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Έτοιμοι στον Εθνικό  
να γράψουν ιστορία ΣΕΛ. 23

ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΘΕΛΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 
ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΑΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΕΛ. 23

Οι πολίτες ζητούν μέτρα 
τώρα και η κυβέρνηση 
περί άλλα τυρβάζει

Με βούλα Ε.Ε. η ανικανότητα της κυβέρνησης για την 
ακρίβεια. Δεν τοποθετείται η κυβέρνηση ΔΗΣΥ στο θέμα 
της πλήρους αποκατάστασης της ΑΤΑ σε κάθε εργαζόμε-
νο, ούτε απαντά αν συμμερίζεται το καθολικό αίτημα της 
κοινωνίας να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον 
ηλεκτρισμό. ΣΕΛ. 9

ΜΗΝΥΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Μικρά παιδιά που φοιτούν στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου στη Λεμεσό πρότειναν να ονομαστεί η 
μικρή πλατεία που βρίσκεται μπροστά από την είσοδο του πολυπολιτισμικού σχολείου τους σε «Πλατεία Ειρή-
νης και Φιλίας», κάτι που έγινε αποδεκτό. Τα παιδιά έστειλαν μήνυμα ειρηνικής συμβίωσης Ε/κ και Τ/κ για ένα 
καλύτερο μέλλον... ΣΕΛ. 7

ETOΣ 67ο

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Σφοδρές αντιδράσεις 
Τ/κ για το «φιρμάνι 
παράδοσης» στην Άγκυρα
ΣΕΛ. 3

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης κήρυξε τη χώρα  
η κυβέρνηση Όρμπαν
ΣΕΛ. 2

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

«Δεν θα καλύψουμε τις 
απώλειες από τις αγορές 
Ρωσίας και Ουκρανίας»
ΣΕΛ. 10

Προειδοποιητική  
24ωρη απεργία  
στις 31 Μαΐου στην 
Ελληνική Τράπεζα 
ΣΕΛ. 9

«Με το ζόρι» η ΕΠΑ 
ξεκίνησε να διερευνά 
ενδεχόμενο καρτέλ  
από τους τυροκόμους 

ΣΕΛ. 7

Επικίνδυνες  
οι ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις  
σε προσφυγικά σπίτια
ΣΕΛ. 14

Επανεξελέγη  
επαρχιακή γραμματέας 
ΑΚΕΛ Λάρνακας  
η Χρυστάλλα Αντωνίου 

ΣΕΛ. 10
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Αρνούνται κατάργηση της διπλής 
φορολογίας στα καύσιμα

Θα πληρώνουμε τη βενζίνη και το πετρέλαιο 2 ευρώ το λίτρο!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 9

Αποφεύγει η κυβέρνηση να τοποθετηθεί στην 
πρόταση του ΑΚΕΛ για μείωση της διπλής 

φορολογίας και επιβολή πλαφόν στα καύσιμα

Τους τελευταίους δύο μήνες αυξήσεις  
στα καύσιμα μέχρι 25,2 σεντ το λίτρο, ενώ 
στην ΕΕ υπήρξε μείωση 35,8 σεντ το λίτρο

Η κωλυσιεργία της κυβέρνησης  
έφερε νέες αυξήσεις στα πετρελαιοειδή  

της τάξης των 7-8 σεντ



Πρόεδρος Αναστασιάδης
Στην Αθήνα για τη Ζέτα
Στην Ελλάδα θα βρίσκεται σήμερα ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, προκειμένου να ενημερωθεί 
για την κατάσταση της υγείας της Υπουργού 
Εργασίας, η οποία παραμένει σε καταστολή σε 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε εξειδικευμένο 
ιατρικό κέντρο στην Αθήνα, σύμφωνα με γραπτή 
δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Μάριου 
Πελεκάνου. Εξάλλου, ανακοίνωση του Υπουρ-
γείου Υγείας αναφέρει ότι η υπουργός συνεχίζει 
να παραμένει σε καταστολή και η κατάσταση της 
υγείας της κρίνεται ως κρίσιμη και αξιολογείται 
συνεχώς από τους θεράποντες ιατρούς.

Ουγγαρία
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε από χθες 
η Ουγγαρία, λόγω του πολέμου στην Ουκρα-
νία. Η έγκριση της κατάστασης εκτάκτου ανά-
γκης εξουσιοδοτεί την κυβέρνηση του Βίκτορ 
Όρμπαν να εγκρίνει γρήγορα μέτρα, με διατάγ-
ματα. 
Εξάλλου χθες δόθηκε στη δημοσιότητα επιστο-
λή του πρωθυπουργού προς τον πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην οποία δήλωσε 
πως οι προτεινόμενες νέες κυρώσεις της ΕΕ 
κατά της Ρωσίας δεν θα πρέπει να τεθούν προς 
συζήτηση στη σύνοδο κορυφής των ηγετών 
της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα.

ΕΔΩ ΚΙ ΑΛΛΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

της σύνταξης

στο παρά πέντε

Σε αδιέξοδο οδηγεί το οικονομικό μοντέλο της κυβέρνησης ΔΗΣΥ
Οι επισημάνσεις και εισηγήσεις της Κομισιόν 

για την κυπριακή οικονομία δεν είναι κάτι που 
δεν γνωρίζαμε. Εδώ και εννέα χρόνια διακυβέρ-
νησης ΔΗΣΥ το μοντέλο ανάπτυξης της κυπρια-
κής οικονομίας δεν στηρίζεται σε παραγωγικούς 
και βιώσιμους τομείς ανάπτυξης. Ακολουθού-
νται οικονομικές πολιτικές της αρπαχτής, όπως 
το πρόγραμμα των «χρυσών» διαβατηρίων. Για 
πολλά επίσης χρόνια η κυβέρνηση ΔΗΣΥ έβαζε 
όλα τα αβγά της στο καλάθι του τουρισμού και 
των υπηρεσιών. Δεν στηρίχθηκαν οι παραγωγι-
κοί τομείς της οικονομίας, όπως είναι η γεωργία, 
η κτηνοτροφία, οι μικρές βιοτεχνίες και μικρές 
κυπριακές επιχειρήσεις. Δεν υπήρξαν σοβαρές 

επενδύσεις και ανάπτυξη σε τομείς όπως είναι 
της Υγείας και Παιδείας. Δύο τομείς για τους 
οποίους γίνεται αναφορά στην έκθεση της Κο-
μισιόν ότι απαιτείται βελτίωση της πρόσβασης σε 
ποιοτική υγειονομική περίθαλψη και ενίσχυση 
της ποιότητας των εκπαιδευτικών τομέων κα-
τάρτισης. Μπορούσε η Κύπρος να μετατραπεί σε 
περιφερειακό κέντρο υψηλού επιπέδου παροχής 
υγείας και παιδείας, κάτι που υποτιμήθηκε και 
δεν έγινε. Η έκθεση της Κομισιόν σημειώνει κατά 
τρόπο ξεκάθαρο ότι το υφιστάμενο αναπτυξιακό 
μοντέλο έχει χρεοκοπήσει. Η Κομισιόν ζητά επι-
τακτικά στροφή της οικονομίας «σε τομείς όπως 
η τεχνολογία επικοινωνιών και πληροφορικής, 

οι επαγγελματικές υπηρεσίες, η τριτοβάθμια εκ-
παίδευση, η υγεία, η χρηματοοικονομική τεχνο-
λογία, η γεωργία και η έρευνα και ανάπτυξη». 
Ζητά «μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία», 
η οποία να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μείωση 
της εξάρτησης σε πετρέλαιο, αύξηση του ποσο-
στού ανακύκλωσης απορριμμάτων και μείωση 
των ρύπων. Είναι επίσης κρίσιμο για την Κομι-
σιόν να διασφαλιστεί πως η μελλοντική ανάπτυ-
ξη θα είναι χωρίς αποκλεισμούς. Η Κύπρος έχει 
μία από τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και υψηλό ποσοστό ενεργειακής φτώχειας. 
Οι ψηλές τιμές καυσίμων και ενέργειας έχουν 
αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλη την οικονομία. 

Πολλές από τις διαπιστώσεις της Κομισιόν είναι 
η κατά καιρούς κριτική που ασκούσε το ΑΚΕΛ 
στην κυβέρνηση ΔΗΣΥ και λάμβανε την απά-
ντηση ότι ισοπεδώνει και μηδενίζει. Έλα όμως 
που η πραγματικότητα είναι αυτή;

Το υφιστάμενο χρεοκοπημένο μοντέλο ανά-
πτυξης ανήκει στις πολιτικές της κυβέρνησης 
ΔΗΣΥ, ανήκει στους Αβέρωφ και Χριστοδουλίδη 
που στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια τις νεοφιλε-
λεύθερες αυτές πολιτικές. Χρειάζεται λοιπόν αλ-
λαγή με προοδευτικό υποψήφιο που να μπορεί 
να οδηγήσει τη χώρα σε ένα νέο και βιώσιμο μο-
ντέλο ανάπτυξης, όπου δεν θα ευημερούν μόνο 
οι δείκτες, αλλά και οι πολίτες.

Του
Νεόφυτου Νεοφύτου

Προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, 
την Τσεχία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία και 
τη Φινλανδία για τη μη κοινοποίηση όποιων 
μέτρων για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο τρι-
ών οδηγιών στον τομέα του περιβάλλοντος 
έστειλε η Κομισιόν χθες.

Όπως διευκρίνισε στο ΚΥΠΕ ο αρμόδι-
ος εκπρόσωπος της Κομισιόν, Άνταλμπερτ 
Γιανς, έχει αποφασιστεί πως στο εξής η Κο-
μισιόν θα ενημερώνει ειδικά για τις περιπτώσεις παραβι-
άσεων που προκύπτουν όχι από τη λανθασμένη ή ελλι-
πή μεταφορά κοινοτικής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο, 
αλλά από τη μη ενημέρωση της Κομισιόν για τη λήψη 
των όποιων μέτρων. Οι τρεις οδηγίες αφορούν ανταλλα-

κτικά που ανακτώνται από ιατροτεχνολογι-
κά προϊόντα και χρησιμοποιούνται για την 
επισκευή ή την αναβάθμισή τους (Οδηγία 
(ΕΕ) 2021/1978), πλαστικά κατασκευαστικά 
στοιχεία πηνίων σε συσκευές απεικόνισης 
με μαγνητικό συντονισμό (MRI) (Οδηγία (ΕΕ) 
2021/1979) και για την ανάλυση ανθρώπι-
νων σωματικών υγρών και/ή υγρών αιμο-
κάθαρσης (Οδηγία (ΕΕ) 2021/1980 σχετικά 

με ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια). Η Επιτροπή αποφάσισε 
όπως, πέρα από τις διαδικασίες επί παραβάσει που ανα-
κοινώνει τακτικά, με την τελευταία να έχει δημοσιοποιη-
θεί στις 19 Μαΐου, προχωρήσει σε ανακοίνωση ενός κύ-
κλου «παραβάσεων μη κοινοποίησης».

Στη φάκα που έστησαν μέλη της Εκ-
κλησιαστικής Επιτροπής έπεσε 25χρονος, 
για τον οποίο υπήρχαν υποψίες ότι ήταν 
το πρόσωπο που τρύπωσε άλλες δύο του-
λάχιστον φορές στην εκκλησία του Αγίου 
Εφραίμ στην κοινότητα Αγίου Αμβροσίου 
της Λεμεσού, απ’ όπου είχαν κλαπεί σημα-
ντικά χρηματικά ποσά από το παγκάρι. Ο 
νεαρός πιάστηκε κάτω από τραγελαφικές 
συνθήκες, αφού, όταν του «δείχτηκαν», στην τρομάρα 
και την προσπάθειά του να βγει από την εκκλησία τραυ-
ματίστηκε, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Το όλο επεισόδιο εκτυλίχθηκε αργά το βράδυ της Δευ-
τέρας, όταν ο 25χρονος μετά από διάρρηξη μπήκε στην 

εκκλησία, χωρίς όμως να γνωρίζει ότι δύο 
τουλάχιστον μέλη της Εκκλησιαστικής Επι-
τροπής παραμόνευαν πίσω από τα στασίδια 
για να πιάσουν τον επίδοξο κλέφτη. Όταν 
ξαφνικά ο 25χρονος άκουσε τους θορύβους 
μέσα στη νύχτα και στη συνέχεια τις φωνές 
να απευθύνονται στον ίδιο, πήρε προφανώς 
τόση τρομάρα που τα έχασε και στην προ-
σπάθειά του να βγει έξω, μπερδεύτηκε στα 

στασίδια με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και 
να κτυπήσει στο κεφάλι. Πεσμένος όπως ήταν στο δά-
πεδο, έγινε κατορθωτό να ακινητοποιηθεί και στη συνέ-
χεια κλήθηκε η Αστυνομία, η οποία τον παρέλαβε.

Χρήστος Χαραλάμπους

Το πολιτισμένο κλίμα που επικράτησε τις 
προηγούμενες μέρες στους πανηγυρισμούς 
των οπαδών του Απόλλωνα στιγματίστηκε 
τελικά από κάποια παρατράγουδα και μά-
λιστα αιματηρά, τα οποία σημειώθηκαν σε 
κεντρικό σημείο της Λεμεσού. Η απαράδε-
κτη συμπεριφορά κάποιων νεαρών προσώ-
πων είχε σαν αποτέλεσμα να καταλήξει στο 
νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι που 
προκλήθηκαν από πετροβολισμό ένας 26χρονος, ενώ 
καταγράφηκαν και αρκετές υλικές ζημιές στο αυτοκίνη-
το στο οποίο επέβαινε.

Το θλιβερό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 
το βράδυ στην περιοχή του Εναερίου, όπου ο 26χρονος 

μαζί με τον πατέρα του κινούνταν με το αυ-
τοκίνητό τους ανεμίζοντας τη σημαία της 
νικήτριας ομάδας τους. Χωρίς όμως να το 
περιμένουν, άρχισαν να δέχονται επίθεση με 
πέτρες από ομάδα πέντε κουκουλοφόρων.

Στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τον 
πετροβολισμό, ο 55χρονος οδηγός του αυ-
τοκινήτου αναγκάστηκε να περάσει πάνω 
από τη διαχωριστική νησίδα και να αλλάξει 

κατεύθυνση. Όμως από τις πέτρες που έπεφταν όχι μόνο 
έσπασαν τα τζάμια του οχήματος, αλλά μια πέτρα πέτυχε 
τον 26χρονο γιο του στο κεφάλι, στον οποίο προκάλεσε 
αιμάτωμα και άλλα θλαστικά τραύματα.

 Χρήστος Χαραλάμπους

Προειδοποιητική επιστολή από την Κομισιόν έλαβε η Κύπρος

Του «δείχτηκαν» όταν πήγε να ξαλαφρώσει το παγκάρι

Κουκουλοφόροι κτύπησαν στο κεφάλι με πέτρα 26χρονο

Παράλειψη 
ενημέρωσης 
Κομισιόν για 

μεταφορά οδηγιών 
για το περιβάλλον 
στο εθνικό δίκαιο

Τραυματίστηκε 
στην προσπάθεια 

να διαφύγει από τα 
«φαντάσματα»

Στη διάρκεια 
πανηγυρισμών 
για τη νίκη του 

Απόλλωνα
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Σε κατεπείγουσα κοινή γραπτή παρέμβα-
σή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
τις νέες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας 
στο Βαρώσι προέβησαν οι έξι Κύπριοι ευρω-
βουλευτές. Παράλληλα, σχολιάζοντας το πε-
ραιτέρω άνοιγμα παραλίας στην περίκλειστη 
περιοχή των Βαρωσίων, ο εκπρόσωπος της 
Κομισιόν, Στέφαν Ντε Κέιρσμακερ, δήλωσε 
χθες στις Βρυξέλλες ότι η Τουρκία και η τ/κ 
πλευρά γνωρίζουν καλά τη θέση της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης σε σχέση με την περίκλειστη πόλη 
των Βαρωσίων, σημειώνοντας ότι η Κομισιόν 
έχει υπόψη της τις συγκεκριμένες ενέργειες 
και πως παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία τις 
εξελίξεις.

«Η τουρκική κυβέρνηση και η ηγεσία της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας έχουν πλήρη 

επίγνωση της θέσης της ΕΕ για τα Βαρώσια», 
υπογράμμισε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι 
η Κομισιόν συνεχίζει να καθοδηγείται από τα 
σχετικά με τα Βαρώσια ψηφίσματα των Ηνω-
μένων Εθνών. Σημείωσε επίσης ότι δεν θα 
πρέπει να γίνεται κανένα βήμα σε σχέση με τα 
Βαρώσια που να μη συνάδει με τα ψηφίσματα 
αυτά. Οι νέες ενέργειες της τουρκικής πλευράς, 
πρόσθεσε, αποτελούν ακόμα ένα βήμα προς τη 
λάθος κατεύθυνση. Ωστόσο ο κ. Κέιρσμακερ 
δεν ήταν σε θέση να πει ποιες ενέργειες μπορεί 
να αναλάβει η ΕΕ σε σχέση με αυτό το θέμα 
και γενικότερα τις τουρκικές παρεμβάσεις στα 
εσωτερικά ζητήματα της τ/κ κοινότητας.

Εξάλλου, οι έξι Κύπριοι ευρωβουλευτές 
ενημέρωσαν την Κομισιόν για τις νέες προ-
κλητικές παρανομίες της Τουρκίας στο παρα-

λιακό μέτωπο στο Βαρώσι και την κάλεσαν να 
λάβει ανάλογα μέτρα όπως σε άλλες περιπτώ-
σεις παραβίασης του διεθνούς δικαίου, ώστε η 
Τουρκία να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο 
και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Στην επερώτησή 
τους ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι η Τουρκία 
και το παράνομο καθεστώς, περιφρονώντας 
για ακόμα μια φορά τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, 
του Συμβουλίου Ασφαλείας και γενικότερα το 
διεθνές δίκαιο, και επιχειρώντας να δημιουρ-
γήσουν νέα τετελεσμένα, προέβησαν στις νέες 
απαράδεκτες ενέργειες και ερωτούν την Επι-
τροπή σε ποιες άμεσες και αποτελεσματικές 
ενέργειες θα προβεί, ώστε η Τουρκία να συμ-
μορφωθεί με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ 
και το διεθνές δίκαιο.

Μιχάλης Μιχαήλ

Οι Τουρκοκύπριοι φοβούνται για το οικο-
νομικό τους μέλλον, όπως δείχνουν τα απο-
τελέσματα της έρευνας του Κέντρου για τους 
Μετανάστες, την Ταυτότητα και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα (CMIRS). Σύμφωνα με την έρευνα, 
το 83,73% δηλώνει ότι δεν μπορεί να αντεπε-
ξέλθει στα «έξοδα κουζίνας». Το ποσοστό αυτό 
τον περασμένο Μάρτιο ήταν στο 33,06%.

Το 37,2% δήλωσε ότι τα έσοδά του έχουν 
μειωθεί. Το ποσοστό αυτών που δήλωσαν ότι 
βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονομική κα-
τάσταση είναι 18,4%, ενώ τον Σεπτέμβριο του 
2021 ήταν 10,8%.

Τα πιο σημαντικά προβλήματα που καταγρά-
φηκαν είναι η οικονομία, ανίκανοι/αδέξιοι πο-

λιτικοί ηγέτες, πληθωρισμός, Κυπριακό.
Το 72,62% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι 

τα επόμενα δύο χρόνια η οικονομική του κα-
τάσταση θα επιδεινωθεί, το 20,28% πιστεύει 
ότι θα παραμείνει ίδια και το 7,1% πιστεύει ότι 
θα καλυτερεύσει, ενώ το 86,51% πιστεύει ότι η 
«χώρα» θα πάει προς το χειρότερο οικονομικά 
τα επόμενα δύο χρόνια. Από τους ερωτηθέντες 
μόνο το 11,6% δήλωσε πως η οικογενειακή 
οικονομική κατάσταση είναι καλή. Το 37,2% 
δήλωσε ότι υπήρξε μείωση στα οικονομικά 
του, το 86,95% δήλωσε ότι ανησυχεί πως δεν 
μπορεί να διατηρήσει το επίπεδο ζωής που 
έχει και το 78,27% ότι δεν θα μπορεί να πλη-
ρώνει με δόσεις μέσω κάρτας. Το 80,32% δή-

λωσε ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στα έξοδα 
υγείας που έχει, ενώ τον Δεκέμβριο του 2021 
το ποσοστό αυτό ήταν 78,38% και τον Μάρτιο 
του 2021 ήταν 34,75%. Μόνο το 22,91% των 
ερωτηθέντων αισθάνεται ότι ασκεί επιρροή στο 
Κυπριακό ως πολίτης και μόνο το 34,76% των 
ερωτηθέντων αισθάνεται ότι ασκεί επιρροή ως 
πολίτης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα. Τέλος, το συντριπτικό 96,26% πιστεύει ότι 
«η χώρα πάει λάθος», που είναι το υψηλότερο 
ποσοστό μέχρι τώρα σε αυτή την ερώτηση.

Σύμφωνα με τη Χαλκίν Σεσί, η έρευνα του 
Κέντρου έγινε τον Απρίλιο με δείγμα 500 ατό-
μων και με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνε-
ντεύξεων.

Από κοινού οι Κύπριοι 
ευρωβουλευτές 

υπενθυμίζουν ότι σε 
άλλες περιπτώσεις η ΕΕ 

προχώρησε σε μέτρα

Το 37,2% δηλώνει μείωση 
των εισοδημάτων του, ενώ 
το 18,4% περνά δύσκολα 

οικονομικά

Κομισιόν: Βήμα προς την λάθος κατεύθυνση οι τουρκικές ενέργειες στο Βαρώσι

Φόβο και ανησυχία για το μέλλον τους αισθάνονται οι Τ/κύπριοι

Η Ελλάδα δεν θα πέσει 
στην παγίδα της Τουρκίας  
για όξυνση

Την απόφαση της Ελλάδας να μην ακο-
λουθήσει τη ρητορική της όξυνσης που 
εκπέμπουν οι χθεσινές δηλώσεις του Προέ-
δρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, 
εξέφρασε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, 
Νίκος Δένδιας. Σε συνέντευξή του στο ραδι-
όφωνο του ΣΚΑΪ 100,3, ο κ. Δένδιας είπε ότι 
η Ελλάδα έχει τις δικές της θέσεις και δεν θα 
πέσει στην παγίδα της Τουρκίας για όξυνση. 
Σημείωσε όμως ότι αν το κρίνουν, θα προ-
χωρήσουν στην όξυνση, επειδή η ελληνική 
κυβέρνηση το αποφασίζει. Σχολιάζοντας τις 
επικρίσεις Ερντογάν, ο κ. Δένδιας είπε ότι η 
ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού στο Κο-
γκρέσο ήταν απολύτως εντός των πάγιων 
ελληνικών θέσεων. Υποστηρίζοντας ότι αυτή 
τη στιγμή οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν δι-
έρχονται την καλύτερη φάση, σημείωσε ότι ο 
διάλογος αυτή τη στιγμή είναι δυσχερής με-
ταξύ των δύο χωρών. Είναι «διάλογος με κα-
θεστώς ύβρεων, έχει μια δυσχέρεια, για να το 
πω κομψά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ανα-
φορικά με τον EastMed και με αφορμή το 
ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρ-
κίας στο Ισραήλ, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι 
η Ελλάδα δεν έχει αντίρρηση η Τουρκία να 
συνομιλεί με φίλους της Ελλάδας, διότι δεν 
θέλει να αποκλείσει την Τουρκία από τίποτε. 
Ο αγωγός, είπε, θα κριθεί στη βάση οικονομι-
κών στοιχείων.

Αντιπαραθέσεις στη «βουλή» για το πρωτόκολλο
Σε υψηλούς τόνους διεξήχθη χθες η συ-

ζήτηση στη «βουλή» των κατεχομένων για το 
πρωτόκολλο οικονομικής και δημοσιονομι-
κής συνεργασίας Τουρκίας – ψευδοκράτους.

Από τη συζήτηση απουσίαζε το Κόμμα 
του Λαού, το οποίο αποφάσισε την περασμέ-
νη εβδομάδα να αποχωρήσει από τη «βουλή» 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρ-
κικού Κόμματος, Τουφάν Ερχιουρμάν, επιτέ-
θηκε στην «κυβέρνηση» και στην Τουρκία, 
κάνοντας λόγο για παρέμβαση της Τουρκί-
ας στα εσωτερικά της «τδβκ». Διερωτήθηκε 
επίσης ποια σχέση έχουν με την οικονομία 
οι διάφοροι περιορισμοί που προνοούνται 
σε σχέση με τα συνδικαλιστικά δικαιώματα 
και την πραγματοποίηση συγκεντρώσεων 
και πορειών. Κατά τη συζήτηση προκλήθη-
κε ένταση και διαπληκτισμός μεταξύ του Τ. 
Ερχιουρμάν και του «υπουργού συγκοινωνι-
ών» Ερχάν Αρικλί. Σημειώνεται ότι κατά τη 
δευτερολογία του Τουφάν Ερχιουρμάν έκανε 
διακοπές το μικρόφωνο και δεν ακουγόταν.

Επίσης, «βουλευτές» του ΡΤΚ και του 
«κυβερνώντος» κόμματος πιάστηκαν στα 
χέρια όταν «βουλευτής» του ΡΤΚ επιχείρησε 
να ανεβεί στο βήμα με φανέλα που έγραφε 
«Όχι» στο πρωτόκολλο.

Στο μεταξύ, σε ανάρτησή του στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΚΛ, 
Κουντρέτ Οζερσάι, έγραψε ότι στο πρωτόκολ-
λο περιλαμβάνεται η φράση ότι θα γίνουν 
βελτιωτικές ρυθμίσεις για τις συνεδριάσεις 
και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 
γι’ αυτό δεν θα πρέπει να εκπλήσσει καθό-
λου εάν σύντομα μπουν περιορισμοί και στις 
ομιλίες στη «βουλή».

Συντεχνίες: Προδοσία  
το πρωτόκολλο

Η συντεχνία των Τ/κ δασκάλων κάλεσε 
την Τουρκία να σταματήσει να παρεμβαί-
νει, να προσπαθεί να αλλάξει τους Τ/κ και 
να τους εκπαιδεύσει. 

Ο πρόεδρος της El-Sen, συντεχνίας 
των εργαζομένων στην «αρχή ηλεκτρι-
σμού», Κουμπιλάι Όζκιρατς, είπε ότι δεν 
αναγνωρίζουν και δεν αποδέχονται αυτό 
το πρωτόκολλο της προσάρτησης και της 
προδοσίας. Ο πρόεδρος της συντεχνίας 
«δημοτικών υπαλλήλων» (BES), Μουστα-
φά Γιαλτσίνκαγια, δήλωσε ότι όσοι υπέ-
γραψαν αυτό το πακέτο προδίδουν εμ-
φανώς τον ίδιο τον λαό τους. Αντιδράσεις 
εκδηλώθηκαν και από οικονομολόγους, 
οι οποίοι επεσήμαναν ότι σε λίγο οι Τ/κ 
δεν θα μπορούν να αγοράσουν τίποτε.

Κομισιόν: Απαράδεκτη η δίωξη  
για άσκηση κριτικής

Απαράδεκτη χαρακτήρισε τη χρήση 
του ποινικού δικαίου ως εργαλείου 
άσκησης πίεσης σε επικριτικές φωνές ο 
εκπρόσωπος της Κομισιόν, Στέφαν Ντε 
Κερσμάκερ, σχολιάζοντας πρόνοιες του 
οικονομικού πρωτοκόλλου μεταξύ Τουρκίας 
και «κυβέρνησης» των κατεχομένων. 
Απαντώντας σε ερώτηση, σημείωσε πως η 
ΕΕ «υποστηρίζει σθεναρά την ελευθερία της 
έκφρασης και του Τύπου, τόσο φυσικά εντός 
της επικράτειάς της όσο και στο εξωτερικό».
Πρόσθεσε ότι «η ελευθερία της έκφρασης 
και η ελευθερία του Τύπου αποτελούν 
απαραίτητα θεμέλια για τη δημοκρατία και 
το κράτος δικαίου. Η χρήση του ποινικού 
δικαίου ως εργαλείου άσκησης πίεσης σε 
επικριτικές φωνές είναι απαράδεκτη».

Έπεσε και ξύλο με αφορμή φανέλα «βουλευτή» που έγραφε «Όχι»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

είπαν παρεμβάσεις

Σαφής ο στόχος για απαλλαγή από τη διακυβέρνηση ΔΗΣΥ
Το διακύβευμα των προεδρικών εκλο-

γών του 2023 είναι ένα: Η απαλλαγή του 
τόπου από την καταστροφική διακυβέρνη-
ση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ με ό,τι αυτή συ-
νεπάγεται. 

Πολιτικά μιλώντας, δεν τίθεται οποιοσ-
δήποτε άλλος στόχος, με την προϋπόθεση 
ότι η αλλαγή θα πρέπει να συνεπάγεται 
φιλολαϊκή πολιτική, κοινωνικό κράτος, 
ευαισθησία στα προβλήματα του λαού και 
ιδιαίτερα των ευάλωτων οικονομικά ομά-
δων, των χαμηλοσυνταξιούχων και των 
ατόμων που χρειάζονται την αρωγή του 
κράτους. 

Και ασφαλώς δεν μπορεί κανείς να 
αφήνει εκτός της εξίσωσης την προσπά-
θεια για επανέναρξη των συνομιλιών με 
τις γνωστές προϋποθέσεις, που να απο-
τρέπουν τη δημιουργία δύο κρατών στην 
Κύπρο. Γιατί μπορεί λόγω των δοσμένων 
οικονομικών συνθηκών το Κυπριακό να 
μην αποτελεί προτεραιότητα για την πλει-

ονότητα των πολιτών, αυτό δεν σημαίνει 
όμως ότι θα μείνει στο περιθώριο.

Για λόγους λοιπόν που όλοι γνωρίζουμε 
και όλοι αναγνωρίζουμε, η διακυβέρνηση 
του ΔΗΣΥ πρέπει να τερματιστεί. 

Και είναι σημαντικό ότι αυτό το συμ-
μερίζεται και μια μεγάλη (προς το παρόν) 
μερίδα υποστηρικτών του ΔΗΣΥ, που πι-
στεύει ότι θα φέρει την αλλαγή υποστη-
ρίζοντας αντί του Αβέρωφ Νεοφύτου, τον 
Νίκο Χριστοδουλίδη που επίσης προέρχε-
ται από τον ΔΗΣΥ.

Αυτό δεν πρέπει να παραγνωρίζεται 
από κανέναν, αντίθετα πρέπει να υπολογί-
ζεται στις σκέψεις και στους συλλογισμούς 
της μερίδας των πολιτών που θέλει και το-
ποθετεί τον εαυτό της στην αντιπολίτευση 
ή στον εκτός ΔΗΣΥ χώρο.

Κατά την άποψη του γράφοντος, αυτή 
τη στιγμή δεν τίθεται θέμα αλλαγής της 
φυσιογνωμίας της κυπριακής πολιτικής 
σκηνής. 

Όχι γιατί δεν αποτελεί αναγκαιότητα, 
αλλά γιατί μια τέτοια επιλογή θα οδηγήσει 
στην παραμονή της συναγερμικής Δεξιάς 
στην εξουσία. 

Και σίγουρα κανένας, κυρίως του χώ-
ρου της Αριστεράς, ενταγμένων και ανέ-
νταχτων στο ΑΚΕΛ, δεν επιθυμεί να παρα-
μείνει ως έχει η κατάσταση.

Είναι κατανοητές οι απόψεις και οι ανη-
συχίες αυτής της μερίδας της Αριστεράς. 

Όμως η εμμονή σε μια καθαρά αριστερή 
υποψηφιότητα διασφαλίζει τη μονιμότητα 
της υφιστάμενης κατάστασης. 

Και με την υποσημείωση ότι μια τέτοια 
αποτυχία θα σημάνει την παντοδυναμία 
της συναγερμικής Δεξιάς, κάτι που θα 
σημαίνει ακόμη χειρότερη διακυβέρνηση, 
αφού θα έχει ανανεωμένη λαϊκή εντολή.

Γι’ αυτό πρέπει να ψηφιστεί μια ανε-
ξάρτητη υποψηφιότητα που με τη στήριξη 
του ΑΚΕΛ εγγυάται εφαρμογή των όσων 
αναφέραμε.

«Ηρωικός Αντάρτης»
Στις 25 Μάη 2001 πέθανε ο φωτογράφος 

της κουβανικής επανάστασης και «πατέρας» 
της πιο διάσημης φωτογραφίας από εφευ-
ρέσεως φακού, Αλμπέρτο Κόρδα. Της φωτο-
γραφίας του Τσε Γκεβάρα να κοιτάζει κάτω 
από το μαύρο μπερέ. «Ηρωικός Αντάρτης» 
ονόμασε το πορτρέτο.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 5 Μαρτί-
ου 1960 στην Αβάνα και δεν χρησιμοποιή-
θηκε από τον κουβανικό Τύπο. Επτά χρόνια 
αργότερα τη ζήτησε από τον Κόρδα ένας Ιτα-
λός συνάδελφός του κι ο Κουβανός του την 
χάρισε. Όταν λίγους μήνες αργότερα ο Τσε 
πέθανε, η φωτογραφία κυκλοφόρησε ως πό-
στερ στην Ιταλία και σε πολύ μικρό έκανε το 
γύρο του κόσμου. Έκτοτε δεν έπαψε να βρί-
σκεται στις καρδιές των φοιτητών, των νέων 
και επαναστατών όλης της Γης.

Τα παιδιά και η ζωή
Σε πρόσφατη έκθεσή της η UNICEF προ-

ειδοποίησε ότι οι πλούσιες χώρες δημιουρ-
γούν επικίνδυνες συνθήκες ζωής για τα 
παιδιά όλου του κόσμου, ενώ παράλληλα 
τις καλεί να μειώσουν τον όγκο των σκουπι-
διών τους, τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και 
των υδάτινων πόρων. Φωνή βοώντος εν τη 
ερήμω. Οι πλούσιες χώρες, και δη οι δυνατές 
στρατιωτικά χώρες, ποσώς ενδιαφέρονται 
για τις συνθήκες ζωής των παιδιών σε ολό-
κληρο τον πλανήτη. Μπορεί να ενδιαφέρο-
νται μόνο όταν αυτά τα παιδιά μεγαλώσουν 
λίγο και έρθει η ώρα να πάνε στο στρατό, ως 
δυνάμει νεκροί στο μέτωπο.

