εντοπίζουν ΑΚΕΛ και ΠΣΕΜ
Στην κοινή εκτίμηση ότι το σύστημα αξιολόγησης τετραμήνων θα πρέπει να αλλάξει
κατέληξαν για ακόμη μια φορά χθες ΑΚΕΛ
και ΠΣΕΜ μετά από συνάντηση που είχαν οι
δύο πλευρές.
Συγκεκριμένα, το σύστημα αξιολόγησης
με τις εξετάσεις ανά τετράμηνο θα πρέπει
να εγκαταλειφθεί και να αρχίσει η συζήτηση
για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης στο πρότυπο σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων από προηγμένες χώρες, οι οποίες έχουν
αποφορτώσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
τόσο σε ώρες διδασκαλίας όσο και σε εξετάσεις και δίνουν έμφαση στη δημιουργικότητα της διαδικασίας και στη δημιουργικότητα
της σκέψης, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γ.Γ. του
ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.
Ο πρόεδρος της ΠΣΕΜ, Γρηγόρης Γρηγορίου, σημείωσε πως η Οργάνωση των μαθητών κατέθεσε τις θέσεις για προβλήματα που
τους απασχολούν. Όπως ήταν αναμενόμενο,

οι εξετάσεις τετραμήνων απασχόλησαν σε
μεγάλο βαθμό τη συνάντηση των δύο πλευρών, με τον πρόεδρο της ΠΣΕΜ να αναφέρει
πως επικεντρώθηκαν στους μαθητές της Γ’
Λυκείου καθώς και στα πολλαπλά προβλήματα που δημιουργεί αυτός ο θεσμός, όπως
είναι η αύξηση της παραπαιδείας, η μείωση
του διδακτικού χρόνου. Τόνισε ακόμη ότι οι
μαθητές της Γ’ Λυκείου σε πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα θα κληθούν να παρακαθίσουν σε δύο μεγάλες εξετάσεις (απόλυσης
και παγκύπριες), οι οποίες και καθορίζουν
το μέλλον τους και πρόσθεσε πως οι μαθητές έγιναν πειραματόζωα σε ένα αποτυχημένο πείραμα και αυτό το σύστημα πρέπει
να αλλάξει.
Ο Στέφανος Στεφάνου σημείωσε ότι
όντως τα προβλήματα έχουν πολλαπλασιαστεί και αυτό το παραδέχονται εκπαιδευτικές οργανώσεις και μαθητές και γονείς, ενώ
η ακαδημαϊκή κοινότητα επισημαίνει τα

πολλαπλά προβλήματα που προκαλεί αυτό
το σύστημα.
Εξάλλου, συμπλήρωσε πως «τα προβλήματα έχουν ενταθεί εξαιτίας του γεγονότος
πως τα τελευταία χρόνια, λόγω του κορονοϊού, υπάρχει μια ειδική κατάσταση και στο
χώρο της Παιδείας, με αποτέλεσμα οι τελειόφοιτοι φέτος να αποτελούν τα θύματα αυτής
της κατάστασης».
Όπως ανέφερε ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, «το σύστημα των τετραμήνων έχει αυξήσει την
πίεση στους μαθητές, έχει αυξήσει το άγχος
στους μαθητές, έχει αυξήσει και την παραπαιδεία, διότι αυτό το σύστημα μετατρέπει
την όλη διαδικασία σε πολύ ανταγωνιστική».
Τέλος, επεσήμανε πως η εκπαίδευσή μας
δεν δίνει έμφαση στη διαδικασία της μάθησης, αλλά στην αποστήθιση γνώσης και
εξέτασης.
Ελένη Κωνσταντίνου

Χωρίς ανταπόκριση το αίτημα της ΠΣΕΜ για μείωση των κομίστρων
Χωρίς ανταπόκριση παραμένει το αίτημα
της ΠΣΕΜ για μείωση στην τιμή των κομίστρων για μεταφορά των μαθητών/τριων με
λεωφορεία.
Το όλο θέμα τέθηκε χθες κατά τη διάρκεια της συνάντησης ΑΚΕΛ και ΠΣΕΜ και
με αφορμή την αύξηση των τιμών, με τον
Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, να κάνει
λόγο για «απαράδεκτη» στάση του Υπουργού
Μεταφορών, αφού, όπως είπε, από τον περασμένο Μάρτιο η ΠΣΕΜ απέστειλε επιστολή ώστε να συζητήσουν το θέμα και παρά τις
διαβεβαιώσεις που κατά καιρούς έχει δώσει
το αρμόδιο υπουργείο, μέχρι σήμερα δεν έχει
συναντηθεί ακόμα ο υπουργός ή κάποιος άλλος αρμόδιος του Υπουργείου Μεταφορών με
τους εκπρόσωπους των μαθητών.
Κάλεσε τον Υπουργό Μεταφορών να συναντηθεί επιτέλους με την ΠΣΕΜ και να συ-

Απαράδεκτη η στάση του
Υπ. Μεταφορών, τόνισε ο Γ.Γ.
ΑΚΕΛ
ζητήσουν μαζί τρόπους αντιμετώπισης της
αύξησης των κομίστρων, σημειώνοντας πως
η συνάντηση «επιβάλλεται να γίνει».
«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι από

τον περασμένο Μάρτιο η ΠΣΕΜ απέστειλε
επιστολή στον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών για να συζητήσουν το θέμα. Παρά τις
διαβεβαιώσεις που κατά καιρούς έχει δώσει
το αρμόδιο υπουργείο, μέχρι σήμερα δεν
έχει συναντηθεί ο υπουργός ή κάποιος άλλος αρμόδιος του υπουργείου με την ΠΣΕΜ
για να συζητηθεί αυτό το θέμα», είπε.
Όλοι ξέρουμε, πρόσθεσε, «πόση πίεση
μπαίνει στα νοικοκυριά λόγω της αύξησης
των τιμών σε βασικά αγαθά και ένα από
αυτά είναι η αύξηση των κομίστρων των λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών».
Επίσης, η ΠΣΕΜ έθεσε κι άλλα ζητήματα
που απασχολούν τους μαθητές και τις μαθήτριες, όπως οι υλικοτεχνικές υποδομές, ο
τεράστιος όγκος της ύλης καθώς και κοινωνικά προβλήματα, όπως οι εξαρτήσεις, η βία
κ.λπ.

Εταιρικός Φόρος: Αύξηση στο
15% μέχρι το τέλος 2022
Η αύξηση του εταιρικού φόρου από
12,5% σε 15% είναι οριστική και αμετάκλητη, αφού η σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκρίθηκε χθες από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει
θέσει ως προθεσμία για την εφαρμογή της
την 31η Δεκεμβρίου 2022.
Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση υποσχέθηκε την παραχώρηση αντισταθμιστικών
μέτρων, που αφορούν κυρίως τη φορολόγηση των μερισμάτων και των τόκων, καθώς και της λογιζόμενης διανομής κερδών.
Επισημαίνεται επίσης ότι τα έσοδα του
κράτους από τον εταιρικό φόρο ανέρχονται
περίπου στα 470 εκατ. ευρώ το χρόνο, ενώ
με την αύξηση του συντελεστή από 12,5%
σε 15% αναμένεται να αυξηθούν. Ακόμη,
επισημαίνεται ότι τα έσοδα από τις φορολογίες που το Υπουργείο Οικονομικών υποσχέθηκε ότι μειωθούν ως αντισταθμιστικά
μέτρα είναι: 43 εκατ. ευρώ από τη λογιζόμενη διανομή μερισμάτων, 59,3 εκατ. ευρώ
από την πραγματική διανομή μερισμάτων,
και 23 εκατ. ευρώ από τους τόκους (σ.σ.:
φέτος το ποσό αναμένεται να είναι αισθητά
μειωμένο λόγω της μείωσης των επιτοκίων
στις καταθέσεις από τις τράπεζες).

ΔΝΤ: Ετοιμαστείτε
για μεγαλύτερα σοκ
πληθωρισμού

Η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, δήλωσε χθες ότι οι παγκόσμιοι χρηματοοικονομικοί ηγέτες ίσως χρειαστεί να
συνηθίσουν την καταπολέμηση πολλαπλών
κρίσεων πληθωριστικών πιέσεων.
Η Κρ. Γκεοργκίεβα είπε στο Reuters ότι
γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τις κεντρικές τράπεζες να μειώσουν τον πληθωρισμό
χωρίς να προκαλέσουν ύφεση, λόγω των
αυξανόμενων πιέσεων στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο
της Ρωσίας στην Ουκρανία, των πολιτικών
της Κίνας για μηδενικά κρούσματα, που έχει
περιορίσει την παραγωγή με lockdown και
την ανάγκη αναδιάταξης των αλυσίδων
εφοδιασμού για να γίνουν πιο ανθεκτικές.
«Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να
αρχίσουμε να συνηθίζουμε είναι ότι αυτό
μπορεί να μην είναι το τελευταίο σοκ», είπε,
σημειώνοντας ότι σταμάτησε να βλέπει τον
πληθωρισμό ως ένα «παροδικό» σοκ, όταν
επικράτησε η επιδημία της παραλλαγής
Όμικρον στα τέλη του περασμένου έτους.

ΥΓΕΙΑ
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Νέα βόμβα με πρόταση νόμου
στα θεμέλια του ΓεΣΥ
Πρόταση Σιζόπουλου θα οδηγήσει σε γιατρούς και
ασθενείς δύο ταχυτήτων

Σημαντικός ο ρόλος του
Οικογενειακού Ιατρού
Το ρόλο που διαδραματίζουν οι Οικογενειακοί Ιατροί στην παροχή προσωπικών
υπηρεσιών υγείας και την καθοριστική
τους συμβολή στην Πρωτοβάθμια Ιατρική
Φροντίδα εντός του συστήματος υγείας
εξαίρει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος,
με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας
Οικογενειακού Ιατρού.
Σε ανακοίνωσή του ο ΠΙΣ αναφέρει
ότι βασικό χαρακτηριστικό του έργου των
Οικογενειακών Ιατρών είναι η ανά πάσα
στιγμή ετοιμότητά τους, η διαρκής παρακολούθηση και η φροντίδα υγείας σε όλα
τα στάδια της ζωής των ασθενών τους,
μέσα από την οικοδόμηση μίας μοναδικής
σχέσης εμπιστοσύνης με τους ασθενείς
τους, μια ιερή σχέση που αξίζει του απόλυτου σεβασμού από όλους.
Ως Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος,
αναφέρεται, βρισκόμαστε σε πλήρη και
αγαστή συνεργασία με τις επιστημονικές
εταιρείες που εκπροσωπούν τους Οικογενειακούς Ιατρούς και διεκδικούμε με
αποφασιστικότητα τη διασφάλιση των
απαραίτητων συνθηκών άσκησης του λειτουργήματός τους με τρόπο που να τους
επιτρέπει να επικεντρώνονται στο ιατρικό
τους έργο και με τρόπο που να παρέχουν
την υψηλότερου επιπέδου φροντίδα υγείας προς τους ασθενείς τους και την ίδια
ώρα να προστατεύεται η επιστημονική
τους αξιοπρέπεια.

Ως βόμβα στα θεμέλια του ΓεΣΥ μπορεί να
χαρακτηριστεί η πρόταση νόμου που κατέθεσε στη Βουλή ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος
Σιζόπουλος και δίνει μεταξύ άλλων το δικαίωμα σε γιατρούς εκτός του Συστήματος να συνταγογραφούν φάρμακα εντός. ΑΚΕΛ, ΔΗΣΥ,
Υπουργείο Οικονομικών, γιατροί εντός ΓεΣΥ,
οργανωμένοι ασθενείς τοποθετήθηκαν ξεκάθαρα, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν οποιαδήποτε αλλαγή στη φιλοσοφία
του ΓεΣΥ.
Την ίδια ώρα, το ΔΗΚΟ φαίνεται συζητά
την πρόταση, ενώ και το Υπουργείο Υγείας δηλώνει πως θα εφαρμόσει αυτό που θα αποφασίσει η Βουλή.
Μάλιστα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, έκανε λόγο
και για κραυγαλέα σύγκρουση συμφέροντος.
«Προκύπτει ένα σοβαρό θέμα τάξης, το οποίο
πρέπει να απασχολήσει τα θεσμικά όργανα της
Βουλής», είπε ο κ. Λουκαΐδης, ο οποίος σημείωσε ότι από την αρχή που εκφράστηκε αυτή
η ιδέα το κόμμα του έχει εκφράσει την έντονη
αντίθεσή του.
Δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφέροντος, απάντησε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, προσθέτοντας ότι «ζήτησα
μάλιστα να δοθεί και ποιος είναι ο κατάλογος
των δερματολογικών φαρμάκων γıα να διαπιστώσετε ότι ο αριθμός των φαρμάκων είναι
μικρότερος των δέκα. Και μάλιστα είναι φάρμακα που είναι πάρα πολύ φτηνά».
Τώρα σε ό,τι αφορά την ουσία της πρότασης, αυτή, όπως αναφέρθηκε, αλλοιώνει τη
φιλοσοφία του ΓεΣΥ.
Ο πρόεδρος του Οργανισμού Ασφάλισης
Υγείας (ΟΑΥ), Θωμάς Αντωνίου, δήλωσε ότι

με τη συγκεκριμένη πρόταση δημιουργούνται
δύο κατηγορίες γιατρών και δύο κατηγορίες
ασθενών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως
το ΓεΣΥ δεν είναι σουπερ-μάρκετ.
Ο Γιώργος Λουκαϊδης σημείωσε πως «όσοι
πολέμησαν και έκαναν τα πάντα ώστε να αποτρέψουν τους παρόχους υγείας, τους γιατρούς
και τα νοσηλευτήρια να ενταχθούν στο ΓεΣΥ,
τώρα αναζητούν τρόπους για να τους δώσουν κίνητρα, ώστε να τους εξωθήσουν εκτός
ΓεΣΥ». Εκ μέρους του ΔΗΣΥ η βουλευτής Σάββια Ορφανίδου είπε ότι πρέπει να διορθωθούν
τα κακώς έχοντα του ΓεΣΥ, χωρίς όμως να
αλλάζει η φιλοσοφία του. Ο κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου,
είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί και πρόσθεσε ότι το κόμμα του θα
εξετάσει προσεκτικά την πρόταση του κυρίου

Eξαπλώνονται τα κρούσματα «ευλογιάς των πιθήκων»
Οι υγειονομικές Αρχές της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης έχουν εντοπίσει δεκάδες
ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα της λεγόμενης «ευλογιάς των πιθήκων» από τις αρχές
Μαΐου, προκαλώντας ανησυχία ότι η ασθένεια
που ενδημεί σε περιοχές της Αφρικής εξαπλώνεται. Ο Καναδάς ήταν η τελευταία χώρα που
ανέφερε ότι διερευνά περισσότερα από δώδεκα
ύποπτα κρούσματα, αφού η Ισπανία και η Πορτογαλία εντόπισαν περισσότερα από 40 πιθανά
και επιβεβαιωμένα κρούσματα.
Η Βρετανία έχει επιβεβαιώσει εννέα κρούσματα από τις 6 Μαΐου και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν το πρώτο.

Ισπανία και
Πορτογαλία
εντόπισαν ήδη 40
επιβεβαιωμένες
περιπτώσεις
«Πρέπει πραγματικά να κατανοήσουμε καλύτερα την έκταση της ασθένειας στις ενδημικές χώρες για να καταλάβουμε πραγματικά
πόσο κυκλοφορεί και τον κίνδυνο που ενέχει
για τους ανθρώπους που ζουν εκεί, καθώς και

τον κίνδυνο εξαγωγής της», δήλωσε η επιδημιολόγος Δρ Μαρία Βαν Κέρκοβε σε συνέντευξη
Τύπου του ΠΟΥ την Τρίτη για παγκόσμια θέματα υγείας. Ο ΠΟΥ δήλωσε ότι διερευνούσε
επίσης το γεγονός ότι πολλά από τα κρούσματα που αναφέρθηκαν αφορούσαν άτομα που
προσδιορίζονται ως ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι ή άνδρες που συνευρίσκονται με άνδρες.
«Πρόκειται για νέες πληροφορίες που πρέπει
να διερευνήσουμε σωστά για να κατανοήσουμε
καλύτερα τη δυναμική της τοπικής μετάδοσης
στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ορισμένες άλλες
χώρες», δήλωσε ο βοηθός γενικός διευθυντής
του ΠΟΥ, Δρ Soce Fall, στη συνέντευξη Τύπου.

Tα κρούσματα COVID-19 αυξάνονται και πάλι στην Αμερική
Τα κρούσματα της COVID-19 αυξάνονται και
πάλι στην αμερικανική ήπειρο, καθώς πολλές
χώρες εγκατέλειψαν τα μέτρα, όπως τη χρήση
μάσκας και την τήρηση των αποστάσεων, και
πολλές από αυτές εξακολουθούν να έχουν χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού, όπως ανακοίνωσε
ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας (PAHO).
Την περασμένη εβδομάδα τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 27,2%, σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη, κυρίως λόγω της αύξησης
των μολύνσεων στις ΗΠΑ.
Η διευθύντρια του PAHO, Δρ Καρίσα Ετιέν,
σημείωσε ότι πολλές χώρες έχουν εγκαταλείψει τα προστατευτικά μέτρα και άνοιξαν ξανά

Μόνο 14 από τις
51 χώρες της
Αμερικής πέτυχαν
τον εμβολιαστικό
στόχο του 70%
τα σύνορά τους, έπειτα από μια περίοδο όπου
καταγράφονταν χαμηλά ποσοστά μολύνσεων.
Σύμφωνα με τον PAHO, πολλοί άνθρωποι
παραμένουν ευάλωτοι στον νέο κορονοϊό, αφού
μόνο 14 από τις 51 χώρες της Αμερικής έχουν

πετύχει το στόχο που έθεσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, να εμβολιάσουν δηλαδή το 70%
του πληθυσμού τους. Ο PAHO τόνισε ότι οι νέες
μολύνσεις και οι θάνατοι αυξάνονται σταθερά
επί τέσσερις εβδομάδες. Την περασμένη εβδομάδα αναφέρθηκαν πάνω από 3.500 θάνατοι.
Η μεγαλύτερη αύξηση σε ποσοστά καταγράφεται στις χώρες της Κεντρικής Αμερικής
(+80%). Στη Βραζιλία τα κρούσματα αυξήθηκαν
κατά 9%, στις 120.000.
«Είναι η ώρα να αξιολογήσουμε αυτούς τους
αριθμούς και να αναλάβουμε δράση. Η Covid
αυξάνεται και πάλι στην Αμερική. Η αλήθεια
είναι ότι ο ιός δεν θα φύγει σύντομα», κατέληξε.

Σιζόπουλου. Σημείωσε πάντως ότι δεν πρέπει
να δαιμονοποιείται καμία άποψη που κάνει
λόγο για αλλαγές, αν στην πορεία διαπιστωθεί
ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Η εκπρόσωπος
του Υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι αν η Βουλή τροποποιήσει τη νομοθεσία του ΓεΣΥ, τότε
το Υπουργείο θα εφαρμόσει ό,τι ψηφιστεί. Από
την άλλη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών εξέφρασε επιφυλάξεις, λέγοντας
ότι με αυτή την πρόταση υπάρχει ο κίνδυνος
να αυξηθούν οι δαπάνες και ίσως και οι καταχρήσεις. Υπέρ της πρότασης του Μαρίνου
Σιζόπουλιου τάχθηκε ο ΠΙΣ, διά του Πέτρου
Αγαθαγγελου και του Χάρη Αρμέυτη. Εναντίον της πρότασης τάχθηκε ο πρόεδρος της
Ένωσης Ιδιωτών Γιατρών που είναι στο ΓεΣΥ,
Αντρέας Χρυσάνθου και οι οργανωμένοι ασθενείς διά του Μάριου Κουλούμα.

771.145 κρούσματα και
1.592 θάνατοι από COVID-19
το τελευταίο 24ωρο
Στις 771.145 έφτασαν τα νέα κρούσματα κορονοϊού παγκοσμίως το τελευταίο
εικοσιτετράωρο, ενώ οι νέοι θάνατοι ανήλθαν στους 1.592, σύμφωνα με την καταμέτρηση της ιστοσελίδας Worldometers.
Συνολικά από την αρχή της πανδημίας
καταγράφηκαν σε όλο τον κόσμο πάνω
από 525 εκ. περιστατικά, ενώ οι θάνατοι
ανήλθαν στα 6,29
εκ.
Παράλληλα,
494,8 εκ. άτομα
ανάρρωσαν.
Από τα 39 εκ.
ενεργά περιστατικά
το 99,8% έχει ήπια
συμπτώματα, ενώ
το 0,02% είναι σοβαρά ή κρίσιμα. Από τα 501,1 εκ. που θεωρούνται κλειστές περιπτώσεις, το 99% έχει
αναρρώσει και το 0,1% έχει αποβιώσει.
Τα περισσότερα περιστατικά, συνολικά 262.280, καταγράφηκαν το τελευταίο
24ωρο στη Β. Κορέα και ακολουθούν η Ιαπωνία με 32.638 περιστατικά, η Ν.Κορέα
με 28.105, η Νέα Ζηλανδία με 9.184 και
η Ταϊλάνδη με 6.305. Ωστόσο σημειώνεται
ότι οι περισσότερες χώρες του κόσμου δεν
ανακοινώνουν πλέον καθημερινά τα νέα
περιστατικά και τους νέους θανάτους.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Προτάσεις από ΟΕΒ για συγκράτηση της αύξησης του πληθωρισμού
Προτάσεις για συγκράτηση του ρυθμού
αύξησης του πληθωρισμού κατέθεσε η ΟΕΒ
ενόψει της σημερινής σύσκεψης στο Προεδρικό. Οι προτάσεις είναι οι ακόλουθες:
• Επέκταση της μείωσης του ΦΠΑ στο
ρεύμα και του φόρου κατανάλωσης στα
καύσιμα μέχρι το τέλος του έτους.
• Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα.
• Επιβολή μειωμένου ή και μηδενικού
ΦΠΑ σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας.
• Επίσπευση των διαδικασιών αδειο-

δότησης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστημάτων.
• Επίσπευση της εξαγγελίας και υλοποίησης όλων των Σχεδίων Χορηγιών.
•
Προσωρινή
κατάργηση
των
«antidumping duties» σε βασικές πρώτες
ύλες που εισάγονται από τρίτες χώρες.
• Επιβολή μηδενικού ΦΠΑ στο φρέσκο
γάλα και ψωμί.
• Στήριξη της εγχώριας γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής με δέσμευση για δια-

τήρηση χαμηλών τιμών.
• Αποφυγή διοχέτευσης πρόσθετης ρευστότητας στην αγορά και στοχευμένη προσωρινή στήριξη ευάλωτων ομάδων.
• Αναβολή της εφαρμογής μέτρων φορολογικού, δασμολογικού ή άλλου χαρακτήρα
(π.χ. εισαγωγή πράσινης φορολογίας, αύξηση εταιρικού φόρου κ.λπ.).
• Προώθηση σε συνεργασία με άλλες
χώρες-μέλη της ΕΕ της δημιουργίας ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για

ROTE
Λόγω των καλών
αποτελεσμάτων, η Τράπεζα έχει
αυξήσει τον μεσοπρόθεσμο
στόχο του ROTE σε πάνω
από 10% (από το 2024),
«θέτοντας τις βάσεις για
διανομή μερίσματος (το 2023)
αναλόγως επίδοσης και αφού
παρθούν οι απαραίτητες
εγκρίσεις».

BOC: Ανακοίνωσε κέρδη και προανήγγειλε μέρισμα
Ετοιμάζει νέα σχέδια για αποχώρηση 500 εργαζομένων
Αυξημένα κέρδη ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα Κύπρου, η οποία προανήγγειλε επίσης τη
διανομή μερίσματος στους μετόχους το 2023
για πρώτη φορά μετά από δώδεκα χρόνια. Παράλληλα όμως ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει σχέδια για αποχώρηση περίπου 500 εργαζομένων.
Συγκεκριμένα, η Τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη ύψους 21 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο
του 2022, σε σύγκριση με κέρδη 8 εκατ. ευρώ
την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αλλά και
αύξηση της απόδοσης των ενσώματων ιδίων
κεφαλαίων (ROTE) στο 6,7%, σε σύγκριση με
4,1% πέρσι. Ανακοίνωσε επίσης ότι λόγω των
καλών αποτελεσμάτων, έχει αυξήσει τον μεσοπρόθεσμο στόχο του ROTE σε πάνω από 10%
(από το 2024), «θέτοντας τις βάσεις για διανομή μερίσματος, αναλόγως επίδοσης και αφού
παρθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις».
Ο διευθύνων σύμβουλος του Συγκροτήματος, Πανίκος Νικολάου, ανέφερε ότι το πρώτο

τρίμηνο η Τράπεζα προχώρησε στην «παραχώρηση ρεκόρ νέων δανείων ύψους 618 εκατ.
ευρώ. Ανέφερε επίσης ότι η Τράπεζα διαθέτει
ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον συνολικό
δείκτη να βρίσκεται σε 20,3%, αλλά και πλεονάζουσα ρευστότητα που ξεπερνά τα 6 δις
ευρώ. Ακόμη, ανέφερε ότι τα ΜΕΔ μειώθηκαν
στο 6,5% και έθεσε ως στόχο την περαιτέρω
μείωση του ποσοστού στο 5% μέχρι το τέλος
του έτους και κάτω από 3% μέχρι το τέλος του
2025.
«Το πλάνο μας για το μέλλον είναι ξεκάθαρο.
Παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία
αξίας για τους μετόχους μας και θέτουμε τις
βάσεις για διανομή μερίσματος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Π. Νικολάου.