Γκιουλ

Τ’ αβγά και τα πασχάλια
Είναι πάρα πολύ εύκολο να λοιδορείς 

τους πολιτικούς σου αντιπάλους -τις πε-
ρισσότερες φορές ξεφεύγοντας από τα ήδη 
ξεπερασμένα όρια- και δύσκολο να κοιτάς 
τα του οίκου σου κάνοντας μάλιστα κριτική 
στις δικές σου πρακτικές, στη δική σου ιστο-
ρία, στον δικό σου πολιτικό βίο γενικότερα. 
Ο προεκλογικός αγώνας είναι ακόμη πολύ 
μακρύς, ενώ είναι απολύτως βέβαιο πως η 
ένταση θα χτυπήσει κόκκινο. Η Αριστερά 
πάντοτε αναμένει τον σκληρότερο πόλεμο, 
ο οποίος γίνεται με θεμιτά, αλλά κυρίως με 
αθέμιτα μέσα. Από την άλλη, είναι πολλές 
οι φορές εκείνες όπου τα πράγματα γύρισαν 
μπούμερανγκ, αφού η πραγματικότητα προ-
σπέρασε τα ψεύδη και τις ανυπόστατες κα-
τηγορίες. Το έργο θα το δούμε ξανά να εκτυ-
λίσσεται όσο πλησιάζουν οι εκλογές, ωστόσο 
προσέξτε... μη χάσετε και τα αβγά, αλλά και 
τα πασχάλια.

Γκιουλ

Για τον Ακάμα ξανά
Με αφορμή την προχθεσινή Παγκόσμια 

Ημέρα Βιοποικιλότητας, ήρθε αβίαστα στο 
μυαλό η Χερσόνησος του Ακάμα, ένα από 
τα φυσικά στολίδια του νησιού μας, και για 
τον οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη μία διαμάχη 
μεταξύ αυτών που ζητούν να προστατευθεί 
όπως είναι, και αυτών που θέλουν να τον με-
ταμορφώσουν σε κάτι... cool και in. Θέλουν 
να καταστήσουν αυτό το σπάνιας ομορφιάς 
μέρος σε μέρος για λίγους και «εκλεκτούς», 
αφήνοντας έξω όλους αυτούς τους ανθρώ-
πους που αγωνίζονται για τη φύση, αλλά 
και αυτούς που θέλουν απλώς να απολαμ-
βάνουν τη φυσική ομορφιά του νησιού. Πά-
ντως, πέρα από το προφανές, το οικονομικό 
δηλαδή, υπάρχει και το ζήτημα της αισθη-
τικής. 

Θέλουν να αφαιρέσουν όλη αυτή την 
ομορφιά και να κάνουν τον Ακάμα τσιμέντο 
με λίγες τέντες και μπαράκια.

Γκιουλ

Του 
Μιχάλη Μιχαήλ
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ΣΕΡΓΚΕΪ ΛΑΒΡΟΦ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΡΩΣΙΑΣ:

«Αν (η Δύση) θέλει να προσφέρει κάτι ανα-
φορικά με την αποκατάσταση των σχέσεών 
μας, τότε θα εξετάσουμε σοβαρά αν το χρεια-
ζόμαστε ή όχι. Τώρα που η Δύση έλαβε “θέση 
δικτάτορα”, οι οικονομικοί δεσμοί μας με την 
Κίνα θα αναπτυχθούν ακόμη ταχύτερα».
Στα «χαρακώματα» για τον τρίτο παγκόσμιο 
πόλεμο!

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΣΥ:

«Μπορούσαμε περισσότερα αν δεν εί-
χαμε να διαχειριστούμε τρεις αλλεπάλ-
ληλες κρίσεις. Και εγώ το έχω αποδείξει, 
όπως και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο 
Δημοκρατικός Συναγερμός, ότι τις κρίσεις 
τις μετατρέπουμε σε ευκαιρίες».
Ευκαιρίες για τους λίγους και προνομιού-
χους. 

ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΚΕΛ:

«Απουσιάζει ένας συνολικός σχεδιασμός 
για μια σειρά από θέματα που αφορούν στα 
θέματα υγείας, στην αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων στον τουρισμό και πολλά άλλα. 
Ένα σχεδιασμό που θα θέλαμε να δούμε, ού-
τως ώστε να μη βρεθούμε να εξετάζουμε σε 
μερικούς μήνες έναν άλλον συμπληρωματι-
κό προϋπολογισμό».
Κυβερνητικά μπαλώματα και προχειρότητες.

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΚΕΛ:

«Η απραξία και έλλειψη βούλησης 
άφησε άπλετο χώρο σε συγκεκριμένα οι-
κονομικά συμφέροντα να συνεχίσουν 
ανενόχλητα να παρανομούν εις βάρος της 
χρήσης γάλακτος στο χαλλούμι, αλλά και 
εις βάρος της ποιότητας του πιο εμπορεύ-
σιμου προϊόντος της Κύπρου».
Όργιο παρανομίας και νόθευσης με πλάτες 
της κυβέρνησης ΔΗΣΥ.



μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ευθέωςΠλατεία 
Ειρήνης και 
Φιλίας
Σε πλατεία Ειρήνης και Φιλίας 
μετονομάστηκε η μικρή πλατεία 
μπροστά από το 18ο Δημοτικό 
Σχολείο Αγίου Αντωνίου στη 
Λεμεσό, με την πινακίδα να 
είναι γραμμένη στην ελληνική 
και τουρκική γλώσσα, μετά 
από πρόταση των ίδιων των 
μαθητών και μαθητριών. Τα 
παιδιά απέδειξαν για άλλη μια 
φορά ότι είναι οι καλύτεροι 
πρεσβευτές της ειρήνης και 
της αγάπης. Τα παιδιά που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
του Δήμου Λεμεσού «Μουσική 
Πολυχρωμία» ετοίμασαν 
ένα όμορφο καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα, το οποίο 
απόλαυσαν μεταξύ άλλων 
και Τουρκοκύπριοι - μέλη 
του σωματείου «Πολιτιστικός 
Όμιλος Λεμεσού», που 
επισκέπτονταν τη Λεμεσό 
και ανταποκρίθηκαν στην 
πρόσκληση.

«Αντί πατάτες, φυτέψτε 
τερατσιές και αβοκάντο»

Όλο φαεινές ιδέες κατεβάζει ο Αβέρωφ 
προκειμένου να δείξει ότι ενδιαφέρεται 
για τους αγρότες και όχι μόνο!

Έχουμε επισημάνει ότι ο κ. Αβέρωφ 
εισηγήθηκε όπως το κράτος βοηθήσει 
τους κτηνοτρόφους, αλλά έβαλε κάποιες 
προϋποθέσεις που στην ουσία δεν εξυ-
πηρετούν τους κτηνοτρόφους. Χθες ένας 
πατατοπαραγωγός από τα Κοκκινοχώρια 
αποκάλυψε ότι ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ σε 
συγκέντρωση που είχαν τους προέτρεψε 
να αντικαταστήσουν τις πατατοφυτείες 
με τερατσιές και αβοκάντο!

Με άλλα λόγια, ο Αβέρωφ Νεοφύτου 
τούς (μας) είπε ότι πρέπει η Κύπρος να 
χάσει το κυριότερο προϊόν εξαγωγής, που 
είναι οι πατάτες, μετά το άλλο κυπριακό 
προϊόν που είναι το χαλλούμι. Και να κά-
νουν τι; Να το αντικαταστήσουν με αβο-
κάντο, που το παράγουν πολλές χώρες 
και με… τερατσιές; Σίγουρα δεν χρειάστη-
κε να το πολυσκεφτεί. Έριξε μια κουβέντα 
για να φανεί ότι έχει πρόταση και λύση 
στο πρόβλημα και νομίζει ότι ξόφλησε.

Έτσι είναι όμως; Ξόφλησε; Ή θα ξο-
φλήσουν οι παραγωγοί μια και καλή;

Μ.

Ανακάλυψαν τον 
«Δράκο του Θανάτου»  

Αργεντινοί ερευνητές ανακάλυψαν 
ένα νέο είδος ιπτάμενου ερπετού, στο 
οποίο δόθηκε η ονομασία «Ο Δράκος του 
Θανάτου», που έζησε πριν από 86 εκα-
τομμύρια χρόνια, μαζί με τους δεινόσαυ-
ρους και είχε μήκος όσο ένα μεγάλο λε-
ωφορείο, περίπου 9 μέτρα. Οι ερευνητές 
ανακάλυψαν απολιθώματά του στα βουνά 
των Άνδεων και οι βράχοι που έκρυβαν 
τα απολιθώματα χρονολογούνται πριν 
από 86 εκατ. χρόνια. Ο υπολογισμός αυ-
τός σημαίνει ότι τα τρομακτικά ιπτάμενα 
ερπετά έζησαν τουλάχιστον 20 εκατ. χρό-
νια πριν από την πρόσκρουση αστεροει-
δούς στη σημερινή χερσόνησο Γιουκατάν, 
που εξαφάνισε περίπου τα 3/4 της ζωής 
στον πλανήτη μας. Ο επικεφαλής της 
αποστολής, Λεονάρντο Ορτίθ, δήλωσε ότι 
τα πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά του απο-
λιθώματος κατέστησαν απαραίτητο να 
δοθεί μια νέα ονομασία στο συγκεκριμέ-
νο είδος πτερόσαυρου (ThanatosDrakon) 
με το συνδυασμό των ελληνικών λέξεων 
«Δράκος» και «Θάνατος».

Αποφασιστικότητα, 
μεθοδικότητα, νίκη

Μια σημαντική νίκη κατάφεραν οι ερ-
γαζόμενοι σε εταιρεία κατασκευής μπετόν 
στη Λεμεσό. Ο εργοδότης αρνείτο να εντάξει 
τους σχετικά πιο νέους εργαζόμενους κάτω 
από συλλογική σύμβαση. Οι μόνοι που ήταν 
οργανωμένοι ήταν ένας μικρός αριθμός 
που εργάζεται για πολλά χρόνια στην εται-
ρεία. Οι συντεχνίες προσπαθούσαν εδώ και 
μήνες να πείσουν τον εργοδότη ότι πρέπει 
να οργανωθούν όλοι οι εργαζόμενοι, ωστό-
σο αρνείτο συνεχώς. Οι διεργασίες μεταξύ 
των εργαζομένων διήρκεσαν μήνες. Έτσι, 
το πρωί της Τρίτης οι εργαζόμενοι αποφά-
σισαν να κατέλθουν σε αυθόρμητη απεργία 
διαρκείας, κλείνοντας την επιχείρηση. Τότε 
ο εργοδότης θορυβήθηκε, με αποτέλεσμα να 
κάνει δεκτή την οργάνωση και των υπόλοι-
πων εργαζομένων. Πρόκειται για μια εξέλιξη 
που δείχνει πως όταν οι εργαζόμενοι είναι 
αποφασισμένοι, με την καθοδήγηση των 
συνδικαλιστικών τους οργάνων, μπορούν 
να υπερπηδήσουν τα όποια εμπόδια και ο 
αγώνας τους να έχει αποτέλεσμα. Θα πρέπει 
ωστόσο να είναι έτοιμοι για περιφρούρηση 
της κατάκτησής τους, αφού ενδεχομένως η 
εργοδοσία να έχει κρυμμένο χαρτί...

Γ.Κ

Μήπως (ξανα)
μπλοφάρει ο Τατάρ;

Δεν έχουν ανοίξει νέα παραλία στο 
Βαρώσι, αλλά ο «δήμος» της πόλης κά-
νει βελτιωτικά έργα για λόγους ασφά-
λειας προς όφελος όσων χρησιμοποι-
ούν την παραλία που είναι ανοιχτή 
προς χρήση, δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ.

Θα ήταν καλό να ρωτήσουμε τον 
ανεξάρτητο (;) συναγερμικό υποψήφιο 
Νίκο Χριστοδουλίδη κατά πόσον ο Τα-
τάρ μπλοφάρει και αυτή τη φορά!

Όπως και να έχει το θέμα, η κατά-
σταση επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα 
και οι κατοχικές αρχές επιβάλλουν λε-
πτό προς λεπτό τις διχοτομικές πολι-
τικές τους. Κι όλα αυτά με την ανοχή 
των Ευρωπαίων εταίρων, ακόμα και 
του ΟΗΕ. Πληρώνει η Κύπρος τους 
λανθασμένους χειρισμούς των τελευ-
ταίων χρόνων που έκανε η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη, η οποία αν παρέμεινε 
πιστή στις θέσεις και στις συμφωνημέ-
νες αρχές της ε/κυπριακής πλευράς, τα 
πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Όπως 
διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν 
ο Πρόεδρος έστω και άτυπα δεν συζη-
τούσε για λύση δύο κρατών.

Μ.Μ.

Της 
Ελένης Κωνσταντίνου

Οι Τουρκοκύπριοι 
κραυγάζουν για 
διαφύλαξη της 
ταυτότητάς τους

Ο κίνδυνος αφανισμού της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας και περαιτέρω φτωχοποίησής της 
λόγω παρεμβάσεων από πλευράς Τουρκίας είναι 
κάτι παραπάνω από φανερός. Πλέον δεν κρατούν 
κανένα πρόσχημα, αφού στην ουσία επιθυμούν 
όχι απλά τα κατεχόμενα να είναι σε πλήρη εξάρ-
τηση από την Τουρκία, αλλά να τα μετατρέψουν 
και με τη βούλα σε προτεκτοράτο, σε έναν πλήρη 
έλεγχο των πάντων. 

Οι κραυγές αγωνίας βεβαίως των χιλιάδων 
προοδευτικών Τουρκοκυπρίων δεν είναι σημε-
ρινές, είναι υπαρκτές όλα αυτά τα χρόνια που 
προειδοποιούσαν για την εξέλιξη, ενώ δεν παρέ-
λειπαν να ζητούν και τη βοήθεια των Ελληνο-
κυπρίων, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν ως 
κοινότητα. 

Η πρόσφατη περίπτωση της προέδρου του 
Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας, Μινέ Ατλί, 
που κλήθηκε στο λεγόμενο επαρχιακό δικαστήριο 
Λευκωσίας λόγω παραπόνου που είχε υποβάλει ο 
Ερσίν Τατάρ για προσβολή του από ανάρτησή της 
στα κοινωνικά δίκτυα, αποτελεί το κερασάκι στην 
τούρτα στην προσπάθεια πλήρους ελέγχου της 
ελευθερίας έκφρασης και πιο συγκεκριμένα της 
έκφρασης που μπορεί να ενοχλεί την Άγκυρα. Η 
Ατλί αφέθηκε ελεύθερη, αλλά υπέγραψε εγγύηση 
50 χιλιάδων λιρών, μέχρι τη μέρα που θα κληθεί 
και πάλι ενώπιον του λεγόμενου δικαστηρίου, 
όπου θα δικαστεί για προσβολή του Τατάρ. 

Σε συνέντευξή της στη «Χαραυγή» πριν λίγους 
μήνες κατέγραφε την αγωνία της και προειδοποι-
ούσε για το τι θα ακολουθούσε, αφού οι πιέσεις 
μέρα με τη μέρα γίνονταν όλο και πιο έντονες. 

«Δεν μας σέβονται, θέλουν να μας επιβάλλουν 
τι θα πράττουμε. Θέλουν την πλήρη ομογενοποί-
ησή μας με την τουρκική ταυτότητα. Αυτό είναι 
κάτι που δεν θα επιτρέψουμε. Βρισκόμαστε κάτω 
από συνεχείς απειλές για το θέμα αυτό και αυτό 
που χρειάζεται είναι ένας κοινός αγώνας ενάντια 
σε αυτή τη μεγάλη απειλή. Και όταν λέω κοινό 
αγώνα δεν εννοώ μόνο από μέρους των προο-
δευτικών τουρκοκυπριακών ομάδων, αλλά όλων 
των προοδευτικών Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων», είχε πει μεταξύ άλλων σκια-
γραφώντας το τι θα ακολουθούσε. 

Σήμερα, μετά τις συνεχείς διώξεις όσων εκ-
φέρουν αντίθετη άποψη ή ασκούν κριτική στην 
ηγεσία, αλλά και με το “πρωτόκολλο” που δόθη-
κε από πλευράς Τουρκίας, φαίνεται ξεκάθαρα ότι 
όλα αυτά για τα οποία προειδοποιούσαν οι προ-
οδευτικοί Τουρκοκύπριοι γίνονται πράξεις. Χα-
ρακτηριστική και η τοποθέτηση της συντεχνίας 
των Τ/κ δασκάλων, που έχει στοχοποιηθεί πολλές 
φορές από την Άγκυρα για τις δυναμικές αντι-
δράσεις και παρεμβάσεις τόσο στον κοινό αγώ-
να ειρηνικής συμβίωσης όσο και στην αντίστασή 
τους για αφομοίωση από την Τουρκία. Ενώπιόν 
τους πλέον υπάρχει περαιτέρω περιορισμός των 
ελευθεριών, έλεγχος των λιμανιών, θα μπορούν 
να αποκτούν περιουσίες ξένοι, θα ενισχυθεί η 
τουρκική παρουσία στο νησί. Ζητήματα τα οποία 
έφεραν ήδη τις πρώτες αντιδράσεις, αφού οι προ-
οδευτικοί Τουρκοκύπριοι δεν πρόκειται να ανε-
χτούν παρεμβάσεις που θα πλήξουν τις κοσμικές 
αξίες τους, τα ήθη και έθιμά τους, τον πολιτισμό 
τους και την κυπριακή ταυτότητά τους. 
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Θα μπορούσε να ήταν τρολ, αλλά δυστυχώς 
για την κοινωνία η είδηση είναι πραγματική.

Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε χθες ανα-
κοίνωση πανηγυρίζοντας ότι κατάφερε να 
μειώσει το χρόνο εξέτασης των αιτήσεων για 
ανεργιακό επίδομα στους… τέσσερις μήνες.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση γίνεται 
λόγος για «μείωση σε σημαντικό βαθμό του 
χρόνου εξέτασης των πλείστων αιτήσεων για 
παροχές» και αναφέρεται ενδεικτικά ότι αυτή 
την περίοδο εξετάζονται «αιτήσεις για Επίδομα 
Ανεργίας που υποβλήθηκαν μέχρι τέλος Ια-
νουαρίου 2022», δηλαδή πριν τέσσερις μήνες. 
Αναφέρεται επίσης ότι αυτή την περίοδο εξετά-
ζονται αιτήσεις για θεσμοθετημένη σύνταξη για 
άτομα τα οποία έχουν αποκτήσει δικαίωμα τον 
Φεβρουάριο του 2022, δηλαδή πριν τρεις μή-
νες, αιτήσεις για επίδομα ασθενείας που υπο-
βλήθηκαν τον Μάρτιο του 2022, δηλαδή πριν 
δύο μήνες, και αιτήσεις για συντάξεις χηρείας 

που υποβλήθηκαν τον Ιανουάριο του 2022, δη-
λαδή πριν τέσσερις μήνες.

Τα στοιχεία τα οποία παραθέτει το Υπουργείο 
Εργασίας επιβεβαιώνουν ότι χιλιάδες δικαιού-
χοι συντάξεων και επιδομάτων παραμένουν 
για μήνες χωρίς εισοδήματα, παρά το γεγονός 
ότι πληρούν όλα τα κριτήρια. Παρά ταύτα, το 
Υπουργείο Εργασίας στην ανακοίνωσή του κά-
νει λόγο για «σύντμηση του χρόνου εξέτασης 
των αιτήσεων», η οποία «έγινε κατορθωτή μετά 
από στοχευμένες παρεμβάσεις και πολιτικές 
που εφαρμόστηκαν με οδηγίες της Υπουργού 
Εργασίας», όπως αναφέρεται. Αναφέρεται επί-
σης ότι το επόμενο διάστημα θα μηχανογραφη-
θούν τα επιδόματα ανεργίας και μητρότητας.

Αιτήσεις σε εκκρεμότητα από το 2015
Εν τω μεταξύ, στην ανακοίνωσή του το 

Υπουργείο Εργασίας σχολιάζει και το θέμα το 
οποίο συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομά-

δα στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής, για τα 
άτομα τα οποία έχουν ζήσει ή εργαστεί στο εξω-
τερικό και τα οποία έκαναν αίτηση για σύνταξη 
από το 2015, αλλά ακόμη περιμένουν.

Όπως αναφέρεται, «σε σχέση με αιτήσεις 
για συντάξεις από πρόσωπα που έχουν χρόνο 
ασφάλισης και στην Ελληνική Δημοκρατία, για 
τα οποία με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 
χρειάζεται η συνεργασία του Ελληνικού Υπουρ-
γείου Εργασίας για τον υπολογισμό της σύντα-
ξής τους, ήδη μέσω της Ελληνικής Πρεσβείας 
και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών 
το Υπουργείο Εργασίας έχει προβεί σε διαβήμα-
τα για την εφαρμογή ενός μηχανισμού απο-
τελεσματικότερης συνεργασίας για σύντμηση 
του χρόνου ανταπόκρισης». Δεν διευκρινίζεται 
ωστόσο πότε επιτέλους θα αποκτήσουν εισοδή-
ματα αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από τους οποί-
ους υπέβαλαν αίτηση για σύνταξη πριν από 
εφτά ολόκληρα χρόνια.

Αξιοπρεπή διαβίωση 
των συνταξιούχων  
ζήτησε η ΕΚΥΣΥ  

Την αξιοπρεπή διαβίωση των συντα-
ξιούχων, την επαναφορά των δικαιωμά-
των των συνταξιούχων στο σημείο που 
ήταν πριν τις αποκοπές, την αύξηση των 
συντάξεων για αντιμετώπιση της ακρί-
βειας, αλλά και την παραχώρηση αντι-
σταθμιστικών παροχών και τη λήψη μέ-
τρων για μείωση του κόστους διαβίωσης 
των συνταξιούχων ζήτησε η Ένωση Κυ-
πρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ) κατά την 
ετήσια συνέλευση που πραγματοποιήθη-
κε στις 20 Μαΐου 2022 στα Λύμπια. «Οι 
συνταξιούχοι εκφράζοντας το θυμό και 
την αγανάκτησή τους πραγματοποίησαν 
και συμβολική εκδήλωση διαμαρτυρίας, 
απαιτώντας από την κυβέρνηση επίλυση 
των προβλημάτων τους», τονίζει η ΕΚΥ-
ΣΥ. Έντονη ήταν η απαίτησή τους για 
κατάργηση του «άδικου πέναλτι και της 
μείωσης των συντάξεων 12% που επη-
ρεάζει αρνητικά τους συνταξιούχους 63 
χρονών», ενώ προστίθεται ότι οι συνταξι-
ούχοι ζητούν σύνταξη χηρείας σε όλους 
τους άντρες χήρους και αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που παρουσιάζονται 
με την εφαρμογή του ΓεΣΥ, όπως είναι 
η αύξηση του κόστους στα φάρμακα κ.α.

Η νέα τοπική Επιτροπή της ΕΚΥΣΥ 
Λυμπιών αποτελείται από τους: Ανθούλα 
Μιχαήλ, Κουμή Δημήτρη, Ανδρέα Σοφο-
κλέους, Μιχαλάκη Χριστοδούλου, Νίκο 
Ττολλαρή, Αντρέα Σιαλή, Ανδρόνικο 
Σοφοκλέους, Χαράλαμπο Σοφοκλέους, 
Άννα Θεοδώρου, Γεωργούλα Βαρνάβα, 
Σούλα Ττολλαρή, Ιουλία Κουτσουλή, 
Λάκη Σταυράκη, Μαρούλλα Χριστοδού-
λου, Γιάννη Κυριάκου και Νεόφυτο Αδά-
μου.

Συνδιάσκεψη ΑΚΕΛ - ΛΕΜΕΣΟΎ
Η Επαρχιακή Επιτροπή ΑΚΕΛ Λεμε-

σού θα πραγματοποιήσει την 27η Επαρ-
χιακή Συνδιάσκεψή της, στην οποία θα 
παρευρεθεί και θα μιλήσει ο Γενικός 
Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής 
του ΑΚΕΛ, κ. Στέφανος Στεφάνου, το 
Σάββατο 28 Μαΐου, και ώρα 9:00 π.μ. 
στην αίθουσα «Φιλίας» ΠΕΟ Λεμεσού.

Ειδικό πρωτόκολλο για αντιμετώπιση τυ-
χόν κρουσμάτων της ευλογιάς των πιθήκων 
στην Κύπρο ετοιμάζει το Υπουργείο Υγείας.

Ο σύμβουλος επικοινωνίας του Υπουργεί-
ου Υγείας, Κωνσταντίνος Αθανασίου, μιλώ-
ντας στα ΜΜΕ ανέφερε ότι το σχέδιο δράσης 
συζητήθηκε σε χθεσινή σύσκεψη όλων των 
εμπλεκομένων υπηρεσιών, ώστε μέχρι την 
Πέμπτη κάθε υπηρεσία να αποστείλει εισηγή-
σεις για καταρτισμό του πρωτοκόλλου. Χθες 
συζητήθηκε επίσης το θέμα εργαστηριακών 
αναλύσεων που θα γίνονται στην Κύπρο, και 
αν υπάρχει δυνατότητα ή αν θα αποστέλλο-
νται στο εξωτερικό, ενώ σημείωσε πως συζη-
τήθηκε ο τρόπος νοσηλείας αυτών των περι-
στατικών.

Επίσης, ο κ. Αθανασίου είπε ότι ακούστη-
καν εισηγήσεις σε σχέση με τη διαχείριση των 
περιστατικών σε επίπεδο Μονάδας Επιδημιο-
λογικής Διαχείρισης. 

Με εμβόλια προμηθεύονται αρκετές 
χώρες

Κληθείς να αναφερθεί στη διαθεσιμότητα 
εμβολίων στην Κύπρο, ο κ. Αθανασίου είπε 
πως αυτή τη στιγμή η Κύπρος δεν διαθέτει 
εμβόλια για την ευλογιά, ωστόσο τόνισε ότι 
αν πρέπει στην πορεία να τα προμηθευτεί, 

τότε υπάρχει δυνατότητα να το πράξει σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. Εξήγησε πως τα εμβόλια 
αυτά υπάρχουν από το 1970, για να σημειώ-
σει ότι στη σύσκεψη οι Φαρμακευτικές Υπη-
ρεσίες ανέφεραν ότι τέτοια εμβόλια διαθέτει η 
Δανία και η Ολλανδία, η οποία διαβεβαίωσε 
την ΕΕ ότι έχει αρκετή ποσότητα και ότι θα 
μπορούσε να διαθέσει σε χώρες που ενδεχο-
μένως τα χρειαστούν.

Σε σχέση με τα διαθέσιμα φάρμακα στην 
Κύπρο, ο κ. Αθανασίου είπε πως η Κύπρος δι-
αθέτει δύο αντι-ιικά φάρμακα, για να σημει-
ώσει ότι αυτά δίδονται σε εξαιρετικά σοβαρές 
περιπτώσεις.

Πάντως αρκετές χώρες άρχισαν ήδη να 
παραγγέλλουν τα σχετικά εμβόλια, ενώ άλλες 
έχουν καταρτίσει και εμβολιαστικό πλάνο. 
Χθες ο Υπ. Υγείας της Γερμανίας, όπου ήδη 
καταγράφει πέντε κρούσματα, ανέφερε πως 
η απομόνωση των κρουσμάτων πιθανότατα 
αρκεί ως μέτρο για να συγκρατηθεί η έξαρση 

της ευλογιάς των πιθήκων, ωστόσο η χώρα 
θα προμηθευτεί προληπτικά 40.000 δόσεις 
εμβολίου.

Χθες το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης 
και Ελέγχου Νόσων (ECDC) συνέστησε στις 
χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ να επικεντρωθούν στον 
έγκαιρο εντοπισμό, τη διαχείριση, τον εντο-
πισμό επαφών και την αναφορά νέων κρου-
σμάτων ευλογιάς των πιθήκων. Οι χώρες θα 
πρέπει να ενημερώσουν τους μηχανισμούς 
ανίχνευσης των επαφών τους, τη διαγνωστι-
κή ικανότητα για τους ιούς orthopox και να 
επανεξετάσουν τη διαθεσιμότητα εμβολίων 
κατά της ευλογιάς, αντι-ιικών και ατομικού 
προστατευτικού εξοπλισμού για επαγγελματί-
ες υγείας.

Τα μολυσμένα άτομα θα πρέπει να παρα-
μένουν απομονωμένα έως ότου πέσουν οι 
κρούστες και θα πρέπει να αποφεύγουν τη 
στενή επαφή με άτομα με ανοσοκαταστολή 
και κατοικίδια ζώα. Η αποχή από τη σεξου-
αλική δραστηριότητα και η στενή σωματική 
επαφή συνιστάται, επίσης, μέχρι να επουλω-
θεί το εξάνθημα. 

Ο ιός της ευλογιάς των πιθήκων μπορεί 
να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια σε ορισμένες 
ομάδες πληθυσμού, όπως παιδιά μικρής ηλι-
κίας, εγκύους και ανοσοκατασταλμένα άτομα.

Ειδικά πρωτόκολλα  
και παραγγελίες εμβολίων

Σε εγρήγορση οι υπηρεσίες 
υγείας σε όλη την Ε.Ε. για την 

ευλογιά των πιθήκων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Τέσσερις μήνες για επίδομα ανεργίας, αλλά το Υπουργείο Εργασίας πανηγυρίζει 
Μιλά για «μείωση σε σημαντικό 
βαθμό του χρόνου εξέτασης των 

αιτήσεων για παροχές»



Οι εξετάσεις τετραμήνων αυξάνουν την παραπαιδεία
Οι εξετάσεις τετραμήνων και οι επιπτώσεις 

τους στο εκπαιδευτικό σύστημα ήταν το κύριο 
θέμα συζήτησης κατά τη χθεσινή συνάντηση 
αντιπροσωπείας της Παγκύπριας Συνομοσπον-
δίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημο-
σίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης με τον ΓΓ 
της ΚΕ του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου και τον 
Χρίστο Χριστοφίδη, βουλευτή ΑΚΕΛ και επικε-
φαλής του Τομέα Παιδείας της ΚΕ ΑΚΕΛ.

Όπως αναφέρθηκε, κατά τη συνάντηση συ-
ζητήθηκαν τα σοβαρά προβλήματα που ταλανί-
ζουν τη δημόσια εκπαίδευση, με κυριότερο τις 
εξετάσεις τετράμηνων και τις επιπτώσεις τους 
σε ό,τι αφορά τον ωφέλιμο διδακτικό χρόνο, την 
αύξηση της παραπαιδείας, την πίεση που δημι-
ουργεί στους καθηγητές και το άγχος στους μα-
θητές. Ο Στέφανος Στεφάνου επανέλαβε ότι το 
ΑΚΕΛ εξ αρχής είχε διαφωνήσει με την εισα-
γωγή των ενδιάμεσων εξετάσεων και γενικότε-

ρα με την αντίληψη των κυβερνώντων για ένα 
εξετασιοκεντρικό σχολείο, η οποία καμιά σχέση 
έχει με τις σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης 
των μαθητών που εφαρμόζονται σε άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες. Όπως είπε, όραμα του ΑΚΕΛ 

είναι τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα στο σχο-
λείο, να μπορούν να αναπτύξουν κριτική σκέ-
ψη και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους. 
Το εκπαιδευτικό σύστημα να είναι προς όφελος 
των μαθητών και της κοινωνίας και προς αυτό 
το στόχο στρέφονται οι προτάσεις που το ΑΚΕΛ 
καταθέτει εντός και εκτός Βουλής. Πάντως το 
ζήτημα με τις εξετάσεις τετραμήνων εκκρεμεί 
και με την ολοκλήρωσή τους η ΟΕΛΜΕΚ πρό-
κειται να θέσει εκ νέου το θέμα στον Υπουρ-
γό Παιδείας, αφού εκτιμά, μεταξύ άλλων, πως 
είναι πασιφανή τα προβλήματα που δημιουρ-
γούνται από την εφαρμογή των ενδιάμεσων 
εξετάσεων τετραμήνων, όπως η συρρίκνωση 
ωφέλιμου διδακτικού χρόνου, δημιουργία ενός 
εξαιρετικά πιεστικού σχολικού προγράμματος 
που έχει αρνητικό αντίκτυπο για τις σχολικές 
μονάδες, τους εκπαιδευτικούς και κυρίως τους/
τις μαθητές/-τριες κ.ά.

Οι πρόνοιες του Σχεδίου Παροχής Οικο-
νομικής Βοήθειας σε Άτομα με Αναπηρίες 
για την Αγορά Αυτοκινήτου παραβιάζουν 
τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώμα-
τα των ΑμεΑ, και συγκεκριμένα την Αρχή 
της μη Διάκρισης, τόνισε χθες ο βουλευ-
τής του ΑΚΕΛ Άντρος Καυκαλιάς. Γεγονός, 
πρόσθεσε, που επισημάνθηκε και από τους 
εκπροσώπους του Γραφείου της Επιτρό-
που Διοικήσεως και της Επιτρόπου για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού, οι οποίοι ζητούν 
αναθεώρηση του σχεδίου για να συμβαδίζει 
με τις συστάσεις της Σύμβασης.

Ο ηλικιακός περιορισμός που υπάρχει 
στο υφιστάμενο σχέδιο και αποκλείει τα 
παιδιά κάτω των 18 ετών και τους ενήλι-
κες άνω των 70 ετών καταστρατηγεί την 
αρχή της ίσης μεταχείρισης. Δεν νοείται 
ένα παιδί με αναπηρία ή ένα άτομο άνω 
των 70 χρονών, το οποίο χρειάζεται ειδικά 

διαμορφωμένο αυτοκίνητο, να μη δικαιού-
ται οικονομικής στήριξης και στην ουσία να 
καταδικάζεται να παραμένει εγκλωβισμένο 
στο σπίτι του.

Το σχέδιο, τονίζει ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, 
φαίνεται να δημιουργεί διάκριση και ανά-
μεσα στα άτομα με αναπηρία, αφού άτομα 
με άλλες μορφές αναπηρίας, πέραν της κι-
νητικής και της όρασης, δεν είναι δικαιού-
χα οικονομικής στήριξης από το κράτος για 

απόκτηση αυτοκινήτου. Ζήτημα, είπε ο Α. 
Καυκαλιάς, προκύπτει και από το γεγονός 
ότι το κονδύλι που διατίθεται για την αγορά 
αναπηρικού αυτοκινήτου έχει μειωθεί τα τε-
λευταία χρόνια από τα €2,5 εκ. στο €1,5 εκ. 

Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής Εργασίας κάλεσαν το Υπουργείο Εργα-
σίας να προχωρήσει στην αναθεώρηση των 
προνοιών του σχεδίου με σκοπό την άρση 
της όποιας διάκρισης δημιουργείται.