Να αποφευχθεί η σύγκρουση
στην Ελληνική
Εν τω μεταξύ, ο Π. Νικολάου κλήθηκε

να σχολιάζει την εργατική κρίση που έχει
ξεσπάσει στο χώρο των τραπεζών, με αφορμή την πρόθεση της Ελληνικής Τράπεζας
για μαζικές απολύσεις χωρίς αποζημιώσεις.
Όπως είπε, το θέμα θα εξεταστεί σύντομα
από το Δ.Σ. του Συνδέσμου Τραπεζών. Απηύθυνε παράλληλα έκκληση να αποφευχθεί η
σύγκρουση.
Σημειώνεται πάντως ότι στα αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου αναφέρεται ότι «το
προσωπικό αναμένεται να μειωθεί σημαντικά κατά το 2022, με στόχο να μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων κατά περίπου 15%»,
ποσοστό που αντιστοιχεί σε 510 άτομα περίπου. Ακόμη, επισημαίνεται ότι «βρίσκεται σε
εξέλιξη περαιτέρω αναδιάρθρωση καταστημάτων, με στόχο να επιτευχθεί μείωση του
αριθμού των καταστημάτων κατά >25% το
α’ εξάμηνο του 2022».
Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Δυνατότητα μείωσης της τιμής του ρεύματος φέρνει νέα απόφαση της ΕΕ
Δυνατότητα μείωσης της τιμής του ρεύματος φέρνει νέα απόφαση της Κομισιόν, η οποία
ανακοινώθηκε χθες λίγες ώρες πριν τη σημερινή σύσκεψη στο Προεδρικό, στην οποία θα
εξεταστεί το ενδεχόμενο λήψης μέτρων για την
ακρίβεια. Η απόφαση της Κομισιόν δίνει στα
κράτη-μέλη της ΕΕ τις ακόλουθες δυνατότητες:
• Να επεκτείνουν τη δυνατότητα ανακατανομής των εξαιρετικά υψηλών εσόδων (των λεγόμενων απροσδόκητων κερδών) για τη στήριξη
των καταναλωτών.
• Να κάνουν χρήση των εσόδων συμφόρησης για τη χρηματοδότηση της στήριξης των
καταναλωτών.
• Να παρατείνουν και να επεκτείνουν τις
ρυθμιζόμενες τιμές λιανικής για την κάλυψη
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
• Στις περιφέρειες με πολύ περιορισμένη διασύνδεση (όπως η Κύπρος) δόθηκε επίσης η
δυνατότητα θέσπισης επιδοτήσεων για το κό-

Δυνατότητα στήριξης των
καταναλωτών και επιδότησης
των καυσίμων
στος των καυσίμων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό τη μείωση της τιμής
της ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την προϋπόθεση
ότι έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο συμβατό με τις
Συνθήκες της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την απουσία περιορισμών στις διασυνοριακές εξαγωγές,

την τομεακή νομοθεσία και τους κανόνες για
τις κρατικές ενισχύσεις. Σημειώνεται ότι είναι
το δεύτερο πακέτο χαλαρώσεων το οποίο δίνεται από την ΕΕ στα κράτη-μέλη. Επισημαίνεται
επίσης ότι από το πρώτο πακέτο η Κύπρος αξιοποίησε μόνο το μέτρο της προσωρινής μείωσης του ΦΠΑ -και αυτό μετά από πίεση της
Βουλής η οποία ψήφισε τη σχετική πρόταση
του ΑΚΕΛ, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση
επέμενε για μέρες ότι αυτό δεν επιτρέπεται. Δεν
αξιοποιήθηκαν ωστόσο άλλα μέτρα, όπως η
δυνατότητα στήριξης καταναλωτές που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια (σ.σ.: η Κύπρος
έχει το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ), παρά το
γεγονός ότι και γι’ αυτό το ζήτημα υποβλήθηκε
σχετική πρόταση από το ΑΚΕΛ. Επισημαίνεται
ότι με βάση στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας,
οι τιμές στο ρεύμα είναι αυξημένες κατά 39%,
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

ομοιόμορφη επιδότηση του κόστους της
ηλεκτρικής ενέργειας.
• Επίσπευση όλων των σχεδιασμών για
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και έλευση
του φυσικού αερίου.
• Να εξεταστεί το ενδεχόμενο μέσα από
διακρατικές συμφωνίες να δημιουργηθούν
μεγαλύτερα αποθέματα βασικών αγαθών
και πρώτων υλών για αποτελεσματική διαχείριση μελλοντικών παρόμοιων φαινομένων.

ΑΚΕΛ: «Έσπασε το φράγμα
της ακρίβειας»
«Το φράγμα των τιμών και της ακρίβειας
έσπασε, αλλά ο Συναγερμός επιβεβαιώνει
ότι ζει αλλού», υπέδειξε χθες ο εκπρόσωπος
Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, με
αφορμή τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας που δείχνουν ότι η Κύπρος είναι «πρωταθλήτρια» στην ακρίβεια,
αλλά και τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης
και του ΔΗΣΥ ότι το 2022 ο πληθωρισμός
θα είναι «σημαντικά χαμηλότερος από τον
μέσο όρο της ΕΕ», καθώς και ότι το φαινόμενο οφείλεται κυρίως σε εξωτερικούς παράγοντες και ειδικότερα στις τιμές στον τομέα
της ενέργειας.
Όπως επεσήμανε ο Γ. Κουκουμάς, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία κατέδειξε χθες ότι οι τιμές στην Κύπρο αυξάνονται με πενταπλάσια
ταχύτητα από ό,τι στην υπόλοιπη ΕΕ, αλλά
στο Προεδρικό και στην Πινδάρου δεν συναισθάνονται την κατάσταση. Υπενθύμισε
επίσης ότι η μελέτη που εκπονήθηκε από το
2015 από την ίδια την κυβέρνηση έδειξε ότι
στον τομέα των καυσίμων στην Κύπρο δεν
λειτουργούν συνθήκες ανταγωνισμού, αλλά
οι κυβερνώντες συνεχίζουν να διερωτώνται
πού είναι τα καρτέλ και η αισχροκέρδεια.
«Η κυβέρνηση και ο Συναγερμός, αντί να
απαντούν στο ΑΚΕΛ, να απαντήσουν στον
κυπριακό λαό που ζει στο πετσί του την
ακρίβεια. Να απαντήσουν γιατί δεν αποδέχονται τις προτάσεις νόμου που καταθέσαμε
για μείωση της διπλής φορολογίας και για
πλαφόν στα καύσιμα. Να απαντήσουν τι
θέση έχουν για την ΑΤΑ: να αποκατασταθεί
πλήρως και να επεκταθεί σε κάθε εργαζόμενο; Ναι ή όχι; Να τοποθετηθούν για το καθολικό αίτημα της κοινωνίας να μειωθεί ο
ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και στο ρεύμα», τόνισε ο Γ. Κουκουμάς.

Κυβέρνηση - ΔΗΣΥ:
Οι καλύτερες επιδόσεις
Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ
συνεχίζουν να αδυνατούν να κατανοήσουν
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Μάριος
Πελεκάνου, είπε ότι η Κύπρος «έχει σταθερά ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, έχει εξαλείψει την ανεργία, έχει μειώσει στο μισό
τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν σοβαρή
υλική στέρηση και καταγράφει τις καλύτερες
επιδόσεις από το 2005, όπου υπάρχουν στοιχεία σε σειρά οικονομικών δεικτών». Επίσης,
σχολιάζοντας την πρόταση του ΑΚΕΛ για
αποκατάσταση της ΑΤΑ και επέκτασή της,
ώστε να καλύψει το σύνολο των εργαζομένων, κατηγόρησε το ΑΚΕΛ για «λαϊκισμό».
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Νέο πρόγραμμα για τουρίστες με αισθητηριακές αναπηρίες από την ΕΤΑΠ Λάρνακας
Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο καταπιάνεται με τον τουρισμό για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, συμμετέχει αυτό το
διάστημα η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης
Λάρνακας. Σε συνέχεια της πολύ πρόσφατης
πετυχημένης πιλοτικής ξενάγησης ανθρώπων με οπτική αναπηρία, η ΕΤΑΠ συμμετέχει
στο πρόγραμμα «Ώρα για Εναλλακτική Δημιουργικότητα», αντικείμενο του οποίου είναι
πρακτικές της τουριστικής βιομηχανίας που

απευθύνονται ειδικά σε ανθρώπους με αισθητηριακές αναπηρίες όπως οπτική και ακουστική αναπηρία. Στο πλαίσιο αυτό, τρέχει ένα
πρότζεκτ ψηφιοποίησης μικρών μουσείων
και πολιτιστικών χώρων, όπως τα εργαστήρια τέχνης της Λάρνακας, στα οποία μάλιστα
πρόσφατα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από
εταίρους από το εξωτερικό, οι οποίοι μάλιστα
έκαναν λόγο για ένα εμπνευσμένο και αναπτυσσόμενο έργο. Οι συμμετέχοντες, μεταξύ

των οποίων ένας Πολωνός ο οποίος είναι και
τυφλός και κωφός, δήλωσαν ενθουσιασμένοι
από την ξενάγηση στα εργαστήρια κεραμικής
στη Λάρνακα και σε στούντιο άλλων καλλιτεχνών. «Ευχαριστώ όλους που είχαμε την
ευκαιρία να συναντηθούμε σήμερα για αυτές
τις υπέροχες στιγμές και την ευκαιρία να βιώσουμε τον πολιτισμό και την τέχνη με άλλες
αισθήσεις εκτός από όραση ή ακοή», δήλωσε
ο επισκέπτης, προσθέτοντας πολύ χαρακτηρι-

στικά: «Είναι δύσκολο να περιγράψεις με λέξεις τι νιώθει ένας κουφός όταν αγγίζει αντικείμενα με πάνω από επτά χιλιάδες ιστορία»!
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής Λάρνακας ανέλαβε από τη μεριά
της να ετοιμάσει έναν οδηγό καλών πρακτικών από χώρες που συμμετέχουν και άλλες
χώρες, ο οποίος θα μπορεί ν’ αξιοποιηθεί από
χώρους πολιτισμού.
Τάσος Περδίος

Αναπτύξεις με οικονομικές,
κοινωνικές και
περιβαλλοντικές προεκτάσεις
Α. Δαμιανού: «Από μόνος
του ο νόμος δεν μπορεί να
προστατεύσει την οποιαδήποτε
αυθαιρεσία»

Πολλά είναι τα ερωτηματικά που τίθενται
σχετικά με το νομοσχέδιο για τη Διευκόλυνση
των Επενδύσεων που συζήτησε χθες Πέμπτη
η Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής.
Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Επιτροπής, Άριστος Δαμιανού, είπε πως το 2019
το Υπουργείο Εσωτερικών με το Υπουργείο
Οικονομικών κατέθεσε στην Επιτροπή νομοσχέδιο για τη Διευκόλυνση των Επενδύσεων,
το οποίο συζητήθηκε εκτενώς στην προηγούμενη σύνθεσή της, είχαν γίνει σημαντικές παρατηρήσεις και η κυβέρνηση επανήλθε φέτος
με αναθεωρημένο νομοσχέδιο.
Όπως είπε, πρόκειται για ένα σημαντικό
νομοσχέδιο με μεγάλες οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και άλλες προεκτάσεις
και με αυτό το δεδομένο στη χθεσινή συζήτηση η Επιτροπή έθεσε μια σειρά από ερωτή-

ματα στους αρμόδιους φορείς για θέματα που
άπτονται της χρηστής διοίκησης, της βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης, διαφάνειας και
πολλά άλλα. Πρόσθεσε πως πρόθεση είναι να
συνδράμει η Επιτροπή στην προσπάθεια για
βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά με μια ισορροπία και
απόλυτο σεβασμό στις αρχές χρηστής διοίκησης, στην προστασία του περιβάλλοντος και
στο ρόλο των πολιτών σε τέτοιες διαδικασίες
που επηρεάζουν τις ζωές τους.
Η κατ’ άρθρο συζήτηση θα ξεκινήσει στις 9
Ιουνίου, είπε.

Οι νόμοι είναι εκεί,
η πολιτική βούληση;
Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου,
εάν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα αποτρέπει αναπτύξεις τύπου Θαλασσινών Σπηλιών,

ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών απάντησε ότι η αποτροπή της κατάχρησης είναι
ζήτημα θεσμικής και πολιτικής βούλησης. Οι
νόμοι είναι εκεί, αλλά το θέμα είναι να εφαρμόζονται. Από μόνος του ο νόμος δεν μπορεί
να προστατεύσει την οποιαδήποτε αυθαιρεσία. Θέλουμε να πιστεύουμε, υπογράμμισε ο
Α. Δαμιανού, ότι επιτέλους θα αρχίσουμε να
σεβόμαστε και το περιβάλλον αλλά και τις νομοθεσίες που ψηφίζει το Κοινοβούλιο.
Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννης, είπε ότι μέσα από αυτό το νομοσχέδιο
θα καθοριστεί το κατά πόσο είναι μια επένδυση στρατηγική και στη συνέχεια με μια νέα
διαδικασία να επιταχυνθεί η επεξεργασία της.
Δεν αλλάζει κάτι άλλο και καμία ανησυχία δεν
πρέπει να υπάρχει.
Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνί-

δου, είπε πως υπάρχουν πάρα πολλά κενά,
τα οποία η Επιτροπή θα επιχειρήσει κατά τη
συζήτηση να καλύψει, και πρόσθεσε πως ένα
από αυτά τα κενά αφορά την έννοια των στρατηγικών αναπτύξεων.
Η βουλευτής των Οικολόγων, Αλεξάνδρα
Ατταλίδου, αναφερόμενη σε συγκεκριμένα
σημεία του νομοσχεδίου είπε πως θα πρέπει
οι άδειες για επενδύσεις να δίδονται με πολύ
μεγάλο έλεγχο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα
θέματα στο παρελθόν με την υπόθεση των
διαβατηρίων και άλλων. Επίσης, είπε, η κατάργηση της γραφειοκρατίας πρέπει να είναι
στόχος όχι μόνο για τις μεγάλες αναπτύξεις,
αλλά για όλες.
Ανέφερε επίσης ότι η ίδια θεωρεί πως δίνονται υπερεξουσίες στον Υπουργό Εσωτερικών
και στον διευθυντή της Πολεοδομίας.

Τέλεση γάμων σε αρχαιολογικούς χώρους με τέλη από 1.000 έως 1.500 ευρώ
Την τέλεση πολιτικών γάμων σε αρχαιολογικούς χώρους, όπως κάστρα αλλά και
μουσεία με χαμηλή επισκεψιμότητα στην
Κύπρο, προνοεί μεταξύ άλλων νομοσχέδιο
της κυβέρνησης που συζητήθηκε χθες στην
Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής. Ο Υπουργός Μεταφορών, Γιάννης Καρούσος, ανέφερε
ότι το πρώτο και πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που συζητήθηκε στην Επιτροπή είναι η
θεσμοθέτηση της δωρεάν εισόδου σε όλα τα

μουσεία που είναι κάτω από την αρμοδιότητα
του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Τα μουσεία, είπε,
πλέον θα λειτουργούν 7 ημέρες την εβδομάδα και με ελεύθερη είσοδο.
Η δεύτερη αλλαγή έχει να κάνει με τους
αρχαιολογικούς χώρους, στους οποίους
στους δικαιούχους για ελεύθερη είσοδο θα
συμπεριληφθούν οι συνταξιούχοι αλλά και
οι τρίτεκνες οικογένειες. Η τρίτη αλλαγή έχει
να κάνει με την τέλεση πολιτικών γάμων

υπό συγκεκριμένους περιορισμούς και προδιαγραφές σε κάποια αρχαία μνημεία που
έχουν επιλεγεί, όπως κυρίως στα κάστρα
της Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου καθώς
και σε κάποια μουσεία με πολύ χαμηλή επισκεψιμότητα, όπως αυτό των Λευκάρων, της
Γεροσκήπου και κάποια άλλα. Μέγιστο όριο
θα είναι τα 30 άτομα και ένα τέλος που θα
κυμαίνεται από 1.000 έως 1.500 ευρώ, αναλόγως μνημείου.

Δικαιωμένη από την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, λέει η ΕΜΕΛ
Δικαίωση και νέα εποχή για τις δημόσιες
συγκοινωνίες στη Λεμεσό, λέει η Εταιρεία Μεταφοράς Επιβατών Λεμεσού (ΕΜΕΛ), μετά τη
χθεσινή απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου
στην προσφυγή της εταιρείας για την ανάθεση
της σύμβασης των δημοσίων επιβατικών μεταφορών στην επαρχία Λεμεσού για την περίοδο
2022-2032.
Σε ανακοίνωσή της η ΕΜΕΛ αναφέρει πως
«η απόφαση του Δικαστηρίου δικαίωσε την

ΕΜΕΛ ως προς τους λόγους της προσφυγής
που αφορούν σε νομικά και ποιοτικά κριτήρια».
«Η ΕΜΕΛ αναμένει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα η αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, θα
εξετάσει την απόφαση του δικαστηρίου και θα
καλέσει την ΕΜΕΛ για την υπογραφή της νέας
σύμβασης», συμπληρώνει.
Η ΕΜΕΛ με την προσφορά της, καταλήγει η
ανακοίνωση, δεσμεύτηκε να προσφέρει στη Λε-

μεσό σύγχρονες, πράσινες συγκοινωνίες που να
ανταποκρίνονται ποιοτικά στις πιο σύγχρονες
απαιτήσεις των δημοσίων επιβατικών συγκοινωνιών. Μετά την απόφαση του Διοικητικού
Δικαστηρίου αναμένεται και η τελική απόφαση
του Υπουργείου Μεταφορών για την κατακύρωση της σύμβασης που αφορά την επόμενη
δεκαετία, ενώ υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες
και σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις για την επαρχία
της Πάφου.
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«Διά νόμου»
Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει
κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια
δημοσίως την ίδια θέση για
την επιστροφή των Γλυπτών
του Παρθενώνα. Το Βρετανικό
Μουσείο υποστηρίζει ότι ένας
νόμος του 1963 απαγορεύει
την παραχώρηση των
αντικειμένων της συλλογής, αν
και η βιωσιμότητα του νόμου
αμφισβητήθηκε πρόσφατα.

Αμετακίνητη η Βρετανία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα
«Χαμηλές οι προσδοκίες», εκτιμούν ελληνικές πηγές
Η βρετανική κυβέρνηση αρνείται ότι η
πρόσκληση που υπέβαλε μέσω της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την
Προώθηση Επιστροφής Πολιτιστικών Αγαθών (ICPRCP) για συνάντηση του Υφυπουργού Πολιτισμού, λόρδου Στίβεν Πάρκινσον,
με την Ελληνίδα Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα
Μενδώνη, για το θέμα των Γλυπτών του
Παρθενώνα, σηματοδοτεί αλλαγή στάσης
επί του ζητήματος.
Σημειώνεται ότι η Γραμματεία της Επιτροπής του διεθνούς οργανισμού αποκάλυψε πως η πρόσκληση εστάλη από το Λονδίνο στις 29 Απριλίου και έγινε αμέσως δεκτή
από την ελληνική πλευρά.
Εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου
Πολιτισμού δήλωσε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μια μακροχρόνια θέση σε αυτό το
ζήτημα, η οποία δεν έχει αλλάξει: τα Γλυπτά του Παρθενώνα αποκτήθηκαν νομίμως,
συμφώνως προς το νόμο της εποχής.
Το Βρετανικό Μουσείο λειτουργεί ανε-

ξάρτητα από την κυβέρνηση και δίχως πολιτική παρέμβαση. Όλες οι αποφάσεις που
σχετίζονται με τις συλλογές λαμβάνονται
από τους επιτρόπους του Μουσείου».
Κυβερνητική πηγή από το Λονδίνο ξεκαθάρισε, εξάλλου, ότι η πρόσκληση σε διάλογο δεν συνιστά ούτε αλλαγή θέσης επί
του ζητήματος της επανένωσης των Γλυπτών, ούτε αλλαγή στη φύση της επίσημης
επικοινωνίας με την Ελλάδα επ’ αυτού του
θέματος.
Όπως πρόσθεσε η ίδια πηγή, το Ηνωμένο
Βασίλειο συμμετέχει στις συναντήσεις της
επιτροπής της UNESCO ώστε να υποβάλει
επίσημες δηλώσεις αναφορικά με τη θέση
του στο θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα
και για να συνδιαλέγεται εποικοδομητικά
για αυτή την υπόθεση.
Ως εκ τούτου, ελληνικές πηγές σχολίασαν πως η νεότερη εξέλιξη είναι ένα «θετικό βήμα», υπό την έννοια πως για πρώτη
φορά η βρετανική κυβέρνηση προτίθεται να

εισέλθει σε διάλογο υπό το πλαίσιο των αναφορών της ICPRCP.
Ωστόσο, τονίζεται πως οι προσδοκίες είναι χαμηλές και ότι υπάρχει πιθανότητα η
βρετανική κίνηση να αποδειχθεί «φιοριτούρα» και μια προσπάθεια να μην υπάρξουν
αντιδράσεις από την επιτροπή της UNESCO
και τα κράτη-μέλη.
Σημειώνεται πως ακόμα και στην υπό
εξέλιξη 23η διάσκεψη της ICPRCP στο Παρίσι η βρετανική πλευρά απέρριψε οποιαδήποτε υπόνοια περί αλλαγής στάσης. Η ημερομηνία για τη συνάντηση δεν έχει οριστεί
ακόμα.
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο η επιτροπή της UNESCO κάλεσε τη
Βρετανία «να προσέλθει σε καλόπιστο διάλογο με την Ελλάδα», αναγνωρίζοντας για
πρώτη φορά ότι «το ζήτημα έχει διακυβερνητικό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, η υποχρέωση επιστροφής των Γλυπτών βαραίνει
ξεκάθαρα τη βρετανική κυβέρνηση».

Τεχνητές φωλιές
για ανθρωποπούλια
Με στόχο να συνδράμει στην αύξηση του πληθυσμού των ανθρωποπουλιών και τη βιολογική καταπολέμηση
τρωκτικών, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας προχώρησε
στην τοποθέτηση δύο φωλιών για ανθρωποπούλια περιμετρικά της λίμνης
Κατακράτησης Ομβρίων, στην περιοχή
Κάτω Πολεμιδιών.
Η δράση αυτή εντάσσεται στο πιλοτικό πρόγραμμα για δημιουργία ενός
εκτενούς δικτύου φωλιών ανθρωποπουλιών, με σκοπό την αύξηση του
πληθυσμού τους και τη βιολογική καταπολέμηση των τρωκτικών.
Ο ΣΑΛΑ συνδράμει στην πολιτική
της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, η
οποία από τα μέσα της δεκαετίας του
‘90 μέχρι σήμερα έχει εγκαταστήσει και
ελέγχει, κάθε χρόνο, πέραν των 200
φωλιών σε όλη την ελεύθερη Κύπρο.
Τα ανθρωποπούλια είναι νυκτόβια
αρπακτικά πουλιά της οικογένειας των
κουκουβαγιών, πολύ ωφέλιμα για τη
γεωργία, καθώς ένα μεγάλο μέρος της
διατροφής τους αποτελείται από τρωκτικά που προκαλούν ανυπολόγιστες
ζημιές στον άνθρωπο.
Ένα ζευγάρι ανθρωποπούλια, μαζί
με τους νεοσσούς του, καταναλώνει
χιλιάδες αρουραίους και ποντικούς σε
ένα χρόνο και αυτό τα καθιστά ως ένα
από τα πιο πολύτιμα είδη άγριων πουλιών.
Σημειώνεται πως το ανθρωποπούλι
αλλά και όλα τα είδη κουκουβαγιών
που υπάρχουν στην Κύπρο προστατεύονται αυστηρά από το νόμο.

Συμφωνία για ανεφοδιασμό των αποθεμάτων
φυσικού αερίου πριν από τον χειμώνα
Οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν χθες Πέμπτη σε συμφωνία σχετικά με τον
νέο κανονισμό που θα ορίζει το υποχρεωτικό
ελάχιστο επίπεδο φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης στο 80% έως την 1η
Νοεμβρίου 2022. Τα κράτη-μέλη και οι φορείς
εκμετάλλευσης θα πρέπει να προσπαθήσουν
να φθάσουν το 85%. Ο στόχος θα είναι το 90%
για τα επόμενα έτη με στόχο την προστασία των
Ευρωπαίων από πιθανούς κλυδωνισμούς στον
εφοδιασμό.
Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων οι
ευρωβουλευτές άσκησαν πιέσεις για την επίδειξη μεγαλύτερης φιλοδοξίας σε σχέση με τους
στόχους και τη χάραξη πορείας. Από το 2023
και μετά θα χαραχθούν ατομικές πορείες αναπλήρωσης με την Επιτροπή. Οι ευρωβουλευτές
διαπίστωσαν ότι ο κανονισμός υπογραμμίζει την
ανάγκη οι χώρες της ΕΕ να διαφοροποιήσουν
τις πηγές εφοδιασμού με φυσικό αέριο και να
ενισχύσουν τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
Τα κράτη-μέλη χωρίς υπόγειες αποθηκευτικές δυνατότητες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι
τουλάχιστον το 15% της μέσης κατανάλωσής

τους κατά την τελευταία πενταετία θα αποθηκεύεται σε κάποιο άλλο κράτος - μέλος. Εναλλακτικά, θα πρέπει να αναπτύξουν ένα μηχανισμό
επιμερισμού βαρών που θα προβλέπει χρηματοδοτική στήριξη για την επίτευξη των στόχων
ανεφοδιασμού.
Εν τω μεταξύ, χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ανακοίνωσε τα ακόλουθα μέτρα για μείωση των
τιμών:
• Δυνατότητα των κρατών-μελών να επεκτείνουν προσωρινά τη ρύθμιση των τιμών τελικού
καταναλωτή σε ευρύ φάσμα πελατών, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών και της βιομηχανίας.
• Προσωρινά μέτρα «διακοπής κυκλωμάτων»
και έκτακτα μέτρα ρευστότητας για τη στήριξη
της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών
βασικών εμπορευμάτων, με πλήρη σεβασμό των
διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων.
• Χρήση της ενεργειακής πλατφόρμας της
ΕΕ για τη συγκέντρωση της ζήτησης φυσικού
αερίου, τη διασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών
φυσικού αερίου μέσω εθελοντικών κοινών αγορών και τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τα
ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Διαγωνισμός Αρ. 21/2022
Αγορά υπηρεσιών από τρίτους για υποστήριξη εργασιών
διαχείρισης συμβολαίων/αδειών
1. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου ενδιαφέρεται για την αγορά υπηρεσιών από τρία (3) φυσικά πρόσωπα για διαχείριση συμβολαίων/ αδειών, τα οποία θα προσφέρουν υπηρεσίες προς την Αρχή στα λιμάνια Πάφου και Λατσιού, για περίοδο 6 μηνών έναντι συνολικής αμοιβής €7.800 συν Φ.Π.Α. Η περίοδος παροχής υπηρεσιών δύναται να ανανεωθεί για συνολική
περίοδο δέκα επτά (17) μηνών ως εξής: δύο περιόδους έξι (6) μηνών έκαστη και μία περίοδο πέντε (5) μηνών (6 + 6 + 5).
2. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς/αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν:
(α) Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
(β) Πείρα σε σχέση με τη διαχείριση συμβολαίων / αδειών, εισπράξεων, χρεώσεων, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
(γ) Καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
(δ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
(ε) Λευκό Ποινικό Μητρώο.
(στ) Να μην έχουν ηλικία μικρότερη των 17 χρόνων.
(ζ) Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στη Δημοκρατία, εκτός αν
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα του Διαγωνισμού από τα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής (τηλ.22817200), στη Λεωφ. Λεμεσού 5, 5ος όρ., Λευκωσία, από τα γραφεία της Αρχής στα λιμάνια Λεμεσού (τηλ.
25207200) και Λάρνακας (τηλ. 24815225) ή από την ιστοσελίδα της Αρχής www.cpa.gov.cy.
Οι προσφορές/αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν με το χέρι στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής, στη Λεωφόρο Λεμεσού 5, 5ος όρ., 2112 Λευκωσία (στον κ. Στέργιο Κανάκη τηλ. 22847140) ή στα γραφεία της Αρχής στα λιμάνια Λεμεσού (στον κ. Νίκο Φωτεινό τηλ. 25207218) και Πάφου (στον κ. Χρυσόστομο Χρυσοστόμου τηλ.
26946840), σε κλειστό φάκελο.
4. Προθεσμία υποβολής προσφορών/αιτήσεων: Παρασκευή, 3.6.2022, μέχρι τις 12:00’ το μεσημέρι.
ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - 19/5/2022
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Οικονόμου: To Κυπριακό
«μονοπώλησε»
την ομιλία Μητσοτάκη
Επιτακτικά έθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το ζήτημα του Κυπριακού
κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσημης
επίσκεψής του στις ΗΠΑ, όπως σημείωσε ο
Έλληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης
Οικονόμου, κατά τη χθεσινή ενημέρωση των
πολιτικών συντακτών.
Όπως εξήγησε ο κ. Οικονόμου, ο Έλληνας
πρωθυπουργός έθεσε επιτακτικά το ζήτημα
του Κυπριακού τόσο κατά τη συνάντηση με
τον Αμερικανό Πρόεδρο όσο και στην ομιλία
του στο Κογκρέσο.
Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τον Πρόεδρο Μπάιντεν «να ασκήσει την επιρροή του,
προκειμένου να φέρει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων ξανά σε τροχιά, σύμφωνα με
τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ», ανέφερε ο κ. Οικονόμου.
Από τα μέλη του Κογκρέσου ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε «να μην ξεχνούν τη ανοιχτή
πληγή που προκαλεί, εδώ και 48 χρόνια, η
εισβολή που είχε ως συνέπεια τη διαίρεση και
την κατοχή στην Κύπρο». «Και επανέλαβε ότι
κανένας δεν πρόκειται να αποδεχθεί “λύση”
δύο κρατών στην Κύπρο», όπως εξήγησε ο κ.
Οικονόμου.
Ευρύτερα, στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων κατά την επίσκεψή του στις

ξένος τύπος

Ενεργειακή κρίση,
ευρωπαϊκή ανεπάρκεια

Η Εφημερίδα των Συντακτών, Ελλάδα

ΗΠΑ ο κ. Μητσοτάκης κατήγγειλε το θέμα των
τουρκικών υπερπτήσεων πάνω από τα ελληνικά νησιά, τονίζοντας ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως.
«Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε, ρητά και κατηγορηματικά, ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε
παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Δεν θα δεχτούμε -τόνισε στο Κογκρέσο- επιθετικές ενέργειες που
παραβιάζουν την κυριαρχία μας και τα εδαφικά μας δικαιώματα», είπε.
Συνολικά, ο κ. Οικονόμου χαρακτήρισε
την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού
στις ΗΠΑ ως «ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός
με διεθνείς διαστάσεις». «Σπάνια ηγέτης άλλης χώρας πρωταγωνιστεί επί δύο μέρες στις
ΗΠΑ, γι’ αυτό και ο αντίκτυπος της επίσκεψης

Στον αντίποδα, την ενόχλησή του εξέφρασε
ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, για το
χειροκρότημα των μελών του Κογκρέσου στον
Κυριάκο Μητσοτάκη όταν αναφέρθηκε στο

Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Ερντογάν από το χειροκρότημα του
Κογκρέσου στις αναφορές Μητσοτάκη στο Κυπριακό - Τι είπε για
Φινλανδία - Σουηδία
και τα θετικά της αποτελέσματα υπερέβησαν
τις προσδοκίες ακόμα και του πιο αισιόδοξου
παρατηρητή», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για «εμφάνιση ενός
πολιτικού παγκοσμίου βεληνεκούς».

Κυπριακό. «Από τη μια, όταν μιλάνε μαζί μας,
μάς λένε “θέλουμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις
μας με εσάς”, αλλά από την άλλη σηκώνονται
και λένε, σχετικά με την Κύπρο, “δεν βλέπουμε
θετικά τη λύση των δύο κρατών”», ανέφερε.

Ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι αν
η Φινλανδία και η Σουηδία ενταχθούν στο
ΝΑΤΟ, θα κάνουν τα ίδια «νούμερα» όπως η
Ελλάδα, ενώ παραπονέθηκε για την αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη. Πρόσθεσε
ότι θα πουν «όχι» στην ένταξη της Φινλανδίας
και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Δήλωσε περαιτέρω ότι «το έχουμε πει στους φίλους μας ότι θα
πούμε “όχι” στην ένταξη της Φινλανδίας και
της Σουηδίας, θα συνεχίσουμε το δρόμο μας».
Αναφερόμενος στην Ελλάδα, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι «χρωστάει 400 δισεκατομμύρια ευρώ στη Δύση και η Δύση εξακολουθεί
να τους υποστηρίζει με όπλα και τους επιτρέπει να δημιουργήσουν βάσεις».

Τατάρ: Μια απ’ τα ίδια στην πρώτη του συνέντευξη στην ισραηλινή ραδιοφωνία
Για πρώτη φορά ο Τουρκοκύπριος ηγέτης
Ερσίν Τατάρ παραχώρησε συνέντευξη στην
κρατική ισραηλινή ραδιοφωνία, η οποία μεταδόθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης. Στην
εκπομπή, κατά την οποία ο Ισραηλινός δημοσιογράφος τον προσφώνησε ως «πρόεδρο
της τουρκικής δημοκρατίας της βόρειας Κύπρου», περιέγραψε τις σχέσεις του ψευδοκράτους με τον ισραηλινό λαό ως «κοντινές»,
εκφράζοντας επαγωγικές απόψεις που σχετίζονται με την κατάσταση που διαμορφώθηκε
πρόσφατα στην Ουκρανία.
Συγκεκριμένα, κληθείς να εξηγήσει πώς
οδηγείται στο συμπέρασμα ότι οι σχέσεις της
«τδβκ» με τους Ισραηλινούς αποτιμώνται ως
«κοντινές», ο κ. Τατάρ απάντησε ότι «έχουμε
κοινή ιστορία».

Ωστόσο, πρόσθεσε ο κ. Τατάρ, παρά τις
εγκάρδιες σχέσεις με Ισραηλινούς πολίτες,
το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει την «τδβκ». Στην
ερώτηση του δημοσιογράφου εάν με την
αναθέρμανση των σχέσεων Ισραήλ-Τουρκίας
υπάρχει περίπτωση να ανοίξουν νέοι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της

«τδβκ», απάντησε ότι «στην πολιτική είναι δύσκολο να προεξοφληθεί πώς θα εξελιχθούν
τα πράγματα, αλλά όλος ο κόσμος αναγνωρίζει πια πολύ γρήγορα την πραγματικότητα.
Υπάρχουν δύο κράτη σε αυτό το νησί». Στη
συνέχεια, ο Ερσίν Τατάρ εξήγησε γιατί αντιτίθεται στην επανένωση του νησιού, λέγοντας
τα εξής: «Κανένας Τουρκοκύπριος δεν θα ψηφίσει υπέρ της επανένωσης. Είχαν σημειωθεί
προσπάθειες επί σειρά ετών για μία ομοσπονδιακή λύση. Όμως έχουμε αντιληφθεί ότι,
κατά τη θεώρηση των Ελληνοκυπρίων, μια
τέτοια λύση θα σημαίνει ενιαία κρατική κυριαρχία, βάσει της οποίας η πλειοψηφία θα
επικρατεί έναντι της μειοψηφίας και ότι με
την πάροδο του χρόνου το νησί θα καταστεί
περισσότερο ελληνικό».

Φ. Φωτίου: Nα διατηρήσουμε άσβεστη τη φλόγα της μνήμης
Αγόρασε όπλα και
χειροκροτήματα
Αυγή, Ελλάδα

Σημάδια ζωής σε μία
πληγωμένη πόλη

The New York Times, International Edition

Οφείλουμε να αντισταθούμε στη λήθη διατηρώντας άσβεστη την ιερή φλόγα της μνήμης και της εθνικής συνείδησης, ανέφερε σε
μήνυμά του ο Επίτροπος Προεδρίας, Φώτης
Φωτίου, με αφορμή τη χθεσινή Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Στο μήνυμά του ο κ. Φωτίου είπε ότι είναι
μέρα μνήμης, αφού στις 19 Μαΐου 1911 τέθηκε σε εφαρμογή το εθνικιστικό σχέδιο τελειωτικής εξόντωσης των Ελλήνων του Πόντου.
Ο ανθρώπινος νους ωχριά μπροστά στη
βαρβαρότητα που επέδειξαν κατά συστηματικό τρόπο οι νεότουρκοι, είπε ο κ. Φωτίου,
αφού εξολοθρεύτηκαν 353.000 Έλληνες Χριστιανοί του Πόντου, 815 χωριά ανασκάφη-

καν, 1.134 εκκλησίες καταστράφηκαν, 960
σχολεία γκρεμίστηκαν και 400.000 άλλοι Έλληνες εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν βίαια τη γη τους και να φθάσουν κατατρεγμένοι
σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αφήνοντας πίσω τους έναν πολιτισμό τριών σχεδόν

χιλιετών με μοναδικές αποσκευές τις μνήμες
και τον πόνο στην καρδιά τους.
«Οι νεότουρκοι τούς στέρησαν τη ζωή, τη
γη, τις περιουσίες τους. Όχι όμως και την
ψυχή τους. Παρά τις κακουχίες, οι Έλληνες
του Πόντου επέδειξαν ένα αδάμαστο φρόνημα και κατάφεραν όχι μόνο να επιβιώσουν,
αλλά και να μεγαλουργήσουν στις νέες εστίες
που εγκαταστάθηκαν», είπε ο Επίτροπος.
Η ίδια βαρβαρότητα επεδείχθη στα χρόνια
που ακολούθησαν και εναντίον των Αρμενίων, καθώς και των άλλων ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας, πρόσθεσε, για να
τονίσει ότι «με το ίδιο απεχθές προσωπείο η
Τουρκία στράφηκε το 1974 εναντίον και των
Ελλήνων της Κύπρου».
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Ελσίνκι: «Ναι»
στο ΝΑΤΟ, «όχι»
σε πυρηνικά και βάσεις
Το ΝΑΤΟ δεν έχει εκδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον
για να εγκαταστήσει πυρηνικά όπλα ή μόνιμες
βάσεις στη Φινλανδία, όπως είπε σε συνέντευξή
της, που δημοσιεύθηκε χθες Πέμπτη, σε ιταλική
εφημερίδα, η Φινλανδή πρωθυπουργός Σάνα
Μάριν. «Δεν υπάρχει καν ενδιαφέρον (στους
κόλπους του ΝΑΤΟ) να εγκαταστήσει πυρηνικά
όπλα ή βάσεις στη Φινλανδία», είπε η Μάριν στην
ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, σύμφωνα
με το γραφείο της. Η Φινλανδία και η Σουηδία
υπέβαλαν επίσημα αίτηση για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ την Τετάρτη, μια απόφαση που πυροδοτήθηκε από την
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά αντιμετωπίζουν τις τουρκικές ενστάσεις επί της διαδικασίας ένταξης που
αρχικά αναμενόταν σχετικά γρήγορη. «Θεωρώ ότι σε αυτό το στάδιο είναι σημαντικό να παραμείνουμε ψύχραιμοι,
να έχουμε συνομιλίες με την Τουρκία και με όλες τις άλλες χώρες-μέλη, να απαντάμε σε τυχόν ερωτήματα και να
διορθώνουμε τυχόν παρεξηγήσεις», είπε η Μάριν στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera. Όπως είπε επίσης
η Μάριν, το θέμα της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων από το ΝΑΤΟ ή της εγκατάστασης βάσεων στη Φινλανδία δεν
εντάσσεται στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις του Ελσίνκι με τη δυτική στρατιωτική συμμαχία.
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Αλβανία - Β. Μακεδονία:
Το ΕΚ ζητά διαπραγματεύσεις για ένταξη στην ΕΕ
Το Ευρωκοινοβούλιο κάλεσε χθες το Συμβούλιο
να αρχίσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την
Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, υπογραμμίζοντας
το γεωστρατηγικό πλαίσιο του πολέμου στην
Ουκρανία. Σε δύο εκθέσεις αξιολόγησης της
προόδου της Αλβανίας και της Βορείου Μακεδονίας
σχετικά με την πορεία ένταξής τους στην ΕΕ, οι
οποίες εγκρίθηκαν χθες Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές
κάλεσαν το Συμβούλιο να εκκινήσει επισήμως τις
ενταξιακές διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας το
γεωστρατηγικό πλαίσιο των σχέσεων με τη Ρωσία και της επιθετικότητας αυτής κατά της Ουκρανίας. Υπό το πρίσμα
αυτό, οι ευρωβουλευτές ζητούν από την ΕΕ να αξιολογήσει με κριτικό πνεύμα και λαμβάνοντας υπόψιν τον πιθανό
ιστορικής σημασίας αντίκτυπο μιας τέτοιας απόφασης για τη σταθερότητα και την ενότητα στην ευρωπαϊκή ήπειρο
και στα Δυτικά Βαλκάνια. Παρά το γεγονός ότι και οι δύο χώρες έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που έθεσε
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και έχουν επιτύχει σταθερά αποτελέσματα, το Συμβούλιο δεν έχει αρχίσει τις ενταξιακές
διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζουν οι ευρωβουλευτές. Επιπλέον, προτρέπουν τη Βουλγαρία και τη Β. Μακεδονία να
λύσουν τις πολιτισμικές-ιστορικές τους διαφορές, ανεξάρτητα από τη διαδικασία ένταξης της δεύτερης στην ΕΕ.

ΕΔΟΝ: Ιστορική η νίκη
της Πανσπουδαστικής

«Θα χρειαστεί
αναθεώρηση των
κυρώσεων κατά της
Ρωσίας»

Όρους για το άνοιγμα των λιμανιών θέτει η Μόσχα
Την επανεξέταση των κυρώσεων που έχουν
επιβληθεί στη Ρωσία θέτει ως προϋπόθεση η
Μόσχα, ώστε να λάβει υπόψη την έκκληση του
ΟΗΕ για άνοιγμα της πρόσβασης στα ουκρανικά
λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και να μπορούν
να εξάγονται σιτηρά, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Η Ουκρανία, ένας
από τους μεγαλύτερους παραγωγούς σιτηρών
στον κόσμο, εξήγαγε τα περισσότερα από τα προϊόντα της μέσω των λιμανιών της, αλλά μετά τη
ρωσική εισβολή αναγκάστηκε να κάνει τις εξαγωγές της μέσω τρένων ή μέσω των μικρών λιμανιών της στον ποταμό Δούναβη.
Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τα τρόφιμα, Ντέιβιντ Μπίσλι, απηύθυνε έκκληση την Τετάρτη
στον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας: «Αν έχετε καθόλου καρδιά, παρακαλώ

ανοίξτε αυτά τα λιμάνια».
«Η Ρωσία πρέπει να επιτρέψει τη σίγουρη και
με ασφάλεια εξαγωγή των σιτηρών που είναι
αποθηκευμένα στα ουκρανικά λιμάνια», κάλεσε
επίσης την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του
ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στη διάρκεια υπουργικής συνόδου που οργανώθηκε στη Νέα Υόρκη
από τις ΗΠΑ.
Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του
Μπίσλι τρέφει περίπου 125 εκατομμύρια ανθρώπους και αγοράζει το 50% των σιτηρών του
από την Ουκρανία.
Το Interfax επικαλέστηκε τον Ρώσο αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, Αντρέι Ρουντένκο,
ο οποίος είπε: «Δεν πρέπει μόνο να απευθύνετε
έκκληση στη Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά και να
εξετάσετε βαθιά το σύνολο των λόγων που προ-

κάλεσαν την τρέχουσα επισιτιστική κρίση και, σε
πρώτη φάση, αυτές είναι οι κυρώσεις που έχουν
επιβληθεί κατά της Ρωσίας από τις ΗΠΑ και την
ΕΕ, οι οποίες παρεμβαίνουν στο κανονικό ελεύθερο εμπόριο που περιλαμβάνει τρόφιμα, όπως
σιτάρι, λιπάσματα και άλλα».
Το Reuters γράφει ότι η απόφαση της Ρωσίας να στείλει τα στρατεύματά της στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τρεις μήνες εμπόδισε την
Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τα κύρια λιμάνια
της στη Μαύρη και την Αζοφική Θάλασσα και
μείωσε τις εξαγωγές σιτηρών της αυτόν τον
μήνα περισσότερο από το μισό σε σύγκριση με
ένα χρόνο πριν.
Η Ρωσία και η Ουκρανία μαζί αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο των παγκόσμιων προμηθειών σίτου.

Φοιτητικές εκλογές - Ελλάδα: Πρώτη δύναμη η Πανσπουδαστική
Ιστορικός καταποντισμός για τη φοιτητική
παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στις φοιτητικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν μετά
από τρία χρόνια, καθώς οι φοιτητές στους περισσότερους συλλόγους έστειλαν ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση και την Υπουργό Παιδείας.
Με βάση τα αποτελέσματα των περισσότερων παρατάξεων, η Πανσπουδαστική είναι η
μεγάλη νικήτρια της φετινής διαδικασίας, με
τη συμμετοχή να κυμαίνεται περίπου στα ίδια
επίπεδα με την τελευταία φορά, ενώ αξίζει να
σημειωθεί ότι η ΔΑΠ υποχωρεί αισθητά μετά
από σχεδόν 40 χρόνια. Ξεχωριστή σημασία,

άλλωστε, έχει το γεγονός ότι η παράταξη της
Νέας Δημοκρατίας σε ιδρύματα όπως το ΑΠΘ,
το οποίο έγινε πρόσφατα θέατρο απρόκλητης
αστυνομικής βίας, βρίσκεται μπροστά σε πανωλεθρία.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν από την ΠΚΣ, με καταμετρημένες τις
ψήφους σε 258 συλλόγους από τους συνολικά
262 τα αποτελέσματα είναι τα εξής: η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας λαμβάνει:
16.498 ψήφους με 33,76%, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ,
13.431 ψήφους με 27,48%, η ΠΑΣΠ 4.988
ψήφους με 10,21%, το BLOCO 1.248 ψήφους

με 2,55%, τα ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ 4.637 ψήφους με
9,49%, τα ΕΑΑΚ 2.642 ψήφους με 5,41%, και
τα ΛΟΙΠΑ 4.200 ψήφους με 8,59%.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των εκλογών, ο γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ δήλωσε
ότι τρία χρόνια μετά την τελευταία εκλογική
διαδικασία η επιστροφή πάνω από 50.000
φοιτητών στις κάλπες έμελλε να αφήσει
ανεξίτηλο αποτύπωμα σε μια ιστορική αναμέτρηση που οι φοιτητές με την ψήφο τους
ύψωσαν την Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας στο μεγαλύτερο ποσοστό της εδώ και
δεκαετίες.

Η ανάδειξη της Πανσπουδαστικής Κ.Σ. σε
πρώτη δύναμη, μετά από 4 δεκαετίες, αποτελεί ιστορική στιγμή στέλνοντας πολλαπλά
μηνύματα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η
ΕΔΟΝ για τη νίκη της Κίνησης στις φοιτητικές εκλογές στην Ελλάδα. «Η επιτυχία της
Πανσπουδαστικής Κ.Σ. δείχνει στην πράξη
ότι το φοιτητικό κίνημα δεν συμβιβάζεται με
πανεπιστήμια ανοιχτά στην καταστολή και
την υποβάθμιση και καταδικάζει τις επιθέσεις
και τις πολιτικές της ελληνικής κυβέρνησης
στη δημόσια παιδεία. Το φοιτητικό κίνημα
μαζικό, μαχητικό και με ξεκάθαρο προσανατολισμό αγωνίζεται για πανεπιστήμια που να
προάγουν την ολόπλευρη μόρφωση και θέτει
σε προτεραιότητα την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των φοιτητών», υπογραμμίζεται. Το Κ.Σ. της ΕΔΟΝ, προστίθεται, εκφράζει
τα θερμά του συγχαρητήρια στα μέλη και τα
στελέχη της ΚΝΕ, που συλλογικά και οργανωμένα έδωσαν τη μάχη με την Πανσπουδαστική Κ.Σ. «Η εκλογική αυτή επιτυχία μάς
δημιουργεί αισθήματα περηφάνιας και σε
ό,τι αφορά τη συμβολή των μελών και στελεχών της ΕΔΟΝ και της Προοδευτικής Κ.Φ.,
τα οποία, όπως πάντα, έδωσαν πλάι και μαζί
με την Πανσπουδαστική Κ.Σ. τη μάχη. Σε Ελλάδα και Κύπρο, ο αγώνας για υπεράσπιση
της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο
αγώνας για αντίσταση στις αντινεανικές πολιτικές των κυβερνήσεων των δύο χωρών
είναι κοινός. Το εκλογικό αποτέλεσμα στέλνει
δυνατό μήνυμα ότι ο αγώνας αυτός μπορεί
και πρέπει να είναι νικηφόρος», καταλήγει η
ανακοίνωση.
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Φωνή απελπισίας από τα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων
Οι Άγγλοι και οι Σκανδιναβοί δεν μπορούν ν’ αναπληρώσουν την απώλεια από τη Ρωσία
Πρόβλημα επιβίωσης θ’ αντιμετωπίσουν τα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην τουριστική περιοχή ελεύθερης
Αμμοχώστου με τα σημερινά δεδομένα,
σύμφωνα με την οργάνωση των επαγγελματιών του κλάδου.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Εκμίσθωσης
Οχημάτων, Νίκος Στυλιανού, έκρουσε
τον κώδωνα του κινδύνου, δηλώνοντας
ότι αντί να βρίσκονται στους δρόμους,
τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα είναι
σταθμευμένα έξω από τα γραφεία των
εταιρειών.
Σύμφωνα με τον κ. Στυλιανού, η διετία του κορονοϊού και το απανωτό χτύπημα της απώλειας της ρωσικής αγοράς γονατίζουν τους επαγγελματίες που
δεν μπορούν να βρουν πελάτες.