Να αρθούν οι διακρίσεις σε βάρος ατόμων με αναπηρίες για την αγορά αυτοκινήτου

Ενδεχόμενο καρτέλ από τους τυροκόμους εξετάζει η ΕΠΑ
Μετά από την αφόρητη πίεση της Κοινοβου-

λευτικής Επιτροπής Γεωργίας για τους ελλιπέ-
στατους ελέγχους που διενεργούνταν σε ό,τι 
αφορά την παραγωγή χαλλουμιού, η Επιτροπή 
Προστασίας Ανταγωνισμού υποχρεώθηκε να 
ξεκινήσει έρευνα εναντίον των τυροκόμων για 
πιθανή ύπαρξη καρτέλ. Επίσης, φαίνεται ότι τα 
Υπουργεία Γεωργίας και Εμπορίου καθώς και το 
Κρατικό Χημείο υποχρεώθηκαν να ξεκινήσουν 
τους ελέγχους για πάταξη της παρανομίας και 
να βρουν λύσεις στα διάφορα προβλήματα.

Η Επιτροπή Γεωργίας εξέτασε χθες τα προ-
βλήματα που προκύπτουν και σε ό,τι αφορά 
την ανίχνευση της γαλακτόσκονης. Το Κρα-
τικό Χημείο είπε ότι δεν μπορεί να ανιχνευθεί 
η γαλακτόσκονη από το χαλλούμι, γι’ αυτό θα 
αλλάξει τον τρόπο ανίχνευσης. Σύμφωνα με τον 
διευθυντή του Χημείου, Στέλιο Γιαννόπουλο, θα 
προσπαθήσουν αναπτύξουν διαδικασία ώστε να 
γίνονται οι έλεγχοι στο τυρόπηγμα, δηλαδή πριν 
βράσει το γάλα.

Επίσης, μια διαδικασία -που για να ανα-
πτυχθεί θα χρειαστεί αρκετός χρόνος- είναι η 
ανάπτυξη μεθόδου πιστοποίησης προέλευσης 
του γάλακτος. Εάν διαπιστωθεί ότι το γάλα δεν 
είναι κυπριακό, τότε είναι παράνομο, καθώς, 
σύμφωνα με το ΠΟΠ, το γάλα πρέπει να είναι 
κυπριακό. Σε αυτές τις κατευθύνσεις σκοπεύουν 
να κινηθούν οι υπηρεσίες, οι οποίες ξεκίνησαν 
να συντονίζονται. Ο ΓΓ της ΠΕΚ, Χρίστος Πα-
παπέτρου, ανέφερε ότι μόνο με την πιστοποίη-
ση προέλευσης του γάλακτος μπορεί να δοθεί 
αποτελεσματική λύση. Όπως σημείωσε, υπάρχει 
η τεχνογνωσία, καθώς παρόμοια διαδικασία 
εφαρμόζεται για το κυπριακό μέλι και το κρασί.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ανέ-
φερε ότι γίνονται έλεγχοι και δειγματοληψίες 
σχετικά με το χαλλούμι, ιδιαίτερα μετά τις έντο-
νες πιέσεις της Επιτροπής Γεωργίας.

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος της ΕΠΑ 
ανέφερε ότι μετά τις καταγγελίες που προχώ-
ρησε ο Υπουργός Γεωργίας και οι κτηνοτρόφοι 

ξεκίνησε έρευνα εναντίον των εταιρειών παρα-
γωγής και του Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου 
«για πιθανολογούμενες παραβάσεις του άρθρου 
3 που μιλά για καρτέλ». Όπως σημείωσε, τη 
Δευτέρα έγινε αιφνίδια έρευνα σε συγκεκριμέ-
νες εταιρείες.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Γιαννάκης Γα-
βριήλ, υπέδειξε ότι «τα αρμόδια υπουργεία υπο-
χρεώθηκαν να αποκαλύψουν ότι υπάρχει πρό-
βλημα πιστοποίησης της χημικής μεθόδου και 
ότι επί της ουσίας δεν διενεργούσαν κανέναν 
έλεγχο για πάταξη της παρανομίας».

Επίσης, ανέφερε πως «αποκαλύφθηκε ότι τα 
προβλήματα με τη χημική μέθοδο που χρησι-
μοποιούσε το Κρατικό Χημείο ήταν για χρόνια 
εις γνώση της κυβέρνησης, τα οποία ωστόσο 
για λόγους που πρέπει να εξηγήσουν οι κυβερ-
νώντες όχι μόνο απέκρυβαν, αλλά δεν έπραξαν 
το παραμικρό προς την κατεύθυνση ανάπτυξης 
νέας μεθόδου».

Γιάννης Κακαρής

Συνάντηση ΓΓ ΑΚΕΛ με 
Συνομοσπονδία Συνδέσμων 
Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης

Χιλιάδες οι 
τόνοι γαλα-
κτόσκονης
Σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες, το 2020 έχουν 
διακινηθεί 3962,3 τόνοι 
γαλακτόσκονης, το 2021 
2878,8 τόνοι και το 2022, 
μέχρι σήμερα, 612,2 τόνοι. 
Επίσης, σύμφωνα με την 
εκπρόσωπο του Τελωνείου, 
το 2021 έγιναν αρκετές 
εισαγωγές, κυρίως από το 
Η.Β., με τη μεγαλύτερη να είναι 
75-76 τόνοι. Σημειώνεται ότι 
η γαλακτόσκονη έχει διάφορες 
χρήσεις (γιαούρτι, παγωτό 
κ.ά.), γι’ αυτό δεν γνωρίζουμε 
πόση χρησιμοποιείται για το 
χαλλούμι.

Οι ασφυκτικές πιέσεις της Επιτροπής Γεωργίας επιφέρουν καρπούς

Μήνυμα ειρήνης και ενότητας 
από τα παιδιά του Αϊ-Αντώνη

Το δικό τους μήνυμα για την ενότητα 
και τη δυνατότητα που υπάρχει για ειρη-
νική συμβίωση και από κοινού δράσεις 
για ένα καλύτερο αύριο για όλους του 
κατοίκους της Κύπρου έστειλαν για μια 
ακόμα φορά τα μικρά παιδιά που φοιτούν 
στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνί-
ου στη Λεμεσό.

Η ευκαιρία για να εκφράσουν και πάλι 
τα πάγια συναισθήματα και τις προσδοκί-
ες τους για το μέλλον τους δόθηκε στους 
μικρούς μαθητές στην εκδήλωση που έγι-
νε μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος 
«Μουσική Πολυχρωμία» του Δήμου Λε-
μεσού.

Με πρωτοβουλία της πολύ δραστήριας 
δασκάλας του σχολείου, Μαρίας Ιζαμπέλ-
λας Αχιλλέως, τα παιδιά με σχετική επι-
στολή τους στον δήμαρχο πρότειναν να 
ονομαστεί η μικρή πλατεία που βρίσκεται 
μπροστά από την είσοδο του πολυπολιτι-
σμικού σχολείου τους σε «Πλατεία Ειρή-
νης και Φιλίας», κάτι που έγινε αποδεκτό.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, τα παιδιά, 
που προέρχονται τόσο από ελληνοκυπρι-
ακή και την τουρκοκυπριακή κοινότητα 
της Λεμεσού όσο και από άλλες χώρες, 
παρουσίασαν ένα ξεχωριστό πρόγραμμα 
με μουσικοχορευτικά και άλλα δρώμενα, 
ενώ μετείχαν μαζί με τον δήμαρχο και άλ-
λους φορείς της πόλης στην τοποθέτηση 
της πινακίδας της δικής τους πλατείας, 
με την ονομασία γραμμένη στην ελληνική 
και τουρκική γλώσσα. Την όλη εκδήλωση 
παρακολούθησαν μεταξύ άλλων και Τουρ-
κοκύπριοι - μέλη του σωματείου «Πολιτι-
στικός Όμιλος Λεμεσού».

«Μόνο θαυμασμό νιώθω για τους μα-
θητές μου και μόνο θαυμασμό ένιωσαν 
όσοι τους είδαν», αναφέρει χαρακτηριστι-
κά η δασκάλα τους, υποδεικνύοντας ότι «ο 
Αϊ-Αντώνης μπορεί να γίνει ένα πρότυπο 
σχολείου με όραμα, θέληση και πίστη στις 
δυνάμεις και απεριόριστες δυνατότητες 
αυτής της πολιτισμικής συνύπαρξης».

Να σημειωθεί ότι η «Μουσική Πολυ-
χρωμία» αποτελεί ένα πρωτοπόρο κοινω-
νικο- πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου 
Λεμεσού που δημιουργήθηκε ως μια καλή 
πρακτική διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 
Μέσα από το Πρόγραμμα, το οποίο βρίσκει 
την εφαρμογή του στη συνεργασία με το 
18ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου, 
δίνεται έμφαση στην παροχή ίσων ευκαι-
ριών πρόσβασης των παιδιών στη μουσι-
κή.

Χρήστος Χαραλάμπους

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Στην Ολομέλεια της Βουλής  
τα νομοσχέδια για τις ΑΠΕ

Στη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων την Πέμπτη βαίνουν προς ψήφιση τα νομοσχέδια για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ύστερα από τη συζήτησή τους 
στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας.

Σε δηλώσεις, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυριάκος Χατζη-
γιάννη είπε ότι κατά τη σημερινή συνεδρία έγινε η ολοκλήρωση 
της εξέτασης των νομοσχεδίων που αφορούν τις ΑΠΕ. Εξέφρα-
σε τις ευχαριστίες του προς όλα τα μέλη της Επιτροπής, σημειώ-
νοντας ότι έχει γίνει ένα τεράστιο έργο.

«Ολοκληρώσαμε και επί της ουσίας και ως προς το περιεχό-
μενο τα τρία αυτά νομοσχέδια που έχουν μια ολοκληρωμένη 
φιλοσοφία: σε κάθε στέγη σε αυτόν τον τόπο, χωρίς τις οποιεσ-
δήποτε γραφειοκρατίες, να μπορούν οι ενοικιαστές ή οι διαμέ-
νοντες στις πολυκατοικίες να είναι δικαιούχοι αυτού του αγαθού 
που ονομάζεται ήλιος και μέσα από τον ήλιο να παράγεται ηλε-
κτρική ενέργεια για δική τους κατανάλωση», σημείωσε.

Θα πάει στην Ολομέλεια την Πέμπτη, είπε, και ευχήθηκε «να 
υπάρξει εκείνη η πλειοψηφία που να στείλει ένα μήνυμα ότι η 
Κύπρος είναι αποφασισμένη να πετύχει τους στόχους το συντο-
μότερο δυνατό».

«Εισάγουμε διαδικασία για γρήγορη απάντηση στις αιτήσεις 
για φωτοβολταϊκά ή για έργα ΑΠΕ. Εισάγουμε τα πιστοποιητικά 
προέλευσης, τα οποία μπορούν μέσα από την αγορά να εμπο-
ρεύονται για σκοπούς επιτάχυνσης της πράσινης μετάβασης. 
Εισάγουμε το δικαίωμα του κάθε πολίτη να βάζει φωτοβολταϊκά 
στα σπίτια του», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για επιχορηγήσεις, ανέφερε ότι «τα σχέδια είναι 
άλλο θέμα, εμείς μιλάμε για τις διαδικασίες. Ούτε άδειες τελικής 
έγκρισης, ούτε προϋποθέσεις, ούτε απαιτήσεις. Τα φωτοβολταϊ-
κά είναι μια απλή συσκευασία, όπως είναι η κάθε ηλεκτρονική 
συσκευή στο σπίτι. Όλες οι περιττές γραφειοκρατικές “φαντασι-
ώσεις” που στο παρελθόν επιβάλλονταν, είτε μέσω των σχεδί-
ων είτε μέσω της εφαρμογής, είτε μέσω των πολιτικών, είχαν 
αποτέλεσμα να μη βάζει ο Κύπριος καταναλωτής φωτοβολταϊκά 
στις οροφές του και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο λέμε ότι έχουμε 
πετύχει αυτό το ακατόρθωτο».

Οι προδιαγραφές είναι καθαρά ευθύνη και αναγράφεται αυτό 
στο νόμο αυτού ο οποίος εγκαθιστά την τεχνολογία.

Από την πλευρά του ο βουλευτής της ΕΔΕΚ, Μυριάνθους 
Ηλίας, χαιρέτισε την ολοκλήρωση της εξέτασης των νομοσχε-
δίων για τις ΑΠΕ. Την ικανοποίησή του εξέφρασε και ο βου-
λευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Σταύ-
ρος Παπαδούρης.

Σε κατάσταση απελπισίας οι πατατοπαραγωγοί
Σε κατάσταση απελπισίας έχουν πε-

ριέλθει οι πατατοπαραγωγοί, οι οποίοι 
προειδοποιούν με κινητοποιήσεις σε πε-
ρίπτωση που δεν κινηθεί το κράτος προς 
την κατεύθυνση της απευθείας οικονο-
μικής στήριξης του κλάδου έναντι της 
εκτόξευσης του κόστους παραγωγής. Με 
χθεσινές τους δηλώσεις στον «Άστρα», 
δύο πατατοπαραγωγοί προειδοποίησαν 
ότι ο κλάδος δεν αντέχει πλέον και ζή-
τησαν άμεση κρατική στήριξη. 

Ο πρόεδρος της Οργάνωσης Πατα-
τοπαραγωγών, Ανδρέας Κάρυος, ανα-
φέρθηκε συγκεκριμένα στις τεράστιες 
αυξήσεις στο κόστος από το ρεύμα, το 
πετρέλαιο και τα λιπάσματα, καθιστώ-
ντας σαφές ότι με τα σημερινά δεδομέ-
να και χωρίς παρέμβαση του κράτους ο 
κλάδος καταρρέει.

Όπως είπε, οι πατατοπαραγωγοί ζη-

τούν στήριξη από την κυβέρνηση με 
άμεση επιχορήγηση του κόστους, όπως 
έχει διαμορφωθεί φέτος. Αναδεικνύο-
ντας το ακριβές μέγεθος του προβλήμα-
τος με παραδείγματα και νούμερα, είπε 
ότι η τιμή του σάκου των 40 κιλών στα 
λιπάσματα διπλασιάστηκε από τα 22 
ευρώ στα 40, καθώς οι πρώτες ύλες πα-
ράγονται σε Ρωσία και Ουκρανία.

Την ίδια ώρα, η τιμή του χρωματισμέ-
νου πετρελαίου για γεωργικούς σκοπούς 
από τα 92 σεντ το λίτρο πλέον είναι στο 
1,38 ευρώ το λίτρο, ενώ, σύμφωνα με 
τον κ. Κάρυο, συνολικά το κόστος εξα-
γωγής πατατών αυξήθηκε πέραν του 
60%.

Αυτό, πρόσθεσε, έχει αντίκτυπο στην 
εμπορευσιμότητα των πατατών προς 
εξαγωγή, αφού, όπως εξήγησε, υπάρ-
χουν αγορές στις οποίες γίνεται εξαγω-

γή που δηλώνουν αδυναμία προσαρμο-
γής της τιμής στον καταναλωτή με βάση 
τις τιμές που χρεώνουν οι παραγωγοί.

Πιο συγκεκριμένος ως προς την κα-
τανομή των ευθυνών για το ότι δεν 
λαμβάνονται μέτρα στήριξης του κλά-
δου ήταν ο πατατοπαραγωγός Ανδρέας 
Διοικητής από την Ξυλοφάγου, ο οποίος 
έριξε ευθέως τα βέλη του στον πρόεδρο 
του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου και στους 
λειτουργούς του Υπουργείου Γεωργίας, 
καταγγέλλοντας συγκεκριμένα ότι κάθο-
νται στα γραφεία και αρνούνται να δουν 
το μέγεθος του προβλήματος. Πιο συγκε-
κριμένα, για τον Αβέρωφ Νεοφύτου είπε 
ότι ενώ έδωσε υποσχέσεις ότι θα εξέταζε 
το θέμα των χρεώσεων ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, δεν επανήλθε ποτέ στους πατατο-
παραγωγούς... 

Τάσος Περδίος

«Βέλη» στον Αβέρωφ Νεοφύτου για αθέτηση υποσχέσεων για στήριξη έναντι του αυξημένου κόστους
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Προειδοποιητική 24ωρη απεργία στην Ελληνική Τράπεζα
Προειδοποιητική 24ωρη απεργία στην 

Ελληνική Τράπεζα την ερχόμενη Τρίτη, 31 
Μαΐου, ανακοίνωσε χθες η ΕΤΥΚ, προειδο-
ποιώντας παράλληλα με κλιμάκωση αλλά και 
επέκταση των μέτρων σε όλες τις τράπεζες.

Σε συνέχεια των επαρχιακών γενικών συ-
νελεύσεων στις οποίες συμμετείχαν εργαζόμε-
νοι απ’ όλες τις τράπεζες και οι οποίοι εξου-
σιοδότησαν τη συντεχνία να προχωρήσει στη 
λήψη μέτρων, το Δ.Σ. της ΕΤΥΚ αποφάσισε 
χθες τα ακόλουθα:

• Στις 31/05/2022 να γίνει 24ωρη προει-
δοποιητική απεργία στην Ελληνική Τράπεζα.

• Σε περίπτωση που η Διοίκηση της Ελλη-
νικής Τράπεζας δεν συμμορφωθεί και να τη-
ρήσει τις συμφωνίες και το νόμο, όπως είναι 
οι αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας, τότε 
τα μέτρα θα ενταθούν και θα επεκταθούν.

• Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε 

τη Γενική Γραμματεία, αν το κρίνει αναγκαίο, 
να επεκτείνει τα μέτρα και στις υπόλοιπες τρά-
πεζες.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΤΥΚ έχει καταγγεί-

λει τη διοίκηση της Ελληνικής Τράπεζας για 
απαξίωση των εργασιακών θεσμών, καταπά-
τηση του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και 
προσπάθεια κατάργησης της μονιμότητας του 
προσωπικού της. Κατήγγειλε επίσης ότι πολι-
τικοί κύκλοι κάνουν πλάτες στη διοίκηση της 
Ελληνικής Τράπεζας για να προχωρήσει σε 
μαζικές απολύσεις χωρίς αποζημιώσεις, ώστε 
να ανοίξει ο δρόμος για ανάλογες αποφάσεις 
από άλλες τράπεζες, καθώς και την κρατική 
ΚΕΔΙΠΕΣ.

Σημειώνεται ότι η παρατεταμένη εργατική 
διαφορά στην Ελληνική Τράπεζα έχει απασχο-
λήσει και τον Σύνδεσμο Τραπεζών. Μάλιστα ο 
διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, 
Πανίκος Νικολάου, απηύθυνε έκκληση να 
αποφευχθεί η σύγκρουση και να επιδιωχθεί η 
επίλυση των διαφορών στο τραπέζι του δια-
λόγου.

Νέες μεγάλες αυξήσεις στα πετρελαιοειδή 
έφερε η κωλυσιεργία της κυβέρνησης στη λήψη 
μέτρων. Όπως αποκάλυψε χθες στον «Άστρα» ο 
εκπρόσωπος Τύπου του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Πρατηριούχων, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, 
ήδη μία εταιρεία επέβαλε νέες αυξήσεις της τά-
ξης των 7-8 σεντ, ενώ αναμένεται να ακολουθή-
σουν και οι υπόλοιπες. Εκτίμησε επίσης ότι πολύ 
σύντομα η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου 
κίνησης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο.

Σημειώνεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα 
η κυβέρνηση ανακοίνωσε σύσκεψη για λήψη 
μέτρων, υπό το βάρος της κατακραυγής της 
κοινωνίας αλλά και των στοιχείων των οποίων 
ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Στατιστική 
Υπηρεσίας, τα οποία επιβεβαίωσαν ότι η Κύπρος 
είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια. Παρά ταύτα 
στη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 20 Μαΐου, δεν ανακοινώθηκε κα-
νένα μέτρο. Αντί αυτού, ανακοινώθηκε ότι θα 

πραγματοποιηθούν νέες συσκέψεις επί συσκέ-
ψεων και ότι ενδέχεται να ανακοινωθούν μέτρα 
στο μέλλον. Επισημαίνεται ότι με βάση στοιχεία 
της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή του 
Υπουργείου Εμπορίου, τους τελευταίους δύο μή-
νες (από τις 14/3 μέχρι τις 16/5) οι τιμές των καυ-
σίμων στην Κύπρο αυξήθηκαν μέχρι 25,2 σεντ το 
λίτρο, παρά το γεγονός ότι στην ΕΕ ο μέσος όρος 
μειώθηκε μέχρι 35,8 σεντ το λίτρο. Σημειώνεται 
επίσης ότι τις τελευταίες δέκα μέρες επιβλήθηκαν 

πρόσθετες αυξήσεις μέχρι 7 σεντ το λίτρο, ενώ με 
τις νέες αυξήσεις οι τιμές έχουν εκτοξευτεί σε επί-
πεδα ρεκόρ. Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος Τύπου 
των πρατηριούχων κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση 
δεν έχει επιστρέψει ακόμη στους πρατηριούχους 
τον φόρο κατανάλωσης που πλήρωσαν πριν την 
απόφαση για μείωση του συντελεστή. Ανέφερε 
μάλιστα ότι πολλοί πρατηριούχοι αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα ρευστότητας, αφού έχουν να 
παίρνουν από €8-10 χιλ.

Νέες αυξήσεις στα πετρελαιοειδή έφερε η κωλυσιεργία της κυβέρνησης

«Και με βούλα της ΕΕ η ανικανότητα της κυβέρνησης»
Την άμεση λήψη μέτρων για στήριξη των 

νοικοκυριών και συγκράτηση της ακρίβειας 
στον τομέα της ενέργειας και τα προϊόντα 
πρώτης ανάγκης ζητά επιτακτικά το ΑΚΕΛ 
με αφορμή την έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, η οποία αναδεικνύει την Κύπρο 
«πρωταθλήτρια» στην τιμή της ηλεκτρικής 
ενέργειας, τις εκπομπές αερίων και την 
ενεργειακή φτώχεια.

Σχολιάζοντας την έκθεση ο επικεφαλής 
του Τομέα Οικονομίας του ΑΚΕΛ, Χάρης 
Πολυκάρπου, υπέδειξε χθες ότι επιβεβαιώ-
νεται «και με βούλα της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής η ανικανότητα και η αποτυχία της 
κυβέρνησης Αναστασιάδη-Συναγερμού να 
αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες τιμές ενέρ-
γειας και την ενεργειακή φτώχεια στην Κύ-
προ». Επεσήμανε επίσης ότι το κόστος της 
αποτυχίας της κυβέρνησης είναι βαρύ και 
το πληρώνουν καθημερινά η κοινωνία και 
η οικονομία. Ακόμη, κάλεσε την κυβέρνηση 

να απαντήσει επιτέλους αν συμφωνεί ή δια-
φωνεί με τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσε 
το ΑΚΕΛ, όπως η μείωση της διπλής φορο-
λογίας και η επιβολή πλαφόν στα καύσιμα 
και στα είδη πρώτης ανάγκης, η πλήρης 
αποκατάσταση της ΑΤΑ σε κάθε εργαζόμενο, 
η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και 
στο ρεύμα κτλ. 

«Όλος ο κόσμος καταλαβαίνει ότι χρειά-
ζονται μέτρα τώρα. Όλοι, εκτός από την κυ-
βέρνηση Αναστασιάδη – Συναγερμού», υπέ-
δειξε ο Χ. Πολυκάρπου.

Fake news από κυβέρνηση  
και ΔΗΣΥ!

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ 
αντί να σχολιάσουν τις προτάσεις του ΑΚΕΛ 
καθώς και την έκθεση της ΕΕ, επιτέθηκαν 
στο ΑΚΕΛ καταφεύγοντας μάλιστα σε ψευ-
δείς ειδήσεις (fake news)! Συγκεκριμένα, ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος Μάριος Πελεκά-

νου ισχυρίστηκε ότι τα προβλήματα με τα 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το υψηλό 
δημόσιο χρέος «τα κληροδότησε η διακυ-
βέρνηση του ΑΚΕΛ» στην κυβέρνηση Ανα-
στασιάδη ΔΗΣΥ. Παρά ταύτα, τα στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας τον διαψεύδουν, αφού 
δείχνουν ότι μέχρι τον Μάρτιο του 2013 τα 
ΜΕΔ περιορίζονταν στα 10 δις ευρώ περί-
που, αλλά επί της κυβέρνησης Αναστασι-
άδη-ΔΗΣΥ έφτασαν στα 30 δις ευρώ, ενώ 
ακόμη και σήμερα είναι πέραν των 20 δις 
ευρώ περίπου (5 δις ευρώ στις τράπεζες 
και 15 δις ευρώ στα λεγόμενα επενδυτικά 
ταμεία). Επίσης και τα στοιχεία του Υπουρ-
γείου Οικονομικών διαψεύδουν τον Μ. 
Πελεκάνου, αφού δείχνουν ότι το 2012 το 
δημόσιο χρέος ήταν μόλις 80,3% του ΑΕΠ, 
αλλά επί της κυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗ-
ΣΥ έφτασε μέχρι το 115%, ενώ ακόμη και 
σήμερα βρίσκεται στο 103,6%.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Η ΕΤΥΚ προειδοποιεί με 
κλιμάκωση και επέκταση των 
μέτρων σε όλες τις τράπεζες

Πρωταθλητές 
Η έκθεση της ΕΕ επισημαίνει 
ότι «η Κύπρος έχει μία από τις 
υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής 
ενέργειας […] συγκαταλέγεται 
στα κράτη-μέλη με τις 
υψηλότερες εκπομπές αερίων 
[…] και έχει πολύ υψηλό 
ποσοστό ενεργειακής φτώχειας 
(20,9% σε σύγκριση με 8,2% 
στην ΕΕ)». 

Το ΑΚΕΛ ζητά επιτακτικά την άμεση λήψη μέτρων για την ακρίβεια

Ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ ζητά λύσεις για 
τον βραχνά των εκποιήσεων

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειολη-
πτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ) απευθύνει 
έκκληση προς τα κόμματα να εξετάσουν 
με εποικοδομητικό πνεύμα όλες τις προτά-
σεις για το θέμα των εκποιήσεων και να 
βρουν τον τρόπο να διαμορφώσουν εκείνο 
το νομικό πλαίσιο που προστατεύει τους 
δανειολήπτες, χωρίς να επεμβαίνει ουσια-
στικά το δικαίωμα των τραπεζών να ρευ-
στοποιήσουν μέσω της διαδικασίας ιδιωτι-
κής εκποίησης τις εξασφαλίσεις που τους 
δόθηκαν.

Όπως αναφέρεται σε χθεσινή ανακοί-
νωση του Συνδέσμου, τα κόμματα επανα-
φέρουν το θέμα στη Βουλή και επιχειρούν 
να βάλουν φρένο στην ανεξέλεγκτη και 
καταχρηστική χρησιμοποίηση της διαδι-
κασίας αυτής, ώστε να σταματήσει η θυμα-
τοποίηση των δανειοληπτών. Σημειώνεται 
ωστόσο ότι δυστυχώς μέχρι και σήμερα η 
συμπεριφορά των τραπεζών, των επενδυτι-
κών ταμείων και των εταιρειών διαχείρισης 
πιστώσεων είναι «εντελώς αδικαιολόγητη 
και απαράδεκτη, αφού χρησιμοποιούν τη 
διαδικασία εκποίησης καταχρηστικά, εκβι-
άζοντας τους δανειολήπτες αδιακρίτως με 
όλα τα μέσα για να τους πιέσουν να πλη-
ρώσουν τα ποσά που ισχυρίζονται ότι τους 
οφείλουν, αρνούμενοι να αφαιρέσουν τις 
υπερχρεώσεις που παραδεδεγμένα πλέον 
υπάρχουν».   

Ο Σύνδεσμος προβαίνει σε έκκληση 
προς όλα τα κόμματα να συζητήσουν με 
εποικοδομητικό πνεύμα όλες τις προτάσεις 
και να βρουν τον τρόπο να διαμορφώσουν 
εκείνο το νομικό πλαίσιο που προστατεύει 
τους δανειολήπτες, χωρίς να επεμβαίνει 
ουσιαστικά το δικαίωμα των τραπεζών 
να ρευστοποιήσουν μέσω της διαδικασίας 
ιδιωτικής εκποίησης τις εξασφαλίσεις που 
τους δόθηκαν. Τονίζει πως θα πρέπει επει-
γόντως η πρόεδρος της Επιτροπής Οικο-
νομικών να επαναφέρει όλες τις προτάσεις 
νόμου για συζήτηση.

Ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ αναφέρει παράλληλα ότι 
αυτό που γίνεται σήμερα με συνεχώς αυ-
ξανόμενο ρυθμό, τόσο στον αριθμό όσο και 
στον τρόπο, είναι η «καταχρηστική χρησι-
μοποίηση της διαδικασίας κατά τρόπο που 
επωφελούνται πολλοί εις βάρος των περι-
ουσιών των δανειοληπτών».  

Τονίζει πως το δικαίωμα αυτό δόθηκε 
από το Νόμο για να ασκείται ορθολογικά 
όχι καταχρηστικά. «Αυτός ήταν ο σκοπός 
του νόμου. Πρέπει να εμποδιστεί η χρησι-
μοποίηση του νόμου ως εργαλείου εκβια-
σμών», σημειώνει.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Γεμίζουν τα ξενοδοχεία το τριήμερο του Κατακλυσμού

Τους πρώτους φοιτητές από Μπαχρέιν υποδέχεται η μεταπτυχιακή σχολή του ΙΝΓΚ

Επανεξελέγη Επαρχιακή Γραμματέας ΑΚΕΛ Λάρνακας η Χρυστάλλα Αντωνίου

Δυσαναπλήρωτη αποδεικνύεται η απώλεια 
των 800 χιλιάδων τουριστών από τη Ρωσία 
και την Ουκρανία, αφού, όπως παραδέχθηκε 
χθες ο Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περ-
δίος, μόνο ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 
20-25% μπορεί να αναπληρωθεί από άλλες 
αγορές, όπως η Γαλλία. Εκτίμησε ωστόσο ότι 
οι αφίξεις τουριστών μπορούν να ξεπεράσουν 
φέτος τα 2 εκατομμύρια, φτάνοντας στο 50% 
περίπου της επίδοσης του τουρισμού το 2019 
(πριν τον κορονοϊό και τον πόλεμο).

«Δε θα καλύψουμε τις απώλειες από τις 
αγορές Ρωσίας και Ουκρανίας, γι’ αυτό ο αριθ-
μός των επισκεπτών φέτος δε θα μπορέσει να 
φτάσει τα 4 εκατομμύρια που είχαμε πριν την 
πανδημία, το καλοκαίρι του 2019, αλλά ανα-
μένεται να είναι πάνω από τα 2 εκατομμύρια 
του 2021», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σ. Περ-

δίος μετά τη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής 
Εμπορίου της Βουλής, στην οποία συζητήθη-
καν τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουρ-
γηθεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και 
των συνεπακόλουθων κυρώσεων σε βάρος 
της Ρωσίας.

Όχι σε αναθεώρηση των κυρώσεων 
σε βάρος της Ρωσίας

Σημειώνεται πάντως ότι παρά τις απώλειες 
στον τουρισμό, ο Σ. Περδίος τάχθηκε ανεπιφύ-
λακτα εναντίον της αναθεώρησης της στάσης 
της Κύπρου στο θέμα των κυρώσεων σε βάρος 
της Ρωσίας, επισημαίνοντας ότι η εικόνα της 
Κύπρου σε πολλές άλλες χώρες επηρεάζεται 
και από τη στάση της χώρας στο θέμα του πο-
λέμου στην Ουκρανία.

«Η ζήτηση για τη Κύπρο συνεχίζει να είναι 

ψηλή και ως Υφυπουργείο συνεχίζουμε να 
πιστεύουμε ότι θα πιάσουμε το στόχο για μία 
καλύτερη σεζόν σε σχέση με πέρσι», είπε ο Σ. 
Περδίος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιο-
γράφων. Ανέφερε επίσης ότι η αισιοδοξία του 
οφείλεται στα ικανοποιητικά αποτελέσματα 
του πρώτου τετραμήνου του 2022, που έφτα-
σαν το 70-75% των αφίξεων που είχαμε το 
2019. «Είναι μία σημαντική ώθηση για εμάς 
αυτοί οι αριθμοί, γιατί σε αυτό το διάστημα εί-
χαμε και την έξαρση της Όμικρον, με την Κύ-
προ να είναι η χώρα με τα πιο αυστηρά πρω-
τόκολλα εισόδου, αφού ζητούσε διπλό τεστ 
ακόμα και για εμβολιασμένους ταξιδιώτες, 
όμως είχαμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία 
που επηρέασε τον κόσμο», πρόσθεσε. Ανέφε-
ρε ακόμη ότι οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο 
για την Κύπρο είναι σε αυξημένα επίπεδα σε 

σχέση με το 2019, προσθέτοντας ότι οι αφίξεις 
από Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία και Σκανδινα-
βικές χώρες κατά πάσα πιθανότητα θα προ-
σεγγίσουν τις αφίξεις του 2019 και σε κάποιες 
περιπτώσεις ίσως να τις ξεπεράσουν.

Σημειώνεται ότι το πρώτο τρίμηνο οι αφί-
ξεις τουριστών ανήλθαν σε 244.705, σε σύ-
γκριση με 17.747 την αντίστοιχη περίοδο 
του 2021, 246.556 την περίοδο Ιανουαρίου 
– Μαρτίου 2020, καθώς και 357.475 την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019. Οι αφίξεις 
από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριό-
τερη πηγή τουρισμού για τον Μάρτιο 2022, 
αφού αποτέλεσαν το 34,8% (44.829), ενώ 
ακολούθησαν οι αφίξεις από την Ελλάδα με 
9,9% (12.810), το Ισραήλ με 8,6% (11.122), τη 
Γερμανία με 8,2% (10.592) και την Πολωνία 
με 7,6% (9.805).