Ένας επιμέρους λόγος που δυσκολεύει την κατάσταση, σύμφωνα με τους
επαγγελματίες στον τομέα της ενοικίασης οχημάτων, είναι το προφίλ των
φετινών τουριστών που φαίνεται να
επιλέγουν σε μεγάλο βαθμό πακέτα all
inclusive, κάτι που έχει φυσικά αρνητικό αντίκτυπο στη βιομηχανία, αφού οι
τουρίστες δεν μετακινούνται για εκδρομές. Αυτό, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος
του κλάδου, συμβαίνει σε αντίθεση με
ό,τι συνέβη πέρσι όταν υπήρχε κανονικά τουρισμός από τη Ρωσία. Φέτος, συμπλήρωσε, η περιοχή έχει το 1/3 των
τουριστών που είχε πέρσι, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για τη βιωσιμότητα των
επιχειρήσεων.
«Μια γρήγορη βόλτα να κάνει κά-

Γράμμα από την Κομισιόν
για τα πνευματικά δικαιώματα
Η Κομισιόν έστειλε επιστολή (αιτιολογημένη γνώμη) για τα
πνευματικά δικαιώματα και συγκεκριμένα για την καθυστέρηση
που παρατηρείται στη μεταφορά δύο ευρωπαϊκών οδηγιών στο
εθνικό δίκαιο, που αφορούν τις επιγραμμικές μεταδόσεις και τα
δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά.
Όπως αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση, οι δύο οδηγίες στοχεύουν στο «να δώσουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές και
στους δημιουργούς να αξιοποιήσουν τον ψηφιακό κόσμο στον
μέγιστο δυνατό βαθμό». Αναφέρεται επίσης ότι «οι κανόνες προστατεύουν τους δικαιούχους που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία και την κυκλοφορία
περιεχομένου υψηλότερης αξίας». «Τα κράτη-μέλη πρέπει να θεσπίσουν αυτούς τους κανόνες χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις,
γεγονός που θα επιτρέψει στους πολίτες της ΕΕ, στους δημιουργικούς τομείς, στον Τύπο, στους ερευνητές, στους εκπαιδευτικούς
και στα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στους
παρόχους υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ, να αρχίσουν να τους
αξιοποιούν».

Τελεσίγραφο για ρύπους και ΑΠΕ
Εν τω μεταξύ, η Κομισιόν έστειλε επίσης επιστολή για την καθυστέρηση που παρατηρείται στη μεταφορά της οδηγίας για τον
περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα
από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης. Αναφέρεται ότι η οδηγία έπρεπε να μεταφερθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017, παρά
ταύτα, η Κύπρος δεν το έπραξε και έτσι τον Σεπτέμβριο του 2021
η Κομισιόν έστειλε προειδοποιητική επιστολή. Ωστόσο και πάλι
η Κύπρος δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα να εισπράξει νέα
επιστολή με τελεσίγραφο για λήψη μέτρων εντός δύο μηνών.
Σε διαφορετική περίπτωση, όπως αναφέρεται, η ΕΕ «μπορεί να
αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ακόμη, η Κομισιόν έστειλε επιστολή για την
καθυστέρηση η οποία παρατηρείται στη μεταφορά της οδηγίας
σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Όπως αναφέρεται, η οδηγία διευκολύνει τη συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση και θέτει συγκεκριμένους στόχους για την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στον τομέα
της θέρμανσης και της ψύξης και στον τομέα των μεταφορών
έως το 2030 (32%). Αναφέρεται επίσης ότι η προθεσμία για μεταφορά της οδηγίας έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, αλλά η Κύπρος μετέφερε μόνο ένα μέρος και ως εκ τούτου εισέπραξε τελεσίγραφο
για πλήρη μεταφορά της οδηγίας εντός δύο μηνών, διαφορετικά
η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ποιος στη λεωφόρο Νησί, θα αντιληφθεί ότι όλα τα ενοικιαζόμενα είναι
παρκαρισμένα έξω από τα γραφεία. Το
πρόβλημα δεν αφορά ένα γραφείο, είναι συνολικό. Ακόμα χειρότερο είναι ότι
οι Ρώσοι ήδη βρήκαν άλλους προορισμούς και πολύ φοβάμαι ότι θα κάνει
πάνω από δέκα χρόνια η Κύπρος να δει
Ρώσο τουρίστα. Φυσικά και δεν θα περιμένουν εμάς», είπε χαρακτηριστικά με
δηλώσεις του σε διαδικτυακό μέσο μαζικής ενημέρωσης ο πρόεδρος της Ένωσης Εκμίσθωσης Οχημάτων. Σύμφωνα
με την εκτίμηση, οι Άγγλοι και οι Σκανδιναβοί δεν μπορούν ν’ αναπληρώσουν
την απώλεια από τη Ρωσία, με το μέλλον να προδιαγράφεται δυσοίωνο.
Τάσος Περδίος

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΔΜ/1/2022
Tο Υπουργείο Άμυνας/Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς ζητά προσφορές για την προμήθεια 2 οχημάτων μέσης περισυλλογής (medium
recovery vehicles) για τη μεταφορά μέσων και οχημάτων της Ε.Φ., συμπεριλαμβανομένης και της συντήρησής τους για 5 χρόνια ή 100.000 χιλιόμετρα.
2. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερωθούν και να προμηθευτούν
τα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου, www.eprocurement.gov.cy, δωρεάν.
3. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την 28/06/2022 και ώρα 09:00 π.μ., μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα: www.eprocurement.gov.cy.
4. Για πληροφορίες οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποταθούν στον
Τομέα Προσφορών του Υπουργείου Άμυνας, που στεγάζεται στη Λεωφόρο
Στροβόλου 172-174, 3ος όροφος, 2048, Στρόβολος, Λευκωσία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας 22807635 (Τηλεομοιότυπο: 22807686).

ΔΗΛΩΣΗ –
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

«Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων οτι ο FAYEZ JIKA MOUSSALLY,
από Παρμενίωνος 10 «VENUS BEACH
VILLAGE», Block C, Αpartment 07,
Κάτω Πάφος , υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος Μ127)
για πολιτογράφησή του ως Κύπριος
πολίτης. Όποιος γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη πολιτογράφηση, καλείται να αποστείλει στον
Υπουργό Εσωτερικών στη Λευκωσία
γραπτή και υπογεγραμμένη έκθεση
των γεγονότων».

ΔΗΛΩΣΗ –
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι η YAN LI από την οδό
Αποστόλου Λουκά 12, 8577, Τάλα,
Πάφος υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος Μ.127) για
πολιτογράφησή της ως Κύπρια πολίτης. Όποιος γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο δεν έπρεπε να
χορηγηθεί η αιτούμενη πολιτογράφηση, καλείται να αποστείλει στον
Υπουργό Εσωτερικών στη Λευκωσία,
γραπτή και υπογεγραμμένη έκθεση
των γεγονότων.

ΔΗΛΩΣΗ –
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι η κα GAFUROVA MADINA
από Σωκράτους 15, Αγ. Τύχωνας Λεμεσός, υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος Μ.127) για
πολιτογράφησή της ως Κύπρια πολίτης. Όποιος γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο δεν έπρεπε να
χορηγηθεί η αιτούμενη πολιτογράφηση, καλείται να αποστείλει στον
Υπουργό Εσωτερικών στη Λευκωσία,
γραπτή και υπογεγραμμένη έκθεση
των γεγονότων.

ΔΗΛΩΣΗ –
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι η MAYSYUK ELENA από
18 Αθηναίου, Στρόβολος, Λευκωσία υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος Μ.127) για πολιτογράφησή της ως Κύπρια πολίτης.
Όποιος γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο
για τον οποίο δεν έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη πολιτογράφηση,
καλείται να αποστείλει στον Υπουργό Εσωτερικών στη Λευκωσία, γραπτή και υπογεγραμμένη έκθεση των
γεγονότων.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο
25 του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 225, ότι συμφωνήθηκε να
πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στα
ακίνητα που αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 4/Π/1193/2022
Πωλητής/τες:
CCSRE REAL ESTATE COMPANY
LIMITED
Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096, Τρυπιώτης, Δήμος Λευκωσίας, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Αγοραστής/ες:
ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ
Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 30,
Διαμ.107, 6045, Σωτήρος, Δήμος Λάρνακας, ΛΑΡΝΑΚΑ
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 34/1070
Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλιμ.:
50/
07W1/34/1035/4
Είδος Ακινήτου: ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Εμβαδόν τ.μ.: 546
Γεωγραφική Περιοχή: Λάρνακα, Δήμος
Αραδίππου, Βλάχος
Τοποθεσία: Κάτω Τσιφλίκι
Μεταβ. Μερίδιο στο Ακιν.: 25/182
Ποσό Πώλησης: €110.000,00
Σημείωση: Τα ακίνητα ενδέχεται να
υπόκεινται σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΕΜΕΣΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του
Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 225, ότι
συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στα ακίνητα που αναφέρονται πιο
κάτω.
Δήλωση μεταβίβασης: 5/Π/2144/2022
Πωλητής: HELLENIC BANK PUBLIC
COMPANY LTD, Λεμεσού & Αθαλάσσας 200,
2025, Στρόβολος
Αγοραστής: Ιωάννου Άνθιμος, Αγίας Μαρίνας
13Α, 4194, Δήμος Ύψωνα, Λεμεσός
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 0/18701
Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.:
53/55/0/1572/5
Είδος ακινήτου: Χωράφι
Υποϊδιοκτησίες: Χαρουπιές (14)
Εμβαδό τ.μ.: 3791
Γεωγραφική περιοχή: Λεμεσός, Δήμος Ύψωνα
Τοποθεσία: ΕΛΙΟΧΟΡΚΑ
Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 231/3791
Ποσό Πώλησης: €25.000.00
Σημ. Τα ακίνητα ενδέχεται να υπόκεινται σε
Φ.Π.Α, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στο
ποσό πώλησης.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΑΦΟΥ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο
25 του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 225, ότι συμφωνήθηκε να
πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στα
ακίνητα που αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 4/Π/1227/2022
Πωλητής/τες:
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY
LIMITED
Στασίνου 51, 2002, Άγιος Δημήτριος,
Δήμος Στροβόλου, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Αγοραστής:
M.K.N.B. COMPANY LTD
Βασιλέως Όθωνος 16, 6030, Άγιος Νικόλαος, Δήμος Λάρνακας, ΛΑΡΝΑΚΑ
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 0/3853
Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλιμ.:
40/40W2/3/934/4
Είδος Ακινήτου: ΧΩΡΑΦΙ
Εμβαδόν τ.μ.: 8852
Γεωγραφική Περιοχή: Λάρνακα, Δήμος
Αραδίππου, Απόστολος Λουκάς
Τοποθεσία: Κρεμμός της Καμήλας
Μεταβ. Μερίδιο στο Ακιν.: 1/2
Ποσό Πώλησης: €28.066,00
Σημείωση: Τα ακίνητα ενδέχεται να
υπόκεινται σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο
25 του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 225, ότι συμφωνήθηκε να
πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στα
ακίνητα που αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 4/Π/1229/2022
Πωλητής/τες:
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY
LIMITED
Στασίνου 51, 2002, Άγιος Δημήτριος,
Δήμος Στροβόλου, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Αγοραστής:
M.K.N.B. COMPANY LTD
Βασιλέως Όθωνος 16, 6030, Άγιος Νικόλαος, Δήμος Λάρνακας, ΛΑΡΝΑΚΑ
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 0/3852
Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλιμ.:
40/ 40W2 / 3 / 933 /4
Είδος Ακινήτου: ΧΩΡΑΦΙ
Εμβαδόν τ.μ.: 115
Γεωγραφική Περιοχή: Λάρνακα, Δήμος
Αραδίππου, Απόστολος Λουκάς
Τοποθεσία: Κρεμμός της Καμήλας
Μεταβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/3
Ποσό Πώλησης: €284,00
Σημείωση: Τα ακίνητα ενδέχεται να
υπόκεινται σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο
25 του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 225, ότι συμφωνήθηκε να
πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στα
ακίνητα που αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση μεταβίβασης: 6/Π/1400/2022
Πωλητής: BANK OF CYPRUS PUBLIC
COMPANY LIMITED, Στασίνου 51,
2002, Άγιος Δημήτριος, Δήμος Στροβόλου, Λευκωσία
Αγοραστής: Ξενοφώντος Ανδρέα Αλέξανδρος, Αρκαδίας 4Α, 3070, Λεμεσός
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 0/10953
Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.:
46/58/0/100/5
Είδος ακινήτου: Χωράφι
Υποϊδιοκτησίες: Ελιές (1), Αμπέλι
Εμβαδό τ.μ. 3679
Γεωγραφική περιοχή: Πάφος, Κελοκέδαρα
Τοποθεσία: Στρογγυλολάονα
Μεταβίβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/12
Ποσό Πώλησης: €500,00
Σημ. Τα ακίνητα ενδέχεται να υπόκεινται σε Φ.Π.Α, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο
25 του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 225, ότι συμφωνήθηκε να
πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στα
ακίνητα που αναφέρονται πιο κάτω.
∆ήλωση Μεταβίβασης:
1/Π/1732/2022
Πωλητής:
CCSRE Real Estate Company Limited,
Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096, Τρυπιώτης, Δήμος Λευκωσίας, Λευκωσία
Αγοραστής:
Κοινοτικό Συμβούλιο Κάμπου, Κάμπος, Λευκωσία
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 0/7700
Φύλλο/Σχέδ./Τµήµα/Τεµ./Κλίµ.:
27/1427V01/1/229/3
Είδος ακινήτου:
Κήπος
Εµβαδό τ.µ.: 316
Γεωγραφική περιοχή: Λευκωσία, Κάμπος
Τοποθεσία: Μέσα στο χωριό
Μεταβίβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 13/36
Ποσό Πώλησης: €4.000,00
Σηµ. Τα ακίνητα ενδέχεται να υπόκεινται σε Φ.Π.Α, ο οποίος δεν συµπεριλαµβάνεται στο ποσό πώλησης.

ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού και αδελφό

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ειδοποιούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι
ότι εγώ η Εταιρεία Iacovou Brothers
(Constructions) Ltd, με Αρ. Εγγρ. Ετ.
HE11445, από Λάρνακα, προτίθεμαι να
υποβάλω αίτηση προς την Αρχή Αδειών
για χορήγηση άδειας μεταφορέα «Γ» για
τρία (3) φορτηγά οχήματα τύπου ενιαία
γενικού φορτίου, ειδικά διασκευασμένα
τύπου DUMBER, μεικτού βάρους 32000
kg το κάθε ένα, για την εξυπηρέτηση των
αναγκών της επιχείρησής μου ως Εργοληπτική Εταιρεία.
Τα οχήματα θα τα χρησιμοποιώ για να
μεταφέρω από τις εγκαταστάσεις μας στη
Λάρνακα και τα Εργοτάξια που θα εργαζόμαστε προς άλλα Εργοτάξια ή θα εργάζονται εντός αυτών εκτελώντας έργα ανά
το παγκύπριο. Διά μεταφορά χώματος,
τσιακκιλιών και σωλήνων. Η μεταφορά
θα γίνεται χωρίς κόμιστρο.
Οποιεσδήποτε ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν γραπτώς εντός 20 ημερών από
την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης με τα σχετικά δικαιολογητικά στα Επαρχιακά Γραφεία
του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.
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ΛΕΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
από την Κοντέα, κάτοικο Δρομολαξιάς
που απεβίωσε χθες Πέμπτη 19/5/22 σε ηλικία 74 ετών, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 20/5/22 και ώρα 4.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης στη Δρομολαξιά και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του
όπως παραστούν. Η κηδεία θα τελεσθεί τηρουμένων όλων των πρωτοκόλλων για την πανδημία. Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Δρομολαξιάς.
Οι τεθλιμμένοι: Η σύζυγος: Θέκλα Ελευθερίου
Τα παιδιά: Γεωργία - Ανδρέας Ιωαννίδη
Αναστασία Ελευθερίου
Στάλω - Γιώργος Παντελή
Κωνσταντίνος - Μαρία Ελευθερίου
Εγγόνια, οι αδελφές και λοιποί συγγενείς
Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 25 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου (Κεφ.
224 όπως τροποποιήθηκε), ότι η
Αντωνία Φραγκέσκου από Λευκωσία συμφώνησε να πωλήσει
το συμφέρον της που αποτελείται από ½ μερίδιο πάνω στο κτήμα της που βρίσκεται στον Κορμακίτη με αριθμό εγγραφής 0/3705
για το ποσό των €1.000 στον Μάριο Φτανού από Λευκωσία με τη
δήλωση πωλήσεως με αριθμό
Π3/22 του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Κερύνειας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Αστυνομία Κύπρου προκήρυξε Διαγωνισμό με αριθμό
Δ.Ο.36/2022 για την προμήθεια
αδιάβροχων μπουφάν και αδιάβροχων παντελονιών υψηλής
ευκρίνειας για την Αστυνομία.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερες πληροφορίες
μέσω της επίσημης ιστοσελίδας
του Ηλεκτρονικού Συστήματος
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
του Γενικού Λογιστηρίου.
www.eprocurement.gov.cy

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας γιαγιά

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Ο Δήμος Αθηένου θα τελέσει την Κυριακή 22 Μαΐου 2022, στην εκκλησία
Παναγίας Χρυσελεούσας Αθηένου, το 34ο επίσημο εθνικό μνημόσυνο του
ήρωα στρατιώτη

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
OI ΠEPI ΠOΛEOΔOMIAΣ
KAI XΩPOTAΞIAΣ
(AITHΣEIΣ KAI IEPAPXIKEΣ
ΠPOΣΦYΓEΣ)
KANONIΣMOI TOY 1990
(K.Δ.Π. 55 TOY 1990)

Ειδοποίηση
δυνάμει του Κανονισμού 4(1)
Δίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα με τον Kανονισμό 4 (1) των περί Πολεοδομίας και
Xωροταξίας (Aιτήσεις και Iεραρχικές
Προσφυγές) Kανονισμών του 1990, ότι
εμείς, Γεώργιος Λυσιώτης και Μαρία-Τερέζα Λυσιώτη, ιδιοκτήτες του τεμαχίου με
αρ. 543, Φύλλο/Σχέδιο 54/580603, ενορία Αγία Νάπα, οδός/Αρ. Σπύρου Αραούζου & Δ. Νικολαΐδη 123, στην περιοχή του Δήμου Λεμεσού, θα υποβάλουμε
αίτηση στην Πολεοδομική Αρχή του Δήμου Λεμεσού για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για αλλαγή χρήσης από μπιραρία σε TAKE AWAY.
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως μπορούν
να υποβληθούν προς την Πολεοδομική
Aρχή μέσα σε προθεσμία 21 ημερών από
τη δημοσίευση της Eιδοποιήσεως αυτής.

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25
του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου Κεφ.
225, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στα ακίνητα που αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση μεταβίβασης: 5/Π/2139/2022
Πωλητής: HELLENIC BANK PUBLIC
COMPANY LTD, Λεμεσού & Αθαλάσσας
200, 2025, Στρόβολος
Αγοραστής: Χριστοφή Γεωργίου Κώστας,
Αγίας Μαρίνας 13Α, 4194, Δήμος Ύψωνα, Λεμεσός
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 0/18701
Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.:
53/55/0/1572/5
Είδος ακινήτου: Χωράφι
Υποϊδιοκτησίες: Χαρουπιές (14)
Εμβαδό τ.μ.: 3791
Γεωγραφική περιοχή: Λεμεσός, Δήμος
Ύψωνα
Τοποθεσία: ΕΛΙΟΧΟΡΚΑ
Μεταβίβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 251/3791
Ποσό Πώλησης: €27.000.00
Σημ. Τα ακίνητα ενδέχεται να υπόκεινται
σε Φ.Π.Α, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

ΜΗΛΙΑ ΑΝΤΩΝΗ ΣΥΖΙΝΟΥ (ΑΣΠΡΗ)
τέως από τη Γύψου Αμμοχώστου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
(346 Τ.Π.)
από την Ξυλοφάγου
που έπεσε στις 28 Μαΐου 1988, στην Αθηένου.
Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο δήμαρχος Αθηένου, κ. Κυριάκος Καρεκλάς.
Θα ακολουθήσει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο
του Ήρωα στην οδό Ευαγόρου στην Αθηένου.
Δήμος Αθηένου

τα λείψανα της οποίας ανεβρέθησαν από τη ΔΕΑ στο κοιμητήριο της
κατεχόμενης Γύψου και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο DNA, κηδεύουμε αύριο Σάββατο 21 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00π.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στη Λάρνακα και καλούμε όλους όσοι
τιμούν τη μνήμη της, όπως παραστούν. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα. Τον επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο κοινοτάρχης Γύψου.
Οι τεθλιμμένοι:
Τα εγγόνια και λοιποί συγγενείς
Εισφορές θα γίνονται για την αποκατάσταση και συντήρηση των θρησκευτικών και εκκλησιαστικών μνημείων στη Γύψου.
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φαρμακεία

tv ενημέρωση

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
•Μουρούζη Πολυκάρπου Άννα, Ανδρέα
Αβρααμίδη 23Α, δρόμος Αρεταίειου, έναντι φρουταρίας BELLA FRUIT, Στρόβολος,
22420040, 22420002
•Νικολάου - Πήτερ Ανδρέας, Αγίου Ανδρέα
12, 100μ. από την εκκλησία Παλλουριώτισσας
προς Άγιο Αντώνιο, 22430032, 22424078
•Τάττης Αναστασία, Αξίου 80, απέναντι από
την υπεραγορά LIDL, Λακατάμεια, 22730600,
22730600
•Γιάγκου Κωνσταντίνος, Γρηγόρη Αυξεντίου 36, απέναντι από φούρνο ΠΑΝΔΩΡΑ, μεταξύ κολυμβητηρίου και εκκλησίας Αγ. Γεώργιου, Άγιος Δομέτιος, 22770150
•Αντωνίου Ανδρέας, Ιωάννη Κρανιδιώτη
111, Λατσιά, 22105395

ΛΕΜΕΣΟΣ
•Χριστοφόρου Αλέξανδρος, Μαρίνου Γερολάνου 12, βόρεια των φώτων τροχαίας του
FOUI, Κάτω Πολεμίδια, 25661101, 25561083
•Αντωνίου Μάριος, Ρενάτου Καρτεσίου
12, 100μ. βορείως round-about Μέσα Γειτονιάς, προς δημαρχείο Αγ. Αθανάσιου, πλη-

σίον φούρνου Sunfresh, Άγιος Αθανάσιος,
25326600, 99903900
•Κλεάνθους Χρυστάλλα, 16ης Ιουνίου
1943, 16, έναντι Κεντρικού Ταχυδρομείου και
πλησίον Κεντρικής Αστυνομίας, 25748070,
25382437
•Θεοχαρίδου Μαρία, Γρίβα Διγενή 66Β,
πλησίον Κρησφυγέτου, 25581456, 25584464

ΛΑΡΝΑΚΑ
•Κουρτίδου Έλενα, Πίνδου 9, Λεωφ. Αγ.
Αναργύρων, LAMBROS COURT, SHOP 3,
24100115, 99145153
•Χριστοδούλου Παύλος, Ερμού 51Γ,
24652702, 24360054

ΠΑΦΟΣ
•Πιστέντη - Ιουλιανού Άντρη, Τάφοι των
Βασιλέων 24, Τάφοι των Βασιλέων, 300μ.
από ΜALL προς Coral Bay, Κάτω Πάφος,
26950073, 26950778

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
•Κεφάλα Ρούλα, 1ης Απριλίου 111, Παραλίμνι, 23730116, 23821516

tv επιλογές

σαν σήμερα
325

Συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη
οικουμενική σύνοδος για να καταδικάσει τον Αρειανισμό.