Σχεδόν γεμάτα θα είναι τα ξενοδοχεία στην 
Αγία Νάπα και τον Πρωταρά για το τριήμερο 
του Κατακλυσμού από τις 11 μέχρι τις 13 Ιουνί-
ου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Ξενοδόχων Αμμοχώστου, η πληρό-
τητα κατά το εορταστικό τριήμερο θα ξεπεράσει 
το 80%, κάτι στο οποίο συνέβαλε το πρόγραμμα 
επιχορήγησης εγχώριου τουρισμού. Χαρακτη-
ριστικά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου, 

Δώρος Τάκκας, δήλωσε ότι τα τηλέφωνα δεν 
σταματούν να χτυπάνε για κρατήσεις για τις 
11, 12 και 13 Ιουνίου και το ενδιαφέρον είναι 
πολύ μεγάλο. Από κει και πέρα, ο πρόεδρος του 
τοπικού συνδέσμου ξενοδόχων εμφανίστηκε 
συγκρατημένα αισιόδοξος εναποθέτοντας τις 
ελπίδες του στην τριμηνία Ιουνίου, Ιουλίου και 
Αυγούστου, αφού, όπως είπε, μέχρι στιγμής οι 
πληρότητες του Μαΐου κυμαίνονται ανάμεσα 

στο 50% και 55%. Ταυτόχρονα, παρατήρησε ότι 
μέχρι στιγμής επιβεβαιώνεται ότι δεν καλύπτε-
ται εύκολα το κενό που δημιουργήθηκε από τον 
αποκλεισμό της ρωσικής αγοράς.

Στο μεταξύ, οι δήμοι βρίσκονται σε πυρετώ-
δεις προετοιμασίες για την ολική επαναφορά 
των εορτασμών του Κατακλυσμού μετά από 
δύο χρόνια αναγκαστικής διακοπής λόγω της 
πανδημίας. Στη Λάρνακα, που είναι το επίκε-

ντρο, οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 10 και 
θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου, διαρκώντας 
παραδοσιακά ένα εξαήμερο. Οι Φοινικούδες 
ετοιμάζονται και πάλι να υποδεχθούν περίπου 
300 χιλιάδες επισκέπτες κατά τη διάρκεια του 
εξαήμερου, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να 
απολαύσουν φουλ πρόγραμμα Κατακλυσμού 
για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2019.

Τάσος Περδίος

Τους πρώτους της φοιτητές από το Βασίλειο 
του Μπαχρέιν αναμένεται να υποδεχθεί από 
τον Σεπτέμβριο του 2022 η μεταπτυχιακή σχο-
λή του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής 
Κύπρου, η οποία έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
τη διαδικασία διαπίστευσης για την αναγνώ-
ριση των μεταπτυχιακών της προγραμμάτων 
από το Υπουργείο Παιδείας του Βασιλείου του 
Μπαχρέιν. Η αναγνώριση έρχεται να ενισχύσει 
το πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μετα-
ξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Ινστι-

τούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου, το 
οποίο υπεγράφη στις 9 Φεβρουαρίου 2021.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΙΝΓΚ 
είναι κατάλληλα για απόφοιτους Ιατρικής, 
Βιολογίας, Γενετικής, Νευροεπιστήμης, Βιοϊα-
τρικής, Χημείας και άλλων συναφών κλάδων 
που επιθυμούν να προχωρήσουν σε μεταπτυ-
χιακό η διδακτορικό επίπεδο. Τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα του ΙΝΓΚ είναι επικεντρωμένα 
στους τομείς ειδίκευσης του Ινστιτούτου. Η 
γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική. Τα με-

ταπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται στους 
κλάδους της Ιατρικής Γενετικής (MSc και PhD), 
της Μοριακής Ιατρικής (MSc και PhD), της 
Νευροεπιστήμης (MSc και PhD), της Βιοϊατρι-
κής Έρευνας (MSc). 

Προσφέρονται υποτροφίες στα προγράμμα-
τα Μάστερ και Διδακτορικού, ενώ, όπως σημει-
ώνεται, αιτήσεις για τα προγράμματα Μάστερ 
(MSc) θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη, 30 
Ιουνίου 2022. Οι αιτήσεις για τα διδακτορικά 
προγράμματα έχουν ολοκληρωθεί.

Σε Σώμα καταρτίστηκε η νέα Επαρχιακή 
Επιτροπή του ΑΚΕΛ Λάρνακας, η οποία εξε-
λέγη στην 27η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Μαΐου. 

Η Επαρχιακή Επιτροπή συνήλθε στην 
πρώτη της συνεδρίαση στις 23 Μαΐου 2022 
και καταρτίστηκε σε Σώμα, με τη Χρυστάλλα 
Αντωνίου να επανεξελέγεται στη θέση της 
Επαρχιακής Γραμματέα.

Στη θέση του Επαρχιακού Οργανωτικού 
Γραμματέα επανεξελέγη ο Χρίστος Κκονές.

Στη νέα Επαρχιακή Γραμματεία έχουν 
εκλεγεί οι: Ρένος Γεωργίου, Άθως Καζαντζής, 
Μιχάλης Μιχαήλ, Δημήτρης Παναγή, Γιώρ-
γος Ιουλιανός, Μωχάμετ Σιααπάν και Σταύ-
ρος Αγαθού.

Η ολομέλεια της Επαρχιακής Επιτροπής 
αποφάσισε τη συμμετοχή της σε αιμοδοσία 

του Κέντρου Αίματος που θα πραγματοποι-
ηθεί στις 30 Μαΐου από τις 7:30 π.μ. μέχρι 
τις 7:30 μ.μ. στο Σταθμό Αιμοδοσίας στον 3ο 
όροφο στη νέα πτέρυγα του Γενικού Νοσοκο-
μείου Λάρνακας, ανταποκρινόμενη στις εκ-
κλήσεις για τις ανάγκες αίματος. Με αυτή την 
ευκαιρία η Επαρχιακή Επιτροπή απευθύνει 
κάλεσμα για συμμετοχή στην αιμοδοσία.

 Τάσος Περδίος 

«Δεν θα καλύψουμε τις 
απώλειες από τις αγορές 
Ρωσίας και Ουκρανίας»

Το Υφυπουργείο Τουρισμού 
εκτιμά, ωστόσο, ότι οι αφίξεις 

θα ξεπεράσουν τα 2 εκατομμύρια

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Χειροπέδες σε κατά συρροή βιαστή στην Αγία Νάπα!
Κατά συρροή βιαστή θεωρεί ότι έχει 

στα χέρια της η Αστυνομία μετά τη σύλ-
ληψη νεαρού από τη Συρία, ο οποίος 
φέρεται να διέπραξε τουλάχιστον τρεις 
βιασμούς στην Αγία Νάπα. 

Ο 22χρονος βρέθηκε τελικά με χει-
ροπέδες και θ’ αντιμετωπίσει τη δικαι-
οσύνη για σοβαρότατα εγκλήματα που 
φέρεται να ομολόγησε.

Ο ύποπτος, σύμφωνα με τα γεγονότα, 
φέρεται να λειτουργούσε ως αρπακτι-
κό, στοχεύοντας με πολύ συγκεκριμένο 
τρόπο τουρίστριες που κυκλοφορούσαν 
εμφανώς σε κατάσταση μέθης κατά τις 
πρωινές ώρες μετά από ξενύχτι.

Συγκεκριμένα, αφού επέλεγε το 
θύμα του επιβεβαιώνοντας ότι ήταν 
υπό την επήρεια αλκοόλ, πλησίαζε την 
κοπέλα και την οδηγούσε σε απομονω-

μένο μέρος όπου τη βίαζε. 
Με τη σύλληψή του φέρεται να πα-

ραδέχθηκε τρεις βιασμούς, αλλά δεν 
είναι βέβαιο ότι δεν διέπραξε περισσό-
τερους.

Η δράση τού κατά συρροή βιαστή 
ήρθε στο φως πριν λίγες μέρες μετά 
από καταγγελίες από τρεις νεαρές γυ-
ναίκες που βρίσκονται στην Αγία Νάπα 
για τουρισμό ότι την περίοδο από τις 18 
Απριλίου μέχρι τα μέσα Μαΐου άγνωστό 
τους πρόσωπο τις παρέσυρε σε απομα-
κρυσμένα σημεία, όπου και τις υπέβαλε 
στη φρίκη του βιασμού. 

Ο δράστης ήταν μεν άγνωστος για τα 
θύματα, αλλά η περιγραφή που έδωσαν 
έδειχνε σαφέστατα ότι επρόκειτο για το 
ίδιο πρόσωπο.  

Κατόπιν τούτου, η Αστυνομία τύπω-

σε τη φωτογραφία του και άρχισε να 
τον αναζητά, ψάχνοντας κυρίως κλει-
στά κυκλώματα παρακολούθησης των 
περιοχών όπου καταγγέλθηκε ότι οδή-
γησε τα θύματά του. 

Μέσα από την επεξεργασία των 
πλάνων από τα κλειστά κυκλώματα, 
η Αστυνομία απομόνωσε τη φιγούρα 
ενός νεαρού, ο οποίος έκανε ύποπτες 
κινήσεις. Για κακή του τύχη, μια από 
τις τρεις κοπέλες τον αναγνώρισε ως 
τον βιαστή της. Από κει και πέρα, η 
Αστυνομία επιδεικνύοντας τη φωτο-
γραφία του σε ιδιοκτήτες υποστατικών 
στην Αγία Νάπα κατάφερε να εξασφα-
λίσει δεύτερη αναγνώριση αλλά και τα 
στοιχεία του, φτάνοντας έτσι στη σύλ-
ληψή του.  

Τάσος Περδίος

Στόχευε σαν αρπακτικό μεθυσμένες νεαρές κατά τις πρωινές ώρες

Ζητούν χώρο απόρριψης  
χωματουργικών αποβλήτων 

Αδειοδοτημένο χώρο απόρριψης και επεξεργασίας χωματουρ-
γικών αποβλήτων ζητούν οι επαγγελματίες του κλάδου στην 
ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.  Σχετικό αίτημα υποβάλλει το 
Σωματείο Επαγγελματιών Χωματουργικών Εργασιών και Κατε-
δαφίσεων Αμμοχώστου, με βασικό αιτιολογικό ότι οι μεμονωμένες 
αιτήσεις που υποβάλλονται στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσε-
ως για τέτοιους αποθηκευτικούς χώρους απορρίπτονται λόγω του 
ότι δεν προνοούνται από το οικείο τοπικό σχέδιο. Κατόπιν τούτου, 
οι επαγγελματίες του κλάδου θέτουν θέμα δημιουργίας αδειοδο-
τημένου εξειδικευμένου χώρου απόθεσης αλλά και επεξεργασί-
ας αποβλήτων από χωματουργικές εργασίες και κατεδαφίσεις με 
κόσκινο και σπαστήρα. Το θέμα τέθηκε σε συνάντηση των επαγ-
γελματιών του κλάδου το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στη 
Σωτήρα, με τους επαγγελματίες να ζητούν τη συμπερίληψη σχετι-
κής πρόνοιας στα υπό αναθεώρηση τοπικά σχέδια, ώστε ν’ ανοίξει 
ο δρόμος για δημιουργία τέτοιων χώρων μέσα από νόμιμες και 
θεσμοθετημένες διαδικασίες. Το αίτημα έχει τεθεί και απευθείας 
ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών σε πρόσφατη συνάντηση 
ενόψει της αναθεώρησης των τοπικών σχεδίων της περιοχής από 
τη στιγμή που επηρεάζονται αρκετές επιχειρήσεις, ενώ μέχρι στιγ-
μής η διαχείριση αυτών των αποβλήτων γίνεται ανεξέλεγκτα, με 
ό,τι αυτό σημαίνει για το φυσικό περιβάλλον. Τα απόβλητα από 
χωματουργικές εργασίες και κατεδαφίσεις είναι άλλη μια παράμε-
τρος του ευρύτερου προβλήματος διαχείρισης στερεών αποβλή-
των που αντιμετωπίζει η ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, στην 
οποία δεν υπάρχουν γενικά τέτοια υποδομές. Αποτέλεσμα τούτου 
είναι μεγάλες ποσότητες στερεών οικιακών αποβλήτων αλλά και 
γεωργικών αποβλήτων να καταλήγουν σε ανεξέλεγκτες χωματε-
ρές, πολλές από τις οποίες βρίσκονται μάλιστα εντός της νεκρής 
ζώνης. Το θέμα άπτεται κυρίως της ανάγκης δημιουργίας Πράσι-
νων Σημείων, τα οποία όμως συνεχίζουν να καθυστερούν ένεκα 
των διαδικασιών επιλογής χώρων και αδειοδότητης.

Μουσείο Μνήμης Κατεχόμενης Γης στα Λεύκαρα
Τη δημιουργία Μουσείου Μνήμης Κατεχόμενης Γης στα Λεύ-

καρα ανακοίνωσε χθες η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων. Μετά 
από συνάντηση με τον δήμαρχο Λευκάρων, Σοφοκλή Σοφοκλέ-
ους, ο πρόεδρος της Επιτροπής και δήμαρχος Αθηένου, Κυριάκος 
Καρεκλάς, αποκάλυψε ότι ο δήμαρχος Λευκάρων εισηγήθηκε τη 
διαμόρφωση του χώρου εντός του υφιστάμενου Κέντρου Χειρο-
τεχνίας Λευκάρων, το οποίο βρίσκεται σε πολύ κεντρικό σημείο 
για να φιλοξενήσει εκθέματα των κατεχόμενων δήμων. «Στόχος 
είναι να επισκέπτονται τον συγκεκριμένο χώρο τουρίστες και 
ντόπιοι, αλλά κυρίως μαθητές και να διατίθεται και για εκδηλώ-
σεις των κατεχόμενων δήμων», ανέφερε ο κ. Καρεκλάς.   

Τάσος Περδίος

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Στοκχόλμη και Ελσίνκι θα στείλουν αντιπρο-
σωπείες στην Άγκυρα σήμερα, Τετάρτη, με στόχο 
να κάμψουν τις αντιρρήσεις της, δήλωσε χθες ο 
Φινλανδός Υπουργός Εξωτερικών Πέκα Χααβί-
στο.

«Στέλνουμε αντιπροσωπείες να επισκεφθούν 
την Άγκυρα, τόσο η Σουηδία όσο και η Φινλαν-
δία. Αυτό θα συμβεί αύριο, οπότε ο διάλογος συ-
νεχίζεται», σημείωσε ο Χααβίστο από το Νταβός.

«Κατανοούμε ότι η Τουρκία έχει κάποιες δι-
κές της ανησυχίες αναφορικά με την τρομοκρα-
τία. Πιστεύουμε ότι αυτά τα ζητήματα μπορούν 
να επιλυθούν. Ίσως υπάρχουν και κάποια θέμα-
τα τα οποία δεν συνδέονται άμεσα με τη Φινλαν-
δία και τη Σουηδία, αλλά περισσότερο με άλλες 
χώρες μέλη του ΝΑΤΟ», συνέχισε ο Φινλανδός 

υπουργός.
Από την πλευρά της η Υφυπουργός Άμυνας 

των ΗΠΑ, Καθλίν Χικς, σχολίασε ότι η Ουάσιν-
γκτον είναι πεπεισμένη ότι η Φινλανδία και η 
Σουηδία θα καταφέρουν να κάμψουν τις αντιρ-
ρήσεις της Τουρκίας.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η Φινλανδία και η 
Σουηδία θα μπορέσουν να επιλύσουν αυτές (τις 
ανησυχίες) απευθείας με τους Τούρκους», επε-
σήμανε μιλώντας στο πλευρό του Νορβηγού 
ομολόγου της από το Όσλο. Μετά τη ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία, η Σουηδία και η Φινλαν-
δία αποφάσισαν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ ανα-
τρέποντας την πολιτική ετών. Ωστόσο η Τουρκία 
αιφνιδίασε την περασμένη εβδομάδα τους ΝΑ-
ΤΟϊκούς συμμάχους της εγείροντας αντιρρήσεις 
στην ένταξη των δύο χωρών.

Σημειώνεται πως η Φινλανδία και η Σουηδία 
θα παραστούν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ 
που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα στη 
Μαδρίτη, διαβεβαίωσε χθες ο Ισπανός πρωθυ-
πουργός, Πέδρο Σάντσεθ, από το Νταβός.

Η Μόσχα θα εξετάσει τυχόν προτάσεις της 
Δύσης για αποκατάσταση των σχέσεων και θα 
σκεφτεί κατά πόσο χρειάζεται κάτι τέτοιο, αλλά 
θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των δεσμών με 
την Κίνα, δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

«Αν εκείνοι (η Δύση) θέλουν να προσφέ-
ρουν κάτι αναφορικά με την αποκατάσταση των 
σχέσεών μας, τότε θα σκεφτούμε σοβαρά αν το 
χρειαζόμαστε αυτό ή όχι», είπε ο Ρώσος Υπουρ-
γός Εξωτερικών απαντώντας σε ερωτήσεις στο 
πλαίσιο εκδήλωσης. 

Στόχος της Μόσχας τώρα, υπογράμμισε, είναι 
να αναπτύξει περαιτέρω τις σχέσεις της με το 
Πεκίνο. «Τώρα που η Δύση έχει πάρει μια θέση 
δικτάτορα, οι οικονομικές σχέσεις με την Κίνα 
θα αναπτυχθούν ακόμη πιο γρήγορα», υποστή-

ριξε ο Λαβρόφ. «Πέρα από τα απευθείας έσοδα 
για τον κρατικό προϋπολογισμό, αυτή είναι μια 
ευκαιρία να αναπτυχθεί η (ρωσική) Άπω Ανα-
τολή και η ανατολική Σιβηρία», συμπλήρωσε. Η 
Κίνα, συνέχισε, είχε τεχνολογίες που «σε καμία 
περίπτωση δεν είναι κατώτερες της Δύσης. Μία 

μεγάλη συμφωνία εδώ θα διασφαλίσει αμοιβαία 
οφέλη». Στην ίδια εκδήλωση ο Λαβρόφ κατη-
γόρησε τις χώρες της Δύσης ότι είναι αποφασι-
σμένες να αλλάξουν τους κανόνες των διεθνών 
σχέσεων σε βάρος της Ρωσίας. «Πρέπει να στα-
ματήσουμε να εξαρτιόμαστε με οποιονδήποτε 
τρόπο από προμήθειες για απολύτως οτιδήποτε 
από τη Δύση, ώστε να διασφαλίσουμε την ανά-
πτυξη τομέων κρίσιμων για την ασφάλεια, την 
οικονομία ή την κοινωνική σφαίρα της χώρας 
μας», δήλωσε. 

Η Ρωσία εργάζεται για να αντικαταστήσει τα 
προϊόντα που εισάγονται από δυτικές χώρες, 
είπε ο Λαβρόφ. Η Μόσχα, τόνισε, θα βασίζεται 
«μόνο στον εαυτό της και σε χώρες που έχουν 
αποδειχθεί αξιόπιστες».

La Repubblica:  
Η Μόσχα απορρίπτει  

το ιταλικό σχέδιο
Η Μόσχα απέρριψε το ιταλικό ειρηνευτι-

κό σχέδιο για την Ουκρανία διά στόματος του 
αντιπροέδρου του ρωσικού Συμβουλίου Ασφα-
λείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναφέρεται σε χθε-
σινό δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας La 
Repubblica. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέ-
θηκε τις τελευταίες ημέρες η πρόταση τεσσάρων 
σημείων που κατέθεσε ο Ιταλός Υπουργός Εξω-
τερικών, Λουίτζι ντι Μάιο, προς τον Γ.Γ. του ΟΗΕ, 
Αντόνιο Γκουτέρες.

Το σχέδιο προβλέπει συμφωνία για ουδετε-
ρότητα της Ουκρανίας, αλλά και αυτονομία σε 
αμφισβητούμενες περιοχές και έχει ήδη συνα-
ντήσει αντίσταση από το Κίεβο, ωστόσο, όπως 
φαίνεται, ούτε η Μόσχα βλέπει με θετικό μάτι το 
ζήτημα. Ο πρώην Πρόεδρος της Ρωσίας και στε-
νός σύμμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν επισημαίνει 
ότι όποιος το συνέταξε «μοιάζει να βασίστηκε σε 
δημοσιεύματα επαρχιακού τύπου και στα ψεύδη 
της Ουκρανίας», για να προσθέσει ότι «η προτει-
νόμενη πλήρης αυτονομία της Κριμαίας από την 
Ουκρανία θα ήταν σίγουρα αιτία πολέμου».

Πάντως, ο Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε νωρίτε-
ρα χθες ότι η Μόσχα δεν έχει δει ακόμη το ει-
ρηνευτικό σχέδιο και ελπίζει να το λάβει μέσω 
διπλωματικών οδών. «Δεν το έχουμε δει ακόμη, 
ελπίζουμε να μας παραδοθεί μέσω διπλωματι-
κών οδών και να το εξετάσουμε», επεσήμανε ο 
εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, Λουίτζι Ντι 
Μάιο, από πλευράς του υπογράμμισε ότι «υπό το 
φως των εξελίξεων στην Ουκρανία, πρέπει να 
δοθεί νέα ώθηση στη διαδικασία διεύρυνσης της 
Ε.Ε. προς τα δυτικά Βαλκάνια». Ο Ιταλός υπουρ-
γός δήλωσε ότι το σχέδιο έχει δοθεί και σε ανώ-
τερους αξιωματούχους των χωρών της G7.

Σημειώνεται ότι πριν από μερικές ημέρες το 
Κίεβο εξέφρασε σοβαρές αντιρρήσεις για το ιτα-
λικό σχέδιο, απορρίπτοντας την οποιαδήποτε 
ιδέα περί κατάπαυσης πυρός και παραχώρησης 
εδαφών. Την ίδια ώρα, οι δειλές προσπάθειες για 
επανεκκίνηση της διπλωματίας έχουν φέρει τρι-
βές και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πεδίο της μάχης, πάντως, Ρώσοι αξιωμα-
τούχοι επισημαίνουν ότι οι στόχοι της Μόσχας 
στον πόλεμο θα επιτευχθούν, προετοιμάζοντας 

για ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια στην πολεμική 
επιχείρηση.

Ο Υπουργός Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, υπο-
στήριξε ότι η Μόσχα εσκεμμένα επιβραδύνει 
την επίθεσή της στην Ουκρανία, προκειμένου 
να επιτρέψει σε αμάχους να εγκαταλείψουν την 

περιοχή, ενώ υψηλόβαθμος αξιωματούχος των 
υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσε ότι η Μόσχα δεν 
«κυνηγάει προθεσμίες» στον πόλεμο.

«Συνεχίζουμε την ειδική στρατιωτική επι-

χείρηση έως την επίτευξη όλων των στόχων, 
ανεξάρτητα από την τεράστια βοήθεια της Δύ-
σης προς το καθεστώς του Κιέβου και την άνευ 
προηγουμένου πίεση των κυρώσεων», δήλωσε 
ο Σοϊγκού.

«Έχει κηρυχθεί επανειλημμένα κατάπαυση 

πυρός και δημιουργούνται ανθρωπιστικοί διά-
δρομοι προκειμένου οι πολίτες να βγουν από πε-
ρικυκλωμένους οικισμούς», δήλωσε ο Σοϊγκού 
σε σχόλιά του που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά την 
90ή ημέρα του πολέμου.

Σε ξεχωριστά σχόλια, ο Νικολάι Πατρούσεφ, 
γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ανέφερε ότι όλοι 
οι στόχοι του Πούτιν στην Ουκρανία θα επιτευ-
χθούν, διότι η αλήθεια είναι στην πλευρά της 
Ρωσίας.

«Δεν κυνηγάμε προθεσμίες», δήλωσε ο Πα-
τρούσεφ, επαναλαμβάνοντας το στόχο της Ρω-
σίας για «αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας 
-κάτι που το Κίεβο και η Δύση απορρίπτουν ως 
ψευδές πρόσχημα για πόλεμο.

«Οι στόχοι μας θα επιτευχθούν», διαμηνύουν οι Ρώσοι -  
Ώθηση στη διαδικασία διεύρυνσης της Ε.Ε. προς τα δυτικά Βαλκάνια 

προτείνει ο Ντι Μάιο

ξένος τύπος Λαβρόφ: Θα σκεφτούμε αν χρειαζόμαστε αποκατάσταση σχέσεων

ΝΑΤΟ: Στην Άγκυρα αντιπροσωπείες από Φινλανδία και Σουηδία
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Ρήτρα εκλογών...  
μέσω Βρυξελλών

Η Εφημερίδα των Συντακτών, Ελλάδα

Κυβέρνηση:  
στη δουλειά
La Depeche, Γαλλία

Έτσι  
κάθε μέρα
La Sicilia, Ιταλία
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Βραζιλία: Αιματηρή 
έφοδος της Αστυνομίας 
σε φαβέλα του Ρίο
Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν το πρωί της Τρίτης 
κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στη 
φαβέλα Βίλα Κρουσέιρο, στο βόρειο τμήμα του Ρίο 
ντε Τζανέιρο, ανακοίνωσε η στρατιωτική Αστυνομία, 
κάνοντας λόγο για δέκα «ύποπτους εγκληματίες» 
και μια κάτοικο που έπεσε νεκρή από αδέσποτη 
σφαίρα. Η στρατιωτική Αστυνομία, η οποία συχνά 
πραγματοποιεί τέτοιες πρωινές επιχειρήσεις σε 
φαβέλες του Ρίο κατά των διακινητών ναρκωτικών, 
είπε ότι οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έγιναν 

στόχος πυρών κατά την έναρξη μιας επιχείρησης «εντοπισμού και σύλληψης εγκληματιών». Μεταξύ των 
υπόπτων που καταζητούνται είναι «αρχηγοί συμμοριών που κρύβονταν στη φαβέλα» και ορισμένοι από αυτούς 
προέρχονταν «από άλλες περιοχές της Βραζιλίας», ειδικά από τα βορειοανατολικά. Η σημερινή είναι η πιο 
θανατηφόρα επιδρομή εδώ και ένα χρόνο στο Ρίο. Τον Μάιο του 2021, σε αστυνομική επιχείρηση στη φαβέλα 
Ζακαρεζίνο, σκοτώθηκαν 28 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού, ο βαρύτερος απολογισμός 
στην ιστορία της πόλης. Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο G1, η επιχείρηση στόχευσε ιδιαίτερα την 
«Comando Vermelho», μια από τις κύριες εγκληματικές φατρίες στη χώρα.

Ιταλία: Νέες έρευνες 
για τη δολοφονία  
του δικαστή Φαλκόνε
Η ιταλική Αστυνομία διεξάγει έρευνες στα 
γραφεία της τηλεοπτικής εκπομπής της RAI 
«Report», στο κτίριο της ιταλικής δημόσιας 
ραδιοτηλεόρασης, καθώς και στο σπίτι ενός από 
τους δημοσιογράφους της σχετικά με υλικό που 
προβλήθηκε τη Δευτέρα για τη βομβιστική επίθεση 
της Μαφίας το 1992, κατά την οποία σκοτώθηκε 
ο εισαγγελέας Τζοβάνι Φαλκόνε, δήλωσε χθες 
ο παρουσιαστής της εκπομπής Ζιγκφρίντο 
Ρανούτσι. Τη Δευτέρα ήταν η τριακοστή επέτειος 

της βομβιστικής επίθεσης που στοίχισε τη ζωή του Φαλκόνε, ο οποίος διεξήγε έρευνες κατά της σικελικής 
Μαφίας, της συζύγου του και τριών σωματοφυλάκων του κοντά στο Καπάτσι της Σικελίας. Η εν λόγω εκπομπή 
ερευνητικής δημοσιογραφίας παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν ότι ο Στέφανο ντέλε Κιάιε, ο επικεφαλής της 
νεοφασιστικής οργάνωσης Avanguardia Nazionale (AN, Εθνική Εμπροσθοφυλακή), βρισκόταν στο σημείο της 
βομβιστικής επίθεσης. Ο Ρανούτσι έκανε γνωστό μέσω του Facebook πως οι αστυνομικοί της διεύθυνσης για 
την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος διεξάγουν τις έρευνες «για να κατάσχουν στοιχεία αναφορικά 
με το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε τη Δευτέρα το βράδυ».

Ο πρώην επικεφαλής της τουρκικής διπλω-
ματίας άφησε αιχμές προς τον Τούρκο Πρόε-
δρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το χρόνο αντί-
δρασής του μετά την επίσκεψη του Έλληνα 
Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και όχι για όσα είπε.

Σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα μετά την 
προχθεσινή πολύωρη συνεδρίαση του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου, ο Τούρκος Πρόεδρος προ-
σπάθησε να απαξιώσει πλήρως την παρουσία 
του Κυριάκου Μητσοτάκη στο αμερικανικό 
Κογκρέσο, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει πια για 
μένα κανένας με το όνομα Μητσοτάκης».

Ο Αχμέτ Νταβούτογλου, αφού τόνισε πως 

οι θέσεις που εξέφρασε ο Κ. Μητσοτάκης στις 
ΗΠΑ ήταν «εντελώς απαράδεκτες», έστρεψε 
τα βέλη του στον Ερντογάν καταλογίζοντας 
στον Πρόεδρο της Τουρκίας «καθυστερημένη 
αντίδραση», τονίζοντας πως αυτή ήρθε πέντε 
ημέρες μετά την ομιλία του Έλληνα πρωθυ-
πουργού.

Ο πρώην στενός συνεργάτης του Ερντο-
γάν και πλέον επικεφαλής του «Κόμματος 
του Μέλλοντος» με ανάρτησή του στο Twitter 
ζητά επί της ουσίας εξηγήσεις και «καρφώ-
νει» την κυβερνητική πολιτική που ασκείται 
μέσω του Ερντογάν.

«Πέντε μέρες μετά, σήμερα ξύπνησες; Ο 
Έλληνας πρέσβης έχει κληθεί στο υπουργείο; 
Τα συμφέροντα της Δημοκρατίας της Τουρ-
κίας δεν προστατεύονται με το εγώ, αλλά με 
ψυχρά βήματα και αντιδράσεις. Αφού βαδί-
ζεις με “έντιμους και ευγενικούς πολιτικούς”, 
δεν θα έπρεπε να κάνεις παρέα με τον Τραμπ 
που έβριζε εσένα και τη χώρα μας! Δεν θα 
έπρεπε να πέσεις στα γόνατα για να συναντή-
σεις τον Μπάιντεν που κατηγόρησε το έθνος 
μας για γενοκτονία! Δεν θα περίμενες στην 
πόρτα του Πούτιν που σκότωσε δεκάδες στρα-
τιώτες μας!»

Βέλη Νταβούτογλου προς Ερντογάν με φόντο την Ελλάδα

Οι ΗΠΑ, η Ινδία, η Ιαπωνία και η Αυστρα-
λία αντιτίθενται σε οποιαδήποτε «αλλαγή του 
στάτους κβο με τη βία», κυρίως στην περιοχή 
της Ασίας- Ειρηνικού, δήλωσε χθες ο Ιάπωνας 
πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα, μετά τη σύνο-
δο στο Τόκιο των ηγετών της ομάδας Quad.

Τα μέλη της Quad, που ανησυχούν κυρίως 
για την αυξανόμενη επιρροή και τα στρατιω-
τικά γυμνάσια της Κίνας στην περιοχή, ανα-
κοίνωσαν ένα πακέτο ύψους τουλάχιστον 50 
δισεκ. δολαρίων (περίπου 47 δισεκ. ευρώ) για 
τα επόμενα πέντε χρόνια, αφιερωμένο σε έργα 
υποδομών και επενδύσεις στην περιοχή της 
Ασίας- Ειρηνικού.

«Την ώρα που η εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία κλόνισε τις θεμελιώδεις αρχές της 
διεθνούς τάξης», οι ηγέτες της Αυστραλίας, της 

Ινδίας και των ΗΠΑ «και εγώ ο ίδιος συμφω-
νούμε ότι οι μονομερείς προσπάθειες να αλ-
λάξει το στάτους κβο με τη βία δεν θα γίνουν 
ανεκτές πουθενά, κυρίως στην περιοχή του Ιν-
δικού-Ειρηνικού», πρόσθεσε ο Ιάπωνας πρω-
θυπουργός.

Τη Δευτέρα ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο 
Μπάιντεν είχε δηλώσει ότι η χώρα του θα υπε-
ρασπιστεί την Ταϊβάν σε περίπτωση εισβολής 
στο νησί της Κίνας.

Ωστόσο χθες διευκρίνισε ότι δεν έχει αλλάξει 
το δόγμα της «στρατηγικής αμφισημίας» της 
Ουάσιγκτον έναντι της Ταϊβάν, το οποίο συνί-
σταται στη διπλωματική αναγνώριση μόνο της 
ηπειρωτικής Κίνας. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον 
δεσμεύεται να προσφέρει στο αυτόνομο νησί 
στρατιωτικά μέσα για να υπερασπιστεί τον εαυ-

τό του σε περίπτωση εισβολής, χωρίς ωστόσο 
να υπόσχεται ξεκάθαρα ότι θα παρέμβει.

Τα τέσσερα μέλη της Quad επεσήμαναν ότι 
ανησυχούν για τα στρατιωτικά γυμνάσια του 
Πεκίνου και τις κινεζικές απόπειρες «ροκανί-
σματος» γύρω από τα νησιά του Ειρηνικού.

Στην κοινή τους ανακοίνωση οι τέσσερις 
ηγέτες αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στη «στρα-
τιωτικοποίηση» αμφισβητούμενων περιοχών, 
«στην επικίνδυνη χρήση πλοίων του λιμενικού 
και του ναυτικού και στις προσπάθειες να δι-
αταραχθούν οι δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
των εξωχώριων πόρων άλλων χωρών», ενέρ-
γειες για τις οποίες κατηγορείται το Πεκίνο.

Ωστόσο στην ανακοίνωσή τους απέφυγαν 
να καταδικάσουν ξεκάθαρα την Κίνα ή τη Ρω-
σία.

Ασία - Ειρηνικός: Μεταφέρεται το γεωστρατηγικό «πόκερ»

«Δεν θα γίνει ποτέ 
ανεκτή η αλλαγή με τη 
βία του στάτους κβο»

Ο Όρμπαν αποκλείει 
συζήτηση για εμπάργκο  
στο ρωσικό πετρέλαιο

Επιστολή του Ούγγρου Πρωθυπουργού 
Βίκτορ Όρμπαν προς τον πρόεδρο του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με την οποία 
τον ενημερώνει πως η χώρα του δεν μπορεί 
να υποστηρίξει το προτεινόμενο εμπάργκο 
στο ρωσικό πετρέλαιο χωρίς περισσότερες λε-
πτομέρειες για το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό 
πακέτο στήριξης προς τη Βουδαπέστη, απο-
καλύπτουν οι Financial Times. Η βρετανική 
εφημερίδα αναφέρει πως ο Όρμπαν αποκλεί-
ει τη συζήτηση επί του εμπάργκο στο ευρω-
παϊκό συμβούλιο της ερχόμενης εβδομάδας, 
αφήνοντας το σχέδιο τερματισμού απεξάρ-
τησης της ΕΕ από το ρωσικό πετρέλαιο «να 
κρέμεται από μια κλωστή». Ο Ούγγρος ηγέτης 
αναφέρει στην επιστολή: «Το να συζητήσουμε 
το πακέτο κυρώσεων σε επίπεδο ηγετών εν 
τη απουσία συναίνεσης θα ήταν αντιπαρα-
γωγικό. Θα αναδείκνυε μόνο τις εσωτερικές 
διαιρέσεις μας χωρίς να προσφέρει μια ρεαλι-
στική ευκαιρία επίλυσης των διαφόρων. Προ-
τείνω να μη θίξουμε αυτό το θέμα στο επό-
μενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο». Την περασμένη 
εβδομάδα η Κομισιόν παρουσίασε το ύψους 
210 δισ. δολαρίων σχέδιο REPowerEU, το 
οποίο στοχεύει στην πράσινη ενεργειακή με-
τάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη 
μείωση της εξάρτησής της από τις ενεργεια-
κές ροές από τη Ρωσία μέχρι το 2027. Ο κ. 
Όρμπαν στην επιστολή του επισημαίνει πως 
αν και το σχέδιο περιλαμβάνει ενθαρρυντικά 
στοιχεία, αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει τις 
ανησυχίες της Ουγγαρίας.



EIΔΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

«Αυτοκίνητο δίχως φρένα» οι συνοικισμοί
Τα τεράστια προβλήματα ασφάλειας που 

αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες που διαμένουν σε 
προσφυγικούς οικισμούς επιβεβαιώθηκαν για 
ακόμη μια φορά ενώπιον της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Προσφύγων. Η Επιτροπή ζήτησε τη 
Δευτέρα να εξεταστούν οι ηλεκτρολογικές εγκα-
ταστάσεις του συνόλου των οικιών του συνοικι-
σμού Μακάριος Γ’ στις Καμάρες, στη Λάρνακα, 
αφού δειγματοληπτικός έλεγχος κατέδειξε σο-
βαρά προβλήματα που αφορούν την ασφάλεια 
και την υγεία των κατοίκων, όπως δήλωσε ο 
πρόεδρος της Επιτροπής Νίκος Κέττηρος.

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση για τα 
προβλήματα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
των προσφυγικών συνοικισμών και ειδικότερα 
στο συνοικισμό «Μακάριος Γ’» και την ανάγκη 
αναβάθμισής τους. Σε δηλώσεις του μετά τη συ-
νεδρία, ο κ. Κέττηρος είπε ότι επιβεβαιώθηκαν 
μέσα από μελέτη της Ηλεκτρομηχανολογικής 
Υπηρεσίας «όσα καταγγέλλαμε τους τελευταίους 
μήνες σχετικά με τις ηλεκτρολογικές εγκαταστά-
σεις στους κυβερνητικούς οικισμούς».

Η μελέτη, πρόσθεσε, η οποία διενεργήθηκε 
δειγματοληπτικά σε αριθμό κατοικιών του συ-
νοικισμού Μακάριος στις Καμάρες της Λάρνα-
κας, «έδειξε το μέγεθος του προβλήματος αλλά 
και την επικινδυνότητα που υπάρχει».

Είπε ότι στο 15% των περιπτώσεων φάνη-
κε ότι ο γενικός διακόπτης για τη διακοπή της 
παροχής σε περιπτώσεις απώλειας δεν δουλεύ-
ει καθόλου. «Είναι χαρακτηριστική η υπόδειξη 
από πλευράς ΕΤΕΚ ότι η συγκεκριμένη βλάβη 
αντιστοιχεί με το να οδηγούμε ένα αυτοκίνητο 
χωρίς φρένα», πρόσθεσε. Ο κ. Κέττηρος είπε ότι 
«κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές» και ότι η Επι-

τροπή ζήτησε να μεταφερθεί προς τον Υπουργό 
Εσωτερικών η απαίτηση να εξεταστεί το σύνο-
λο του συνοικισμού, εφόσον το θέμα αφορά την 
ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων.

Εστία ρύπανσης οι Άγιοι Ανάργυροι Α’
Η Επιτροπή συζήτησε και την καθυστέρηση 

κατεδάφισης οκτώ πολυκατοικιών στον κυβερ-
νητικό οικισμό Αγίων Αναργύρων Α’.

«Εδώ και 10 χρόνια η πολιτεία έχει αφήσει 
οκτώ πολυκατοικίες να γίνονται εστία ρύπαν-
σης, τρωκτικών και παραβατικών συνάξεων 
δημιουργώντας αποπνικτικές, επικίνδυνες και 
εκφοβιστικές συνθήκες για τους κατοίκους της 
περιοχής», ανέφερε ο Ν. Κέττηρος. Πρόσθεσε 
πως οι εκπρόσωποι της Πολεοδομίας ανέφεραν 
ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν οι δια-
δικασίες ανέγερσης των νέων πολυκατοικιών, 

ώστε να μετακινηθούν οι εναπομείναντες κάτοι-
κοι και να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες 
κατεδάφισης. Πρόσθεσε ότι μεσοπρόθεσμα ζή-
τησαν αύξηση της αστυνόμευσης «τουλάχιστον 
στην περιοχή για την ασφάλεια των κατοίκων».

Οκτώ μήνες καθυστέρηση
Η Επιτροπή εξέτασε το θέμα της καθυστέ-

ρησης παραχώρησης στους εναπομείναντες 
δικαιούχους οικοπέδων αυτοστέγασης για τη 
μεταφορά από το συνοικισμό αυτοστέγασης 
Μάμμαρι ΙΙ στο συνοικισμό αυτοστέγασης Κοκ-
κινοτριμιθιάς. Αρχικά η διαδικασία θα ολοκλη-
ρωνόταν τον Οκτώβρη του 2021, αλλά δεν έγινε 
τίποτα. Όπως ανέφερε ο Ν. Κέττηρος, οι αρμό-
διοι δεσμεύτηκαν χθες ότι αυτά τα οικόπεδα θα 
παραχωρηθούν εντός Ιουνίου, με την Επιτροπή 
να παρακολουθεί στενά.

Κινδυνεύουν ζωές στον συνοικισμό Μακάριος Γ’ στις Καμάρες Λάρνακας

1.616 παράπονα παραβίασης 
προσωπικών δεδομένων

Χίλια εξακόσια δεκαέξι (1.616) παρά-
πονα έλαβε το Γραφείο της Επιτρόπου 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χα-
ρακτήρα για θέματα παραβίασης προσωπι-
κών δεδομένων από την ημέρα εφαρμογής 
του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδο-
μένων μέχρι το τέλος Απριλίου. 

Από αυτά τα παράπονα, τα 415 αφορού-
σαν σε ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύ-
ματα, 305 γνωστοποιήσεις περιστατικών 
παραβίασης και 74 εκτιμήσεις αντίκτυπου. 
Συνολικά διενεργήθηκαν 425 έλεγχοι, εκ-
δόθηκαν 163 αποφάσεις και επιβλήθηκαν 
διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 
€1.378.100. 

Επιπλέον, έτυχαν διαβούλευσης με το 
Γραφείο της 143 νομοσχέδια και προτάσεις 
νόμου που αφορούσαν σε θέματα προσω-
πικών δεδομένων και απαντήθηκαν γρα-
πτώς πληθώρα ερωτημάτων, εκ των οποί-
ων τα 1.357 απαντήθηκαν άμεσα.

Όπως σημειώνεται, από τους αριθμούς 
συνάγεται με ασφάλεια ότι οι πολίτες 
ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους, 
τα ασκούν και δεν διστάζουν να υποβά-
λουν παράπονα αλλά και προβληματι-
σμούς για το αν κάτι αποτελεί ή όχι νό-
μιμη επεξεργασία των προσωπικών τους 
δεδομένων.
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ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) ΚΑ-
ΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2016  
(Κ.∆.Π. 62 ΤΟΥ 2016)

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
δυνάµει του Κανονισµού 5 (1)

∆ίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 5(1) των περί Πολεοδομίας 
και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχι-
κές Προσφυγές) Κανονισμών του 2016, 
ότι εμείς, οι Κώστας Εμμανουήλ & Έλε-
να Εμμανουήλ από Πάφο, ιδιοκτήτες 
του τεμαχίου με αρ. 627, Φύλλο/Σχέδιο 
1-1485-3505, ενορία: Βασιλικό/Ανα-
βαργός, Ανδρέα Ασσιώτη 2, στην περι-
οχή του ∆ήμου Πάφου, θα υποβάλουμε 
αίτηση στην Πολεοδομική Αρχή για εξα-
σφάλιση πολεοδομικής άδειας για γυ-
μναστήριο.
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως μπο-
ρούν να υποβληθούν προς την Πολε-
οδομική Αρχή μέσα σε προθεσμία 21 
ημερών από τη δημοσίευση της Ειδο-
ποιήσεως αυτής.

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Ειδοποιούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
ότι εγώ η Αγγέλα Τσέλεπα με αρ. ∆.Τ. 
879485 από Αγίου Λουκά 10, ∆ρού-
σεια, Πάφος 8700 προτίθεμαι να υπο-
βάλω αίτηση προς την Αρχή Αδειών 
για χορήγηση άδειας Μεταφορέα «Γ» 
για ένα φορτηγό όχημα τύπου ενιαίο, 
26.000kg μεικτού βάρους, για εξυπη-
ρέτηση των αναγκών της επιχείρησής 
μου ως γεωργός.
Το όχημα θα το χρησιμοποιώ για να 
μεταφέρω τους σπόρους και λιπάσμα-
τα από την αποθήκη μου στα χωράφια 
και τις μπάλες σανού και σιτηρά από 
τα χωράφια στην αποθήκη μου.
Η μεταφορά θα γίνεται χωρίς κόμι-
στρο.
Οποιεσδήποτε ενστάσεις πρέπει να 
υποβληθούν γραπτώς εντός 20 ημε-
ρών από την ημερομηνία δημοσίευ-
σης της παρούσης ανακοίνωσης με τα 
σχετικά δικαιολογητικά στα Επαρχια-
κά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Με-
ταφορών.

ΕΡΑΝΟΣ
TALA CATS      ΠΑΦ/Σ/86

Παραχωρήθηκε από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών, με αρ. ∆.Π. 
47/2021, άδεια για τη διενέρ-
γεια παγκύπριου εράνου για 
την περίοδο από 1η Οκτωβρί-
ου 2021 έως 31 Μαρτίου 2022 
προς όφελος του σωματείου 
TALA CATS.
Ο έρανος έχει αποφέρει έσο-
δα €56.273 και έχουν χρησι-
μοποιηθεί για δαπάνες εξόδων 
€54.390, σύμφωνα με τους σκο-
πούς του σωματείου.

Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για 
τη μίσθωση υπηρεσιών για τις ανάγκες του 
Κλάδου Τουρκικών Θεμάτων του Γραφείου 

Τύπου και Πληροφοριών

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) ενδιαφέρεται για τη μί-
σθωση υπηρεσιών δύο (2) ατόμων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, με 
έδρα τη Λευκωσία, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο συ-
νημμένο προσχέδιο με τίτλο «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών» και 
σας προσκαλεί, νοουμένου ότι διαθέτετε τα απαιτούμενα προσόντα, 
ως καθορίζονται, να υποβάλετε ∆ήλωση Ενδιαφέροντος. Η Συμφω-
νία Μίσθωσης Υπηρεσιών θα ισχύει για περίοδο ενός έτους από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ενδέχεται να παραταθεί 
για πρόσθετη περίοδο που δεν θα υπερβαίνει συνολικά τους είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα 
του ΓΤΠ: www.pio.gov.cy

∆ΗΛΩΣΗ – 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδια-
φερομένων  ότι  η NATALIA 
PAVLOVA, οδός Αφροδίτης 4, 
Καμάρες Βίλλεϊτζ, οικία 495, 
8577 Τάλα, Πάφος, υπέβαλε 
στον Υπουργό Εσωτερικών αί-
τηση  (Τύπος Μ127)  για πολιτο-
γράφησή της ως Κύπρια πολίτης. 
Όποιος γνωρίζει οποιονδήποτε 
λόγο για τον οποίο δεν θα έπρεπε 
να χορηγηθεί η αιτούμενη πολι-
τογράφηση, καλείται να αποστεί-
λει στον Υπουργό Εσωτερικών 
στη Λευκωσία, γραπτή και υπο-
γεγραμμένη έκθεση των γεγο-
νότων.

Με το παρόν γνωστοποιείται ότι στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας με αρ. 
5083 και ημερομηνία 18/3/22, δημοσιεύθηκε με αρ. ∆.Π. 86 Γνωστοποίηση Απαλλοτρί-
ωσης ιδιωτικής ιδιοκτησίας στο χωριό Άγιος Ιωάννης για εγγραφή αγροτικού δρόμου 
στην τοποθεσία «ΤΣΑΓΓΑΡΟΥ-ΟΡΦΑΝΟΥ».
Κάθε πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι έχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον πάνω στην 
ιδιοκτησία που περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα και φέρει ένσταση στη σκοπούμε-
νη απαλλοτρίωσή της καλείται μέσα σε 30 ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας 
γνωστοποίησης να υποβάλει ένσταση στην απαλλοτριώνουσα Αρχή μέσω του Επάρχου 
Λεμεσού, μαζί με λεπτομερή στοιχεία και αποδείξεις για το δικαίωμα ή συμφέρον του, 
καθώς και για τους λόγους της ένστασής του.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Η ιδιωτική ακίνητη ιδιοκτησία στο χωριό Άγιος Ιωάννης της επαρχίας Λεμεσού με τεμά-
χιο και σχετικά με το τεμάχιο με αριθμό χωρομετρικού σχεδίου 48/01, του χωριού Άγιος 
Ιωάννης, τεμάχιο με αριθμό 1086*, 1087*, 2240*, 2241*, 2243*, 2245*, 2246*, 2249*, 
2250*, 2252*, 3743*, 3744*, 3749*, 3993*, 4042*, 4043.

*Απαλλοτριώνεται μέρος του τεμαχίου

Η έκταση της γης της πιο πάνω ακίνητης ιδιοκτησίας αποτελείται από 2.943 τετραγω-
νικά μέτρα περίπου και δείχνεται με κόκκινο χρώμα στο σχετικό σχέδιο το υπογραμμέ-
νο από τον Έπαρχο Λεμεσού.
Αντίγραφο του πιο πάνω σχεδίου ευρίσκεται για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο στο Γραφείο του Επάρχου Λεμεσού. (Κ.Χ.Τ. 293/2021), (∆.Α.Ε. 563/2021) (Αρ. 
Φακ. K.Σ. 16.05.009.008.011)

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΨΑΛΟΥ – ΑΜΕK

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  

Α∆ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (ΜΠΟΥΦΕ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΜΕΚ

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Αθλητική Μορφωτική Ένωση Κα-
ψάλου – ΑΜΕΚ ζητά προσφορές για την παραχώρηση άδειας χρήσης του 
κυλικείου (Μπουφέ) του σωματείου ΑΜΕΚ για περίοδο δύο χρόνων, από 
1η Ιουνίου 2022 μέχρι 31η Μαΐου 2024. 
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί την υψηλότερη ή 
οποιαδήποτε άλλη προσφορά.
Για την παραχώρηση άδειας χρήσης του κυλικείου θα υπογραφεί Συμφω-
νητικό Έγγραφο μεταξύ του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του σωματείου και 
του επιτυχόντα προσφοροδότη – διαχειριστή, το οποίο θα περιλαμβάνει και 
τους Όρους Προσφορών.
Οι προσφορές να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα ανα-
γράφεται «Προσφορά για Άδεια Χρήσης κυλικείου (μπουφέ) Σωματείου 
ΑΜΕΚ», όχι αργότερα από η ώρα 6:00 μ.μ. της ∆ευτέρας 23 Μαΐου 2022. 
Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται από τον Κωστάκη Χαραλάμπους, τηλέ-
φωνο 99679933, ή από τον Νίκο Σουτζιή, τηλέφωνο 99376768.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΜΕΚ ΚΑΨΑΛΟΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
Η εταιρεία Τsiouttas Skip Ltd, 
που ασχολείται με τη συλλο-
γή μη επικίνδυνων αποβλή-
των με έδρα στα Λύμπια, ζητά 
άτομο υπεύθυνο για οδοκαθα-
ρισμό και συντήρηση και φύ-
λαξη υπαίθριας αποθήκης, η 
οποία βρίσκεται στη Βιομηχα-
νική Περιοχή Τσερίου.
Για περισσότερες πληροφορί-
ες Μιχάλης Λουκά: 99308695

Πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αί-
θουσα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών 
Λάρνακας η παρουσίαση του βιβλίου της 
κας Έλλης Χρ. Αθανασίου, «Μέσα από τα 
μάτια της ψυχής μου».

Την παρουσίαση του βιβλίου έκανε ο 
∆ρ Γιώργος Κιτρομηλίδης, πρόεδρος του 
Παγκύπριου Πολιτιστικού Συλλόγου, που 
το επιμελήθηκε. Για το βιβλίο μίλησαν επί-
σης ο ∆ρ Κώστας Κατσώνης, πρόεδρος της 
Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας, 
και η κα Έλλη Αθανασίου, συγγραφέας. 

Η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία και 
όλες οι εισπράξεις από την πώληση του 

βιβλίου δόθηκαν για στήριξη των προ-
γραμμάτων του Κέντρου Ενηλίκων ΑμεΑ 
«Ιασόνειο Χρώματα Ζωής» Λάρνακας, εις 
μνήμη Χριστάκη Αθανασίου. 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) ΚΑ-
ΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2016  
(Κ.∆.Π. 62 ΤΟΥ 2016)

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
δυνάµει του Κανονισµού 5 (1)

∆ίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα με τον Κα-
νονισμό 5(1) των περί Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές 
Προσφυγές) Κανονισμών του 2016, ότι 
εγώ, η Καραμιχαήλ Σοφία Μάρθα, διά 
κρεοπωλείο Χάρης Λτδ, από Πάφο, ιδιο-
κτήτης του τεμαχίου με αρ. 451, Φύλλο 
51, Σχέδιο 030303, ενορία: Άγιος Παύλος, 
Ελευθερίου Βενιζέλου 69, στην περιοχή 
του ∆ήμου Πάφου, θα υποβάλουμε αίτη-
ση στην Πολεοδομική Αρχή για εξασφά-
λιση πολεοδομικής άδειας για αλλαγή 
χρήσης 2 καταστημάτων σε κρεοπωλείο.
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως μπο-
ρούν να υποβληθούν προς την Πολε-
οδομική Αρχή μέσα σε προθεσμία 21 
ημερών από τη δημοσίευση της Ειδο-
ποιήσεως αυτής.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) ΚΑ-
ΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990 
(Κ.∆.Π. 55 ΤΟΥ 1990)

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
δυνάµει του Κανονισµού 4 (1)

∆ίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα με τον Κα-
νονισμό 4(1) των περί Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές 
Προσφυγές) Κανονισμών του 1990, ότι 
εμείς οι Messolongitis Estates Ltd, από 
Λεμεσό, ιδιοκτήτες του τεμαχίου με αρ. 
ΕΠΙ 120, Φύλλο/Σχέδιο 54/590102 ενο-
ρία Νεάπολη, Αρχ. Μακαρίου και Τζων 
Κέννεντυ, στην περιοχή του ∆ήμου Λε-
μεσού, θα υποβάλουμε αίτηση στην Πο-
λεοδομική Αρχή του ∆ήμου Λεμεσού για 
εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για 
εστιατόριο.
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως μπο-
ρούν να υποβληθούν προς την Πολε-
οδομική Αρχή μέσα σε προθεσμία 21 
ημερών από τη δημοσίευση της Ειδο-
ποιήσεως αυτής.

Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης
σύµφωνα µε τον περί Αναγκαστικής 

Απαλλοτρίωσης
Τροποποιητικό Νόµο 135(1) του 1999

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Οι Περί ∆ιαχειρίσεως Περιουσιών 
Θεσµοί του 1955

Αίτησις διά ∆ιαχείρισιν (θεσμός 9)
 Αίτηση αρ. 25/2022

∆ικαιοδοσία Επικυρώσεως ∆ιαθηκών

Επί τοις αφορώσι την ΜΑΡΙΑ ΠΙΕΡΗ ΠΑ-
ΣΙΑ, τέως από τη Λάρνακα

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
∆ίδεται ειδοποίηση ότι μετά την παρέ-
λευσιν 8 ημερών από της δημοσιεύσεως 
της παρούσης θα υποβληθεί εις το Πρω-
τοκολλητείο του Επαρχιακού ∆ικαστηρί-
ου Λάρνακας αίτησις δια παραχώρηση 
εις την Βέσσελκα Ιωάννου, εκ Λάρνα-
κας, Α.∆.Τ. 895469, του παραχωρητηρί-
ου επικύρωσης της διαθήκης της αποβι-
ώσασας Μαρίας Πιερή Πασιά, τέως από 
τη Λάρνακα.

Βέσσελκα Ιωάννου
 ∆ικηγόρος- Εκτελέστρια 

Οι Περί ∆ιαχειρίσεως Κληρονοµιών 
Κανονισµοί του 1955

Στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας
  Αρ. Αίτησης 18/2022

∆ικαιοδοσία Επικυρώσεως ∆ιαθηκών 

Σε ό,τι αφορά τη Στέλλα Χρυσάνθου, τέως 
από τον Άγιο ∆ομέτιο Α.Τ. 242265

Αποβιώσασα

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
∆ίδεται ειδοποίηση ότι μετά την παρέ-
λευση 8 ημερών από τη δημοσίευση 
της παρούσης θα υποβληθεί στο Πρω-
τοκολλητείο Επικυρώσεως ∆ιαθηκών 
του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λευκω-
σίας αίτηση για την παραχώρηση στον 
Πέτρο ∆. Χατζησάββα από τη Λευκωσία 
του παραχωρητηρίου επικύρωσης της 
διαθήκης της Στέλλας Χρυσάνθου, τέως 
από τον Άγιο ∆ομέτιο.
   

Πέτρος ∆. Χατζησάββας

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ  
ΛΕΜΕΣΟΥ
∆ικαιοδοσία Επικυρώσεως 
∆ιαθηκών

Αρ. Αίτησης: 104/2022

Αναφορικά με τον JOHN DANIEL 
TERENCE KIRBY, τέως από το Ηνωμένο 
Βασίλειο, με αριθμό αγγλικού διαβατηρί-

ου 125880906
Aποβιώσαντα.

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
∆ιά του παρόντος δίδεται ειδοποίηση ότι 
μετά την παρέλευση 8 (οκτώ) ημερών θα 
γίνει αίτηση στον Πρωτοκολλητή Επικυ-
ρώσεως ∆ιαθηκών του Επαρχιακού ∆ι-
καστηρίου Πάφου διά την επικύρωση της 
διαθήκης του JOHN DANIEL TERENCE 
KIRBY, τέως από το Ηνωμένο Βασίλειο, 
αποβιώσαντος, στις κατονομαζόμενες 
εκτελέστριες Λίζα Λουκαΐδου – Θεοφά-
νους και Μαρία Ραφαέλα Θεοφάνους.

Λ. Λουκαΐδου – Θεοφάνους ∆.Ε.Π.Ε.
∆ικηγόροι κατονοµαζόµενων 

 εκτελεστριών
Τηλέφωνο: 26811844

Παρουσίαση βιβλίου

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Πωλείται οικιστικό τεμάχιο σε καταπληκτική περι-
οχή (Grammar School) και βιοτεχνικό τεμάχιο στη 

Λακατάμια. 

Τηλ. 99599598, 99609646



φαρμακεία
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

•Τσιελεπή Ελένη (Ελίνα), Λεωφ. Αγίου Γε-
ωργίου 124, απέναντι από βενζίνη STAR 
OIL Ανθούπολης, Λακατάμεια, 22255588, 
22255588

•Αγγελής Πέτρος, Λεωφ. Καντάρας 71, συ-
νοικισμός Κόκκινες, απέναντι από φούρνο 
COSMOS, Στρόβολος, 22324205, 22324205

•Σταύρου Αυγή, Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 76, 
από Debenhams προς Αγορά Αγ. Αντωνίου, 
22751679, 22333220

•Παπαδοπούλου Μαγδαληνή, Πρίγκιπα 
Καρόλου 16, δίπλα από το ξενοδοχείο ΑΣΤΥ, 
Άγιος Δομέτιος, 22270770, 22270770

•Καλλιτσιώνη Μαρία, Λεωφ. Γερίου 104, 
Γέρι, 22575226, 22533447

ΛΕΜΕΣΟΣ
•Παναγίδου Παυλίνα, Φραγκλίνου Ρού-

σβελτ 82Α, κτίριο Κτηματολογίου, δίπλα 
από Κοινωνικές Ασφαλίσεις, δρόμος LIDL, 
25575777, 25257487

•Κέκκος Χαράλαμπος, Αγίας Φυλάξεως 
202Α, πλησίον κλινικής Χρυσοβαλάντου, 
25339810, 25752352

•Τοουλιά Παναγιώτα, Ναυπλίου 28, έναντι 
Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ, 25350829, 25715141

•Λεφτερίδη Μαρίνα, Χαράλαμπου Ευαγό-
ρου 37, δρόμος προς Σφαλαγγιώτισσα, πριν 
το κοιμητήριο, Άγιος Αθανάσιος, 25001895, 
25341739

ΛΑΡΝΑΚΑ
•Γεωργίου Λευτέρης, Λεωφ. Αγίων Αναργύ-

ρων 50, πλησίον Τεχνικής Σχολής, 24631390, 
99533388

•Δημητρίου Ανδρέας, Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 44, 
φώτα Εθνικής Τράπεζας - έναντι SAMSONITE, 
24822422, 24812188

ΠΑΦΟΣ
•Χατζηχαραλάμπους Δώρα, Ελλάδος 104, 

έναντι πάρκου Δασούδι, 26822627, 70008181
•Δημητρίου Γιώργος, Κινύρα 30, δρόμος 

από Δικαστήριο προς Τεχνική Σχολή (δίπλα 
απο Travel Express), 26942131, 26951370

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Πιττάτζιης Ισαάκ, Αγίου Γεωργίου 7, Παρα-

λίμνι, 23822577, 23827058

05:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
06:05-08:55 ΠΡΩΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
Mε τους Αργύρω Γεωργίου Θωμά, Έλπις Γεωρ-
γίου 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 πολ-
λά 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 ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ
Mε τους Νίκο Τριμικλινιώτη και Χρίστο Χατζη-
ιωάννου.
17:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:05-21:00 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
Με την Άντρη Δημητρίου.
18:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00-23:00 ΑΛΦΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ
Με τον Αντρέα Ανδρέου.
23:00-06:00 ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ
Μουσικές επιλογές του Άστρα 92,8.

στη συχνότητα του Άστρα 92,8

tv ενημέρωση
ΡΙΚ1

06.45 Πρώτη Ενημέρωση 09.30 Όμορφη 
Μέρα-Κάθε Μέρα 10.55 Σελίδες Ιστορίας 11.00 
Από μέρα σε μέρα 14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.30 Χρυσές Συνταγές 16.30 Όλα στον Αέρα 
18.00 Ειδήσεις και στη Νοηματική 18.20 Στην 
Άκρη του Παράδεισου 19.20 Μπλακ Φόρεστ 
20.00 Ειδήσεις 21.05 Χάλκινα Χρόνια 21.50 
Το Μυστικό της Πεταλούδας 22.40 Ειδήσεις 
22.45 The Luminaries - Μίνι σειρά εποχής, 
σε σενάριο της βραβευμένης συγγραφέως του 
ομώνυμου βιβλίου, Eleanor Catton, παραγωγής 
FREMANTLE, κατάλληλη για άτομα άνω των 15 
ετών. 23.45 Economic Echo 00.35 Όλα στον 
αέρα 01.55 Σελίδες Ιστορίας 02.00 Ειδήσεις 
03.00 Χρυσές Συνταγές 03.45 The Luminaries 
04.30 Το Μυστικό της Πεταλούδας 05.15 Στην 
Άκρη του Παράδεισου 06.15 Μπλακ Φόρεστ

ΡΙΚ2
07.30 Μαγικός Κόσμος 07.50 Ο Μικρός 

Χνουδωτός 08.20 Μπόμπι και Μπιλ 08.45 
Γκάρφιλντ 09.30 Αστυνόμος Σαΐνης 09.55 
Mini Pet Pals 10.10 Ο Σούπερ Μπαμπάς 10.25 
Ο σκανδαλιάρης Τοτός 10.55 Η Μπο ταξιδεύει 
11.20 Τα Στρουμφάκια 12.10 Λέο Ντα Βίντσι 
12.35 H Μία και Εγώ 13.00 Η Μπο ταξιδεύ-
ει 13.25 Αστυνόμος Σαΐνης 13.50 Τα Στρουμ-
φάκια 14.40 Λέο Ντα Βίντσι 15.05 H Μία και 
Εγώ 15.30 ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ 16.00 Μα-
νώλης και Κατίνα 16.30 Ιστορίες του Χωρκού 
17.00 Baywatch 17.45 Κοίτα με στα Μάτια 
18.00 Quest for Knowledge 18.30 Economic 
Echo 19.30 Σελίδες Ιστορίας 19.40 Ειδήσεις 
στην Αγγλική 19.50 Ειδήσεις στην Τουρκική 
20.00 Κεντρικό Δελτίο στη Νοηματική 21.05 
Death in Paradise 22.00 Επιθεωρητής Μέ-
γκρε - (Maigret) - Μίνι σειρά παραγωγής BBC, 
βασισμένη στα αστυνομικά μυθιστορήματα του 
George Simenon. Κατάλληλη για άτομα άνω των 
15 ετών. A’ Κύκλος-Επεισόδιο 1ο 23.30 Χάλκινα 
Χρόνια με Υπότιτλους 00.20 Εμείς κι ο Κόσμος 
μας (επανάληψη) 01.20 Ειδήσεις στην Αγγλική 
και Τουρκική (επανάληψη) 01.40 Από Μέρα σε 
Μέρα (επανάληψη) 05.10 Όμορφη Μέρα – Κάθε 
Μέρα (επανάληψη) 06.45 Baywatch (επανάλη-
ψη)

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

ΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΠ. 3Α + 3Β 07:15 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΙ-
ΡΑ ΕΠ. 24 Season I 07:40 ΕΞΥΠΝΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 
(SMART ΓΕΥΣΕΙΣ) (Ε) 08:30 ΤΗΛΕΝΟΥΒΕΛΑ (Ε) 
10:00 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 12:00 ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ, 
Season IV 13:10 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ-
ΣΗ 14:30 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 18:10 ΣΥΝΤΟΜΟ (10’) 
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 18:30 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 18:55 
ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ 19:25 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΟ PLUS 20:05 
ΤΗΛΕΝΟΥΒΕΛΑ «ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΕ ΜΟΥ» 21:00 
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ (12) - ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ, 
ΜΟΥΣΙΚΗ 22:50 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ (12) - ΚΩΜΩ-
ΔΙΑ 00:30 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 01:25 ΞΕΝΗ ΣΕΙ-
ΡΑ (12) 02:15 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 03:05 ΞΕΝΗ 
ΣΕΙΡΑ (12) 03:55 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (15) 04:45 ΑΟ-
ΡΑΤΟΣ ΦΑΚΟΣ 04:50 ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ (Ε) 

OMEGA
07:00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 09:00 

BREAKFAST @STAR 12:00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ 
13:30 ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ 15:00 ΑΙΧΜΕΣ 16:35 
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕΦ (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 
TRAVEL GUIDE 00:30 TOTAL BLACKOUT (Ε) 
01:30 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ 04:30 
SHOPPING STAR (Ε) 05:30 ΕΙΚΟΝΕΣ (Ε) 06:00 
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕΦ (Ε)

ANT1
06.20 ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ (Ε) 07.10 ΚΑΡΜΑ (Ε) 

07.50 Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (Ε) 08.40 ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 
(Ε) 09.30 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 11.00 ΜΕΡΑ ΜΕΣΗ-
ΜΕΡΙ 14.00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 
(Ε) 14.50 ΦΙΛΑ ΤΟ ΒΑΤΡΑΧΟ ΣΟΥ (Ε) 15.40 
ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΑ (Ε) 16.20 ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙ-
ΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ (Ε) 17.10 ΚΑΤΙ ΧΩ-
ΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ (Ε) 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 ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣ-
ΣΕΣ ΙΙΙ (12) 23:30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ (Ε) 00:20 
THE 2NIGHT SHOW (12) 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 (Ε) 06:45 Πρωτοσέ-

λιδο με τον Ανδρέα Δημητρόπουλο 09:30 Ήρθε 
κι Έδεσε 11:30 Μεσημέρι και Κάτι με τον Χρή-
στο 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 SURVIVOR 
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 ΕΝΗ-
ΜΕΡΩΣΗ 13:30 ΣΠΙΤΙ ΕΙΝΑΙ (Ε) 14:15 ΜΗΝ 
ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (Ε) 15:15 ΜΕ ΑΓΑ-
ΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 17:10 DEAL 18:00 ALPHA 
NEWS 18:30 PRE GAME 19:00 ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥ-
ΠΕΛΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2021 - 22 21:00 ΑΠΟΝΟΜΗ 
ΚΥΠΕΛΛΟΥ 21:45 ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 23:00 ΚΑ-
ΜΠΙΝΓΚ 23:15 ΤΙ ΦΑΣΗ; 01:30 ΑΣΕ ΜΑΣ ΡΕ 
ΜΑΜΑ (Ε) 02:15 THE CHASE (Ε) 03:00 ΕΡΩ-
ΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΓΑ (Ε) 03:45 ΣΑΣΜΟΣ 
(Ε) 04:45 ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ (Ε)

CAPITAL
08:05 Εσμεράλδα – Τηλενουβέλα (Ε) 09:00 

Τηλεαγορά tvmall 10:00 Juana - Τηλενουβέ-
λα (Ε) 11:00 Τηλεαγορά tvmall 12:00 Maria 
Mercedes - Τηλενουβέλα (Ε) 13:00 Top story – 
με τη Στέφανη Φλωρίδου 15:00 Τσαγκαράκης 
18:00 Τίτλοι ειδήσεων 18:10 Σαμπρίνα - Τη-
λενουβέλα (Ε) 19:15 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 
19:50 Ειδήσεις στη Νοηματική 20:00 Προ-
σωπικότητες - με τον Άγγελο Ιακωβίδη 21:00 
Ξένη ταινία 23:00 Στον ιστό του ψεύδους – 
Thriller 01:20 Η ανταλλαγή – Crime drama 
03:45 Στα πέρατα της γης – Action adventure 
06:00 Top story (Ε)

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής αραιής ομίχλης και χαμη-
λής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο 
που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νε-
φώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, 3 
Μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως 
βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θά-
λασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα 
ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 στα δυτικά 
παράλια, γύρω στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 23 
βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

16 ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2022|

σαν σήμερα

εορτολόγιο

ο καιρός

ΚΕΡΥΝΕΙΑ 28

ΠΑΦΟΣ 26

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 33 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 28

ΛΑΡΝΑΚΑ 28

ΛΕΜΕΣΟΣ 28

1889
Γεννιέται ο Ιγκόρ Σικόρσκι, Ρώσος αεροναυπηγός, 
εφευρέτης του ελικοπτέρου.