1506

Πεθαίνει ο Χριστόφορος Κολόμβος, Iσπανός εξερευνητής που ανακάλυψε την Αμερική.

1769

Γεννιέται ο Ανδρέας Μιαούλης, ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821.

1835

Ο Όθωνας αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της
Ελλάδας.

1851

Γεννιέται ο Έμιλ Μπέρλινερ, Γερμανός εφευρέτης
του δίσκου γραμμοφώνου.

1874

Ο Λιβάι Στρος κυκλοφορεί το πρώτο τζιν με κόπιτσες,
στην τιμή των 13 δολαρίων η δωδεκάδα.

1935
Γεννιέται η Μαρινέλλα, Ελληνίδα τραγουδίστρια.
1941

Αρχίζει η Μάχη της Κρήτης, με την κατά κύματα
ρίψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών, για την κατάληψη
της Μεγαλονήσου (Επιχείρηση Ερμής).

1977

Το Όριεντ Εξπρές αναχωρεί για το τελευταίο ταξίδι
του.

TRANSORMERS 3 - DARK
OF THE MOON

ANT1 - 22.15

Ταινία επιστημονικής φαντασίας,
παραγωγής 2011. Σκηνοθεσία: Μάικλ
Μπέι Ηθοποιοί: Σάια ΛαΜπέφ, Τζος
Ντουχάμελ, Τζον Τορτούρο, Ταϊρίζ
Γκίμπσον, Πάτρικ Ντέμπσει, Φράνσις
ΜακΝτόρμαντ, Τζον Μάλκοβιτς, Κέβιν
Νταν. Υπόθεση: Κάτι από το παρελθόν
απειλεί τη Γη με πόλεμο. Είναι τόσο
ισχυρός ο εχθρός που ακόμα και οι
Transformers δεν μπορούν να τα καταφέρουν μόνοι τους.

κληρώσεις
ΠΡΟΤΟ
ΤΥΧΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

0228353
1η κατηγορία: ...................................................... ΤΖΑΚ ΠΟΤ
2η κατηγορία: κανένας τυχερός........................ €25.000,00
3η κατηγορία: 5 τυχεροί......................................€2.500,00
4η κατηγορία: 23 τυχεροί.......................................€250,00
5η κατηγορία: 296 τυχεροί...................................... €25,00
6η κατηγορία: 2.694 τυχεροί......................................€2,00

ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2022

ΣΗΜΕΡΑ
Αγίου Θαλλελαίου μάρτυρος ιατρού, Αγίας Λυδίας
της Φιλιππησίας

ΑΥΡΙΟ
Κωνσταντίνου και Ελένης

ο καιρός

10

32

33 38

40

ΤΖΟΚΕΡ 13

5+1 αριθμοί: .......................................................TZAK-ΠOT
5 αριθμοί: ............................................................TZAK-ΠOT
4+1 αριθμοί: 12 τυχεροί.....................................€2.500,00
4 αριθμοί: 149 τυχεροί............................................ €50,00
3+1 αριθμοί: 589 τυχεροί........................................ €50,00
3 αριθμοί: 8.403 τυχεροί............................................€2,00
2+1 αριθμοί: 9.053 τυχεροί........................................€2,00
1+1 αριθμοί: 48.210 τυχεροί.....................................€1,50

ΕΞΤΡΑ 5
ΚΕΡΥΝΕΙΑ 26
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 29

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 26
ΛΑΡΝΑΚΑ 26

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 19-5-2022
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 11108ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
4, 8, 11, 18, 21
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 11109ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
3, 9, 15, 24, 29

ΛΕΜΕΣΟΣ 26

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, αλλά σταδιακά θα
αναπτύσσονται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν
μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι
θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως ανατολικοί, ασθενείς μέχρι
μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5
Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, αλλά στα ανατολικά θα
είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 29 βαθμούς
στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα παράλια και στους 19 βαθμούς
στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος,
αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.

ΡΙΚ1

06.45 Πρώτη Ενημέρωση 09.30 Όμορφη Μέρα - Κάθε Μέρα 10.55 Σελίδες Ιστορίας
11.00 Από μέρα σε μέρα 14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 15.30 Χρυσές Συνταγές 16.30 Όλα
στον Αέρα 18.00 Ειδήσεις και στη Νοηματική
18.20 Στην Άκρη του Παράδεισου 19.20 Καμώματα Τζι Αρώματα 20.00 Ειδήσεις 21.05
Χάλκινα Χρόνια 21.50 Τα Καλύτερα μας Χρόνια
22.40 Ειδήσεις 22.45 Τα Καλύτερα μας Χρόνια (Επανάληψη) 23.30 Σε Προσκυνώ Γλώσσα
00.30 Όλα στον Αέρα 01.55 Σελίδες Ιστορίας
02.00 Ειδήσεις 03.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας
04.00 Σε Προσκυνώ Γλώσσα 05.00 Χρυσές Συνταγές 06.00 Στην Άκρη του Παράδεισου 07.00
Καμώματα τζι Αρώματα

ΡΙΚ2

07.30 Μαγικός Κόσμος 07.50 Ο Μικρός
Χνουδωτός 08.15 Μπόμπι και Μπιλ 08.40
Γκάρφιλντ 09.25 Αστυνόμος Σαΐνης 09.50
Mini Pet Pals 10.05 Ο Σούπερ Μπαμπάς 10.25
Ο σκανδαλιάρης Τοτός 10.55 Η Μπο ταξιδεύει
11.20 Τα Στρουμφάκια 12.20 Λέο Ντα Βίντσι
12.45 H Μία και Εγώ 13.05 Mini Pet Pals
13.25 Η Μπο ταξιδεύει 13.50 Αστυνόμος Σαΐνης 14.15 Τα Στρουμφάκια 15.05 Λέο Ντα
Βίντσι 15.30 H Μία και Εγώ 16.00 Μανώλης
και Κατίνα 16.30 Ιστορίες του Χωρκού 17.00
Baywatch 17.45 Κοίτα με στα Μάτια 18.00
Euromaxx on Vacation 18.30 Μαζί/Birlikte
19.30 Σελίδες Ιστορίας 19.40 Ειδήσεις στην
Αγγλική 19.50 Ειδήσεις στην Τουρκική 20.00
Κεντρικό Δελτίο στη Νοηματική 21.05 Οι Ρίζες
του Κρασιού 22.00 Movie Time 22.20 Αναζητώντας τη Φετινέ - (Missing Fetine) - Ταινία ντοκιμαντέρ παραγωγής 2017, κατάλληλη για γενική παρακολούθηση 23.40 Χάλκινα Χρόνια με
Υπότιτλους 00.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 01.30
Ειδήσεις στην Αγγλική και Τουρκική 01.45 Από
Μέρα σε Μέρα 05.15 Όμορφη Μέρα - Κάθε
Μέρα 06.45 Baywatch

PLUS

06.00 ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 06.55 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΠ. 52Α + 52Β ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 07.15
ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΠ. 21 Season I 07.40 ΕΞΥΠΝΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ (SMART ΓΕΥΣΕΙΣ) (Ε) 08.30
ΤΗΛΕΝΟΥΒΕΛΑ (Ε) - ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΕ ΜΟΥ
10.00 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 12.00 ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ,
Season IV 13.10 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14.30 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 18.10 ΣΥΝΤΟΜΟ
(10’) ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 18.55 ΑΝΑΔΕΙΞΕ ΤΟ
19.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΟ PLUS 20.05 ΤΗΛΕΝΟΥΒΕΛΑ «ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΕ ΜΟΥ» 20.55 ΤΑΞΙΔΙ
ΓΕΥΣΕΩΝ, Season IV (2021/2022) 1η προβολή
21.50 ΑΟΡΑΤΟΣ ΦΑΚΟΣ 22.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
23.50 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ (15) 02.00 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ
(15) 02.50 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (15) 03.40 FATSA
BOOK (E) 04.30 ΑΟΡΑΤΟΣ ΦΑΚΟΣ 04.50 ΜΕ
ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ (Ε)

ΟΜΕGA

ΤΖΟΚΕΡ

εορτολόγιο

ΠΑΦΟΣ 26

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

SUPER 3
49157 (10.00)................................... 4........ 1........3
49158 (11.00)................................... 5........ 1........9
49159 (12.00)................................... 8........ 4........6
49160 (13.00)................................... 4........ 1........9
49161 (14.00)................................... 2........ 3........5
49162 (16.00)................................... 9........ 7........7
49163 (17.00)................................... 3........ 5........1
49164 (18.00)................................... 2........ 0........8
49165 (20.00)................................... 0........ 9........3
49166 (21.00)................................... 9........ 1........6

07.00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 09.00
BREAKFAST @STAR 12.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΩΡΑ 13.30 ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ 15.00 ΑΙΧΜΕΣ
16.35 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕΦ (E) 17.35 SHOPPING
STAR 18.00 OMEGA NEWS 18.10 SHOPPING
STAR (συνέχεια) 19.00 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ

20.10 OMEGA NEWS 21.15 MASTER CHEF 6
23.45 AFTER DARK 00.30 ΕΙΚΟΝΕΣ (Ε) 01.30
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ 04.30 SHOPPING
STAR (Ε)

ANT1

06.20 ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ (Ε) 07.10 ΚΑΡΜΑ (Ε)
07.50 Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (Ε) 08.40 ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ
V (Ε) 09.30 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 11.00 ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 14.00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε)
14.50 ΦΙΛΑ ΤΟ ΒΑΤΡΑΧΟ ΣΟΥ (Ε) 15.40 ΤΗΝ
ΠΑΤΗΣΑ (Ε) 16.20 ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ (Ε) 17.10 ΑΙΓΙΑ FUXIA
18.00 ΤΑ ΝΕΑ ΣΕ 10’ 18.15 ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 19.20
5 X 5 20.15 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 21.15 ΠΟΙΟΣ
ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ 22.15
TRANSORMERS 3, DARK OF THE MOON (12)
- Ταινία επιστημονικής φαντασίας, παραγωγής
2011. 01.00 ΕΚΕΙΝΕΣ ΚΙ ΕΓΩ (Ε) 01.50 ΚΑΙ ΟΙ
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ (Ε) 02.40 ΤΗΣ
ΑΓΑΠΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΑ (Ε) (15) 03.30 ΣΥΝΟΡΑ
ΑΓΑΠΗΣ (Ε) (12) 04.20 ΡΟΥΑ ΜΑΤ (Ε) 05.10
ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ (Ε) 05.40 ΕΡΩΤΑΣ (Ε)

SIGMA

06.00 Ώρα για Φαγητό 06.45 Πρωτοσέλιδο
με τον Ανδρέα Δημητρόπουλο 09.30 Ήρθε κι
Έδεσε 11.30 Μεσημέρι και Κάτι με τον Χρήστο
Μιχάλαρο 14.00 Βουράτε Γειτόνοι (Ε) 14.40
Love It 16.45 Καλό Μεσημεράκι με τον Νίκο
Μουτσινά 18.00 Γεγονότα σε συντομία 18.10
Καλό Μεσημεράκι 18.40 Κάτι Ξαναψήνεται
20.00 Τομές στα Γεγονότα 21.00 Gone in Sixty
Seconds 23.00 Bad Moms - Ξένη ταινία 00.30
Γεγονότα Τίτλοι Ειδήσεων 00.40 Καλό Μεσημεράκι (Ε) 02.20 Κάτι Ξαναψήνεται (Ε) 04.00
Love it (Ε) 05.30 The Cooking (Ε)

AΛΦΑ

06.00 DEAL (Ε) 06.45 ALPHA ΚΑΛΗΜΕΡΑ
09.15 SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 11.00 ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13.30 ΣΠΙΤΙ ΕΙΝΑΙ (Ε) 14.15 ΜΗΝ
ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (Ε) 15.15 ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 17.10 DEAL 18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 18.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 19.00 THE CHASE 20.00
ALPHA NEWS 21.00 THE ΛΟΥΗΣ NIGHT
SHOW 23.15 ΚΑΜΠΙΝΓΚ (Ε) 00.15 ΦΩΣ
ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ 03.00 ΕΡΩΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΟΓΑ (Ε) 03.45 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)
04.45 ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ (Ε)

CAPITAL

08.20 Εσμεράλδα – Τηλενουβέλα (Ε) 09.00
Τηλεαγορά tvmall 10.00 Juana - Τηλενουβέλα (Ε) 11.00 Τηλεαγορά tvmall 12.00 Maria
Mercedes - Τηλενουβέλα (Ε) 13.00 Top story
– με τη Στέφανη Φλωρίδου 15.00 Τηλεαγορά
tvmall 16.00 Τίτλοι ειδήσεων 16.10 Τηλεαγορά tvmall 17.00 Τίτλοι ειδήσεων 17.10 Τηλεαγορά tvmall 18.00 Τίτλοι ειδήσεων 18.10
Σαμπρίνα - Τηλενουβέλα (Ε) 19.15 Κεντρικό
δελτίο ειδήσεων 19.50 Ειδήσεις στη Νοηματική 20.00 Ο παππούς ο Τάσος μαγειρεύει – Εκπομπή μαγειρικής 21.00 Ο οίκος των Βερσάτσε
– Biography drama 22.55 Ξένη ταινία 00.50
Δοκιμασίες – Action 02.45 Τα αγόρια της ζωής
μου – Biography drama comedy 04.55 Top
story (Ε)

στη συχνότητα του Άστρα 92,8
05:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
06:05-08:55 ΠΡΩΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
Mε τους Αργύρω Γεωργίου Θωμά, Έλπις Γεωργίου και Μιχάλη Μιχαήλ.
06:30 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
Με τον Μιχάλη Μιχαήλ.
06:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
08:45 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Με τον Κωνσταντίνο Σωκράτους.
08:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
09:05-10:55 ΠΡΩΙΝΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΟ
Μουσικές επιλογές με τον Γιώργο Σιεχερλή.
09:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:05-12:55 ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΑ
Αγαπημένα τραγούδια και φωνές… χωρίς πολλά λόγια.
11:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:55-14:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
14:05-14:55 Ο ΑΣΤΡΑ ΣΤΗ ΣΕΝΤΡΑ

Με τους Χρίστο Αποστολίδη, Λοΐζο Μωυσέως
και Γλαύκο Μιχαηλίδη.
14:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:05-16:55 ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
Μουσικές επιλογές με τον Πάμπο Φιλίππου.
15:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00-17:55 Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΛΛΙΩΣ
Με τον Νεόφυτο Νεοφύτου.
17:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:05-18:55 ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΦΑΓΟΥΣ
Με την Όλγα Πιερίδου.
19:05-21:00 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
Με την Άντρη Δημητρίου.
18:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00-23:00 ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Με τον Ανδρέα Χρυσάνθου.
23:00-06:00 ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ
Μουσικές επιλογές του Άστρα 92,8.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Παγωµένο γλυκό µε γάλα και σοκολάτα

Yλικά:
• 300 γρ. µπισκότα
• 600 ml κρέµα γάλακτος πλήρης λιπαρών
• 1 κουτί (397 γρ.) ζαχαρούχο γάλα
• 250 γρ. σοκολάτα σε µικρά κοµµατάκια

Εκτέλεση:
Στρώνετε µε λαδόκολλα ταψιά µε διάµετρο
βάσης 18x28 εκ. και στρώνετε στη βάση τους τα
µπισκότα, το ένα δίπλα στο άλλο, φροντίζοντας
να καλύψουν τις βάσεις καλά και να µην υπάρχουν κενά. Αν χρειαστεί, κόβετε τα µπισκότα σε
κοµµατάκια και τα τοποθετείτε στα κενά περιµετρικά της βάσης ή και σε τυχόν κενά επάνω από
τα ήδη στρωµένα µπισκότα. Σε ένα µεγάλο µπολ
βάζετε την κρέµα γάλακτος και τη χτυπάτε µε το

µίξερ σε πηχτή σαντιγί. Προσθέτετε και το ζαχαρούχο γάλα και συνεχίζετε το χτύπηµα µέχρι να
ενσωµατωθεί πλήρως. Αφήνετε το µίξερ, ρίχνετε στο µείγµα τα 150 γρ. σοκολάτας κοµµένη σε
κοµµατάκια και ανακατεύετε µε µαρίζ µέχρι να
ενσωµατωθεί ισοµερώς. Ρίχνετε το µείγµα πάνω
από τη βάση µπισκότων, ισοµερώς µοιρασµένο
στα δύο ταψιά, ισιώνετε την επιφάνειά τους και
πασπαλίζετε στην επιφάνεια τα υπόλοιπα 100
γρ. κοµµατάκια σοκολάτας, µοιρασµένα σε ίσα
µέρη στα 2 ταψάκια. Τα βάζετε στην κατάψυξη
για ένα βράδυ ή µέχρι να σταθεροποιηθεί και
παγώσει καλά το µείγµα. Πριν σερβίρετε, βγάζετε
το γλυκό σας από την κατάψυξη, το αφήνετε για
10 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου και µετά το
κόβετε σε κοµµάτια και σερβίρετε.

σταυρόλεξο

ζώδια
ΚΡΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

Η σηµερινή µέρα µπορεί να έχει αρκετές
δυσκολίες όσον αφορά µια συνεργασία. Μπορεί στη δουλειά να υπάρχει ένα θέµα που δεν
είναι πολύ ξεκάθαρο και πρέπει να αποφεύγεις τις εντάσεις.

Ηµεροµηνία ορόσηµο για σένα, αφού ο ∆ίας
µπαίνει πλέον στο ζώδιό σου και σου δηµιουργεί τις συνθήκες για µια νέα τυχερή και ευχάριστη πραγµατικότητα.

ΤΑΥΡΟΣ
Θα βγάλεις στην επιφάνεια όλα τα κρυµµένα πάθη που έχεις και µε τον τρόπο σου θα
γίνεις µοιραίο πρόσωπο, µε την καλή έννοια.

Η µέρα σήµερα είναι έντονη και µπορεί να
νιώθεις ότι χρειάζεται να εκφράσεις µε κάποιον
τρόπο κάτι που υπάρχει µέσα σου και είναι ακατέργαστο.

∆Ι∆ΥΜΟΙ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Αν έχεις γεννηθεί το δεύτερο δεκαήµερο,
θα δεις ότι θα πρέπει να ξεκινήσεις κάποια
πράγµατα και πάλι από την αρχή. Ιδιαίτερο
βάρος δώσε στην καριέρα σου, η οποία απαιτεί λεπτοµέρεια και µεθόδευση.

Τα επαγγελµατικά σου σχέδια πιθανό να
αποκαλυφθούν και να βγουν στην επιφάνεια
από ένα άτοµο που είχες κατά νου ότι ίσως και
να το κάνει, αλλά από την άλλη είχες αµελήσει
να το επιτηρήσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Αγωνίζεσαι µε τον δικό σου τρόπο για να
επιβιώσεις επαγγελµατικά και να περάσεις τις
δικές σου τις γραµµές. Είναι απαιτητικό το
πεδίο της συγκατοίκησης, αλλά σου χρειάζεται όσο ποτέ.

Μπορεί να πρέπει να ξεκαθαριστεί ένα θέµα
που αφορά τα επαγγελµατικά σου σήµερα.
Επειδή η ατµόσφαιρα στις επαγγελµατικές σχέσεις µπορεί να είναι λίγο µυστηριώδης, καλύτερα να κρατάς χαµηλούς τόνους.

ΛΕΩΝ

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ

Όσο και να µη θέλεις να παραδεχτείς ότι
ο στόχος σου είναι να ανέβεις ψηλά, τελικά
µέσα από εντάσεις, πιέσεις και δυσκολίες θα
βγει στην επιφάνεια αυτό που επιθυµείς.

Αυτή δεν είναι µια καλή περίοδος για οριστικές αποφάσεις. Μέσα από όλο αυτό που γίνεται
θα µπορέσεις να δεις ένα µέρος της αλήθειας,
όµως δεν πρέπει να κάνεις κινήσεις ακραίες.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

Η πίεση των υποχρεώσεων, αφού θα πρέπει να προσφέρεις και µε το παραπάνω τις
υπηρεσίες σου (ακόµα και σε ένα ηλικιωµένο
άτοµο), πιθανό να σε δυσκολέψει.

Το ενδιαφέρον σου για τους άλλους θα εκδηλωθεί, εµπλουτισµένο µε ένα στοιχείο συµπόνιας και κατανόησης. Η αποδοχή ατόµων που
σου δυσκολεύουν τη ζωή είναι το µεγάλο δώρο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

sudoku

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Το τρίτο σκίτσο - Πηνελόπη
...: έγραψε το μυθιστόρημα «Στα
Μυστικά Του Βάλτου» (1937).
2. «... Της Εδέμ»: ταινία του Καζάν - ... Κρόφορντ: Αμερικανίδα
ηθοποιός και μοντέλο - ... Πέπερ:
παλιός Αμερικανός τζαζίστας. 3.
Γερμανική πόλη - Βαφτίστηκε...
Αγγελική - Τα αγριοκάτσικα. 4.
Τα χάνει μαζί με τα καλάθια...
όποιος βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση - Αρχικά κώδικα - Το όνομα
της Κανέλλη - Των αγίων περιέχονται στα συναξάρια. 5. Μια...
Ασιάτισσα - Ονηλάτες - Φρόνιμα, συνετά. 6. Ρενέ ...: Γάλλος
αντιστασιακός ποιητής (19071988) - Είδος παιδικού παιχνιδιού - Βαθουλωτά - Αυτά στο...
βάθος. 7. Ισότιμα - Αποτέλεσμα
αθλητικού αγώνα - Βάλερι βαν
...: αξέχαστη ηθοποιός. 8. Δυσάρεστη έκβαση αγώνα - Ινστιτούτο
Καταναλωτών - Θηλαστικό της
οικογένειας των μουστελιδών
- Ταινία του Ακίρα Κουροσάβα
(1985). 9.... Καρέρε: Αμερικανίδα ηθοποιός, γνωστή από τη σαπουνόπερα «Γενικό Νοσοκομείο»
- Ζαν Ζακ ...: Γάλλος σκηνοθέτης
- Αισθητήριο όργανο (καθ.) - Αρχαίων... υπόθεση - Ρυθμίζει ή
διακόπτει τη ροή υγρών σε σωλήνωση. 10. Η κορυφή των...
Ιμαλαΐων - Ανούσιες, άγευστες
- Αλάνικος. 11. Το έκτο σκίτσο
- Ασταθές, ευμετάβλητο - Κι έτσι
ο αστράγαλος. 12. Στην πρώτη
δεκάδα αυτά —... ψυχής: ειλικρινής και εκ βαθέων εξομολόγηση
- Επίπεδο, ομαλό. 13. Χερσόνησος που ενώνει την Αίγυπτο με
την Ασία - Ιωάννης ...: γιατρός
και ποιητής από τα Ιωάννινα,
από τους προδρόμους του δημοτικισμού (1771-1823) - Έχει κι
αυτός... γυρίσματα.
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ΛΥΣΗ

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Καλόγουστες, καλαίσθητες. 2.
Πηγή νερού - Κατευθύνει όχημα.
3. Το δεύτερο σκίτσο - Τόμας ...:
Γερμανός νομπελίστας συγγραφέας. 4. Αυτά στην... Κρήτη Υποθέτει - Δικά σου (αρχ.) - Χειροπιαστά, σίγουρα. 5. Μάουνα...:
ηφαίστειο στη Χαβάη - Βαθμιαία
και... αρχαιόπρεπα - Άμυαλα,
ανόητα (αρχ.). 6. Βασίλισσα των
Ελλήνων, σύζυγος του Γεωργίου
Α’ - Ξινός. 7. Το τέταρτο σκίτσο
- Το 28 με γράμματα. 8. Μια κίνηση ειρήνης (αρχικά) - Σκρουτζ
Μακ...: φανταστικός χαρακτήρας
της Ντίσνεϊ - Ενεργό ηφαίστειο
των Φιλιππίνων. 9. Γεώργιος
...: Έλληνας πολιτικός, πρωθυπουργός της Ελλάδας (19801981) - Ευάρεστα, ευχάριστα.
10.... Ποταμοί: εκεί το 405 π.Χ.
οι Σπαρτιάτες κατέστρεψαν το
στόλο των Αθηναίων - Ταινία
με τον Γουόρεν Μπίτι και τον
Ντάστιν Χόφμαν. 11. Προτρέπει
- Αθλητικός Όμιλος (αρχικά) Τρόπος πληρωμής (ξεν.) - Βιτάλ
...: έγραψε την κωμωδία «Ο Άγιος Σεβαστιανός». 12. Πουλιέται

σε μικρές ποσότητες - Αυτές οι
ίδιες (ιδιωμ.). 13. Γκέμια, χαλινάρια - Οροσειρά στα όρια των
νομών Σερρών, Δράμας καιι
της Βουλγαρίας. 14. Αυτά στο...
τάγμα - Μισή... λίρα - Τομάρι γαϊδάρου (αρχ.) - Βρήκα... λίγα. 15.
Το πρώτο σκίτσο - Ταχυδρομικός
Κώδικας (αρχικά). 16. «Ο ... Της
Κυψέλης»: ταινία με τον Νίκο
Ρίζο (1968) - Το πέμπτο σκίτσο.
17. Κι έτσι οι γλάροι - Τίτλος ποιητικής συλλογής του Γιάννη Ρίτσου. 18. Ρωσικό όχημα που το
σέρνουν τρία άλογα - Ανίερο, βέβηλο. 19. Ποιητικό άλογο - Άγιος
που τιμάται στις 18 Ιανουαρίου.

ΚΑΝΟΝΕΣ: Στόχος του παιχνιδιού
είναι να συμπληρωθούν τα κενά
τετραγωνίδια με έναν αριθμό,
έτσι ώστε σε κάθε τετράγωνο,
αλλά και σε κάθε οριζόντια και σε
κάθε κάθετη στήλη οι αριθμοί να
εμφανίζονται μόνο μία φορά.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Οι λύσεις
βρίσκονται διά της εις άτοπον
απαγωγής. Με άλλα λόγια,
αναζητάτε που ΔΕΝ μπορεί να
βρίσκεται ένας αριθμός, με την
προοπτική να βρείτε τη μία και μόνη
θέση όπου μπορεί να είναι. Μη
μαντεύετε! Συμπληρώνετε μόνον
όταν σίγουρα έχετε βρει τη θέση. Οι
υποθέσεις όχι μόνο δεν βοηθούν,
αλλά μπορεί να καταστρέψουν όλο
το παζλ! Αρχίστε αναζητώντας στις
οριζόντιες ή στις κάθετες στήλες
παρακείμενων τετραγώνων δύο
ίδιους αριθμούς.
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Πρόγραμμα παραστάσεων
3/6 Beytna: Τέσσερις χορογράφοι και τέσσερις μουσικοί από
τον Λίβανο, την Ιαπωνία, την Παλαιστίνη, το Βέλγιο και το Τόγκο
συμπράττουν επί σκηνής γύρω από ένα φαγοπότι. Ιδέα/χορογραφία:
Omar Rajeh.
5/6 Animale: Επί σκηνής μία τρομακτικά αδιάφορη φύση, φτιαγμένη
από ενέργεια και αντιπαράθεση, η οποία υπάρχει χωρίς να
υπόσχεται τίποτα. Χορογραφία: Francesca Foscarini
6/6 LANDSCAPE: Η Έλενα Αντωνίου υπερεκθέτει το θηλυκό
σώμα με απόλαυση και εξαντλεί το όριο της θεαματικότητας
προσκαλώντας με επιτήδευση το βλέμμα των θεατών. Ιδέα/
χορογραφία/ερμηνεία: Έλενα Αντωνίου.

Το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού στο Θέατρο Ριάλτο
Επιστρέφει στο
Θέατρο Ριάλτο
στις 3 – 24
Ιουνίου 2022
μετά τη δίχρονη,
αναγκαστική
παύση του

Το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού, που έχει
καθιερωθεί ως η σημαντικότερη και μεγαλύτερη διοργάνωση σύγχρονου χορού στην Κύπρο,
επιστρέφει στο Θέατρο Ριάλτο μετά τη δίχρονη,
αναγκαστική παύση εξαιτίας της πανδημίας της
Covid-19. Οι φίλοι του σύγχρονου χορού θα
έχουν και πάλι την ευκαιρία να απολαύσουν ενδιαφέρουσες παραστάσεις, στις οποίες αποτυπώνονται σχολές, τάσεις και ρεύματα του σύγχρονου
χορού, στήνοντας γέφυρες ανάμεσα στην Κύπρο
και την παγκόσμια χορογραφική δημιουργία.
Οι παραστάσεις αναδεικνύουν σύγχρονα ζητήματα αλλά και προτάσεις σημαντικών χορογράφων σε μια ευρεία θεματική που εστιάζει σε
κοινωνικά, πολιτικά ή υπαρξιακά ζητήματα. Ιδιαίτερη θεματική στη φετινή διοργάνωση αποτελεί η διαφορετικότητα όπως αποτυπώνεται στην

ταυτότητα των χορευτών, ανάλογα και με τις χώρες καταγωγής τους.
Η θεματική αυτή αναδεικνύεται ιδιαίτερα
στο διεθνές πρότζεκτ Portraits in Otherness
με εμπνευστές τους Akram Khan και Farooq
Chaudhry, το οποίο προωθεί καλλιτέχνες με ποικίλες ταυτότητες, το έργο των οποίων «χορεύει»
ανάμεσα στα σύνορα των κόσμων.
Στα σύνορα των κόσμων κινείται και η εναρκτήρια παράσταση με τίτλο Beytna, στην οποία
συμπράττουν χορογράφοι από 5 διαφορετικές
χώρες και συντελείται γύρω από ένα τραπέζι
-φαγοπότι- στο οποίο είναι καλεσμένοι και οι θεατές!
Το φεστιβάλ περιλαμβάνει φέτος Εργαστήρια
από τους διακεκριμένους χορογράφους του προγράμματος Portratits in Otherness Joy Alpuerto

και στις 18 Απριλίου 2022, αντίστοιχα, περιγράφοντας τις ενέργειες που αναλήφθηκαν για τη συνέχιση του διαλόγου για την υπόθεση αυτή. Η Σύνοδος ξεκίνησε στο Παρίσι στις 18 Μαΐου και θα
ολοκληρωθεί σήμερα, 20 Μαΐου 2022.
Υπενθυμίζεται ότι με άρθρα τους τους προηγούμενους μήνες,
βρετανικές και αμερικανικές εφημερίδες τάχθηκαν υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών στην Ελλάδα.

Το Cultural Crossroads Festival
στη Λεμεσό τον Ιούλιο
Σημαντικό μουσικό γεγονός για την Κύπρο αποτελεί η εβδομάδα
Cultural Crossroads Festival που θα γίνει στις 9-16 Ιουλίου στη Λεμεσό. Πρόκειται για μια μοναδική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ για την
κλασική μουσική που οργανώνεται για μια βδομάδα από τη Διεθνή
Ακαδημία Κλασικής Μουσικής, με τη στήριξη του Δήμου Λεμεσού. Σ’
αυτή θα διδάξουν διεθνούς φήμης καθηγητές της κλασικής μουσικής
και θα συμμετέχουν νέοι καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο με πάθος για
να μάθουν τα μυστικά της κλασικής μουσικής. Συγκεκριμένα, θα είναι
μια εβδομάδα εντατικών μαθημάτων & μουσικής εκπαίδευσης για βιολί, βιόλα, τσέλο και πιάνο. Το Cultural Crossroads Festival στοχεύει να
φέρει κοντά νέους και ενθουσιώδεις ανθρώπους που ενδιαφέρονται
για την κλασική μουσική και να διδαχθούν από αξιόλογους επαγγελ-

Είσοδος: €8 (€30 για όλες τις παραστάσεις)
Δωρεάν για μαθητές, φοιτητές, στρατιώτες, συνταξιούχους
και επαγγελματίες χορού.
Θέατρο Ριάλτο, 3 – 24 Ιουνίου 2022, ώρα 20.30
E-ticket: www.rialto.com.cy, Rialto App

Πρόσκληση συμμετοχής
στο φεστιβάλ Make Music
Cyprus 2022

Στη Σύνοδο της UNESCO στο Παρίσι
«πήγαν» τα Γλυπτά του Παρθενώνα
Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στην 23η σύνοδο της
Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την Προώθηση της
Επιστροφής των Πολιτιστικών Αγαθών στις Χώρες Προέλευσης ή
την Αποκατάστασή τους σε περίπτωση Παράνομης Ιδιοποίησης
(ICPRCP) είναι και τα Γλυπτά του Παρθενώνα, όπου, σύμφωνα με
την ανακοίνωση της ατζέντας του διεθνούς οργανισμού, το Ηνωμένο Βασίλειο ενημέρωσε την UNESCO για την πρότασή του να
οργανώσει συνάντηση μεταξύ της Ελληνίδας Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη και του Βρετανού Υπουργού Πολιτισμού,
Όλιβερ Ντάουντεν, κάτι που η ελληνική πλευρά έκανε αποδεκτή.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της UNESCO, το Ηνωμένο
Βασίλειο και η Ελλάδα απάντησαν στη Γραμματεία στις 8 Απριλίου

και Dickson Mbi. Τα εργαστήρια αποτείνονται
σε επαγγελματίες ή σπουδαστές χορού και θα
πραγματοποιηθούν στις 25 Ιουνίου στο Θέατρο
Ριάλτο.
Το πρόγραμμα των παραστάσεων ξεκινά με το
Beytna, όπου τέσσερις χορογράφοι και τέσσερις
μουσικοί από τον Λίβανο, την Ιαπωνία, την Παλαιστίνη, το Βέλγιο και το Τόγκο συμπράττουν
επί σκηνής γύρω από ένα φαγοπότι. Προέρχονται από διαφορετικές ηπείρους, χώρες και πολιτισμούς. Αυτό που τους ενώνει είναι το επάγγελμά τους.

ματίες, με διεθνή καριέρα. Η εκδήλωση θα αρχίσει με ένα κονσέρτο
από τους επαγγελματίες εκπαιδευτές στη Λεμεσό, ενώ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα γίνουν μικρότερα κονσέρτα με τη συμμετοχή
των εκπαιδευομένων. Η τελική εκδήλωση με τη λήξη των μαθημάτων
θα γίνει με ένα κονσέρτο στη Λεμεσό.
Επικοινωνία: 96301300 ή στην ιστοσελίδα www.culturalcrossroads.eu

Το διεθνές μουσικό φεστιβάλ Make Music Cyprus
διοργανώνεται την Τρίτη, 21 Ιουνίου, από τις 17:00
μέχρι τα μεσάνυχτα σε διάφορα σημεία στην καρδιά της Λευκωσίας, για 4η συνεχή χρονιά από τον
Μη-Κερδοσκοπικό Οργανισμό Make Music
Cyprus. Περισσότερες
από 1.000 πόλεις και
120 χώρες ενώνονται
στον μεγαλύτερο διεθνή μουσικό εορτασμό, τη μεγαλύτερη
ημέρα του χρόνου. Το
φεστιβάλ Make Music
Cyprus προσκαλεί επαγγελματίες και ερασιτέχνες
μουσικούς, σπουδαστές και λάτρεις της μουσικής,
ανεξαρτήτως επιπέδου, ηλικίας, φύλου, εθνικότητας και μουσικού είδους. Προσκαλεί επίσης χορωδίες, ορχήστρες, μπάντες, μουσικά σύνολα, ωδεία
και μουσικές σχολές. Σε αντίθεση με ένα παραδοσιακό μουσικό φεστιβάλ, το Make Music Cyprus
παρουσιάζει μουσική και μουσικούς όλων των πεποιθήσεων, επιπέδων και δεξιοτήτων και μουσικές
δραστηριότητες, δωρεάν και ανοιχτές προς το κοινό
σε υπαίθριους χώρους στην καρδιά της Λευκωσίας.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα βρουν διαθέσιμες τις αιτήσεις σε αυτό τον σύνδεσμο: https://
makemusiccyprus.org/sign-up/perform ή στο τηλέφωνο 97-839385 (Άντρια Νικοδήμου). Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 70000216

κόσμος των ΣΠΟΡ

Πλήρης αθλητική ενημέρωση
από την Κύπρο και τον κόσμο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2022

ΝΒΑ

ΑΕΛ

ΑΕΚ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Επίδειξη δύναμης
από τους Γουόριορς ΣΕΛ. 20

Ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της
και βλέπει το νέο πρωτάθλημα ΣΕΛ. 23

Θα πάει στη Λεμεσό με μοναδικό στόχο
να πάρει τους τρεις βαθμούς ΣΕΛ. 23

Από τα δικά της πόδια εξαρτάται αν θα
εξασφαλίσει θέση στην Ευρώπη ΣΕΛ. 22

Α΄ΟΜΙΛΟΣ
1 ΑΠΟΛΛΩΝ

31

58

2 ΑΠΟΕΛ

31

52

3 ΑΕΚ

31

51

4 ΑΝΟΡΘΩΣΗ

31

49

5 ΑΡΗΣ

31

47

6 ΠΑΦΟΣ F.C.

31

43

1 ΟΜΟΝΟΙΑ

31

49

2 ΑΕΛ

31

44

3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 31

39

4 ΔΟΞΑ

31

31

5 ΕΘΝΙΚΟΣ

31

23

6 ΠΑΕΕΚ

31

16

ΠΡΟΒΑ ΤΖΕΝΕΡΑΛΕ

πριν από τον αγώνα της χρονιάς
Η Ομόνοια αντιμετωπίζει σήμερα τον Ολυμπιακό στο τελευταίο της παιχνίδι στο πρωτάθλημα, αλλά το μυαλό της
είναι στον τελικό του Κυπέλλου την ερχόμενη Τετάρτη. ΣΕΛ. 22

Β΄ΟΜΙΛΟΣ

Σήμερα, 20 Μαΐου 2022
19:00 Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ
19:00 Εθνικός - ΑΕΛ
Σάββατο, 21 Μαΐου 2022
18:00 Δόξα - ΠΑΕΕΚ
19:00 Ανόρθωση - Άρης
Κυριακή, 22 Μαΐου 2022
19:00 Απόλλων - ΑΕΚ
19:00 Πάφος F.C. - ΑΠΟΕΛ

Πρώτα η φιέστα
Στον Απόλλωνα προέχει η
γιορτή για την κατάκτηση
του τίτλου. Οποιοδήποτε άλλο
θέμα, κυρίως για προγραμματισμό της νέας περιόδου,
θα ξεκινήσει να συζητείται
από τη Δευτέρα. ΣΕΛ. 23

Όλα για όλα
Την Κυριακή το ΑΠΟΕΛ
θέλει το τρίποντο που θα
το διατηρήσει στη 2η θέση
της βαθμολογίας και τη
συμμετοχή στο Τσάμπιονς
Λιγκ. ΣΕΛ. 22
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ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Σαρωτικοί οι Γουόριορς!
Συνέτριψαν με 112-87 τους Μάβερικς και έκαναν το 1-0 στη σειρά

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

Δίνει και Ντεπάι
για Λεβαντόφσκι
Τρόπους για να διευκολύνουν την προσπάθεια απόκτησης του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι από την Μπάγερν Μονάχου
αναζητούν στην Μπαρτσελόνα.
Έτσι, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας «Mundo
Deportivo», οι ιθύνοντες της καταλανικής ομάδας έχουν στο μυαλό τους να
προτείνουν στην πρωταθλήτρια Γερμανίας εκτός από χρήματα για τη μεταγραφή του Πολωνού διεθνούς επιθετικού και την παραχώρηση του Μέμφις
Ντεπάι!
Οι «μπλαουγκράνα» εκτιμούν πως
με την κίνηση αυτή θα είναι περισσότερο δελεαστική μια πρόταση στην
Μπάγερν για τον «Λέβα», αλλά και ότι
θα κατάφερναν με τον τρόπο αυτό να
εξοικονομούσαν αρκετά χρήματα από
την πρόταση που θα καταθέσουν.
Ο Ντεπάι να θυμίσουμε ότι φέτος πέτυχε 13 γκολ με την Μπάρτσα, ωστόσο
δεν είναι ένας παίκτης που θεωρείται
ότι η θέση του είναι κατοχυρωμένη στο
ρόστερ της νέας σεζόν. Ο Ολλανδός επιθετικός αγωνίστηκε στο παρελθόν σε
Αϊντχόφεν, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και
Λιόν.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Φινάλε με νίκη

Η πρωταθλήτρια Ισπανίας, Ρεάλ Μαδρίτης, υποδέχεται απόψε στις 22:00
την Μπέτις στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», στο πλαίσιο της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της Λα Λίγκα.
Η «βασίλισσα» θα επιδιώξει να ολοκληρώσει με νίκη τη φετινή της παρουσία στο πρωτάθλημα Ισπανίας μπροστά
στο κοινό της.
Όσον αφορά την Μπέτις, από την
άλλη πλευρά, έχει ήδη εξασφαλίσει την
παρουσία της στο Γιουρόπα Λιγκ.
Στον άλλο αποψινό αγώνα, επίσης
στις 22:00, η Ράγιο Βαγεκάνο θα φιλοξενήσει τη Λεβάντε. Οι γηπεδούχοι είναι βαθμολογικά αδιάφοροι, όπως και η
Λεβάντε, η οποία ήδη έχει υποβιβαστεί.

ΙΤΑΛΙΑ

Για το γόητρο

Με την αναμέτρηση μεταξύ της Τορίνο και της Ρόμα ανοίγει απόψε στις
21:15 η αυλαία της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της Σέριε Α. Ζητούμενο
και για τις δύο ομάδες είναι το γόητρο.
Οι «τζιαλορόσι» έχουν μείνει εκτός
ευρωπαϊκών διοργανώσεων μέσω του
πρωταθλήματος και πλέον μοναδική
διέξοδός τους αποτελεί η κατάκτηση
του Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ. Οι «ταύροι» είναι βαθμολογικά αδιάφοροι.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς περιόρισαν
τον Λούκα Ντόντσιτς στους 20 πόντους –το
χαμηλότερο νούμερό του στα φετινά πλέι
οφς– και με τους Κάρι και Τόμπσον να παίρνουν μπροστά στο δεύτερο ημίχρονο, ισοπέδωσαν με 112-87 τους Μάβερικς στο Σαν
Φρανσίσκο, στο πρώτο παιχνίδι των τελικών
της δυτικής περιφέρειας του ΝΒΑ.
Ο Λούκα Ντόντσιτς λοιπόν, βρήκε τον
μπελά του και περιορίστηκε κυρίως από τον
Άντριου Γουίγκινς, που τον κράτησε στους 20
με 6/18 σουτ (3/10 τρίποντα), ενώ μοίρασε
μόλις τέσσερις ασίστ για επτά λάθη. Συγκεκριμένα, ο παίκτης των γηπεδούχων κυνήγησε
τον Σλοβένο αστέρα της ομάδας του Ντάλας
σχεδόν σε ολόκληρο το γήπεδο, πιέζοντας
κάθε κατοχή του για να του κάνει τη ζωή δύσκολη. Ο Άντριου Γουίγκινς το πέτυχε σε μεγάλο βαθμό, καθώς ο Ντόντσιτς έμεινε μακριά
από τον καλό του εαυτό.
Ο Στεφ Κάρι από την άλλη πλευρά ήταν ο
κορυφαίος για την ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ
και πέτυχε 21 πόντους.
Παράλληλα, ο αστέρας των Γουόριορς μάζεψε 12 ριμπάουντ, τα περισσότερα από κάθε
άλλον στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, ο Γουίγκινς βοήθησε και στο επιθετικό κομμάτι τους
Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, καθώς ακολούθησε
μετά τον Στεφ Κάρι με 19 πόντους. Άλλους
τόσους πόντους έβαλε κι ο Τζόρνταν Πουλ για
τους νικητές.
Ο Κλέι Τόμπσον, όμως, έκανε τη διαφορά
στο δεύτερο μέρος για την ομάδα του, διάστημα στο οποίο πέτυχε και τους 15 πόντους του.
Ο Τόμπσον βοήθησε τους Γουόριορς να ξεφύ-

γουν για τα καλά από το +9 του ημιχρόνου και
να κερδίσουν εύκολα το παιχνίδι.
O Στεφ Κάρι ξεκίνησε με δύο τρίποντα το
δεύτερο ημίχρονο για το αρχικό 10-2 στο
σκορ. Στη συνέχεια ανέλαβε δράση κι ο Τόμπσον κι η δουλειά έγινε πολύ εύκολη για
τους Γουόριορς που πέτυχαν τη 13η νίκη τους
σε ισάριθμα παιχνίδια πρεμιέρας στα πλέι οφς
του ΝΒΑ.
Η άμυνα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς
κράτησε χαμηλά και τον Τζέιλεν Μπράνσον, ο
οποίος έμεινε στους 14 πόντους με 0/5 τρίποντα. Οι Ντάλας Μάβερικς συνολικά αξίζει να
σημειωθεί ότι έχουν μόλις 23% από τη γραμμή των 7,25 μέτρων (11/48).

Μόνο ο Σπένσερ Ντινγουίντι κινήθηκε πιο
αποτελεσματικά για την ομάδα του Ντάλας,
βάζοντας 17 πόντους σε 24 λεπτά. Χωρίς τον
Λούκα Ντόντσιτς στα καλύτερά του όμως δεν
μπορούσαν οι Ντάλας Μάβερικς να κάνουν
κάτι παραπάνω.
Έτσι, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έκαναν
εξαιρετικό ξεκίνημα στους τελικούς της δυτικής περιφέρειας του ΝΒΑ. Από την άλλη
πλευρά, οι Ντάλας Μάβερικς καλούνται να
αντιδράσουν στο επόμενο παιχνίδι, το οποίο
είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί ξημερώματα Σαββάτου (21/05, 04:00 ώρα Κύπρου)
στο Σαν Φρανσίσκο, έδρα των Γκόλντεν Στέιτ
Γουόριορς.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΓΚΑΜΠΟΝ

Δεν θα κινηθεί για Ντε Γιονγκ

«Αντίο» από τον Ομπαμεγιάνγκ

Δεν θα κινηθεί για τον Φρένκι Ντε Γιονγκ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Οι «κόκκινοι διάβολοι» ενημέρωσαν την Μπαρτσελόνα πως
αποσύρουν το ενδιαφέρον τους για τον Ολλανδό μέσο, αφού δεν
μπορούν να ικανοποιήσουν τις οικονομικές απαιτήσεις των Καταλανών για τον ποδοσφαιριστή.
Συγκεκριμένα, η Μπαρτσελόνα είχε ξοδέψει
80 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον
Ντε Γιονγκ από τον Άγιαξ προ τριετίας, ωστόσο πλέον ζητάνε ένα ποσό στα 60 εκατομμύρια
ευρώ και άνω για να τον παραχωρήσουν, έτσι
ώστε να καλύψουν σε μεγάλο μέρος τα χρήματα που
είχαν δώσει.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το τελευταίο διάστημα έχει κάνει μεγάλα ανοίγματα, κάτι που σημαίνει πως δεν μπορεί να δώσει πάλι
ένα... τσουβάλι λεφτά για ποδοσφαιριστές τη νέα σεζόν.

Την απόφασή του να μην αγωνιστεί ξανά με την εθνική ομάδα της
Γκαμπόν έκανε γνωστή ο διεθνής επιθετικός της Μπαρτσελόνα, ΠιέρΕμερίκ Ομπαμεγιάνγκ. Συγκεκριμένα, ο Γκαμπονέζος επιθετικός της
ομάδας της Βαρκελώνης κοινοποίησε την απόφασή
του στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της πατρίδας
του, που με τη σειρά της την έκανε γνωστή στα
ΜΜΕ και στους φιλάθλους.
Ο 32χρονος Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ να
σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα έχει 72 συμμετοχές
με την εθνική ομάδα της Γκαμπόν, πετυχαίνοντας
30 γκολ. Παράλληλα, ο Γκαμπονέζος επιθετικός είναι
ο σκόρερ με τα περισσότερα τέρματα στην ιστορία της Εθνικής. Το
2015 ο Πιέρ - Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ είχε αναδειχθεί κορυφαίος παίκτης στην Αφρική. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Μίλαν, Ντιζόν,
Λιλ, Μονακό, Σεντ Ετιέν, Μπορούσια Ντόρτμουντ και Άρσεναλ.

Ιστορικές στιγμές για την Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Η κατάκτηση του Γιουρόπα Λιγκ από την
Άιντραχτ είναι μία ιστορική στιγμή για πολλούς λόγους.
Οι Γερμανοί πανηγύρισαν το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους, στον τρίτο
τελικό και επιστρέφουν στη διοργάνωση όπου
διεκδίκησαν το πρώτο ευρωπαϊκό!
Η κατάκτηση του Γιουρόπα Λιγκ στέλνει
την Άιντραχτ στους ομίλους του Τσάμπιονς
Λιγκ. Πρόκειται για μία διοργάνωση στην
οποία η ομάδα της Φρανκφούρτης αγωνίστηκε για τελευταία φορά τη σεζόν 1959-1960,
όταν ακόμα ήταν το νεοσύστατο Κύπελλο
Πρωταθλητριών!
Μάλιστα, εκείνη τη σεζόν έφτασε μέχρι τον
τελικό χάρη σε δύο νίκες επί της Ρέιντζερς
και ηττήθηκε με το 3-7 από τη Ρεάλ στο «Χάμπντεν Παρκ» της Γλασκώβης!
Χρειάστηκε να περάσουν 62 χρόνια για
να βρεθεί ξανά στην κορυφαία διασυλλογική

διοργάνωση, έστω και διά της τεθλασμένης.
Αυτή η χρονική απόσταση μεταξύ των δύο
συμμετοχών είναι και η μεγαλύτερη στην ιστορία της διοργάνωσης.
Η Άιντραχτ θα βρεθεί στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας ως κάτοχος του Γιουρόπα Λιγκ,
μαζί με Ρεάλ, Μπάγερν, Παρί, Πόρτο, τον πρωταθλητή Ιταλίας και τον πρωταθλητή Αγγλίας.
Από εκεί και πέρα, το εντυπωσιακό για τους
«αετούς» της Φρανκφούρτης είναι πως έφτασαν στην κατάκτηση του Γιουρόπα Λιγκ φέτος
χωρίς να έχουν γνωρίσει ούτε μία ήττα σε όλη
τη διάρκεια της φετινής διαδρομής τους.
Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης έγινε έτσι μόλις
η τρίτη ομάδα που κατακτά αήττητη το τρόπαιο του Γιουρόπα Λιγκ, έχοντας αρχίσει τη
διαδρομή της στη διοργάνωση από τη φάση
των ομίλων (ήταν μαζί της και ο Ολυμπιακός),
μετά από την Τσέλσι το 2018-19 και τη Βιγιαρεάλ το 2020-21.

ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Στη Λεμεσό τα φετινά «Μάτσεια»
Στο Λανίτειο θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο η διοργάνωση
Για ακόμα μία φορά η Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου
και ο Γυμναστικός Σύλλογος Πράξανδρος
Κερύνειας συνδιοργανώνουν την αθλητική
συνάντηση στίβου προς τιμήν του ήρωα της
ΕΟΚΑ Κυριάκου Μάτση.
Το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Μαΐου 2022, στο Λανίτειο Στάδιο Λεμεσού, θα
πραγματοποιηθεί το Παγκύπριο Εαρινό
Πρωτάθλημα, στο οποίο από το 1961 έχει
προστεθεί και η επωνυμία «Μάτσεια».
Η φετινή διοργάνωση θα είναι η 60ή, καθώς το 2020 δεν διεξήχθη εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.
Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 60 χρόνων από την πρώτη διοργάνωση «Τα Μάτσεια», το 1961, ο πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου Πράξανδρος, Κρίτωνας
Γεωργιάδης, αναφέρει πως αποτελεί τεράστια τιμή για το σύλλογό του και ολόκληρη την επαρχία Κερύνειας η διεξαγωγή της
συγκεκριμένης διοργάνωσης. «Για μας είναι
η πιο σοβαρή αθλητική εκδήλωση που διοργανώνει ο Πράξανδρος. Από πολύ παλιά η
διοργάνωση αυτή αποτελούσε μεγάλη γιορτή για τους Κερυνειώτες, καθώς μαζεύονταν
στο στάδιο όλοι οι άρχοντες της περιοχής,
της πολιτικής, του αθλητισμού, της εκκλησίας, για να απολαύσουν τους αγώνες και δινόταν πάντα ένας πανηγυρικός χαρακτήρας.
Ως διοργάνωση, ακόμα και στην προσφυγιά,
προσέλκυε τους κορυφαίους αθλητές και
αθλήτριές μας, αφού θεωρείτο ως η έναρξη
της χρονιάς στον ανοικτό στίβο. Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας και της πανδημίας, έχει

ατονήσει κάπως, όμως ευελπιστούμε ότι θα
επαναφέρουμε την αίγλη του παρελθόντος»,
μας είπε ανάμεσα σε άλλα ο κ. Γωργιάδης.
Τη φετινή διοργάνωση θα φιλοξενήσει
και πάλι η Λεμεσός, όπως και πέρσι, αλλά
αυτή τη φορά στο «Λανίτειο Στάδιο». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Γυμναστικοί
Σύλλογοι – μέλη της ΚΟΕΑΣ, με απεριόριστο αριθμό αθλητών και αθλητριών σε κάθε
αγώνισμα, φτάνει να πληρούν συγκεκριμένα όρια.
Τα όρια τέθηκαν εξαιτίας του ότι το Λανίτειο διαθέτει μόνο έξι διαδρόμους για τα
δρομικά αγωνίσματα, αλλά και για να μην
υπάρχουν υπερβολικές συμμετοχές με τεράστια απόκλιση από την καλύτερη επίδοση

κάθε αγωνίσματος.
Στη διοργάνωση αναμένεται να λάβουν
μέρος και αρκετοί πρωταθλητές και πρωταθλήτριές μας, οι οποίοι προετοιμάζονται
και τις καλοκαιρινές τους υποχρεώσεις, θέλοντας να βάλουν αγώνες στα πόδια τους.
Από τα «60ά Μάτσεια», όπως είναι λογικό,
θα απουσιάσουν οι 17 εκπρόσωποί μας στην
Παγκόσμια Γυμνασιάδα.
Σύμφωνα με την προκήρυξη της ΚΟΕΑΣ,
κάθε αθλητής και αθλήτρια, για να λάβει
μέρος στη διοργάνωση θα πρέπει να προσκομίσει στη γραμματεία το Δελτίο Υγείας
του ΚΟΑ, το πιστοποιητικό της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας «I Run Clean» και ό,τι χρειάζεται για την πανδημία του κορονοϊού.

ΑΕΚ-Κεραυνός: Τρίτο ραντεβού

«CHARITY IDOLS CYPRUS»

Τα αντικείμενα της...
βδομάδας
Αυτή την εβδομάδα οι φιλανθρωπικές
δημοπρασίες στη διαδικτυακή πλατφόρμα
του Charity Idols συνεχίζουν να στηρίζουν
6χρονο που πάσχει από σοβαρής μορφής
αναιμία και πρέπει να μεταβεί στην Γερμανία για μεταμόσχευση μυελού των οστών. Τα
αντικείμενα των δημοπρασιών είναι:
1. Ερνέστ Ασάντε Ομόνοια - Φανέλα Europa
League / υπογεγραμμένη και φορεμένη τη σεζόν 2020-21.
2. Ιωακείμ Τούμπας ΑΕΚ - Επίσημη φανέλα τερματοφύλακα υπογεγραμμένη. Σεζόν
2021/22.
3. Apollon Ladies - Φανέλα φορεμένη από την
Thordis Sigfusdottir και υπογεγγραμμένη από
όλο το ρόστερ των νταμπλούχων 2022.
4. ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου φορεμένη και υπογεγραμμένη από όλο το ρόστερ - Ροζ φανέλα
συλλεκτική - Σεζόν 2021/22 - Πρωταθλητές
Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ και άνοδος στη
Γ’ Κατηγορία.
5. Ευθύμιος Αναστασιάδης Καρμιώτισσα - Φανέλα φορεμένη στην Α’ Κατηγορία τη σεζόν
2020/21.
6. Παναγιώτης Λεμέσιος Αγία Νάπα - Φανέλα
Β Κατηγορίας σεζόν 2020-2021.
Διεκδικήστε μέχρι το βράδυ της επόμενης
Δευτέρας (23 Μαΐου 2022) στον ακόλουθο
σύνδεσμο: https://www.charityidols.com/

Πράξη τρίτη στην τελική φάση του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Βasket League, με την ΑΕΚ
και τον Κεραυνό να μετρούν από μία νίκη
στους προηγούμενους αγώνες της σειράς. Το
τρίτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί απόψε, 20
Μαΐου, στο «Κίτιον», έδρα της ΑΕΚ, και θα αρχίσει στις 19:30.
Οι «κιτρινοπράσινοι» είχαν επικρατήσει
στον πρώτο αγώνα που έγινε στο «σπίτι» τους
με 71-63 και θέλουν να πάρουν κι αυτή τη
φορά το ροζ φύλλο για να πάρουν «κεφάλι»
στη σειρά και να κρατήσουν το πλεονέκτημα
της έδρας.
Από την άλλη, οι «ερυθροκίτρινοι» μετά τη νίκη με 83-55
στο στάδιο «Κώστας Παπαέλληνας» θα επιχειρήσουν
να κάνουν το μπρέικ και
να πάρουν αυτοί το προβάδισμα για κατάκτηση
του φετινού τίτλου.
Ο αγώνας αναμένεται με

πολύ μεγάλη αγωνία, αφού η ομάδα που θα
πάρει τη νίκη θα βρεθεί ένα βήμα πριν την
κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θυμίζουμε
ότι νικήτρια θα είναι η ομάδα που θα φτάσει
πρώτη στις τρεις νίκες.
Η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα της έδρας και
θέλει να το αξιοποιήσει και αναμένεται να
έχει αρκετό κόσμο στο πλευρό της και στον
σημερινό αγώνα.
Ο Κεραυνός για να έχει ελπίδες για κατάκτηση του τροπαίου χρειάζεται απαραίτητα
νίκη στο «Κίτιον» για να μπορέσει να μεταφέρει τη σειρά στον Στρόβολο και να
πανηγυρίσει τον τίτλο μπροστά
στον κόσμο του. Αναμφίβολα,
πρόκειται για δύο πολύ καλές
ομάδες, οι οποίες έχουν ως
στόχο τον τίτλο και η αποψινή αναμέτρηση αναμένεται
με αγωνία. Η αναμέτρηση θα
μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη
Cytavision.
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tv agenda
Cytavision Sports1HD (κανάλι 201)
18:20 Ώρα για μπάλα: Εκπομπή (Ζ)
19:00 Πρωτάθλημα Cyta: Εθνικός Άχνας - ΑΕΛ (Ζ)
Cytavision Sports3HD (κανάλι 203)
21:15 Premier League Magic: Εκπομπή (Ζ)
Cytavision Sports4HD (κανάλι 204)
19:30 Καλαθόσφαιρα (ΟΠΑΠ Basket League): ΑΕΚ - Κεραυνός (Ζ)
Cytavision Sports5HD (κανάλι 205)
15:30 Τένις (ATP 250): Λιόν/ Ημιτελικός (Ζ)
17:30 Τένις (ATP 250): Λιόν/ Ημιτελικός (Ζ)
21:45 Ιταλικό πρωτάθλημα: Τορίνο - Ρόμα (Ζ)
Cytavision Sports6HD (κανάλι 206)
21:00 Παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι (Πορτογαλία): 2η ειδική διαδρομή (Ζ)
04:00 NBA: Γκόλτεν Στέιτ Γουόριορς - Ντάλας Μάβερικς (Ζ)
Cytavision Sports7HD (κανάλι 207)
12:00 Αγώνες πυγμαχίας (ONE 157): Petchmorakot - Vienot (Ζ)
21:00 Ιππόδρομος: Χωρίς Παρωπίδες/ Εκπομπή (Ζ)
Cablenet Sports 2 HD
20:30 Fonbet Betting Show: Στοιχηματική εκπομπή (Ζ)
Primetel 1
18:20 Πρωτάθλημα Cyta: Pre game (Ζ)
19:00 Πρωτάθλημα Cyta: Ομόνοια - Ολυμπιακός (Ζ)
21:00 Πρωτάθλημα Cyta: Post game (Ζ)
Primetel 2
22:00 Ισπανικό πρωτάθλημα: Ρεάλ Μαδρίτης - Μπέτις (Ζ)
Primetel 3
22:00 Ισπανικό πρωτάθλημα: Ράγιο Βαγιεκάνο - Λεβάντε (Ζ)
Novasports Prime
13:00 EuroLeague Final Four 2022: Συνέντευξη Τύπου (Ζ)
18:00 Playmakers Final Four 2022: Εκπομπή (Ζ)
Novasports Start
14:00 Τένις (WTA 250): Μαρόκο/ Ημιτελικός (Ζ)
16:00 Τένις (WTA 250): Μαρόκο/ Ημιτελικός (Ζ)
Novasports4HD
16.00 EuroLeague Adidas Next Generation Tournament (Τελική
φάση): Next Generation Select Team - Ερυθρός Αστέρας (Ζ)
21:45 Καλαθόσφαιρα Ιταλικό πρωτάθλημα (Play Off Θέσεις 1-8):
Σάσαρι - Μπρέσια (Ζ)
Novasports5HD
21:00 Τουρνουά γκολφ PGA Championship: 2η ημέρα (Ζ)
Novasports6HD
16:30 Τένις (WTA 250): Στρασβούργο/ Ημιτελικός (Ζ)
18:30 Τένις (WTA 250): Στρασβούργο/ Ημιτελικός (Ζ)

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Ξεκινά σήμερα το Final 4
Κυπέλλου Γυναικών
Οι δύο ημιτελικοί του Final-4 του
Κυπέλλου χειροσφαίρισης ΟΠΑΠ Γυναικών θα διεξαχθούν σήμερα.
Στην ημιτελική φάση συμμετέχουν
η κάτοχος του τροπαίου ΑΣ Λατσιά, η
προπέρσινη φιναλίστ ΑΟ Αραδίππου,
η πρωταθλήτρια ΕΝ Αθηένου, ενώ το
καρέ συμπληρώνει ο Πανελλήνιος,
που ήταν ο τυχερός ανάμεσα στις τρεις
ομάδες που αποκλείστηκαν στα προημιτελικά (οι άλλες δύο είναι ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς και Προοδευτικός). Στον πρώτο
ημιτελικό θα αναμετρηθούν ΕΝ Αθηένου - Πανελλήνιος που ήταν ζευγάρι
και στα προημιτελικά (!), ενώ στο δεύτερο θα παίξουν ΑΟ Αραδίππου - ΑΣ
Λατσιά.
Οι δύο ημιτελικοί θα γίνουν στον
Άγιο Δομέτιο και θα αρχίσουν στις
18:00 και 20:00, αντίστοιχα.

Πολυμελής κυπριακή αποστολή στην Κρήτη
«Μετακόμιση» της κυπριακής σκοποβολής
στα Χανιά έχουμε αυτές τις μέρες, προκειμένου οι διεθνείς σκοπευτές να συμμετάσχουν
και να παρακολουθήσουν τους Πανελλήνιους Αγώνες για το «Κύπελλο Μάχης της
Κρήτης», που διεξάγονται στο εθνικό σκοπευτήριο Χανίων από χθες Παρασκευή μέχρι
και την Κυριακή 22 Μαΐου.
Η ΣΚΟΚ συμμετέχει στους αγώνες με
επταμελή αποστολή, την οποία συνοδεύει η
λειτουργός της Ομοσπονδίας, Δώρα Κυριάκου, και σ’ αυτή συμμετέχουν έφηβοι σκοπευτές του σκητ και του τραπ, καθώς και η
νεάνιδα Χαρά Μελή. Την ομάδα του σκητ
στελεχώνουν οι έφηβοι Δημήτρης Χριστοφή,

Κυριάκος Μιχαήλ και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ενώ οι νεαροί Παναγιώτης Θεοδοσίου, Ηλίας Αηλιώτης και Γιώργος Αναστασίου αποτελούν την ομάδα τραπ. Στους αγώνες
συμμετέχει επίσης και 12μελής αποστολή
της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λευκωσίας, με
επικεφαλής τον πρόεδρο του σωματείου
Λουκά Ψημολοφίτη, μέσα στα πλαίσια του πρωτοκόλλου της αδελφοποίησης της ΣΚΟΛΕΥ με τον
διοργανωτή Σκοπευτικό Σύλλογο «Ο ΒΑΡΔΑΣ» Χανίων.
Στην αποστολή συμμετέχουν
οι αθλητές του τραπ Άδωνις
Μυλωνάς, Σάββας Παρέλλης,

Χαράλαμπος Νεοφύτου, Φρίξος Ορθοδόξου,
Χριστάκης Χρυσάνθου, Ξάνθος Χριστοδούλου και Γεωργία Κωνσταντινίδου, καθώς και
ο σκητέρ Χάρης Αντωνιάδης. Η αποστολή
της ΣΚΟΛΕΥ περιλαμβάνει επίσης και τρεις
διεθνείς διαιτητές, οι οποίοι κλήθηκαν από
τους διοργανωτές για να διαιτητεύσουν
τους αγώνες. Αυτοί είναι οι Σταύρος Σταυρινού, Χάρης Αντωνιάδης και Λουκάς Ξενοφώντος.
Οι αγώνες είναι ανοικτής
συμμετοχής και έχουν δηλώσει συμμετοχή άλλοι 20 σκοπευτές από όλες τις σκοπευτικές οργανώσεις της Κύπρου.
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ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Οι απαιτήσεις του Λένον από τους παίκτες
Ο προπονητής της Ομόνοιας θέλει τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό
Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αυτό που
προηγήθηκε με την ΠΑΕΕΚ αλλά και ο τελικός του Κυπέλλου, ήταν τα θέματα τα οποία
σχολίασε ο προπονητής της Ομόνοιας, Νιλ
Λένον, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο
επίσημο κανάλι της Ομόνοιας.
Για το παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό:
«Παρακολούθησα τον Ολυμπιακό απέναντι
στον Εθνικό και είχε ανακατεμένη ομάδα. Περιμένω τον Ολυμπιακό να παρουσιαστεί δυνατός στον τελευταίο αγώνα. Θα είναι ένα καλό
τεστ για την ομάδα ενόψει τελικού. Έχουμε
ποδοσφαιριστές που χρειάζονται αγωνιστικά
λεπτά, που κουβαλούσαν κάποιους τραυματισμούς. Τώρα είναι σε καλή κατάσταση και θα
αγωνιστούν σε κάποιο διάστημα του αγώνα».
Για το αν οι παίκτες έχουν επιπλέον κίνητρο ενόψει τελικού, σχολίασε: «Αυτό πρέπει

να υπάρχει. Όλοι θέλουν να είναι σε καλή
αγωνιστική και φυσική κατάσταση. Και προφανώς να διεκδικήσουν θέση στην ομάδα».
Για τον αγώνα με την ΠΑΕΕΚ, την καλή
αγωνιστική κατάσταση της ομάδας και τα πέντε τέρματα, ρωτήθηκε εάν η ομάδα ανταποκρίνεται στη δική του φιλοσοφία. Η απάντηση
του τεχνικού της Ομόνοιας: «Το ελπίζω αυτό.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τον τρόπο που
αγωνιζόμαστε αυτή την περίοδο. Ήμουν ικανοποιημένος με την ένταση και την ποιότητα
του παιχνιδιού μας.
Ο Λοΐζου πέτυχε χατ τρικ και αυτό είναι
φανταστικό. Ο Φώτης (Παπουλής) έπαιξε
καλά, ο Μάρκο (Τσέποβιτς), το ίδιο ο Μπασιρού και ο Μιξ. Η αμυντική τετράδα μάς έδωσε τη βάση για να παίξουμε το επιθετικό στιλ
ποδοσφαίρου που θέλουμε. Ναι, βρισκόμαστε

στο σωστό σημείο, αλλά δεν παίρνουμε τίποτα
ως δεδομένο».
Ο κ. Λένον κλήθηκε για να κάνει ένα σχόλιο για τον Λοΐζου, στον οποίο έδωσε μια
μεγάλη αγκαλιά τη στιγμή που έγινε αλλαγή: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Δουλεύει πολύ σκληρά.
Είναι ένα σούπερ ταλέντο και
παίρνει την επιβράβευσή του
για όλη τη δουλειά που κάνει. Αυτό είναι το πρώτο χατ
τρικ στην καριέρα του και είναι
κάτι που θα το θυμάται για πάρα
πολύ καιρό.
Βρίσκεται στις σωστές θέσεις και τα
γκολ που σημειώνει ήταν πολύ καλά. Είναι
έτοιμος, δυνατός και του αξίζουν όλα όσα
παίρνει αυτή την περίοδο».

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Πρόβα τζενεράλε η
σημερινή αναμέτρηση
Το τελευταίο παιχνίδι στο πρωτάθλημα που θα είναι πρόβα τζενεράλε
για την Ομόνοια ενόψει του τελικού
Κυπέλλου την ερχόμενη Τετάρτη θα
διεξαχθεί σήμερα.
Στις 19:00 θ’ αντιμετωπίσει τον
Ολυμπιακό στο ΓΣΠ και ουσιαστικά θα είναι μία καλή ευκαιρία
για τον Νιλ Λένον αλλά και
τους παίκτες να προετοιμαστούν κατάλληλα για
τον αγώνα της ερχόμενης Τετάρτης.
Ο προπονητής των
«πρασίνων» είναι δεδομένο ότι θα χρησιμοποιήσει αρκετούς νεαρούς
παίκτες και θα προσπαθήσει να
ξεκουράσει ποδοσφαιριστές που θέλει να τους έχει οπωσδήποτε μαζί
του στον τελικό. Να μην ξεχνάμε ότι
ήδη δύο πολύ σημαντικοί παίκτες
(Λέτσιακς και Μάταβζ) είναι αμφίβολοι. Έτσι, σε καμία περίπτωση δεν
θέλει να χάσει κι άλλους παίκτες.
Το σημερινό παιχνίδι δεν έχει καμία
βαθμολογική σημασία για το «τριφύλλι». Απλά θα είναι μία γερή προπόνηση ενόψει του τελικού, αλλά
ο στόχος της νίκης παραμένει. Έτσι
και αλλιώς αν η ομάδα σε ακόμα
ένα παιχνίδι δείξει καλά αγωνιστικά
στοιχεία θα είναι ό,τι καλύτερο από
πλευράς ψυχολογίας.
Είναι αδύνατο να γίνει πρόβλεψη
για την ενδεκάδα που θα παρατάξει
ο Νιλ Λένον, αν και υπολογίζεται ότι
αρκετοί νεαροί θα είναι στο αρχικό
σχήμα. Πέραν των Λέτσιακς και Μάταβζ, οι υπόλοιποι παίκτες είναι στην
αποστολή για τη σημερινή αναμέτρηση. Όπως γράψαμε και πιο πάνω,
οι δύο ποδοσφαιριστές παραμένουν
αμφίβολοι για το παιχνίδι του τελικού και ουσιαστικά στην προπόνηση
της ερχόμενης Δευτέρας θα ξεκαθαρίσει κατά πόσο θα βρίσκονται στην
αποστολή.

Θα πάει στην Πάφο με μοναδικό στόχο τη νίκη

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ορισμός διαιτητών
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε χθες τους διαιτητές
των αγώνων της 10ης αγωνιστικής της
Β’ φάσης του Πρωταθλήματος Cyta που
θα γίνουν σήμερα Παρασκευή 20 Μαΐου.
19:00 Ομόνοια-Ολυμπιακός
Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
Βοηθοί: Λαζάρου Ιωάννης, Ηροδότου
Ξένια
4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
AVAR: Δημητριάδης Μάριος
19:00 Εθνικός-ΑΕΛ
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Βοηθοί: Π. Πέτρος, Χρίστου Ε. Χρίστος
4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος
VAR: Νικολάου Γιώργος
AVAR: Γεωργίου Παύλος

Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για το ΑΠΟΕΛ για το τι πρέπει να πράξει την Κυριακή στο
«Στέλιος Κυριακίδης». Πρέπει να κερδίσει για
να παραμείνει στη 2η θέση της βαθμολογίας
και να πάρει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Σε οποιοδήποτε άλλο
αποτέλεσμα υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί η
δεύτερη θέση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι
«γαλαζοκίτρινοι» όμως δεν θέλουν σε καμία
περίπτωση να φύγουν από την Πάφο με απώλειες βαθμών. Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Σωφρόνης Αυγουστή όπως όλα δείχνουν δεν θα
έχει στη διάθεσή του τον Κβιλιτάια, που ακόμα
δεν κατάφερε να προπονηθεί κανονικά. Αντί-

θετα, υπάρχει εκτίμηση ότι θα είναι έτοιμος ο
Μάγκλιτσα, έτσι θα έχει επιθετικό παίκτη στη
διάθεσή του. Υπενθυμίζουμε ότι ο Νατέλ δεν
θα είναι διαθέσιμος λόγω τιμωρίας. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι στη διάθεση του Κύπριου
τεχνικού, ο οποίος αναμένεται να προβεί σε
αλλαγές στην ενδεκάδα.

Ορθά έχουν προχωρήσει
Στο ΑΠΟΕΛ ορθά έχουν προχωρήσει στην
επόμενη ημέρα. Ορθά έχουν προχωρήσει στο
να στελεχωθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται η ομάδα για τη νέα σεζόν. Μπορεί να υπάρχει το κρίσιμο παιχνίδι της Κυριακής με την Πάφο, όπου

θα καθοριστεί αν θ’ αγωνίζεται στο Τσάμπιονς
Λιγκ ή στο Κόνφερενς Λιγκ, αλλά θα πρέπει να
γίνουν κάποια πράγματα τάχιστα.
Είτε στον έναν ευρωπαϊκό θεσμό είτε στον
άλλον αγωνιστεί, ο πρώτος επίσημος αγώνας
θα είναι 19-20 (Τσ. Λιγκ) ή 21 Ιουλίου (Κόνφερενς Λιγκ). Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς
ότι αρχές Ιουνίου λογικά θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας και θα πρέπει προς το
τέλος του ίδιου μήνα να γίνει η προετοιμασία
στο εξωτερικό. Άρα η ομάδα προγραμματισμού
θα πρέπει εντός ενός μηνός και κάτι να έχει
ολοκληρώσει τουλάχιστον με τις μεταγραφές
που θα αφορούν βασικούς παίκτες.