1911
Στο Μεξικό, ο Εμιλιάνο Ζαπάτα αρχίζει την επανά-
στασή του.

1932
Κάνει το ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της 
Ντίσνεϊ, Ντιπι Ντογκ, γνωστότερο ως Γκούφι.

1942
Ο Άρης Βελουχιώτης του ΚΚΕ συγκροτεί στην υπό 
ναζιστική κατοχή Ελλάδα την πρώτη ομάδα του 
ΕΑΜ.

1958
Δολοφονείται από μασκοφόρους του Γρίβα στα Πέρα 
Ορεινής ο Ανδρέας Σακκάς, μέλος της ΠΕΟ.

1958
Γεννιέται ο Πολ Γουέλερ, Άγγλος ρόκερ.

1977
Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους ο «Πόλεμος 
των Άστρων» του Τζορτζ Λούκας.

1978
14ο Παγκύπριο Συνέδριο του ΑΚΕΛ.

2001
Πεθαίνει ο Αλμπέρτο Κόρδα, Κουβανός φωτογράφος, 
δημιουργός του γνωστότερου πορτρέτου του Τσε 
Γκεβάρα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2022
ΣΗΜΕΡΑ
Η Γ’ εύρεσις Τιμίας κεφαλής Προδρόμου.
ΑΥΡΙΟ
Κάρπου & Αλφαίου εκ των 70 απ. Αλεξάνδρου Δερβί-
ση, Συνεσίου Καρπασίας

tv επιλογές

κληρώσεις
ΤΖΟΚΕΡ

ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

4 20 28 42 45 14

5+1 αριθμοί:  ......................................................TZAK-ΠOT
5 αριθμοί: 2 τυχεροί ........................................ €20.935,35
4+1 αριθμοί: 14 τυχεροί ....................................€2.500,00
4 αριθμοί: 203 τυχεροί ........................................... €50,00
3+1 αριθμοί: 553 τυχεροί ....................................... €50,00
3 αριθμοί: 10.613 τυχεροί .........................................€2,00
2+1 αριθμοί: 8.414 τυχεροί .......................................€2,00
1+1 αριθμοί: 41.164 τυχεροί ....................................€1,50

ΤΖΟΚΕΡ

Επιθεωρητής Μεγκρέ
ΡΙΚ2, ώρα: 22:00
Μίνι σειρά παραγωγής BBC, βα-

σισμένη στα αστυνομικά μυθιστορή-
ματα του George Simenon. Κατάλ-
ληλη για άτομα άνω των 15 ετών. A’ 
Κύκλος-Επεισόδιο 1ο Μaigret Sets 
a Trap - Παρίσι, 1955. Ο επιθεωρη-
τής Μεγκρέ καλείται στη Μονμάρτη 
για να αναλάβει την εξιχνίαση της 
δολοφονίας τεσσάρων γυναικών οι 
οποίες δεν έχουν καμία σχέση με-
ταξύ τους. Ο Μεγκρέ δέχεται τερά-
στιες πιέσεις από τους ανώτερους 
του αλλά και την κοινή γνώμη να 
βρει και να συλλάβει τον δολοφόνο 
προτού σκοτώσει ξανά. Πρωταγω-
νιστούν: Rowan Atkinson, Fiona 
Shaw, Mark Heap, Shaun Dingwall, 
Leo Staar, Alexander Campbell, 
Beth Cooke - Σκηνοθεσία: Ashley 
Pearce

ΕΞΤΡΑ 5

SUPER 3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 24-5-2022

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 11118ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
9, 10, 23, 31, 35

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 11119ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
1, 3, 7, 19, 21

49207 (10.00) .................................. 2 ....... 2 .......4
49208 (11.00) .................................. 0 ....... 7 .......1
49209 (12.00) .................................. 6 ....... 3 .......5
49210 (13.00) .................................. 1 ....... 7 .......9
49211 (14.00) .................................. 2 ....... 1 .......7
49212 (16.00) .................................. 4 ....... 5 .......3
49213 (17.00) .................................. 5 ....... 2 .......8
49214 (18.00) .................................. 2 ....... 6 .......4
49215 (20.00) .................................. 6 ....... 9 .......0
49216 (21.00) .................................. 6 ....... 9 .......2



σταυρόλεξο sudoku
ΛΥΣΗ

ζώδια
ΚΡΙΟΣ

Μια πολύ καλή μέρα για να ολοκληρώ-
σεις σχέδια και να εκπληρώσεις όνειρα που 
κάνεις εδώ και καιρό. Η σημερινή όψη σε 
επηρεάζει θετικά και σε παροτρύνει να 
ασχοληθείς εποικοδομητικά με όσα σε ευχα-
ριστούν.

ΤΑΥΡΟΣ
Κατάλληλη μέρα για να υλοποιήσεις πολ-

λά από τα σχέδιά σου, κάνοντας όμως τις 
απαραίτητες αλλαγές. Μη βιαστείς να απο-
φασίσεις και αν θέλεις συμβουλεύσου τα 
δικά σου άτομα.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Σήμερα νιώθεις αρκετά καλά για όσα 

έχεις καταφέρει μέχρι τώρα, αλλά αυτή η 
στάση μπορεί να γίνει παγίδα και να σε κά-
νει να επαναπαυθείς.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα θα διαπιστώσεις ότι διάφοροι το-

μείς της ζωής σου σε έχουν κουράσει αρκετά 
και θα έχεις τη διάθεση να πάρεις αποφάσεις 
για αρκετές αλλαγές.

ΛΕΩΝ
Σήμερα αλλάζουν τα δεδομένα σου και 

πρέπει να προσαρμοστείς για να έχεις όσο το 
δυνατόν πιο άμεσα αποτελέσματα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Θα νιώσεις αμφιβολίες για διάφορες απο-

φάσεις που έχεις πάρει τον τελευταίο καιρό. 
Καλό είναι να μείνεις σταθερός στις απόψεις 
σου.

ΖΥΓΟΣ
Καλό είναι σήμερα να μην αφήσεις ορι-

σμένες καταστάσεις στην τύχη τους, γιατί 
χρειάζεται η δική σου παρέμβαση για να εξε-
λιχθούν τα πράγματα καλά.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η διάθεσή σου σήμερα δεν είναι και η κα-

λύτερη. Διάφορες καθυστερήσεις αλλά και 
παρεξηγήσεις σε βγάζουν από το πρόγραμμά 
σου και δημιουργούν εκνευρισμούς.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η σημερινή μέρα θα είναι ιδιαίτερα φορ-

τισμένη για εσένα και οι υποχρεώσεις που 
έχεις θα αυξάνονται ώρα με την ώρα. Δεί-
ξε την κατάλληλη ψυχραιμία και μην απο-
συντονίζεσαι από κάποια ζητήματα που θα 
προκύψουν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Οι δυνατότητες που έχεις είναι πάρα 

πολλές και ειδικά σήμερα θα μπορέσεις να 
τις αξιοποιήσεις για να πετύχεις πολλά από 
αυτά που θέλεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Σήμερα ενδεχομένως να βγουν στην επι-

φάνεια μυστικά και σχόλια που θα σου κά-
νουν εντύπωση, αλλά καλό είναι να μην πεις 
τη γνώμη σου.

ΙΧΘΥΕΣ
Καλό είναι σήμερα να μην αφήσεις διάφο-

ρες καταστάσεις να σε ρίξουν και να σε κατα-
βάλουν ψυχικά. Έχεις βάλει κάποιους στόχους 
και δεν πρέπει να παρεκκλίνεις από αυτούς.

Μαροκινό κοτόπουλο

Υλικά:
• 1 κ.σ. αλάτι • 1 κ.σ. ζάχαρη κρυσταλλική • 1 

κ.γ. κύμινο • 1 κ.γ. κανέλα • 1 κ.γ. σκόρδο, σε σκό-
νη • 1 κ.σ. μπούκοβο • 1/2 κ.γ. πιπέρι καγιέν • 1 
κ.σ. ρίγανη • 2 φύλλα δάφνης • 4 κ.σ. ελαιόλαδο 
• 1 κ.σ. ζωμό λαχανικών σε βαζάκι • 1 κρεμμύδι 
• 2 καρότα • 1 πιπεριά κόκκινη • 1 πιπεριά τσίλι 
• 400 γρ. κολοκύθα, καθαρισμένη • ξύσμα πορ-
τοκαλιού, από 1 πορτοκάλι • χυμό πορτοκαλιού, 
από 1 πορτοκάλι • ξύσμα λεμονιού, από 1 λεμόνι 
• χυμό λεμονιού, από 1 λεμόνι • 1 κιλό φιλέτο 
μπούτι κοτόπουλου • 2 κ.σ. σουσάμι

Για το σερβίρισμα:
• ρύζι μπασμάτι • κόλιανδρο • γιαούρτι στραγ-

γιστό

Εκτέλεση:
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 220 βαθ-

μούς στον αέρα.
Σε ένα μπολ βάζουμε το αλάτι, τη ζάχαρη, 

το κύμινο, την κανέλα, το σκόρδο, το μπούκο-

βο, πιπέρι καγιέν, τη ρίγανη, τα φύλλα δάφνης, 
4 κ.σ. ελαιόλαδο, τον ζωμό και ανακατεύουμε. 
Κόβουμε το κρεμμύδι σε τέσσερα κομμάτια και 
ανοίγουμε τα φύλλα του. Τα βάζουμε μέσα στο 
μπολ με τη μαρινάδα.

Κόβουμε τα καρότα σε λεπτές ροδέλες και τα 
βάζουμε στο μπολ. Κόβουμε την πιπεριά σε με-
γάλα κομμάτια, την πιπεριά τσίλι σε μικρά κομ-
μάτια και τα βάζουμε στο μπολ.

Καθαρίζουμε την κολοκύθα και την κόβου-
με σε λωρίδες 2 εκ. Τις βάζουμε στο μπολ με τα 
υπόλοιπα λαχανικά. Προσθέτουμε το ξύσμα και 
το χυμό από το πορτοκάλι και το λεμόνι. Βάζου-
με στο μπολ και το κοτόπουλο και ανακατεύ-
ουμε. Μεταφέρουμε σε ένα ταψί 30x40 εκ. και 
φροντίζουμε κάτω να είναι τα λαχανικά και το 
κοτόπουλο από πάνω.

Πασπαλίζουμε με το σουσάμι και ψήνουμε 
25-30 λεπτά.

Σερβίρουμε με ρύζι μπασμάτι, κόλιανδρο και 
γιαούρτι.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1 Η καταγραφή της σεισμικής 
δραστηριότητας από σεισμογρά-
φο. 12 Θεραπευτική θεότητα, 
κόρη του Ασκληπιού. 13 Πε-
ρισσότερο (επίρρ.). 14 ... Άννα: 
παράλιος οικισμός της Νάξου. 
15 Γράφει θεατρικά έργα. 18 
Παιχνίδι της τράπουλας. 19 Ο 
μηρός του ανθρώπου. 21 Νησίδα 
των Δωδεκανήσων, δυτικά του 
Καστελόριζου. 23 Καθορισμέ-
να χρονικά. 25 ... μένεα: είμαι 
εξοργισμένος. 26 Απόλυτο αριθ-
μητικό. 28 Αρπακτικό πουλί. 30 
Τα έχει η... κόρνα. 31 Είναι το 
ζεύγος. 33 Όπερα σε τέσσερις 
πράξεις του Τζ. Βέρντι (1871). 
35 Άνθρωποι χωρίς περιεχόμε-
νο (μτφ.) 37 Αυτές αποδίδονται 
σε ένδειξη σεβασμού. 39 Ανα-
φορική αντωνυμία (πληθ.). 41 
Αισθητήριο όργανο. 43 Πρόθε-
ση με απόστροφο. 44 Είναι και 
οι οργανοπαίκτες. 46 Μερικά... 
αρχαιόπρεπα. 48 ... Αντονέσκου: 
Ρουμάνος στρατηγός και αυταρ-
χικός πολιτικός (1882-1946). 
49 Πόλη και λιμάνι της Νορβη-
γίας. 51 Αρχή... πλεύσης. 52 
Βαθυγάλαζα. 54 Είδος δίπτερου 
εντόμου, η αλογόμυγα. 56 Τούρ-
κος ιεροδικαστής. 58 Δεικτική 
αντωνυμία (ουδ.). 59 Εκτόξευση 
σαΐτας. 60 Διατηρημένος στην 
άλμη.

ΚΑΘΕΤΑ
1 Υπάλληλος ή τεχνίτης των 
σιδηροδρόμων. 2 Μια εποχή 
(καθ.). 3 Δεμίρ ...: το Σιδηρόκα-
στρο παλιότερα. 4 Εύσωμοι, ανε-
πτυγμένοι. 5 ... πεδίο: ο χώρος 

στον οποίο μπορούν να γίνουν 
ορατά αντικείμενα, χωρίς κίνη-
ση του ματιού. 6 Διπλό... γίνε-
ται παιδικό παιχνίδι. 7 Έκταση 
με πυκνή βλάστηση. 8 Γλέντι με 
άφθονο φαγητό και ποτό. 9 Δη-
λαδή (αρχ.). 10 «... Μπιν»: παλιά 
αγγλική χιουμοριστική σειρά της 
τηλεόρασης. 11 Όμοια ...ποιο-
τικά. 16 Χρονικός σύνδεσμος. 
17 Αντίστροφα στο αλφάβητο. 
20 Ελάσσων προφήτης της Π. 
Διαθήκης (8ος αι.). 22 Γρήγο-
ρο, ταχύ (αρχ.). 24 Μίμης ...: 
Έλληνας στιχουργός ελαφρών 
τραγουδιών. 27 Λάκτισμα της 
μπάλας με το πίσω μέρος του πα-
πουτσιού, στο ποδόσφαιρο (υπο-
κορ.). 29 Θυμίζει... φοβερό Ντα-
ντά. 32 Υποθετικός σύνδεσμος. 
34 Καφέ ...: καφωδείο όπου τρα-

γουδούσαν αμανέδες. 36 Αρχικά 
μεγάλου σταδίου της Αθήνας. 
38 Κουραστικό, κοπιαστικό. 40 
«Μάπετ ...»: παλιά τηλεοπτική 
σειρά με μαριονέτες. 42 Κι έτσι η 
τηλεόραση. 45 Πείσμα. 46 Στην 
πρώτη δεκάδα αυτές. 47 Τεχνητό 
δάσος. 50 Εύφλεκτος μύκητας. 
53 Ασφάλεια ναυτικών (αρχικά). 
55 Μάρτιν ...: σκηνοθέτησε την 
ταινία «Η Βιτρίνα». 57 Τα όρια 
των... ΗΠΑ.

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

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Κλειστό θα είναι το Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου 
στις 26 και 27 Μαΐου, λόγω εργασιών συντήρη-
σης από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, καθώς η υγρασία 
φθείρει το μνημείο.

Για τη φθορά που προκαλείται σε αυτό και άλλα 
πετρόκτιστα μνημεία και τις προσπάθειες προστα-
σίας τους, η συντηρήτρια Α’ Λειτουργός του Τμή-
ματος Αρχαιοτήτων, Στέλλα Πισσαρίδου, ανέφερε 
πως όλα τα πετρόκτιστα κτίρια, όπως στην προκει-
μένη περίπτωση το Κάστρο της Κάτω Πάφου, αντι-
μετωπίζουν προβλήματα υγρασίας, εξηγώντας ότι 
από την υγρασία «δημιουργούνται φθορές και χά-
νεται μέρος της πέτρας». Οπότε, είπε, καταβάλλεται 
προσπάθεια επιδιόρθωσης του παράγοντα υγρασία. 
«Επεμβαίνουμε, πρόσθεσε, λύνουμε το πρόβλημα, 
αλλά στη συνέχεια χρειάζεται παρακολούθηση».

Επιπλέον, η κα Πισσαρίδου ανέφερε πως αυτές 

οι επεμβάσεις γίνονται σε ετήσια βάση ως επί το 
πλείστον, σημειώνοντας παράλληλα σε σχέση με 
αυτό τη δυσκολία που προκύπτει για συχνές συ-
ντηρήσεις από την έλλειψη προσωπικού.

Αναφερόμενη στα εκκλησιαστικά μνημεία, είπε 
πως και σ’ αυτά γίνονται συντηρήσεις, συνήθως σε 
συνεννόηση με την Εκκλησία. Εξήγησε πως αυτό 
γίνεται σε κάθε επαρχία και εξετάζεται σε ποια Μη-
τρόπολη ανήκει η κάθε εκκλησία που χρήζει συ-
ντήρησης. Στη Λευκωσία, είπε, υπάρχουν εκκλησι-
αστικά μνημεία που ανήκουν στην Αρχιεπισκοπή 
ή και στη Μητρόπολη Μόρφου. Επίσης, πρόσθεσε, 
υπάρχει η Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώ-
στου, του Κιτίου στην επαρχία Λάρνακας, η Μητρό-
πολη Λεμεσού και η Μητρόπολη Πάφου.

Σύμφωνα με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το μικρό 
κάστρο, που είναι κτισμένο πάνω στον αρχαίο κυ-

ματοθραύστη στη δυτική πλευρά του λιμανιού της 
Νέας Πάφου, αποτελούσε κατά το παρελθόν μέρος 
του παράκτιου αμυντικού συστήματος της Κύπρου.

Πρόκειται στην ουσία, αναφέρεται, για έναν 
φράγκικο πύργο μέσα σε ένα περίβλημα της ενε-
τικής περιόδου. Μετά την καταστροφή του ανοι-
κοδομήθηκε από τους Οθωμανούς στα 1592 μ.Χ., 
όπως γράφει και η σχετική επιγραφή που βρίσκε-
ται πάνω από τη μοναδική είσοδο του κάστρου.

Στην ίδια περίπου θέση φαίνεται ότι υπήρχαν 
και παλαιότερες, βυζαντινές οχυρώσεις, προστίθε-
ται. Τα κατάλοιπα του πύργου, που ενσωματώθη-
καν κατά την οθωμανική ανοικοδόμηση, ανήκαν 
στον έναν από τους δύο πύργους που έχτισαν οι 
Φράγκοι βασιλείς της Κύπρου μετά τον καταστρο-
φικό σεισμό του 1222 μ.Χ. Οι δύο αυτοί πύργοι 
ενώνονταν μεταξύ τους με τείχος.

Προσπάθειες 
συντήρησής του 

από το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων

Η υγρασία «απειλεί» το Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου

Μακρά ιστορία
Το κύριο μέρος του Μεσαιωνικού Κάστρου Πάφου αποτελείται 
από έναν μεγάλο τετράγωνο πύργο με μια κλειστή αυλή στη 
μέση. Το ισόγειο αποτελείται από μια κεντρική αίθουσα με μικρά 
δωμάτια σε καθεμιά από τις δύο μεγάλες πλευρές του, οι οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν ως φυλακές κατά τη διάρκεια της οθωμανικής 
κυριαρχίας.

Κάννες: Ακτιβίστριες ύψωσαν πανό  
για τις γυναικοκτονίες στη Γαλλία

Ένα τεράστιο πανό, με τα ονόματα των γυναικών που δολοφο-
νήθηκαν στη Γαλλία, ανάρτησαν την Κυριακή στο κόκκινο χαλί 
των Καννών τα μέλη μιας φεμινιστικής συλλογικότητας, οι «αφι-
σοκολλήτριες», με την ευκαιρία της προβολής ενός ντοκιμαντέρ 
για τις γυναικοκτονίες. Ανζελίκ, Εβελίν, Σοφία, Νάντια, μια γυναί-
κα αγνώστων στοιχείων… Τα ονόματα των 129 θυμάτων «από το 
προηγούμενο Φεστιβάλ των Καννών», τον Ιούλιο του 2021, ήταν 
γραμμένα στο πανό αυτό. Οι μαυροντυμένες ακτιβίστριες στη συ-
νέχεια πήραν πόζα, ύψωσαν τη γροθιά και άναψαν καπνογόνα, 
πνίγοντας την Κρουαζέτ στον μαύρο καπνό.

Τη σκηνή απαθανάτισε ο φωτογράφος Ρειμόν Ντεπαρντόν, ο 
γιος του οποίου, ο Σιμόν, σε συνεργασία με τη Μαρί Περενές γύρισε 

το ντοκιμαντέρ «Riposte féministe». Στην ταινία αυτή παρακολου-
θεί τις ακτιβίστριες ενώ κολλούν μηνύματα στους τοίχους, συχνά 
τη νύχτα, για να καταγγείλουν την έμφυλη βία, την παρενόχλη-
ση στους δρόμους και να στηρίξουν τα θύματα των σεξουαλικών 
εγκλημάτων.

Πριν από την προβολή του ντοκιμαντέρ, οι «αφισοκολλήτριες» 
ύψωσαν για άλλη μια φορά τη γροθιά τους.

Ισραήλ: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν  
ασημένιο νόμισμα 1.900 ετών

Ισραηλινοί αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στη Δυτική Όχθη ένα νό-
μισμα που χρονολογείται πριν από 1.900 χρόνια, όπως ανακοί-
νωσε τη Δευτέρα το πανεπιστήμιο Μπαρ Ιλάν (BIU) στο κεντρικό 
Ισραήλ. Ερευνητές από το BIU και το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της 
Ιερουσαλήμ ανακάλυψαν το αρχαίο νόμισμα στην έρημο της Ιου-
δαίας, περίπου 14 χιλιόμετρα νότια της Ιερουσαλήμ.

Βρέθηκε μέσα σε σπηλιά που, σύμφωνα με τους ερευνητές, απο-
τελούσε καταφύγιο για Εβραίους επαναστάτες στον Τρίτο Ιουδαϊκό 
Πόλεμο (Εξέγερση του Μπαρ Κόχμπα) κατά της Ρωμαϊκής Αυτο-
κρατορίας (132-136 μ.Χ.)

Στη μια πλευρά του νομίσματος απεικονίζεται ένα ναός, πιθα-

νότατα ο «Δεύτερος Ναός» του Σολομώντα, ο οποίος καταστράφη-
κε ολοκληρωτικά από τους Ρωμαίους το 70 μ.Χ. κατά τον Πρώτο 
Ιουδαϊκό Πόλεμο. Στην άλλη πλευρά του νομίσματος απεικονίζο-
νται τα Αρμπαά Μινίμ -τέσσερα είδη φυτών που χρησιμοποιούνται 
στον εορτασμό του Σουκότ (Γιορτή της Σκηνοπηγίας)- και υπάρχει 
η επιγραφή «Για την ελευθερία της Ιερουσαλήμ».

Μενδώνη: Ανιστόρητοι και 
αστείοι οι ισχυρισμοί του 

Βρετανικού Μουσείου
Ανιστόρητους χαρακτήρισε η Ελληνίδα Υπουρ-

γός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, τους πρόσφα-
τους ισχυρισμούς του Βρετανικού Μουσείου για 
τα Γλυπτά του Παρθενώνα, που υποστήριζε ότι 
δήθεν τα γλυπτά 
«βρίσκονταν πεσμέ-
να στα ερείπια του 
Παρθενώνα απ’ όπου 
τα ανέσυρε ο Έλγιν».

«Αυτά είναι ανι-
στόρητα πράγματα. 
Υπάρχουν αδιάψευ-
στα αρχαιολογικά 
τεκμήρια», σχολίασε 
η Υπουργός Πολιτι-
σμού, προσθέτοντας 
πως οι μετόπες ήταν πριονισμένες, δηλαδή αφού 
κόπηκε η ανάγλυφη επιφάνεια, έμεινε πίσω το 
υπόλοιπο σώμα και πετάχτηκε, την εποχή που 
έγιναν όλοι αυτοί οι βανδαλισμοί στο μνημείο.

«Οι πριονισμένες πλάκες είναι στην Ακρόπο-
λη. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Είναι αστείοι 
ισχυρισμοί και δεν μπορούν να σταθούν. Εδώ και 
πολλά χρόνια το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, 
η ελληνική κυβέρνηση και η επιστημονική κοι-
νότητα έχουν δώσει σαφείς απαντήσεις», δήλω-
σε η υπουργός, που επανέλαβε τη μόνιμη θέση 
της Αθήνας, ότι δηλαδή η Ελλάδα δεν αποδέχεται 
νομή, κατοχή και κυριότητα στο Βρετανικό Μου-
σείο ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακριβώς λόγω των 
συνθηκών που εκλάπησαν τα Γλυπτά.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΛΙΓΚ ΝΒΑ ΑΠΟΕΛ ΕΘΝΙΚΟΣ

Ρόμα και Φέγενορντ διεκδικούν  
το τρόπαιο ΣΕΛ. 21

Επίδειξη δύναμης  
από τους Σέλτικς ΣΕΛ. 21

Ο Σωφρόνης Αυγουστή ετοιμάζει αλλα-
γές στο ρόστερ για τη νέα σεζόν ΣΕΛ. 22

Θα τα δώσουν όλα εντός γηπέδου 
για να γράψουν ιστορία ΣΕΛ. 23

Η ΜΕΓΑΛΗ ΩΡΑ ΕΦΤΑΣΕ

Η Ομόνοια αντιμετωπίζει σήμερα (19:00) τον Εθνικό στον τελικό του Κυπέλλου και με τον κόσμο στο πλευρό της 
είναι έτοιμη να δώσει τα πάντα στο γήπεδο για να κατακτήσει το τρόπαιο. ΣΕΛ. 23

Δεν συνεχίζει
Έγινε το αναμενόμενο  
με τον Νταβίντ Μπαντία. 
Η ΑΕΚ ανακοίνωσε  
ότι δεν θα συνεχιστεί η 
συνεργασία με τον Ισπανό 
προπονητή. 
ΣΕΛ. 22

Τα απαραίτητα  
εφόδια
Η διοίκηση της ΑΕΛ έχει 
διαμηνύσει στον προπονητή της 
ομάδας, Χόρχε Σίλας, ότι θα τον 
στηρίξει σε ό,τι ζητήσει. ΣΕΛ. 22

Σε εξέλιξη το διεθνές πρωτάθλημα τένις
Με τη διεξαγωγή των προκριματικών αγώνων ξεκίνησε το περασμένο διήμερο 21-22 Μαΐου το διεθνές 
πρωτάθλημα Limassol J5 ITF U18, που διοργανώνει το Sporting Club στη Λεμεσό. ΣΕΛ. 21

Ανόρθωση: Δεν ήταν ο επιθυμητός προορισμός ΣΕΛ. 22 Απόλλων: Άνοιξε ο χορός των αποχωρήσεων ΣΕΛ. 22

κόσμος των κόσμος των ΣΠΟΡΣΠΟΡ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Πλήρης αθλητική ενημέρωση  
από την Κύπρο και τον κόσμο



ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Δυνατές και αμφίρροπες αναμετρήσεις
Αρκετά ενδιαφέρον παρουσιάζεται το πρό-

γραμμα της 42ης ιπποδρομιακής συνάντησης 
με συναρπαστικές καθώς και αμφίρροπες ανα-
μετρήσεις. Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχω-
ρίζουν οι αναμετρήσεις της 2ης κλάσης και οι 
μάχες των 3ετών στο φινάλε.

1η κούρσα
Ο ΣΤΙΟΥ προέρχεται από νίκη και με κούρσα 

επικεφαλής θα έχει τις δυνάμεις και σε αυτόν 
τον όμιλο να συνεχίσει νικηφόρα. Η ΑΕΛΛΑ 
έβαλε κούρσα στο ενεργητικό της και θα είναι 
η βασικότερη αντίπαλός του. Ο ΟΙΝΟΜΑΟΣ δι-
αγωνίζεται σε προσιτό όμιλο και διεκδικεί διά-
κριση. Αουτσάιντερ η ΔΙΟΞΙΠΠΗ που τρέχει σε 
όμιλο των δυνατοτήτων της.

Προτείνουμε: ΣΤΙΟΥ - ΑΕΛΛΑ - ΟΙΝΟΜΑ-
ΟΣ - ΔΙΟΞΙΠΠΗ

2η κούρσα
Ο ΘΕΟΧΑΡΗΣ προέρχεται από εύκολη νίκη 

και παρά τον λίγο πιο δυνατό όμιλο, διατηρώ-
ντας τη φόρμα του μπορεί να συνεχίσει νικη-
φόρα. Ο ΒΕΝΣΕΡΕΜΟΣ προπονήθηκε εκ νέου 
σε κάλους ρυθμούς και είναι  υπολογίσιμος. Η 
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ προειδοποίησε για τη βελτίωσή 
της και δεν μπορεί να αγνοηθεί. Αουτσάιντερ ο 
ΦΙΛΟΤΙΜΟΣ που αποδίδει με σταθερότητα.

Προτείνουμε: ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΒΕΝΣΕΡΕΜΟΣ 
- ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ - ΦΙΛΟΤΙΜΟΣ

3η κούρσα
Ο ΤΡΙΓΚΗΣ προέρχεται από καλή εμφάνιση 

και είναι κοντά να επανέλθει στις επιτυχίες. Η 
ΘΡΑΚΗ διαγωνίζεται σε όμιλο των δυνατοτή-
των της και έχει τις δυνάμεις να διακριθεί. Ο 
ΓΚΡΙΣΙΝΙΟ έδειξε σημαντική βελτίωση στην τε-
λευταία του συμμέτοχη και είναι υπολογίσιμος 
αντίπαλος. Αουτσάιντερ ο ΚΑΠΤΑΙΝ ΜΑΝΤΖΙ-
ΠΑΣ που σταθεροποίησε τις επιδόσεις του. 

Προτείνουμε: ΤΡΙΓΚΗΣ - ΘΡΑΚΗ - ΓΚΡΙΣΙ-
ΝΙΟ - ΚΑΠΤΑΙΝ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ 

4η κούρσα
Ο ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΣ διαγωνίζεται σε απόλυτα 

ευνοϊκή απόσταση και είναι ικανός να επιστρέ-
ψει στις νίκες. Η ΒΛΟΓΕΡΙΤΣΑ με το καλό της 
τέλος θα είναι απειλητική στην τελική ευθεία. 
Ο ΔΗ ΝΤΡΑΗΒΕΡ αποδίδει με σταθερότητα 
και θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κούρ-
σα. Αουτσάιντερ ο ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ που 
έχει δυνατότητες στον όμιλο.

Προτείνουμε: ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΣ - ΒΛΟΓΕΡΙΤ-
ΣΑ - ΔΗ ΝΤΡΑΗΒΕΡ - ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ

5η κούρσα
Ο ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ έδειξε πλούσια στοιχεία 

στις μέχρι τώρα εμφανίσεις του και θα είναι 
κοντά να πάρει την πρώτη του νίκη. Η ΜΙ-
ΚΡΗ ΣΟΦΙΑ ικανοποίησε στο ντεμπούτο της 
και πιο έτοιμη τώρα θα είναι με αξιώσεις στην 
άφιξη. Η πρωτοεμφανιζόμενη ΜΑΡΙΑ ΔΕ 
ΜΠΕΣΤ διαγωνίζεται με καλή προετοιμασία 
και έχει πιθανότητες στον όμιλο. Αουτσάιντερ 
ο ΑΛΜΠΟΥΣ ΝΤΑΜΠΟΛΝΤΟΡ που έχει τις 
εμπειρίες στον όμιλο.

Προτείνουμε: ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ - ΜΙΚΡΗ ΣΟ-
ΦΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΔΕ ΜΠΕΣΤ - ΑΛΜΠΟΥΣ ΝΤΑ-
ΜΠΟΛΝΤΟΡ 

6η κούρσα
Η ΛΕΪΤΥ ΒΑΣΩ έβαλε κούρσα στο ενεργη-

τικό της μετά από αποχή και στην πιο μικρή 
απόσταση με διαδρομή επικεφαλής θα έχει 
ένα μικρό προβάδισμα για τη νίκη. Η ΚΙΒΩ-
ΤΟΣ βελτίωσε και αυτή τις επιδόσεις τις και 
θα είναι στην άφιξη με αξιώσεις. Η ΚΟΡΣΑΡΟ 
ΜΑΡΙΑ, παρά τις μέτριες τελευταίες της εμ-
φανίσεις, στον όμιλο αυτό διεκδικεί διάκριση. 
Αουτσάιντερ η ΑΡΙΑ που τρέχει ικανοποιητικά 
στις τελευταίες τις συμμέτοχες.

Προτείνουμε: ΛΕΪΤΥ ΒΑΣΩ - ΚΙΒΩΤΟΣ - 
ΚΟΡΣΑΡΟ ΜΑΡΙΑ - ΑΡΙΑ

7η κούρσα
Ο ΑΛΕΞ ικανοποιεί με τις τελευταίες του 

επιδόσεις και συμμετοχές και στον όμιλο αυτό 
θα έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει την πρώ-
τη του νίκη. Ο πρωτοεμφανιζόμενος ΧΑΒΑΗ 
ΦΛΑΟΥΕΡΣ εμφανίζεται με καλή προετοιμα-
σία και είναι ικανός για το καλύτερο από το 
ντεμπούτο του. Ο ΕΛΜΠΡΟΥΖ απέδωσε βελ-
τιωμένα στην τελευταία του συμμέτοχη και θα 
είναι με αξιώσεις στην άφιξη. Αουτσάιντερ η 

ΡΟΓΙΑΛ ΦΛΑΣ που προέρχεται από δυναμική 
εμφάνιση.

Προτείνουμε: ΑΛΕΞ - ΧΑΒΑΗ ΦΛΑΟΥΕΡΣ 
- ΕΛΜΠΡΟΥΖ - ΡΟΓΙΑΛ ΦΛΑΣ

8η κούρσα
Η ΙΝΣΟΜΝΙΑ επανέρχεται μετά από μικρό 

ρεπό ξεκούρασης και δείχνει να είναι έτοιμη 
να πάρει την πρώτη της νίκη. Ο ΦΕΡΣΤ ΣΙ-
ΟΥΤ και αυτός επανέρχεται ανανεωμένος και 
με κούρσα επικεφαλής θα είναι με αξιώσεις 
στην άφιξη. Η ΖΕ ΤΕΜ διαγωνίζεται σε ευνοϊ-
κή απόσταση και είναι υπολογίσιμη. Αουτσάι-
ντερ ο ΜΑΡΚ, που θα είναι πολύ δυνατός στην 
τελική ευθεία.

Προτείνουμε: ΙΝΣΟΜΝΙΑ - ΦΕΡΣΤ ΣΙΟΥΤ 
- ΖΕ ΤΕΜ - ΜΑΡΚ

9η κούρσα
Ο ΒΕΝΤΟ ΡΟΖΑΡΙΟ προέρχεται από ενδει-

κτικά καλή εμφάνιση και με διαδρομή επικε-
φαλής θα έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει 
τη νίκη. Ο ΒΙΤΤΗΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ επανέρχεται 
σε προσιτό όμιλο με καλή προετοιμασία και θα 
είναι με αξιώσεις στην άφιξη. Ο ΛΟΥΚΙΝΓΚ ΑΤ 
ΛΑΚΚΥ σταθεροποίησε τις επιδόσεις του και 
δεν μπορεί να αγνοηθεί. Αουτσάιντερ ο ΟΡΚΑ-
ΤΗΣ ΑΓΚΕΗΝ, που τρέχει σε προσιτό όμιλο με 
βάση τις δυνατότητές του αυτή τη φορά.

Προτείνουμε: ΒΕΝΤΟ ΡΟΖΑΡΙΟ - ΒΙΤΤΗΣ 
ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ - ΛΟΥΚΙΝΓΚ ΑΤ ΛΑΚΚΥ - ΟΡ-
ΚΑΤΗΣ ΑΓΚΕΗΝ 

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΚΑΝΙΑΝ
4) 2
7) 1
9) 3

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΙΔΥΜΑ
2) 6 Χ 1
3) 5 Χ 3

ΑΟΥΤΣΑΪΝΤΕΡ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
5) 1
8) 5
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1η Ιπποδρομία Ωρα: 03:30 μμ 1200 μέτρα

4η Ιπποδρομία Ωρα: 05:00 μμ 1600 μέτρα

7η Ιπποδρομία Ωρα: 06:30 μμ 1000 μέτρα

2η Ιπποδρομία Ωρα: 04:00 μμ 1200 μέτρα

5η Ιπποδρομία Ωρα: 05:30 μμ 1000 μέτρα

8η Ιπποδρομία Ωρα: 07:00 μμ 1200 μέτρα

3η Ιπποδρομία Ωρα: 04:30 μμ 1200 μέτρα

6η Ιπποδρομία Ωρα: 06:00 μμ 1000 μέτρα

9η Ιπποδρομία Ωρα: 07:30 μμ 1200 μέτρα

1 ΑΕΛΛΑ  ..............................( 3)  Κ. Π. Τσιακκούρας (μ)  .....[+] 59.0
2 ΔΙΟΞΙΠΠΗ .........................  ( 4)  Χ. Λ. Ανδρέου .............  [#] 57.5
3 ΣΤΙΟΥ  ...............................( 5)  Κ. Καποδίστριας ............ [+] 57.0
4 ΜΑΗ ΡΟΥΛΣ .......................  ( 6)  Γ. Ευτυχίου ....................... 53.0
5 ΟΙΝΟΜΑΟΣ ........................  ( 7)  Δ. Κεφάλας  .................[+] 53.0
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 4.0 κιλά.

1 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ .............( 7) Λ. Πολυκάρπουα 62.0
2 ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΣ......................  ( 3) Δ. Κεφάλας  ................. [#] 57.5
3 ΒΛΟΓΕΡΙΤΣΑ .......................  ( 6)  Κ. Καποδίστριας ........... [+] 55.0
4 ΔΗ ΝΤΡΑΗΒΕΡ ....................  ( 5)  Π. Δημητσάνης  ..................54.0
5 ΛΑΒ ΝΕΝΗ .........................  ( 2)  Χ. Λ. Ανδρέουα  ............ [&] 54.0
6 ΓΕΝΝΑΙΟΣ .........................  ( 4)  Γ. Ευτυχίουα  ...............[+] 50.0
7 ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ  .......................( 1)  Σ. Ράλστον ...................[+] 49.0

1 ΑΛΕΞ ...............................  ( 8)  Ν. Κ. Τσιακκούρας ........ [+] 59.0
2 ΠΟΠΑΣ .............................  ( 3)  Ο. Τ. Γκανκαλί  ..............[+] 58.5
3 ΕΛΥΤΗΣ  ............................( 1)  Δ. Κεφάλας .................. [+] 56.5
4 ΗΛΙΑΣ ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ .............  ( 5)  Σ. Ράλστον .................. [+] 56.5
5 ΕΛΜΠΡΟΥΖ ........................  ( 6)  Π. Δημητσάνης ............. [+] 56.0
6 ΡΟΓΙΑΛ ΦΛΑΣ .....................  ( 7)  Μ. Κ. Πέππος ............... [+] 56.0
7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΚΕΗΝ  .............( 2)  Χ. Λ. Ανδρέου .............. [+] 54.5
8 ΓΕΝΕΣΗ ............................  ( 4)  Κ. Α. Ιωάννου  ..............[+] 54.5
9 ΧΑΒΑΗ ΦΛΑΟΥΕΡΣ ...............  ( 9)  Κ. Καποδίστριας  ............[+] 54.5
10 ΜΠΕΚΚΑ ΠΟHΝΤ ...............  (10)  Π. Καράμανος  ..............[+] 52.5

1 ΒΕΝΣΕΡΕΜΟΣ ....................  (10)  Π. Δημητσάνης ............  [#] 59.0
2 ΦΙΛΟΤΙΜΟΣ........................  ( 4)  Μ. Κ. Πέππος ............... [+] 59.0
3 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ....................  ( 5)  Π. Καράμανος .............. [+] 57.5
4 ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΟΣ .................( 3)  Ο. Τ. Γκανκαλί .............. [+] 56.5
5 ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ .....................  ( 6)  Κ. Καποδίστριας  ................56.0
6 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ........................  ( 9)  Κ. Α. Ιωάννου ............. [+] 56.0
7 ΕΗΛΑΤ  ..............................( 8)  Ολ. Γεωργίου  ...............[+] 55.5
8 ΑΘΛΟΣ  ..............................( 7)  Χ. Λ. Ανδρέου  ..............[+] 54.0
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 5.0 κιλά.

1 ΑΛΜΠΟΥΣΤΑΜΠΟΛΝΤΟΡ  ........( 6)  Π. Δημητσάνης ..................59.0
2 ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ  ......................( 7)  Ολ. Γεωργίου ............... [+] 57.0
3 ΗΓΕΜΟΝΑΣ ........................  ( 4)  Λ. Δ. Ανδρέου  ............. [#] 54.0
4 ΜΑΡΙΑ ΔΕ ΜΠΕΣΤ ................  ( 8)  Μ. Κ. Πέππος ............... [+] 52.5
5 ΜΙΚΡΗ ΣΟΦΙΑ .....................  ( 1)  Κ. Καποδίστριας ............ [+] 52.5
6 ΜΠΕΣΤΙΑ  ...........................( 2)  Χρ. Παύλου.................. [+] 52.5
7 ΜΠΕΛΑΙΑΡ .........................  ( 5)  Σ. Ράλστον  ...................[+] 52.0
8 ΚΑΡΜΕΣΙΤΑ  ........................( 3)  Χ. Λ. Ανδρέου ...............[+] 51.0

1 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΣΙΑΡΛΟΤ  .............( 5)  Ο. Τ. Γκανκαλί  ............. [&] 59.0
2 ΙΝΣΟΜΝΙΑ .........................  ( 7)  Δ. Κεφάλας .................. [+] 58.5
3 ΒΕΝΤΟ ΑΜΦΙΓΕΝΕΙΟΣ  ...........( 2)  Χ. Λ. Ανδρέου ...............[+] 58.0
4 ΕΛΙΣΑΙΟΣ  ..........................(10)  Π. Δημητσάνης ............ [+] 58.0
5 ΜΑΡΚ  ...............................( 8)  Ολ. Γεωργίου .....................56.5
6 ΟΘΩΝΑΣ ...........................  ( 3)  Μ. Κωνσταντίνου  ..........[+] 56.5
7 ΤΟΥΡΟΣ  ............................( 4)  Β. Α. Αδάμου ............... [+] 56.5
8 ΦΕΡΣΤ ΣΙΟΥΤ ....................  (12)  Κ. Καποδίστριας  ............[+] 56.5
9 ΖΕ ΤΕΜ .............................  ( 6)  Μ. Κ. Πέππος ......... [+][@] 56.0
10 ΕΗΝΤΖΕΛ ΜΑΡΙΑ ...............  (11)  Π. Καράμανος ...............[+] 55.0
11 ΣΤΟΡΜΥ ..........................  ( 9)  Σ. Ράλστον  ..................[+] 54.5
12 ΔΑΦΝΗ  ...........................( 1)  Ηρ. Ηρακλέους  .............[+] 54.0

1 ΤΡΟΜΟΣ ............................  ( 6)  Ηρ. Ηρακλέους ............. [+] 59.0
2 ΓΚΡΙΣΙΝΟ ..........................  ( 7)  Ο. Τ. Γκανκαλί .............. [+] 57.5
3 ΘΡΑΚΗ .............................  ( 5)  Δ. Κεφάλας ................. [+] 55.0
4 ΚΑΠΤΑΙΝ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ  ...........( 3)  Π. Δημητσάνης  .............[+] 54.5
5 ΤΡΙΓΚΗΣ  ............................( 8)  Χ. Λ. Ανδρέου .........[&][%] 53.5
6 ΜΑΤΘΙΑΣ  ...........................( 4)  Μ. Κωνσταντίνου  ..........[+] 52.0
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 3.0 κιλά.

1 ΑΤΣΙΔΑ  .............................( 3)  Μ. Κ. Πέππος ................[+] 59.0
2 ΘΕΚΛΑΡΑ ..........................  ( 1)  Ο. Τ. Γκανκαλί ............. [+] 59.0
3 ΚΙΒΩΤΟΣ  ...........................( 2)  Γ. Μεσιήτης ..................[+] 58.5
4 ΛΕΪΤΥ ΒΑΣΩ  .......................( 7)  Δ. Κεφάλας  ..................[+] 58.5
5 ΛΑΒΙΓΚ ΜΑΡΙΛΕΝΑ  ...............( 6)  Σ. Ράλστον  ..................[+] 58.0
6 ΣΕΡ ΑΛΕΚΟΣ .......................  ( 5)  Ηρ. Ηρακλέους  ............[+] 55.5
7 ΚΟΡΣΑΡΟ ΜΑΡΙΑ .................  ( 8)  Κ. Καποδίστριας  ........... [#] 54.0
8 ΑΡΙΑ ................................  ( 4)  Χ. Λ. Ανδρέου .............. [+] 53.5
9 ΜΕΛΑΝΗ ...........................  ( 9)  Λ. Δ. Ανδρέου .............. [+] 53.5
10 ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ...................  (11)  Π. Δημητσάνης  ..................51.5
11 ΜΙΝΙ ΤΑΡΑ ......................  (10)  Κ. Α. Ιωάννου  ...................51.0
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 2.0 κιλά.

1 ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΓΚ .....................  ( 4)  Δ. Κεφάλας ...................[+] 59.0
2 ΛΟΥΚΙΝΓΚ ΑΤ ΛΑΚΚΥ  ............( 5)  Κ. Καποδίστριας ........... [+] 59.0
3 ΒΕΝΤΟ ΡΟΖΑΡΙΟ .................  (11)  Χ. Λ. Ανδρέου .............. [+] 58.0
4 ΒΙΤΤΗΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ  ............(12)  Μ. Κ. Πέππος  ...............[+] 58.0
5 ΟΡΚΑΤΗΣ ΑΓΚΕΗΝ  ................( 3)  Ο. Τ. Γκανκαλί ...............[+] 58.0
6 ΧΑΜΟΓΙΑ ...........................  ( 8)  Π. Δημητσάνης ............. [+] 58.0
7 ΜΑΡΙΛΕΝΑΚΙ ΡΟΟΥΖ .............  ( 2)  Σ. Ράλστον .................. [+] 57.0
8 ΝΟΤΡΕ ΝΤΑΜ  .....................(10)  Γ. Ευτυχίου .................. [+] 57.0
9 ΝΤΑΝΣΙΓΚ ΓΙΑΝΝΑ ................( 6)  Μ. Κωνσταντίνου ............... 57.0
10 ΜΙΣ ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΑ  .............( 7)  Ολ. Γεωργίου ................[+] 56.5
11 ΑΣΚ  ...............................( 9)  Γ. Μεσιήτης .......................56.0
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 7.0 κιλά.

Δηλώσεις Διαγραφών και Αναβάσεων για 
την 42η Ιπποδρομιακή Συνάντηση της 
Περιόδου 2022 που θα διεξαχθεί σήμερα 
Τετάρτη 25/05/2022.

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

* Καθυστερεί στην Αφετηρία 
** Καθυστερεί και παραμένει στην Αφε-
τηρία
[+] Το άλογο θα τρέξει με Παρωπίδες 
[#] Το άλογο θα τρέξει με Γούνινα Παρα-
γνάθια.
[&] Το άλογο θα τρέξει με Προσωπίδα 
[@] Το άλογο θα τρέξει με Καλύπτρα 
Κεφαλής.
[%] Το άλογο θα τρέξει με Καλύπτρα 
Οφθαλμών
 [§] Το άλογο θα τρέξει με Προστατευτικό 
Ματιού.

Στοιχήματα γίνονται δεκτά μόνο με το Επί-
σημο Πρόγραμμα της Λέσχης.
Στοίχημα Τέτρακαστ λειτουργεί σε ιπποδρο-
μίες με έξι ή περισσότερα άλογα.

Δηλώσεις 
διαγραφών  
και αναβάσεων



tv agendaΜάχη για την κούπα!
Στον πρώτο τελικό της ιστορίας του Γιουρό-

πα Κόνφερενς Λιγκ, Ρόμα και Φέγενορντ διεκ-
δικούν μετά από πολλά χρόνια ένα ευρωπαϊκό 
τρόπαιο. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν από-
ψε στις 22:00 στην «Αρένα Κομπετάρε» στα Τί-
ρανα της Αλβανίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση ισοπα-
λίας στην κανονική διάρκεια θα ακολουθήσει 
ημίωρη παράταση και εάν χρειαστεί, η διαδικα-
σία των πέναλτι για την ανάδειξη της νικήτριας 
ομάδας.

Με... συνταγή Ζοσέ Μουρίνιο, η Ρόμα νίκησε 
με 1-0 τη Λέστερ στο «Ολίμπικο» της Ρώμης, 
στον δεύτερο ημιτελικό του Γιουρόπα Κόνφε-
ρενς Λιγκ και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώ-
του αγώνα προκρίθηκε στον τελικό.

Η Ρόμα έχει κατακτήσει το Κύπελλο Εκθέ-
σεων το 1961 και ηττήθηκε σε 2 τελικούς, το 
1984 στο Κύπελλο Πρωταθλητριών και το 1991 
στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ. Πήρε την 1η θέση στον 
3ο όμιλο με αντιπάλους την Μπόντο Γκλιμτ, τη 
Ζόρια Λουγκάνσκ και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Στα 
νοκ άουτ παιχνίδια απέκλεισε τη Φίτεσε, την 
Μπόντο Γκλιμτ και τη Λέστερ.

Αυτός θα είναι ο πέμπτος τελικός στη σπου-
δαία καριέρα του προπονητή της Ρόμα, Ζοσέ 
Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος έχει την ευκαιρία να 
γράψει ιστορία και να γίνει ο πρώτος προπονη-
τής που έχει κατακτήσει και τα τρία ευρωπαϊκά 
τρόπαια, μετά το Τσάμπιονς Λιγκ και το Γιου-
ρόπα Λιγκ.

Εκεί η ομάδα της Ρώμης θα βρει τη σκλη-
ροτράχηλη Φέγενορντ, που άντεξε στο «Βελο-
ντρόμ» αποσπώντας λευκή ισοπαλία (0-0) και 
έκλεισε και αυτή το εισιτήριο για τον τελικό 
της 25ης Μαΐου, στην «Αρένα Κομπετάρε» των 

Τιράνων, καθώς επικράτησε με 3-2 στο πρώτο 
παιχνίδι.

Πλέον η ολλανδική ομάδα θα έχει την ευκαι-
ρία να παίξει τον δεύτερο ευρωπαϊκό τελικό της 
μετά το 2002 και την κατάκτηση του Κυπέλλου 
UEFA (3-2 την Μπορούσια Ντόρτμουντ).

Η Φέγενορντ έχει στην τροπαιοθήκη της 1 
Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1970 και 2 Κύ-
πελλα ΟΥΕΦΑ, το 1974 και το 2002. Τερμάτι-
σε 1η στον 5ο όμιλο, με αντιπάλους τη Σλάβια 
Πράγας, την Ουνιόν Βερολίνου και τη Μακάμπι 
Χάιφα. Στα νοκ άουτ ματς απέκλεισε την Παρ-
τιζάν Βελιγραδίου, τη Σλάβια Πράγας και τη 
Μαρσέιγ.

Το στάδιο
Η «Αρένα Κομπετάρε» στα Τίρανα της Αλ-

βανίας είναι χωρητικότητας 21.690 θεατών. Το 

στάδιο αποτελεί την έδρα της Εθνικής Αλβανί-
ας, καθώς και των Ντιναμό Τιράνων και Παρτι-
ζάνι. Η κατασκευή του σταδίου άρχισε το 2016 
και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2019.

Σφυρίζει ο Κόβατς
Ο Ρουμάνος διαιτητής, Ίστβαν Κόβατς, θα 

διαιτητεύσει τον αποψινό τελικό του Γιουρόπα 
Κόνφερενς Λιγκ. Ο 37χρονος είναι στην κατη-
γορία «ελίτ» της UEFA και είναι διεθνής από το 
2010.

Βοηθοί του Κόβατς θα είναι οι συμπατριώ-
τες του Βασίλε Μαρινέσκου και Οβίντιου Αρ-
τένε. Τέταρτος διαιτητής έχει οριστεί ο Ελβετός 
Σάντρο Σάρερ. Οι Γερμανοί Μάρκο Φριτς και 
Κρίστιαν Ντίνγκερτ θα είναι οι VAR AVAR αντί-
στοιχα, με επιπλέον βοηθό τον συμπαστριώτη 
τους, Μπάστιαν Ντάνκερτ.  

Όχι μόνο η Ρεάλ, αλλά και η Λίβερπουλ 
προσπάθησε να αποσπάσει την υπογραφή 
του Κιλιάν Εμπαπέ, όπως αποκάλυψε ο 
ίδιος.

«Δεν μίλησα μόνο με τη Ρεάλ και την 
Παρί, αλλά υπήρχαν συζητήσεις για να πάω 
στη Λίβερπουλ. Το έκανα γιατί είναι η αγα-
πημένη ομάδα της μητέρας μου. Είναι κα-
λός σύλλογος, είχαμε έρθει και σε επαφή 
πριν πέντε χρόνια», τόνισε ο 23χρονος άσος, 
που ανανέωσε τελικά ως το 2025 με τους 
Παριζιάνους.

Μάλιστα αποκάλυψε πως δέχτηκε και 
πολιτικές πιέσεις για να ανανεώσει. «Είναι 
αλήθεια πως ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Μα-

κρόν, μου μίλησε, όπως και ο Σαρκοζί (σ.σ. 
πρώην Πρόεδρος Γαλλίας). Αγαπάνε το πο-
δόσφαιρο και πάνε συχνά γήπεδο. Με συμ-
βούλευσαν να μείνω στην πατρίδα μου και 
να συνεχίσω να γράφω ιστορία με την Παρί. 
Όμως πάνω απ’ όλα ήταν δική μου απόφα-
ση και είμαι χαρούμενος γι’ αυτή. Είμαι 
Γάλλος και το νέο συμβόλαιο είναι 
μια αναγνώριση προς την ομάδα 
μου αλλά και την πατρίδα μου, 
γιατί εκπροσωπώ την εθνική 
ομάδα», ανέφερε ο Εμπαπέ.

Σχετικά με τα αστρονομικά 
ποσά που του πρόσφεραν οι 
Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης, είπε: 

«Είμαστε σε έναν κόσμο που αυτά τα ποσά 
υπάρχουν, αλλά πέρα από αυτά είμαστε 
άνθρωποι. Όταν γυρίζω σπίτι μου δεν σκέ-
φτομαι το μισθό μου. Απλώς προσπαθώ να 
απολαύσω τη ζωή με τους φίλους και την 
οικογένειά μου».

Τέλος, για τη φιλοδοξία του να γίνει 
ο κορυφαίος παίκτης στην ιστο-

ρία δήλωσε: «Αυτό σε ωθεί να 
ξεπερνάς τα όριά σου και να 
φτάνεις σε σημεία που δεν 
φανταζόσουν ποτέ. Μπορεί 
να μην τα καταφέρω ποτέ, 
αλλά τουλάχιστον θα έχω 

προσπαθήσει».

Εμπαπέ: «Πάνω απ’ όλα ήταν δική μου απόφαση»
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Cytavision Sports3HD (κανάλι 203)
21:00 UEFA Conference League: Εκπομπή (Ζ)
22:00 UEFA Conference League (Τελικός): Ρόμα - Φέγενορντ (Ζ)
23:50 UEFA Conference League: Εκπομπή (Ζ)
Cytavision Sports4HD (κανάλι 204)
09:30 Καλαθόσφαιρα (NBA Juniors Cyprus/ 3η θέση): Grizzlies 

- Philadephia (Ζ)
11:00 Καλαθόσφαιρα (NBA Juniors Cyprus/ τελικός): Uttah Jazz 

- Cavvaliers (Ζ)
Cytavision Sports6HD (κανάλι 206)
03:30 Καλαθόσφαιρα/ NBA: Miami - Boston (Ζ)
Cytavision Sports7HD (κανάλι 207)
15:00 Ιππόδρομος: 42η Ιπποδρομιακή συνάντηση (Ζ) 
 

ΤΕΝΙΣ/ LIMASSOL J5 ITF

Σε εξέλιξη το διεθνές 
πρωτάθλημα 

Με τη διεξαγωγή των προκριματικών 
αγώνων ξεκίνησε το περασμένο διήμερο 
21-22 Μαΐου το διεθνές πρωτάθλημα 
Limassol J5 ITF U18, που διοργανώ-
νει το Sporting Club στη Λεμεσό. Για 
το πρωτάθλημα επέδειξαν ενδιαφέρον 
αντισφαιριστές/τριες από 27 χώρες, συ-
μπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.

Στα προκριματικά, την καλύτερη εμ-
φάνιση από κυπριακής πλευράς πραγ-
ματοποίησε ο Κωνσταντίνος Μεγάλεμος 
που σημείωσε δύο νίκες και έφτασε μια 
ανάσα από την πρόκρισή του στο κυρίως 
ταμπλό. Μία νίκη σημείωσαν επίσης οι 
Ντέιβιντ Γιαλανουζιάν και Παύλος Τρύ-
φων. Συμμετείχαν επίσης στον πρώτο 
προκριματικό γύρο οι Αλέκος Τίμινη, 
Μάριος Πραστίτης, Νοά Αλέξανδρος Ιω-
αννίδης, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Νική-
τας Χωραττάς, Νικολάι Ζαλέφσκι, Άνταμ 
Ελ Ομάρ και η Αντωνία Αχιλλέως στα 
κορίτσια. 

Από την περασμένη Δευτέρα ξεκίνη-
σαν οι αγώνες του κυρίως ταμπλό (32), 
εκεί όπου υπάρχουν αρκετές κυπριακές 
παρουσίες με αυξημένες πιθανότητες 
καλής παρουσίας. 

Στα κορίτσια η Κλειώ Μαρία Ιωάννου 
είναι το Νο1 στο ταμπλό και στοχεύει 
στον τελικό του ερχόμενου Σαββάτου. 
Συμμετέχουν επίσης οι Βικτώρια Σαββί-
δη, Δάφνη Κουτσόφτα, Άννα Ασαντουλ-
λίνα, Άννα Δεμιρτζή, Ειρηάννα Δημη-
τρίου, Μαρίνα Μπαμπαλιούτα, Εβελίνα 
Αναστάση και Νίνα Ανδρονίκου.

Στα αγόρια πιο ψηλά στο ταμπλό εί-
ναι ο Κωνσταντίνος Τζιακούρης (Νο2), 
ενώ θα συμμετάσχουν επίσης με στόχο 
να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο μακριά 
οι Χρίστος Τίμινη, Ηρακλής Καλάνοφ 
(GRE), Ανδρέας Τίμινη, Ανδρέας Φιλίπ-
που, Γρηγόρης Σαμαρτσίδης (GRE), Σάβ-
βας Παπαδόπουλος, Νικήτα Σκλεαρένκο, 
Χρίστος Ζωνιάς, και Γιώργος Πρωτοπα-
πάς. 

Οι τελικοί των Διπλών θα διεξαχθούν 
την Παρασκευή, ενώ οι τελικοί των Μο-
νών θα πραγματοποιηθούν το ερχόμενο 
Σάββατο 28 Μαΐου το πρωί.

Επίδειξη δύναμης!
Ο Τζέισον Τέιτουμ πέτυχε 31 πόντους κι οι 

Σέλτικς διέλυσαν με 102-82 τη Χιτ στη Βοστώνη, 
φέρνοντας ξανά τη σειρά στα ίσια (2-2).

Το πλεονέκτημα έδρας παραμένει, βεβαίως, 
για την ομάδα του Μαϊάμι, όπου επιστρέφουν 
οι τελικοί της ανατολικής περιφέρειας του ΝΒΑ 
για το κρίσιμο πέμπτο παιχνίδι. Αμφότερες οι 
ομάδες είχαν ελλείψεις, αφού δεν έπαιξαν οι 
Μάρκους Σμαρτ κι Τάιλερ Χίροου, ωστόσο όμως 
οι γηπεδούχοι Σέλτικς μπήκαν στο γήπεδο σαν 
… σίφουνες κι ουσιαστικά «καθάρισαν» το ματς 
από την πρώτη περίοδο. Η Χιτ έβαλε το πρώτο 
καλάθι εντός πεδιάς λίγο παραπάνω 
από τρία λεπτά πριν το τέλος της 
αρχικής περιόδου, στην οποία 
οι Σέλτικς προηγήθηκαν με 
29-11. Οι φιλοξενούμενοι 
αστόχησαν στα 15/16 πρώ-
τα σουτ που επιχείρησαν!

Η διαφορά έφτασε ακό-
μα και στους 27 πόντους στη 
δεύτερη περίοδο κι η μεγαλύ-

τερη ήταν στους 32! Είναι χαρακτηριστικό πως 
οι πέντε βασικοί του παίκτες της Χιτ έβαλαν 
μαζί 18 πόντους (Μπάτλερ 6π., Αντεμπάγιο 9π., 
Στρους-Τάκερ τίποτα και Λάουρι 3π.) και δεν 
αγωνίστηκαν στην τέταρτη περίοδο.

Ο Τέιτουμ μέτρησε 31 με 14/16 βολές 
(1/7τριπ.) και παρότι υστέρησε ο Τζέιλεν Μπρά-
ουν (12π. με 5/20 σουτ), οι Σέλτικς δεν είχαν κα-
νένα πρόβλημα.

Ο Πέιτον Πρίτσαρντ είχε 14 κι ο Ντέρικ 
Ουάιτ 13π. και έξι ασίστ ως αντικαταστάτες 
του Σμαρτ, ενώ 12 έβαλε κι ο Ρόμπερτ Ουί-

λιαμς με εννιά ριμπάουντ. Κορυφαίος 
της Χιτ ήταν ο Βίκτορ Ολαντίπο 

με 23 πόντους και 4/7 τρίποντα 
και τον ακολούθησε ο επίσης 
αναπληρωματικός Ντάνκαν 
Ρόμπινσον με 14 (4/8τριπ.). 
«Διψήφιος» ήταν ακόμα ένας 
αναπληρωματικός της Μαϊά-

μι Χιτ, ο Κέιλεμπ Μάρτιν, με 12 
πόντους στο ενεργητικό του.

ΑΡΗΣ

Πλήρης ο φάκελος και 
οριστικά στην Ευρώπη

Είναι πλέον οριστικό και με… τη βούλα 
της UEFA! Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία 
ενημέρωσε εγγράφως την ΕΠΟ πως ο φά-
κελος της ΠΑΕ Άρης για την αδειοδότηση 
είναι πλήρης και έτσι δεν υπάρχει πλέον 
κανένα θέμα για τη συμμετοχή του στον 
δεύτερο προκριματικό γύρο του Γιουρόπα 
Κόνφερενς Λιγκ τη νέα αγωνιστική περί-
οδο 2022-23.

Μετά την προφορική επικοινωνία που 
είχαν οι άνθρωποι της Ευρωπαϊκής Ομο-
σπονδίας με την ΕΠΟ, έφτασε και το σχε-
τικό έγγραφο που επικυρώνει πέρα από 
κάθε αμφισβήτηση πως δεν τίθεται θέμα 
αποκλεισμού των Θεσσαλονικέων. Πλέ-
ον στην ΠΑΕ Άρης μιλούν για δικαίωση 
απέναντι σε προσπάθειες να υπονομευτεί 
ο σύλλογος.

Αξίζει, δε, να σημειωθεί πως ο πρό-
εδρος του Άρη, Θόδωρος Καρυπίδης, 
τακτοποίησε και την οφειλή προς τον 
Ρούμπεν Παλαθουέλος καταβάλλοντας 
101.429 ευρώ. 

Πρόκειται, δηλαδή, για το χρέος των 
περίπου 58 χιλιάδων ευρώ που υπήρχε 
από το 2007 από την παλιά διοίκηση και 
το οποίο με τους τόκους σχεδόν διπλασι-
άστηκε μέσα σε αυτά τα χρόνια.

Ρόμα και Φέγενορντ διεκδικούν το Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ
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Δεν συνεχίζει ο Μπαντία
Το αναμενόμενο έγινε με τον Νταβίντ Μπαντία 

στην ΑΕΚ. Η ομάδα της Λάρνακας ανακοίνωσε 
χθες και επίσημα ότι δεν θα συνεχιστεί η συνερ-
γασία με τον Ισπανό προπονητή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ: «H Aθλη-
τική Ένωση Κίτιον (ΑΕΚ) Λάρνακας ανακοινώνει 
ότι δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία με τον προ-
πονητή της ποδοσφαιρικής μας ομάδας, David 
Badia. O Ισπανός τεχνικός ανέλαβε τα ηνία της 
τεχνικής ηγεσίας σε μία δύσκολη χρονική στιγμή 
και είχε σημαντική συνεισφορά στο να τερματίσει 
η ομάδα μας στη 2η θέση του πρωταθλήματος 
και να εξασφαλίσει την έξοδο στα προκριματικά 
του Champions League για 1η φορά στην ιστορία 
της. Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες και την 
προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε 
ολόψυχα ό,τι καλύτερο σε προσωπικό και επαγ-
γελματικό επίπεδο». To επόμενο διάστημα θα γί-

νει και αξιολόγηση του έμψυχου δυναμικού της 
ομάδας. Ο δανεισμός του 22χρονου Κουβανού 
τερματοφύλακα, Κρίστιαλ Λεάλ, ολοκληρώνεται 
και θα πρέπει επιστρέψει στην Σπόρτινγκ Χιχόν. 
Επίσης, ολοκληρώνεται και ο δανεισμός του 
24χρονου Πολωνού μέσου, Γιάκουμπ Λαμπόικο, 
από την Μπρέσια. Τέλος, ολοκληρώνεται και ο 
δανεισμός του Γκασπάρ Παναδέρο από την Κα-
ραμπάχ. Παράλληλα, υπάρχουν και κάποια συμ-
βόλαια τα οποία ολοκληρώνονται την 31η Μαΐου 
και δεν θα ανανεωθούν. Ένα από συμβόλαια που 
λήγουν είναι και αυτό του 36χρονου Ισπανού 
κεντρικού αμυντικού, Μίκελ Γκονθάλες. Επίσης, 
ολοκληρώνεται και το συμβόλαιο του 39χρονου 
Ισπανού εξτρέμ, Ακοράν Μπαρέρα. Στην πόρτα 
εξόδου φέρεται να βρίσκεται και ο Βίκτορ Ολα-
τούντζι. Ο 22χρονος Νιγηριανός επιθετικού απο-
κτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι με τη μορφή 

δανεισμού για δύο χρόνια από τη Λάγκος Άιλα-
ντερς. Όλα συνηγορούν ότι θα διακοπεί ο δανει-
σμός του Νιγηριανού. Όσον αφορά τον 23χρο-
νο Γάλλο εκτρέμ, Ιμάντ Φαράζ, του οποίου το 
συμβόλαιο λήγει την 31η Μαΐου, η ΑΕΚ 
θα ενεργοποιήσει το δικαίωμα που έχει 
για ανανέωσή του για ακόμη ένα 
χρόνο. Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ θα 
λάβει μέρος στα προκριματικά του 
Τσάμπιονς Λιγκ τη νέα σεζόν και 
συγκεκριμένα θα ξεκινήσει από τον 
Β’ προκριματικό γύρο. Οι «κιτρινο-
πράσινοι» θα μάθουν αντίπαλο (Ντι-
ναμό Κιέβου ή Μίντιλαντ) στις 15 Ιουνί-
ου. Οι πρώτοι αγώνες του Β’ προκριματικού 
γύρου είναι προγραμματισμένοι για το διήμερο 
19-20 Ιουλίου και οι επαναληπτικοί στις 26-27 
του ίδιου μήνα.

Ο Χόρε Σίλας έπιασε ήδη δουλειά στην ΑΕΛ. 
Ο Πορτογάλος προπονητής σε συνεργασία με τον 
τεχνικό διευθυντή Λουτσιάνο Μπεμπέ, έχουν αρ-
χίσει την αξιολόγηση του έμψυχου υλικού. 
Μάιντεβατς, Μάνουελ Τόρες, Μα-
ζάν, Ριέρα, Ντάβερβελντ, Έλμπερ, 
Πρόσεκ, Μπάμπιτς, Μπαλντέ, 
Αντωνίου και Έουλερ δεν υπο-
λογίζονται και αναμένεται να 
αποτελέσουν παρελθόν το επό-
μενο διάστημα. Παράλληλα, 
όπως γίνεται αντιληπτό, οι πολ-
λές αποχωρήσεις θα φέρουν και 

αρκετές μεταγραφές. Η ΑΕΛ τη νέα σεζόν μπορεί 
να μην αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώ-
σεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι στόχοι που 

έχουν τεθεί δεν θα είναι υψηλοί. Οι «γαλαζοκί-
τρινοι» θέλουν να «φτιάξουν» μία ομάδα 

ανταγωνιστική, η οποία θα πρωτα-
γωνιστήσει τόσο στο πρωτάθλημα 
όσο και στο Κύπελλο. Η έξοδος 
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις 
είναι επίσης ο στόχος της ΑΕΛ τη 
νέα σεζόν. Σίγουρα από τη στιγ-

μή που ήρθε ένας νέος προπονη-
τής και θα γίνει ριζικό «λίφτινγκ» 

στο έμψυχο δυναμικό, γίνεται αντιληπτό ότι θα 
χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι να έρθει το επι-
θυμητό αποτέλεσμα. Κυρίως όμως θα χρειαστεί 
αρκετή υπομονή από όλους στο στρατόπεδο της 
ομάδας της Λεμεσού. Άπαντες στην ΑΕΛ θέλουν 
να αποφύγουν τα λάθη που έγιναν φέτος, έτσι 
ώστε η ομάδα να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει. 
Όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, ήδη έχουν 
βρεθεί κάποιοι υποψήφιοι στόχοι και ο Χόρχε Σί-
λας μαζί με τον Λουτσιάνο Μπεμπέ θα τους αξιο-
λογήσουν και στη συνέχεια θα πάρουν τις οριστι-
κές τους αποφάσεις. Η διοίκηση έχει διαμηνύσει 
στον Σίλας ότι θα τον στηρίξει σε ό,τι ζητήσει.