Ανόρθωση: Η ίδια ορίζει τη μοίρα της
Η εξασφάλιση του πολυπόθητου ευρωπαϊκού εισιτηρίου είναι στα δικά της χέρια. Ο
λόγος για την Ανόρθωση, η οποία αύριο υποδέχεται τον Άρη στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» και αν δεν χάσει, τότε θα
πετύχει το στόχο της. Η έξοδος
στην Ευρώπη είναι και το
μοναδικό πράγμα που θα
μετριάσει κάπως την κακή
φετινή χρονιά, με δεδομένο
ότι η ομάδα έμεινε μακριά
από τίτλο. Μία περίεργη
χρονιά με τα πάνω της και τα

κάτω της. Μία αγωνιστική σεζόν που περιλάμβανε την είσοδο σε όμιλο του Κόνφερενς
Λιγκ, αλλά την ίδια ώρα και την μη επίτευξη
των στόχων στις εγχώριες διοργανώσεις.
Αλίμονο αν στο τέλος της ημέρας
δεν εξασφαλιστεί το εισιτήριο για τα προκριματικά του
Κόνφερενς Λιγκ. Η αυριανή
αναμέτρηση έχει τεράστια
σημασία για την Ανόρθωση,
η οποία θα έχει στο πλευρό
της σε άλλον έναν αγώνα τον
κόσμο της.

Η προετοιμασία ολοκληρώνεται σήμερα
και ο Τιμούρ Κετσπάγια γνωρίζει εδώ και μέρες ότι θα έχει απουσίες. Συγκεκριμένα είναι
τιμωρημένοι οι Κορρέα και Νοβότνι, ενώ οι
Ρουσιάς και Εσκοβάλ δεν προπονούνται κανονικά και θα είναι εκτός αποστολής. Σε ό,τι
αφορά την ενδεκάδα, είναι δεδομένο ότι ο
Γεωργιανός τεχνικός θα προχωρήσει σε αλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα,
αφού υπάρχουν οι απουσίες, αλλά την ίδια
ώρα θέλει και ο ίδιος να αλλάξει κάποια
πράγματα που δεν του άρεσαν στο παιχνίδι
με το ΑΠΟΕΛ.

ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Η τελευταία αγγαρεία για την ΑΕΛ
Εδώ και καιρό μετρούν αντίστροφα οι άνθρωποι της ΑΕΛ, αλλά και οι φίλοι της ομάδας, για να ολοκληρωθεί μια καταστροφική
αγωνιστική χρονιά. Οι στόχοι που τέθηκαν
από το ξεκίνημα της χρονιάς δεν υλοποιήθηκαν, όπως ούτε αυτοί που οριοθετήθηκαν στην
πορεία. Σήμερα θα γίνει το τελευταίο παιχνίδι
στο πρωτάθλημα, με αντίπαλο τον Εθνικό στο
Δασάκι, το οποίο θα ξεκινήσει στις 19:00.
Η νέα αγωνιστική περίοδος έχει μόνο ένα
στόχο για τη διοίκηση. Να ετοιμαστεί ένα πολύ
δυνατό ρόστερ, το οποίο θα είναι ικανό να διεκδικήσει μέχρι τέλους και τα δύο τρόπαια.
Μπορεί κατά τη φετινή περίοδο να μην πήγαν σωστά πολλά πράγματα, ωστόσο υπάρχει
η βούληση από πλευράς Ανδρέα Σοφοκλέους,
ώστε να γίνουν αρκετές αλλαγές στο έμψυχο

δυναμικό.
Η πρώτη απόφαση που έχει ληφθεί και η
οποία αναμένεται αναμένεται να κρίνει πολλά
ενόψει της νέας περιόδου, είναι η πρόθεση της
διοίκησης να πάρει έναν προπονητή που θα
διαθέτει την ικανότητα να οδηγήσει την ομάδα
στα ψηλά στρώματα του βαθμολογικού πίνακα.
Αυτό ήταν και το σκεπτικό όταν αποφασίστηκε να προχωρήσουν οι συζητήσεις με τον
Χόρχε Σίλας. Υπό διαφορετικές συνθήκες, τα
χρήματα που ήθελε ο Πορτογάλος θα αποτελούσαν ανασταλτικό παράγοντα για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις.
Όπως τονίσαμε και πιο πάνω, η πρόθεση
της διοίκησης είναι να ανεβάσει την ομάδα σε
όλα τα επίπεδα και η απόκτηση προπονητή είναι το πρώτο βήμα.

Εξήγησε γιατί φεύγει ο Παντελίδης
«Δεν ήμουν ποτέ μου κλόουν», δήλωσε ο Ελλαδίτης προπονητής
Τους λόγους για τους οποίους δεν συνεχίστηκε η συνεργασία του με την ΑΕΛ εξήγησε χθες ο Ελλαδίτης προπονητής, Σάββας
Παντελίδης, σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις
στον «ΣΠΟΡ FM 95,0», αφήνοντας ουσιαστικά αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας της λεμεσιανής ομάδας.
«Όπως ήταν τα πράγματα, στην πρώτη
συνάντηση ήθελα να συνεχίσω. Από εκεί και
μετά φάνηκε ότι υπάρχει διαφωνία και επειδή
είμαι αρκετά έμπειρος στο χώρο, όσες φορές
δεν βρεις τη λύση πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, το βρίσκεις μπροστά σου πολύ γρήγορα
και στους πρώτους μήνες της ομάδας και σταματά τότε η συνεργασία. Γι’ αυτό θεώρησα ότι
είναι καλύτερο απ’ τη δική μου την πλευρά
να μη συνεχίσουμε τη συνεργασία, γιατί είναι
άσχημο να ξεκινήσει μια χρονιά, να υπάρχουν
διαφωνίες και για κάποιους να λόγους να σιωπά η μια ή η άλλη πλευρά και στο τέλος να
την πληρώνει η ομάδα με την πορεία της και
φυσικά ο προπονητής στον οποίο πέφτουν
όλες οι ευθύνες», ανέφερε ο Ελλαδίτης προπονητής και πρόσθεσε ότι «οι υπόλοιποι ξεφεύγουνε, οπότε θα πρέπει να αλλάξουμε και
εμείς, θα πρέπει και εμείς να μπούμε σε ένα
δρόμο διαφορετικό. Εάν από την άλλη πλευρά υπάρχει διαφωνία σε αυτόν τον τομέα, δεν
είναι εύκολο να λειτουργήσουν όλα καλά, και
θεωρώ πως οι πιθανότητες θα ήταν πολύ λίγες για να πετύχουμε».
Ο Ελλαδίτης τεχνικός ήταν πιο ξεκάθαρος στη συνέχεια και είπε: «Δεν έχει να κάνει με το τι ποδοσφαιριστές θα ερχόντουσαν,
αλλά έχει να κάνει με το πώς θα στηνότανε
επαγγελματικά μια ομάδα η οποία πρέπει να

λειτουργεί επαγγελματικά από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, γιατί οι υπόλοιποι έχουν
αρχίσει και το κάνουν. Ασφαλώς και η ΑΕΛ
χρειάζεται να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητά της, στη δομή της,
τον επαγγελματισμό όλων όσων έρχονται
στην ομάδα. Να έχει ο καθένας το χώρο του
και ο καθένας το χρόνο του. Θεωρώ πως αν
για κάτι πρέπει να είναι υπεύθυνος ο προπονητής, αυτός πρέπει να είναι ο σχεδιασμός.
Οπόταν ξεκινάμε από εκεί και αν υπάρχουν
διαφωνίες, σίγουρα είναι καλύτερο να μην
υπάρχει συνέχεια».
Ο Σάββας Παντελίδης ξεκαθάρισε επίσης
ότι «δεν είχαμε φθάσει στο σημείο να μι-

λήσουμε για τον προϋπολογισμό. Δεν πήγε
τόσο μακριά η συζήτηση. Εμένα μου αρέσει
κάποια πράγματα να είναι πλήρως επαγγελματικά. Κάποια πράγματα θα έπρεπε να αλλάξουν. Υπήρχαν διαφωνίες στον τρόπο, δεν
έχει να κάνει με χρήματα. Έχει μεγάλη σημασία όμως ο καθένας να έχει το ρόλο του και
να δουλεύει επαγγελματικά για να υπάρχουν
ευθύνες. Δεν μπορεί να είναι μπερδεμένοι
οι ρόλοι για μια ομάδα, πώς θα σχεδιαστεί ή
πώς θα προχωρήσει μια ομάδα και όλοι να
είναι σε όλα. Εάν πρέπει να κάνεις κάτι τέτοιο, τότε ο προπονητής θα πρέπει να είναι
κλόουν. Με συγχωρείτε, αλλά δεν ήμουνα
ποτέ μου».

Θα παίξει ξανά για τον κόσμο του
Ο Απόλλωνας δεν έχει καμία απολύτως
ανάγκη τους βαθμούς στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος με την ΑΕΚ, ωστόσο αυτό
δεν σημαίνει ότι η ομάδα του Τσόρνιγκερ θα
παρουσιαστεί αδιάφορη.
Ο αγώνας της ερχόμενης Κυριακής θα έχει
πανηγυρικό χαρακτήρα, αφού θα γίνει και η
φιέστα των πρωταθλητών. Οι ποδοσφαιριστές
θέλουν να ευχαριστήσουν τον κόσμο για τη
βοήθεια που έδωσε στην ομάδα καθ’ όλη τη
διάρκεια της περιόδου.
Αυτός είναι και ο πιο σημαντικός λόγος για
τον οποίο η ομάδα θα παρουσιαστεί σοβαρή
και θα διεκδικήσει το νικηφόρο αποτέλεσμα.
Ο αντίπαλος θέλει τη νίκη για να διεκδικήσει τις πιθανότητες που έχει για κατάκτηση
της 2ης θέσης και αυτό είναι κάτι το οποίο οι
παίκτες του Απόλλωνα θα προσπαθήσουν να

αποτρέψουν.
Τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι λογικό
να μην ασχολείται κανείς με τα πρόσωπα που
θα βρεθούν στην ενδεκάδα.
Η τεχνική ηγεσία αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα και θα δώσει
χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που το έχουν
ανάγκη. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει
απόλυτα η ενδεκάδα του κ. Τσόρνιγκερ, αλλά
αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει ο
προπονητής.
Όσον αφορά τον προγραμματισμό για τη
νέα ποδοσφαιρική περίοδο, οι άνθρωποι του
Απόλλωνα θα είναι σε θέση να μιλήσουν μετά
το τέλος της χρονιάς και θα προσπαθήσουν
να κάνουν την ομάδα πολύ πιο δυνατή, χωρίς
να χρειαστεί να προβούν σε πολλές αλλαγές
στο ρόστερ.

ΑΕΚ

Μία αποστολή
Η ΑΕΚ την Κυριακή θα πάει στη Λεμεσό για ν’ αντιμετωπίσει τον πρωταθλητή
Απόλλωνα και θέλει τη νίκη έτσι ώστε να
διεκδικήσει τη 2η θέση. Μία θέση που ως
γνωστό εξασφαλίζει θέση στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ίδια. Το ευρωπαϊκό εισιτήριο είναι εξασφαλισμένο,
αλλά θα ήταν ό,τι καλύτερο η συμμετοχή
να είναι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Όπως γράψαμε και πιο πάνω,
ίσως να μην είναι αρκετή η νίκη, καθώς
την ίδια ώρα θα πρέπει το ΑΠΟΕΛ να έχει
βαθμολογικές απώλειες.
Όπως και να έχει όμως, η ΑΕΚ θέλει
να κλείσει τη χρονιά με νίκη και ακολούθως θα κάνει τον τελικό απολογισμό. Στο
αγωνιστικό κομμάτι τα πράγματα είναι
ξεκάθαρα για τον Νταβίντ Μπαντία που
δεν θα έχει στη διάθεσή του δύο παίκτες.
Τον τιμωρημένο Μάμα αλλά και τον
τραυματία Εγγλέζου. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι ετοιμοπόλεμοι και ο Ισπανός
τεχνικός αναμένεται ότι θα προχωρήσει
σε αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με
τον προηγούμενο αγώνα.

ΕΘΝΙΚΟΣ

Τελευταία παράσταση
στο πρωτάθλημα

Παίζει με την ΑΕΛ στο Δασάκι στο
φινάλε του πρωταθλήματος, αλλά το
μυαλό και η σκέψη όλων είναι στον
μεγάλο τελικό της Τετάρτης με την
Ομόνοια στο ΓΣΠ. Στο Δασάκι βλέπουν
μόνο τελικό και τίποτε άλλο. Ο Εθνικός
πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία
στο Κύπελλο, αλλά ήταν απογοητευτικός στο πρωτάθλημα και έπεσε στη Β’
Κατηγορία. Οι φίλοι της ομάδας αναμένεται ότι θα δώσουν το «παρών» τους
στον σημερινό αγώνα για να εμψυχώσουν και να ντοπάρουν τον Ράζριτς
και τους ποδοσφαιριστές ενόψει του
τελικού. Κατά τα άλλα, σε ένα αδιάφορο
παιχνίδι τυπικής διαδικασίας ο υποβαθμισμένος Εθνικός θα παίξει απλά για να
παίξει και θα αποχαιρετήσει την πρώτη
κατηγορία. Ο προπονητής Αντρέι Ράζριτς θα κάνει και σήμερα κάποιες δοκιμές. Θα προφυλάξει κάποιους βασικούς
ποδοσφαιριστές ενόψει του τελικού.
Ο Σλοβένος τεχνικός δεν έχει κανένα
λόγο να ρισκάρει και παίκτες, όπως
για παράδειγμα οι Ντούρις, Μάζουρεκ,
Χουντόμπιακ, Ταρασόφς αναμένεται ότι
θα προφυλαχθούν.
Αντίθετα, και σήμερα θα πάρουν
περισσότερο χρόνο συμμετοχής ποδοσφαιριστές, όπως για παράδειγμα οι Μ.
Ηλία, Κ. Ηλία, Κουμής, Ντόλεζαλ, Κυπριανού.
Νίκος Μουλαζίμης
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Έμεινε εκτός τελικού ο Ολυμπιακός
Με σουτ του Μίσιτς στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα, η Ανατολού Εφές έφυγε
νικήτρια σε βάρος του Ολυμπιακού
με 77-74, στον πρώτο ημιτελικό
της Ευρωλίγκα. Το τουρνουά
που διεξάγεται στο Βελιγράδι ξεκίνησε με τον καλύτερο
τρόπο για τον Ολυμπιακό, ο
οποίος βρήκε σταθερότητα
σε άμυνα και επίθεση. Κατάφερε να μείνει μπροστά
από την τουρκική στο πρώτο
20λεπτο και όλα έδειχναν ότι η

βραδιά θα κυλούσε ομαλά.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους
τυπικά φιλοξενούμενους να παίρνουν
ένα προβάδισμα και όσο περνούσε ο χρόνος, η απόσταση αυτή
μεγάλωνε. Μέχρι που έφτασε τους 11 πόντους και εκεί
«ξύπνησε» ο Ολυμπιακός.
Ξεκίνησε να «ροκανίζει» τη
διαφορά και να προσπαθεί
να φτάσει την Ανατολού στο
σκορ.
Η άμυνα των «ερυθρόλευ-

κων» είχε διάρκεια, αλλά δεν ήταν ανάλογη
η επίδοση στην επίθεση, κάτι το οποίο άφησε
την ελληνική ομάδα πίσω στο σκορ μέχρι και
ένα λεπτό πριν το τέλος του αγώνα. Εκεί που
βρέθηκε ο τρόπος και ήρθε η ισοφάριση στο
74-74, η Ανατολού πήρε τάιμ άουτ. Ο προπονητής της ομάδας είπε στους παίκτες ότι
η μπάλα πρέπει να πάει στον Μίσιτς και αυτός να ξεκινήσει την επίθεση στα τελευταία
έξι δευτερόλεπτα. Και ενώ δεν είχε πόντο στο
δεύτερο ημίχρονο, ευστόχησε στο τρίποντο
και έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του.
Τα δεκάλεπτα: 21-18, 43-42, 63-66, 74-77

Χρυσό μετάλλιο και για τον Κεσίδη
Οι επιτυχίες στη Γυμνασιάδα συνεχίζονται για την Κύπρο
Το δεύτερό της χρυσό μετάλλιο πανηγύρισε την Πέμπτη (19/5/22) η κυπριακή
αποστολή στη 19η Παγκόσμια Γυμνασιάδα,
η οποία διεξάγεται στη Νορμανδία της Γαλλίας. Η δεύτερη μεγάλη επιτυχία για τον κυπριακό στίβο καταγράφηκε στη σφυροβολία,
αυτή τη φορά των αγοριών, με τον Ιωσήφ
Κεσίδη να επαληθεύει την κατοχή της κορυφής του κόσμου.
Ο 16χρονος αθλητής του Πανίκου Χαραλάμπους, έχοντας ως καλύτερη βολή του τα
78,36μ., δεν απειλήθηκε για την κατάκτηση
του χρυσού μεταλλίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι τέσσερις βολές του Κεσίδη ήταν
μεγαλύτερες από αυτές του Ελλαδίτη Γεώργιου Παπαναστασίου, ο οποίος κέρδισε το
αργυρό μετάλλιο.
Η Πέμπτη (19/5) ήταν μεγάλη σε διάρκεια ημέρα για το στίβο. Από το μεσημέρι
άρχισαν προκριματικοί και τελικοί, με την
Κύπρο να εξασφαλίζει πέντε συμμετοχές σε
τρεις τελικούς στην τελευταία ημέρα της Γυμνασιάδας (20/5). Η πρώτη που κέρδισε την
πρόκρισή της σε τελικό ήταν η Ελευθερία
Παναγιώτου στα 200μ.
Τρέχοντας στη δεύτερη προκριματική
σειρά, η 18χρονη αθλήτρια του Κυριάκου
Αντωνίου έπεσε μαζί στον τερματισμό με
την Ινδή Μαγιαβάθι Νακιρεκάντι, καταγράφοντας τον ίδιο χρόνο 25.04, που αποτελεί
ατομική επίδοση για την αθλήτριά μας. Το
φώτο φίνις ανέδειξε νικήτρια την Ινδή,
όμως εξασφάλισαν και οι δύο την πρόκρισή
τους για τον τελικό.
Πάντως, αυτό που ξεχώρισε στο τέλος

της κούρσας είναι η ενέργεια της Ελευθερίας Παναγιώτου να προστρέξει στην Ινδή
συναθλήτριά της, η οποία έπεσε κάτω στον
τερματισμό, να μείνει κοντά της για να δει
αν χτύπησε και στη συνέχεια να τη βοηθήσει, υποβαστάζοντάς την, να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου.
Στο τριπλούν των κοριτσιών οι δύο εκπρόσωποί μας αγωνίστηκαν στο δεύτερο
γκρουπ και κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη
συμμετοχή τους στον τελικό, όπου θα κυνηγήσουν καλύτερες επιδόσεις για καλύτερο
πλασάρισμα. Η Άντρια Πούρικκου, αθλήτρια
του Ηλία Αγαπίου, κατέλαβε συνολικά την
8η θέση με 13,87μ., ενώ αμέσως πίσω της
ήταν η Νικολέττα Χρυσάνθου της Αγνής

Χαραλάμπους με 11,83μ.
Σε δύο γκρουπ διεξήχθη και το ύψος ανδρών, με τους δύο εκπροσώπους μας να μη
δυσκολεύονται ιδιαίτερα να εξασφαλίσουν
τη συμμετοχή τους στον τελικό, παρά το ότι
έκαναν ίσως και περισσότερα άλματα από
ό,τι χρειαζόταν. Στο πρώτο γκρουπ ο Γιώργος Γιαζός χρειάστηκε την τρίτη προσπάθεια
για να υπερβεί τα 2,03μ. Ο 16χρονος αθλητής του Λουκά Καλογήρου δεν συνέχισε τον
αγώνα του, θέλοντας να προφυλαχθεί για
τον τελικό. Το ίδιο έκανε και ο Μιχάλης Χριστοφή στο δεύτερο γκρουπ. Από τους αθλητές μας που μετείχαν σε προκριματικούς την
Πέμπτη και δεν προκρίθηκαν στον τελικό
ήταν ο Ιωάννης Ανδρέου στα 200μ.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Δωρεάν εισιτήρια σε μη καπνιστές

«Στηρίζουμε την Εθνική μας»

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πάσα Στη Ζωή», αποφάσισε όπως παραχωρήσει δωρεάν εισιτήρια σε μη καπνιστές για τους αγώνες της εθνικής μας ομάδας με το
Κόσοβο και τη Βόρεια Ιρλανδία στις 2 και 5 Ιουνίου στο «ΑΕΚ Αρένα».
Τα εισιτήρια θα παραχωρούνται
στην Ανατολική κερκίδα (διάζωμα 307). Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να αποστέλλουν τα
στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο
και αριθμό κάρτας φιλάθλου) στο
e-mail ~tickets@cfa.com.cy και
θα παραλαμβάνουν το εισιτήριο
στο e-mail τους. Το πρόγραμμα
«Πάσα Στη Ζωή» υλοποιείται
από την ΚΟΠ σε συνεργασία με
την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.

Η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών αρχίζει την προσπάθειά της στο
Nations League 2022-2023 τον Ιούνιο με δύο εντός έδρας αγώνες
στο «ΑΕΚ Αρένα».
Στις 2 Ιουνίου υποδέχεται το Κόσοβο και στις 5 Ιουνίου υποδέχεται τη Βόρειο Ιρλανδία. Η ώρα
έναρξης και των δύο αγώνων
έχει καθοριστεί για τις 19:00. Η
γενική είσοδος έχει καθοριστεί
στα 10 ευρώ, το μαθητικό εισιτήριο στα 5 ευρώ και το παιδικό δωρεάν. Για την ανατολική
κερκίδα θα υπάρχει διαθέσιμο
το οικογενειακό πακέτο με 15
ευρώ. Οι θέσεις στα θεωρεία
επισήμων τιμολογούνται στα
30 ευρώ. Στηρίζουμε την Εθνική μας, στηρίζουμε την ομάδα

{ Πλήρης αθλητική ενημέρωση από την Κύπρο και τον κόσμο }

Προς πώληση εισιτήρια
και στο Νότιο πέταλο
Η διοίκηση του Εθνικού αποφάσισε, σύμφωνα με πληροφορίες, να
διαθέσει εισιτήρια ενόψει του τελικού
του Κυπέλλου και στο Νότιο πέταλο
του ΓΣΠ. Ο αγώνας Ομόνοια-Εθνικός
στις 25 Μαΐου αναμένεται με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και οι
φίλοι των «πρασίνων» αγωνιούν για
να μάθουν εάν θα
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήρια αυτά που θα
είναι προς πώληση. Οι πληροφορίες
αναφέρουν πως η διοίκηση του Εθνικού θα διαθέσει εισιτήρια και στο διαδίκτυο, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα
μπορεί οποιοσδήποτε να προμηθευτεί εισιτήριο. Αυτό σίγουρα δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο θα
μπορούν οι φίλαθλοι των δύο ομάδων (ή και άλλων) να παρακολουθήσουν μαζί τον αγώνα.

Η Μπαρτσελόνα θέλει
τον «Λέβα» έως το 2025
Η μεταγραφή του Έρλινγκ Χάαλαντ
στη Μάντσεστερ Σίτι ολοκληρώθηκε
και επίσημα, αυτή του Κιλιάν Μπαπέ
στη Ρεάλ Μαδρίτης... πλησιάζει κι έτσι
το επόμενο «σίριαλ» που
πρόκειται να μονοπωλήσει το φετινό
παζάρι μοιάζει να
είναι η περίπτωση του Ρόμπερτ
Λεβαντόφσκι και
της Μπαρτσελόνα.
Ο Πολωνός παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα αποφασισμένος να αποχωρήσει
από την Μπάγερν Μονάχου ένα χρόνο
πριν τη λήξη του συμβολαίου του για
να μετακομίσει στην Καταλονία, έχοντας ήδη έρθει σε επαφή με τον Τσάβι.
Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο,
ο προπονητής των «μπλαουγκράνα»
έχει ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με
τον επιθετικό των Βαυαρών και του
προσφέρει τριετές συμβόλαιο.

Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ
Ντομινίκ Χλάντουν
Το καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί
δεδομένα για την απόκτηση ενός
γκολκίπερ, καθώς τόσο η παρουσία
του Πασχαλάκη όσο και του Ζίβκοβιτς την επόμενη σεζόν στον Δικέφαλο είναι στον αέρα,
αν όχι δεδομένο πως
και οι δύο θα αποτελέσουν παρελθόν.
Ήδη άρχισαν να κυκλοφορούν τα πρώτα
σενάρια για παίκτες
που ενδιαφέρουν τον
ΠΑΟΚ στη συγκεκριμένη θέση και το πρώτο εξ αυτών είναι του 26χρονου Πολωνού Ντομινίκ
Χλάντουν (1.90μ), σύμφωνα με τους
συμπατριώτες του. Συγκεκριμένα, ο
Πολωνός δημοσιογράφος Τόμας Βλόνταρτσικ είπε πως ο Δικέφαλος έχει
ενδιαφερθεί για τον 26χρονο τερματοφύλακα της Ζαγκλέμπια, σημειώνοντας πως για την απόκτησή του
ενδιαφέρεται και η Λεχ Πόζναν.