Απόλλωνας: Άνοιξε ο χορός των αποχωρήσεων

ΑΕΛ: Θα δοθούν τα απαραίτητα εφόδια στον Σίλας

Θ’ αλλάξει τα πάντα  
ο Σωφρόνης Αυγουστή

Διψήφιος αναμένεται να είναι ο 
αριθμός των μεταγραφών που ετοι-
μάζονται στο ΑΠΟΕΛ για τη νέα 
σεζόν. Δεν είναι απόρροια της απο-
τυχίας η ομάδα να εξασφαλίσει το 
εισιτήριο για τα προκριματικά του 

Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά ήταν ο σχε-
διασμός που έγινε εδώ και 

αρκετές ημέρες από τον 
Σωφρόνη Αυγουστή. 

Ο Κύπριος τεχνικός 
είχε παραδώσει εδώ και 
αρκετές ημέρες τη λίστα 
του με τους παίκτες που 

δεν περιλαμβάνονται 
στα πλάνα του, αλλά και 

που θα χρειαστεί η ομάδα 
ενίσχυση. 

Πλέον αυτή η λίστα ξεκίνησε σι-
γά-σιγά να υλοποιείται. Ήδη έγινε η 
πρώτη μεταγραφή με την απόκτηση 
του Ντάλσιο. Από εκεί και πέρα, εί-
ναι δεδομένο ότι δεν θα συνεχίσουν 
στην ομάδα αρκετοί παίκτες.

Νατέλ, Σάντος, Βινίσιους, Ντανί-
λο, Σάβιτς, Σκουφέτ και Τσεπάκ δεν 
θα βρίσκονται τη νέα ποδοσφαιρική 
χρονιά στον «Αρχάγγελο». Ο κάθε 
ένας για διαφορετικούς λόγους. Οι 
πρώτοι τρεις και ο Σάβιτς δεν έχουν 
συμβόλαιο και ούτε τους έγινε πρό-
ταση. Ο Ντανίλο έχει συμβόλαιο 
αλλά δεν πρόσφερε. Ο Ιταλός τερμα-
τοφύλακας Σκουφέτ έχει συμβόλαιο, 
αλλά θα του ζητηθεί να βρει άλλη 
ομάδα για να μπορέσει να έρθει ο 
Κουέστα. Ο Τσεπάκ επίσης δεν πρό-
σφερε και θα φύγει. Ερωτηματικό 
παραμένουν οι περιπτώσεις των Ντε 
Βινσέντι, Ζοάο Πέδρο και Λουντέμο. 
Ο τελευταίος ζήτησε να μείνει και 
δέχθηκε μείωση απολαβών, ενώ ο 
πρώτος είναι άγνωστο αν θα δεχθεί 
τη μείωση στο συμβόλαιό του και 
θα παραμείνει. Με τον Ζοάο Πέδρο 
κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι 
θα γίνει λόγω και της ηλικίας του 
παίκτη.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Ο τελικός προορισμός 
δεν ήταν ο επιθυμητός
Το ταξίδι είχε άλλο προορισμό αρχι-

κά, αλλά τελικά αλλού την πήγε. Η φε-
τινή σεζόν κρίνεται καταστροφική για 
την Ανόρθωση, μία ομάδα η οποία είχε 
πρωταγωνιστικούς στόχους. Η ομάδα της 
Αμμοχώστου έμεινε χωρίς κάποιο τρό-
παιο φέτος, ενώ παράλληλα η νέα σεζόν 
την βρίσκει εκτός ευρωπαϊκών διοργα-
νώσεων. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια και 
άπαντες στο στρατόπεδο της «Μεγάλης 
Κυρίας» καλούνται να τη διαχειριστούν.

Ήδη γίνεται προσπάθεια από όλους 
στην Ανόρθωση να βρουν τι έφταιξε φέ-
τος και η ομάδα έμεινε με άδεια τα χέρια. 
Οι ευθύνες βαραίνουν όλους στην ομάδα 
της Αμμοχώστου για τη φετινή αποτυ-
χία. Από την άλλη βέβαια, άπαντες έχουν 
πεισμώσει και θα επιδιώξουν να επανέλ-
θουν τη νέα σεζόν.

Άνοιξε ο χορός των αποχωρήσεων στον 
Απόλλωνα. Συγκεκριμένα, η αρχή έγινε με τους 
Σάσα Μάρκοβιτς και Πέταρ Ντούριν, ενώ λίγο 
αργότερα ακολούθησε και ο Χρήστος Αλμπάνης, 
του οποίου ολοκληρώθηκε ο δανεισμός από την 
ΑΕΚ Αθηνών. Η νέα σεζόν θα βρει τον Απόλ-
λωνα στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ 
και συγκεκριμένα στον Γ’ προκριματικό γύρο. 
Οι πρωταθλητές Κύπρου έχουν στη χειρότερη 
περίπτωση εξασφαλισμένη τη συμμετοχή τους 
στους ομίλους του Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ. 
Παρόλα αυτά όμως το δέλεαρ της συμμετοχής 
στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ είναι σαφώς 
τεράστιο και οι «γαλάζιοι» θα το παλέψουν. Η 

ανακοίνωση για Σάσα Μάρκοβιτς και Πέταρ 
Ντούριν: «Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο 
(Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την ολοκλήρωση 
της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές 
Σάσα Μάρκοβιτς και Πέταρ Ντούριν.

Ο Σέρβος μέσος συμπλήρωσε 100 συμμετο-
χές και πέτυχε 13 τέρματα με τη φανέλα της 
ομάδας μας. Τον ευχαριστούμε θερμά για την 
προσφορά του στο σύλλογο και του ευχόμαστε 
καλή συνέχεια στην καριέρα του. Ο Κροάτης 
τερματοφύλακας ήταν υπόδειγμα επαγγελματία 
και βοήθησε με τον δικό του τρόπο έτσι ώστε η 
ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Τον ευχαρι-
στούμε και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην 

καριέρα του». Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και ο 
δανεισμός του Χρήστου Αλμπάνη. Ο Ελλαδίτης 
μεσοεπιθετικός θα επιστρέψει στην ΑΕΚ Αθη-
νών. Η ανακοίνωση του Απόλλωνα:

«Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημό-
σια) Λτδ, ανακοινώνει την ολοκλήρωση του 
δανεισμού του Χρήστου Αλμπάνη, με τον ποδο-
σφαιριστή να επιστρέφει στην ΑΕΚ. Ο Ελλαδίτης 
μεσοεπιθετικός συμπλήρωσε 27 συμμετοχές με 
τη φανέλα του Απόλλωνα σημειώνοντας 5 τέρ-
ματα. Ευχαριστούμε τον ποδοσφαιριστή για τη 
μεγάλη προσφορά του στην ομάδα μας και του 
ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, τόσο στην προσωπική 
όσο και στην επαγγελματική του σταδιοδρομία».

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία με τον Ισπανό τεχνικό
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ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Να είναι γιορτή ο τελικός
Την κοινή τοποθέτηση όπως ο σημερινός 

τελικός να είναι γιορτή για το κυπριακό ποδό-
σφαιρο εξέφρασαν χθες σε διάσκεψη Τύπου ο 
πρόεδρος της ΚΟΠ, όπως επίσης και οι πρό-
εδροι της Ομόνοιας και του Εθνικού, που θα 
διασταυρώσουν τα ξίφη τους για κατάκτηση 
του τροπαίου. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί σήμε-
ρα στις 19:00 στο ΓΣΠ με τηλεοπτική μετά-
δοση από την τηλεόραση του Alpha, ενώ θα 
μεταδίδεται και στο εξωτερικό μέσω της ιστο-
σελίδας του τηλεοπτικού σταθμού. Πρώτος το 
λόγο πήρε ο πρόεδρος της ΚΟΠ, Γιώργος Κού-
μας, που ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «άλλη μια 
ποδοσφαιρική σεζόν φτάνει στο τέλος. Ήταν 
μια χρονιά με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο τελικός 
Κυπέλλου αποτελεί το επιστέγασμα. Συγχαίρω 
Ομόνοια και Εθνικό για τη συμμετοχή τους 
και τους εύχομαι καλή επιτυχία. Η φετινή εί-
ναι σημαδιακή χρονιά, η Κύπρος θα εκπροσω-
πηθεί στην Ευρώπη από πέντε ομάδες. Εκτός 
απροόπτου ο κυπελλούχος έχει εξασφαλίσει 
συμμετοχή σε ευρωπαϊκό όμιλο, κάτι που δί-
νει ιδιαίτερη αξία». 

Ο πρόεδρος της Ομόνοιας, Σταύρος Πα-
πασταύρου είπε ακόμα ότι «είμαστε πολύ χα-
ρούμενοι που φτάσαμε στον τελικό μετά από 
μια πολύ δύσκολη σεζόν. Όλοι ξέρουμε πώς 
ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ευτυχώς πήραμε 
δύσκολες αποφάσεις και καταφέραμε να αλ-
λάξουμε το σκηνικό και να φτάσουμε στον 
τελικό. Δεν είναι μόνο ο τίτλος, μας δίνει την 
ευκαιρία να συμμετάσχουμε στην Ευρώπη. 
Ελπίζουμε ότι θα είναι η τρίτη χρονιά που θα 
είμαστε στους ομίλους. Συγχαρητήρια στον 
Εθνικό για την παρουσία του στον τελικό. Ευ-
χαριστώ τον κόσμο της Ομόνοιας, περιμένου-

με ότι θα έχουμε 18-19 χιλιάδες Ομονοιάτες. 
Ελπίζουμε να είμαστε οι νικητές».

Ο πρόεδρος του Εθνικού, Κίκης Φιλίππου, 
ανέφερε από πλευράς του ότι «η φετινή χρο-
νιά για μας είναι σημαδιακή. Ξεκινήσαμε με 
φιλοδοξίες, δυστυχώς δεν μας έβγαινε τίποτα. 
Στα περισσότερα παιχνίδια παίζαμε καλό πο-
δόσφαιρο, αλλά δεν παίρναμε αποτελέσματα. 
Χτυπηθήκαμε αλύπητα από κάποιες καταστά-
σεις. Φάνηκε μια μικρή όαση στην άκρη της 
σήραγγας, ότι μπορούσαμε να στοχεύσουμε το 
κύπελλο. Νιώθω μεγάλη περηφάνια για τους 
ποδοσφαιριστές. Για μας αυτό ήταν ένα ιστο-
ρικό γεγονός, ένα ανδραγάθημα. Είναι σαν να 
αγωνίζεται ο Δαβίδ με τον Γολιάθ, αλλά θα 

δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις».
Ο Country Sales Manager, της χορηγού 

εταιρείας Coca Cola, Βαγγέλης Μοσχος, ανέ-
φερε ότι «ευχόμαστε και στις δύο ομάδες καλή 
επιτυχία και ανυπομονούμε να παρακολουθή-
σουμε ένα ωραίο παιχνίδι, που να προβάλλει 
την ευγενή άμιλλα και το αθλητικό πνεύμα. Η 
νικήτρια ομάδα θα αποκτήσει ένα πολύ εντυ-
πωσιακό τρόπαιο, ύψους 95 εκατοστών, ειδι-
κά σχεδιασμένο για τη φετινή επέτειο».

Διαιτητές του σημερινού αγώνα θα είναι ο 
Ιταλός Μάρκο Ντι Μπέλο. Στο VAR θα είναι ο 
επίσης Ιταλός Πάολο Βαλέρι. Βοηθοί θα είναι 
οι Μιχάλης Σωτηρίου και Όμηρος Τζιωρτζής 
και τέταρτος ο Χρυσοβαλάντης Θεουλή.

ΟΜΟΝΟΙΑ

Τα δάκρυα  
του Κούσουλου

Τα δάκρυα του Ιωάννη Κούσουλου 
στιγμάτισαν τη χθεσινή διάσκεψη Τύπου 
για τον τελικό του Κυπέλλου. 

Ο αρχηγός της Ομόνοιας, ο μεγάλος 
άτυχος της φετινής σεζόν, ξέσπασε σε 
κλάματα όταν ρωτήθηκε για τη δύσκολη 
χρονιά που πέρασε εξαιτίας του τραυματι-
σμού του. Να σημειώσουμε ότι βλέποντας 
όλο αυτό το σκηνικό ο προπονητής της 
Ομόνοιας, Νιλ Λένον, βρέθηκε δίπλα στον 
αρχηγό των «πρασίνων» και τόνισε ότι ο 
Κούσουλος είναι πραγματικός ηγέτης και 
έχει πολύ σημαντικό ρόλο να επιτελέσει 
στην ομάδα την επόμενη σεζόν.

Βλέποντας τη συγκίνηση του ποδο-
σφαιριστή του, ο Νιλ Λένον πήγε δίπλα 
του για να του συμπαρασταθεί και την 
ίδια στιγμή άνοιξε ξανά το μικρόφωνο, 
λέγοντας σε όλους τους παρευρισκόμε-
νους ότι ο Κούσουλος είναι πραγματικός 
ηγέτης και έχει πολύ σημαντικό ρόλο να 
επιτελέσει στην ομάδα την επόμενη σεζόν. 
«Είναι ένας αληθινός ηγέτης ο Κούσουλος 
και μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει γι’ 
αυτόν να μην μπορεί να είναι διαθέσιμος 
τώρα. Όλοι ανυπομονούμε ο Κούσουλος 
να είναι μαζί μας τη νέα σεζόν», είπε χα-
ρακτηριστικά.

Ο Ιωάννης Κούσουλος σε ερώτηση 
πότε θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στα 
γήπεδα, αποκάλυψε ότι «είμαι σε πολύ 
καλό δρόμο. Εύχομαι πως θα είμαι έτοιμος 
στην προετοιμασία. Ήταν μια κακή χρονιά 
για μένα. Προσπάθησα να είμαι κοντά 
στην ομάδα όσο μπορούσα».

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού», αναφερό-
μενος νωρίτερα για τον σημερινό τελικό, 
είπε ότι «είναι μεγάλη μας χαρά που βρι-
σκόμαστε στον τελικό, μετά από μια χρονιά 
που δεν ήταν η καλύτερη στο πρωτάθλη-
μα. Θα προσπαθήσουμε να απολαύσουμε 
το παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι. Εύχομαι ότι 
όλα θα πάνε καλά και θα πανηγυρίσουμε 
και φέτος ένα τρόπαιο. Ευχαριστούμε τον 
κόσμο που είναι πάντα δίπλα μας και μας 
στηρίζει στις δύσκολες στιγμές».

Παρών από πλευράς Εθνικού στην 
διάσκεψη Τύπου, εκπροσωπώντας τους 
ποδοσφαιριστές, ήταν ο αρχηγός Μάρτιν 
Μπογκατίνοφ, ο οποίος ανέφερε ότι «είμαι 
πολύ χαρούμενος που είμαστε στον τελι-
κό, είναι μεγάλη υπόθεση για όλους και 
ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα που 
μπορεί να τύχουν σε έναν ποδοσφαιριστή. 
Παίζουμε με την Ομόνοια, έναν αντίπαλο 
με μεγάλη ιστορία και πολύ κόσμο, πιθα-
νότατα τους περισσότερους στην Κύπρο. 
Θα έχουμε ωραία ατμόσφαιρα στο γήπε-
δο. Η ομάδα μας είναι έτοιμη, θα δώσουμε 
το μάξιμουμ. Στο χαρτί είναι φαβορί, αλλά, 
όπως είπε και ο προπονητής της Ομόνοι-
ας, είναι ένας τελικός και οι πιθανότητες 
είναι 50-50».

Λένον: «Θα δώσουμε τα πάντα για να κερδίσουμε» 

Ράζντρε: «Θέλουμε να γράψουμε ιστορία»

Ίσες πιθανότητες στη δική του ομάδα αλλά 
και στον Εθνικό για κατάκτηση του κυπέλλου 
έδωσε ο προπονητής της Ομόνοιας, Νιλ Λένον, 
μιλώντας χθες στη διάσκεψη Τύπου. «Εγώ δεν 
πιστεύω ότι είμαστε το φαβορί. Το παιχνίδι εί-
ναι 50-50. Έχω εμπειρία από τελικούς και είναι 
σημαντικό να περάσω αυτή την εμπειρία στους 
παίκτες. Κάποιοι παίζουν τον πρώτο τους τε-
λικό, άλλοι έπαιξαν και προηγουμένως. Είτε 
παίξεις καλά είτε άσχημα, το σημαντικό είναι 
να κερδίσεις το τρόπαιο. Οι παίκτες πρέπει 
να απολαύσουν το παιχνίδι και να παίξουν 
με ψυχραιμία», είπε αρχικά και πρόσθεσε στη 
συνέχεια ότι «είμαστε περήφανοι που είμαστε 
στον τελικό. Είναι επίτευγμα για την ομάδα, 
ξεπεράσαμε δύσκολες ομάδες όπως η ΑΕΛ και 
η Ανόρθωση. Αναλύσαμε πολύ τους δύο ημιτε-

λικούς του Εθνικού με την ΑΕΚ. Θα δώσουμε 
τα πάντα για να κερδίσουμε το τρίποντο. Οι 
παίκτες πρέπει να παίξουν το παιχνίδι τους και 
να μην παρασυρθούν. Ανυπομονούμε να δούμε 
γεμάτο το γήπεδο».

Ερωτηθείς να υπάρχει πίεση στην ομάδα, ο 
Νιλ Λένον είπε ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, 
προσθέτοντας ότι «η ομάδα έπαιζε εξαιρετικά, 
από πλευράς ποιότητας και ψυχολογίας είμα-
στε σε πολύ καλό επίπεδο. Δεν έχω ψευδαισθή-
σεις ως προς το πόσο δύσκολο μπορεί να είναι 
το παιχνίδι. Τα πάντα μπορούν να γίνουν ανά 
πάσα στιγμή».

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Νιλ 
Λένον ανέφερε ότι ο Γιαν Λέτσιακς έχει μεγά-
λες πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή 
της ομάδας.

Έτοιμοι να γράψουν ιστορία είναι άπαντες 
στον Εθνικό, με τον προπονητή της προσφυ-
γικής ομάδας, Αντρέι Ράζντρε, να δηλώνει 
χθες στη διάσκεψη Τύπου ότι οι παίκτες του 
είναι πανέτοιμοι για τον σημερινό τελικό.  

«Εκπλήξαμε όλους στην Κύπρο, ίσως λι-
γότερο από το 5% πίστευαν ότι μπορούσαμε 
να φτάσουμε στον τελικό. Εγώ και οι παίκτες 
ήμασταν ανάμεσά τους. Θα προσπαθήσουμε 
να είμαστε δύσκολος αντίπαλος. Αν δώσου-
με πέντε παιχνίδια με την Ομόνοια, μπορεί 
να χάσουμε τα τέσσερα, όμως αύριο (σ.σ. σή-
μερα) είναι ένα παιχνίδι και ελπίζουμε να 
κερδίσουμε. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα με 
βαριά φανέλα σε Κύπρο και Ευρώπη, αλλά 
αποδείξαμε, ειδικά στους ημιτελικούς όπου 
κερδίσαμε την ομάδα που θα είναι στα προ-
κριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, ότι μπορούμε 

να είμαστε ανταγωνιστικοί. Είμαστε έτοιμοι 
για το παιχνίδι, προετοιμαστήκαμε και θα 
δώσουμε τα πάντα για να γράψουμε ιστο-
ρία για τον σύλλογο, κάνοντας μια από τις 
μεγαλύτερες εκπλήξεις στο κυπριακό ποδό-
σφαιρο», ανέφερε αρχικά για να προσθέσει: 
«Ξέρουμε ότι είμαστε αουτσάιντερ, ότι δεν 
έχουμε την ίδια εμπειρία με την Ομόνοια, 
αλλά είναι ένα παιχνίδι και έχεις την ευκαι-
ρία να γράψεις ιστορία. Δεν μπορώ να προ-
βλέψω τι θα γίνει, αλλά από αυτά που βλέπω 
στις προπονήσεις νομίζω ότι θα είναι προ-
ετοιμασμένοι. Οι ποδοσφαιριστές μπορούν 
να σώσουν την καριέρα τους, όχι απλώς τη 
σεζόν».

Από αγωνιστικής άποψης ο Εθνικός θα 
έχει μόνο μία απουσία και αυτή είναι του 
Χολ.

Κοινό μήνυμα από τους προέδρους της Ομόνοιας και του Εθνικού 
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κόσμος των ΣΠΟΡ Στη 12η θέση  
ο Παύλος Κοντίδης

Δεν ήταν ιδανικό το ξεκίνημα του 
Παύλου Κοντίδη αργά το βράδυ της 
περασμένης Δευτέρας στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Με-
ξικό. Μπήκε στον αγώνα με μια 11η 

και μια 8η θέση, με 
αποτέλεσμα να βρί-
σκεται 12ος στη γε-
νική κατάταξη με 19 
βαθμούς ποινής, μετά 
τις δύο πρώτες ιστι-
οδρομίες. Χθες αργά 
το βράδυ αναμενόταν 
να διεξαχθούν άλλες 

δύο επόμενες προκριματικές κούρ-
σες. Τα προκριματικά ολοκληρώνονται 
αργά σήμερα το βράδυ. Πρώτος είναι ο 
Ούγγρος Vadnai με 4β και δεύτερος ο 
Κροάτης Stipanovic με 8β, αμφότεροι 
ανήκουν στο προπονητικό γκρουπ του 
Κοντίδη. Να σημειώσουμε ότι με την 
ολοκλήρωση σήμερα των ιστιοδρομιών 
θα υπάρξει διαχωρισμός των αθλητών 
στον χρυσό και στον αργυρό στόλο.  

Τελειώνει ο Ποτσετίνο  
από την Π.Σ. Ζερμέν

Τον νέο της προπονητή πρέπει να 
αρχίσει να ψάχνει η Παρί Σεν Ζερμέν. 
Σύμφωνα με τα τελευταία γαλλικά δη-
μοσιεύματα, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο σε 
λίγες ημέρες θα αποτελέσει 
παρελθόν από τον πά-
γκο του γαλλικού 
συλλόγου. Μετά 
την ανανέωση του 
Κιλιάν Εμπαπέ 
στους Παριζιάνους, 
να θυμίσουμε πως ο 
αθλητικός διευθυντής 
Λεονάρντο απολύθηκε και 
τη θέση του πήρε ο Κάμπος. Μάλιστα, 
από τότε ακουγόταν ότι ο Ποτσετίνο 
θα απομακρυνθεί από το σύλλογο, κα-
θώς επιθυμία τόσο του Εμπαπέ όσο και 
του Αλ-Κελαϊφί ήταν ο Ζινεντίν Ζιντάν. 
Ωστόσο ο Γάλλος τούς είχε… ρίξει άκυ-
ρο, καθώς ήθελε να επικεντρωθεί στην 
Εθνική της χώρας του. Τώρα ξαναφου-
ντώνουν οι φήμες ότι ο Ποτσετίνο δεν 
θα βρίσκεται άλλο στην Παρί.

Πληρώνει 16,5 εκατ. ευρώ 
στην Σπόρτινγκ ο Λεάο

Βαθιά το χέρι στην τσέπη καλείται 
να βάλει ο Ράφαελ Λεάο! Ο 23χρο-
νος μεσοεπιθετικός, ο οποίος ήταν εκ 
των κορυφαίων και σημαντικότερων 
ποδοσφαιριστών της Μίλαν τη φετι-

νή σεζόν στο δρόμο 
προς το σκουντέτο, 
έχασε τη δικαστική 
μάχη με την Σπόρ-
τινγκ Λισαβόνας.

Ο Λεάο καλείται 
να πληρώσει 16,5 
εκατ. ευρώ στο σύλ-
λογο διότι είχε λυθεί 

μονομερώς, και παράνομα, το συμ-
βόλαιό του με τους Πορτογάλους το 
2018 μετά από επίθεση των οπαδών 
της ομάδας κατά πάντων στο προπο-
νητικό κέντρο της Σπόρτινγκ.

Το ποσό αυτό θεωρείται η αξία που 
είχε ο Πορτογάλος εξτρέμ εκείνη τη 
σεζόν, που στο τέλος της κατέληξε ως 
ελεύθερος στη Λιλ και πλέον αγωνί-
ζεται στη Μίλαν.

Μπάσκετ: Θα κριθεί στη Λάρνακα ο πρωταθλητής
Ο Κεραυνός ήταν ο νικητής στον 4ο τελικό 

στη σειρά κόντρα στην ΑΕΚ, επικρατώντας με 
73-57. Πρωταθλήτρια ομάδα θα στεφθεί 
αυτή που θα πάρει τη νίκη στον 5ο 
και τελευταίο τελικό, στον αγώ-
να που θα διεξαχθεί το Σάββα-
το 28 Μαΐου στο «Κίτιον» στη 
Λάρνακα.

Οι πρώτοι πόντοι του αγώ-
να μπήκαν στο 3’ με τις βολές 
του Χαντ (2-0), με τον Γουάιτ 
να μειώνει σε 2-1 για τον Κε-
ραυνό στο ίδιο λεπτό, επίσης με 

βολή. Το τρίποντο του Σάιμον στο 5’ έδωσε προ-
βάδισμα με 10-6 στην ομάδα του, με την ΑΕΚ να 

απαντάει με το τρίποντο του Σιζόπουλου 
στο ίδιο λεπτό (10-9). Ο ίδιος παίκτης 

έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο ίδιο 
λεπτό (10-10), ενώ οι Λαρνακείς 
γύρισαν το σκορ σε 12-10 στο 
επόμενο λεπτό. Ο Κεραυνός 
πήρε προβάδισμα στο 8’ για το 
16-14, ενώ το δεκάλεπτό έλη-
ξε στο 17-14.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο 
γρήγορος ρυθμός του παιχνιδιού 

ευνόησε τους γηπεδούχους και το ημίχρονο 
έληξε σε 36-27.

Με δύο τρίποντα ξεκίνησε η τρίτη περίοδος 
για το 39-30 στο 22’. Οι παίκτες του Κακιούζη 
μπήκαν πιο δυνατά στο παρκέ, με τον Μπερνς 
να διαμορφώνει το 46-31 και να ανεβάζει την 
ομάδα του στο +15 στο 24’. Οι «κιτρινοπράσινοι» 
μείωσαν με το τρίποντο του Σνάιντερ στο 24’ 
(46-34), όμως οι γηπεδούχοι συνέχισαν να σκο-
ράρουν, με τον Τίγκα να κάνει το 56-36 στο 27’. 
Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Κεραυνός διατήρησε 
τη διαφορά του μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, 
παίρνοντας τη νίκη με 73-57.

Επέλεξε τη Ρεάλ ο Τσουαμενί 
Σε μια σπουδαία μεταγραφή είναι έτοιμη να 

προχωρήσει η Ρεάλ Μαδρίτης! Σύμφωνα με όσα 
μεταδίδει το «RMC Sport», ο Αουρέλιεν Τσουα-
μενί ρίχνει άκυρο στη Λίβερπουλ και επέλεξε να 
συνεχίσει την καριέρα στους «μερέγχες».

Πρόκειται για μια σπουδαία κίνηση από τους 
Μαδριλένους, που κάνουν δικό τους έναν ιδιαί-
τερα ταλαντούχο χαφ που τον ήθελαν αρκετοί 
σύλλογοι, όπως οι Λίβερπουλ και Παρί Σεν Ζερ-
μέν, αλλά ο 22χρονος επέλεξε τη «βασίλισσα».

Η μεταγραφή του αναμένεται να κλείσει στα 
80 εκατ. ευρώ, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να προ-
χωράει σε δεύτερη μεγάλη κίνηση για τη νέα 
σεζόν, αφού νωρίτερα είχε κλείσει ως ελεύθερο 
τον Αντόνιο Ρίντιγκερ.

Ο Τσουαμενί ξεκίνησε την καριέρα του από 
τις ακαδημίες της Μπορντό και το καλοκαίρι 
του 2020 πήγε στη Μονακό με τη μεταγραφή 
του να κοστίζει 18 εκατ. ευρώ. Είναι 8 φορές δι-
εθνής με την Εθνική Γαλλίας και θεωρείται από 
τα next big things του γαλλικού ποδοσφαίρου. 
Σε μια διετία με τους Μονεγάσκους μετράει 95 
εμφανίσεις με 8 γκολ και 7 ασίστ, ενώ με την 
Μπορντό είχε 37 συμμετοχές.

Αζάρ: «Θέλω να δείξω σε όλους τι 
μπορώ να κάνω»

Μπορεί μέχρι και σήμερα να μην έχει... δι-
καιολογήσει τα 115 εκατ. ευρώ που δαπάνησε 
η Ρεάλ Μαδρίτης για να τον αποκτήσει από την 
Τσέλσι το καλοκαίρι του 2019, ωστόσο ο Εντέν 
Αζάρ δεν χάνει την πίστη του, τονίζοντας πως 
επιθυμεί να αποδείξει σε όλους πως μπορεί να 
προσφέρει ως ποδοσφαιριστής της «βασίλισ-
σας». Σε συνέντευξη που έδωσε σε ΜΜΕ της 

χώρας του, ο 31χρονος Βέλγος είπε πως δεν 
έχει καμία πρόθεση να αποχωρήσει από τη Ρεάλ 
πριν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του.

«Όλοι γνωρίζουν πως έχω συμβόλαιο μέχρι 
το 2024. Οι τρεις πρώτες σεζόν εδώ δεν πήγαν 
καλά για μένα, οπότε θέλω να δείξω σε όλους 
τι μπορώ να κάνω. Ήταν πάντα όνειρό μου να 
παίξω για τη Ρεάλ και ακόμα είναι», ήταν τα λό-
για του Αζάρ. Φέτος πραγματοποίησε την πιο... 
γεμάτη σεζόν του με τη Ρεάλ, με 23 εμφανίσεις, 
ένα γκολ και δύο ασίστ, ενώ συνολικά έχει παί-
ξει 66 φορές φορώντας τη φανέλα της «βασί-
λισσας».

Μαρσέλο: «Θέλω να συνεχίσω»
Μπορεί ο Μαρσέλο πριν λίγα εικοσιτετρά-

ωρα να έμοιαζε πως είπε «αντίο» στη Ρεάλ 
Μαδρίτης, αποχαιρετώντας συγκινημένος τον 
κόσμο της ομάδας μετά το τέλος της αναμέ-
τρησης με την Μπέτις στο «Σαντιάγο Μπερνα-
μπέου», ωστόσο φαίνεται πως το ενδεχόμενο 
να συνεχίσει και τη νέα σεζόν ως ποδοσφαιρι-
στής της «βασίλισσας» είναι υπαρκτό!

Όπως ανέφερε ο ίδιος ο 34χρονος Βραζι-
λιάνος, ο οποίος μετά και την κατάκτηση του 
φετινού πρωταθλήματος έφτασε τα 24 τρό-
παια με τους «μερένχες», θα ήθελε πολύ να 
παραμείνει στη Ρεάλ Μαδρίτης. «Η ιδέα είναι 
να μείνω στη Ρεάλ Μαδρίτης. Θέλω να συνε-
χίσω εδώ, το έχω πει ήδη 50.000 φορές... Θα 
μιλήσω με το σύλλογο μετά τον τελικό», ήταν 
τα λόγια του.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

Προφορική συμφωνία με Λεβαντόφσκι
Σε προφορική συμφωνία έχουν έρθει Μπαρτσελόνα και Λεβα-

ντόφσκι για συμβόλαιο τριών ετών… Την είδηση αυτή μετέφερε ο 
Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος ειδικεύεται στις 
μεταγραφές, σε podcast που έκανε. Ο Ρομάνο δεν ανέφερε περισ-
σότερες λεπτομέρειες για τη συμφωνία. Ωστόσο αυτό που θα πρέπει 
να επισημάνουμε είναι ότι μέχρι 
στιγμής δεν υπάρχει καμία συμ-
φωνία μεταξύ των δύο ομάδων, 
της Μπαρτσελόνα με την Μπά-
γερν. Μάλιστα, η γερμανική 
ομάδα παλιότερα είχε ξεκαθαρί-
σει ότι δεν έχει καμία πρόθεση 
να δώσει τη συγκατάθεσή της 
σε μια παραχώρηση του Πο-
λωνού στράικερ, με όποιο ποσό 
κι αν έπεφτε στο τραπέζι από 
οποιαδήποτε ομάδα.

ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ

Ψάχνεται για το «μπαμ» με Καβάνι
Μετά από το δυνατό «μπαμ» με την απόκτηση του Φρανκ Ριμπερί 

το περασμένο καλοκαίρι, η Σαλερνιτάνα θέλει να κάνει ακόμα μια 
σπουδαία κίνηση το φετινό καλοκαίρι και να αποκτήσει τον Έντιν-
σον Καβάνι, όπως παραδέχθηκε ο πρόεδρος της ομάδας. Ο Ντανίλο 
Ιερβολίνο δήλωσε αρχικά στην «Gazzeta dello Sport»: «Αφήνοντας 
στην άκρη τούς Μέσι και Ρο-
νάλντο, θα πω δύο ονόματα που 
μοιάζουν απίθανο να έρθουν. 
Αν, όμως, δω ότι είναι πιθανό, 
θα κάνω τα πάντα για να τους 
αποκτήσω. Ο ένας είναι ο Κα-
βάνι, ο οποίος άφησε υπέροχες 
αναμνήσεις στην Καμπανία. Ο 
άλλος είναι ο Αρναούτοβιτς της 
Μπολόνια». Το θέμα όμως είναι 
τι θέλει ο Καβάνι και όχι ο πρόε-
δρος της ιταλικής ομάδας. 

Ο 22χρονος ταλαντούχος χαφ φαίνεται ότι θα συνεχίσει στη «βασίλισσα»

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2022

{ Πλήρης αθλητική ενημέρωση από την Κύπρο και τον κόσμο }
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