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Ο Πάντσον αποτελεί την πρώτη 
μεταγραφή της Ανόρθωσης ΣΕΛ. 22

Ο ΛΕΝΟΝ ΠΗΓΕ ΣΤΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ  
ΤΟΥ ΑΝΤΑΜ ΜΑΘΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΞΙ ΑΚΡΟ ΣΕΛ. 23

Αύξηση 20 ευρώ στο 
γέμισμα του αυτοκινήτου 
μέσα σε τρεις μήνες

Οι τιμές των πετρελαιοειδών έσπασαν το φράγμα των 
€2 και καλπάζουν ανεξέλεγκτα. Δυσβάστακτο το κόστος, 
ιδιαίτερα για τους εργαζομένους που είναι υποχρεωμέ-
νοι να διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις για να 
βγάλουν τα προς το ζην για την επιβίωση της οικογένειάς 
τους. ΣΕΛ. 9

«ΚΑΙΓΕΤΑΙ Η ΚΑΝΤΑΡΑ - ΚΑΙΓΕΤΑΙ Η ΨΥΧΗ ΜΑΣ»
Με την έκφραση «καίγεται η ψυχή μας», το ΑΚΕΛ εξέφρασε την οδύνη του για τη μεγάλη πυρκαγιά στην πε-
ριοχή της Καντάρας, η οποία εξελίσσεται σε μια οικολογική καταστροφή με τραγικά αποτελέσματα, τόσο για το 
φυσικό περιβάλλον, όσο και για τους ανθρώπους. Μέχρι αργά ψες δίνονταν μάχες με τις φλόγες, αφού σε πολλά 
σημεία υπήρξαν αναζωπυρώσεις... ΣΕΛ. 6

ETOΣ 67ο

ΔΙΕΘΝΗ

Τα Σκόπια απέρριψαν 
πρόταση για επίλυση των 
διαφορών με τη Βουλγαρία
ΣΕΛ. 12

ΥΓΕΙΑ

Εφημερεύοντα ιατρεία 
μόνο με ευθύνη ΟΚΥπΥ. 
Λειτουργούν στις 9 Ιουλίου
ΣΕΛ. 7

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όπλα σε 300 συμβασιούχους 
αστυνομικούς... Κίνδυνοι  
για το εθνικό θέμα!
ΣΕΛ. 3

Η επίσκεψη  
Αβέρωφ στο  
Βαρώσι θυμίζει  
τους θεατρινισμούς  
του στα πρατήρια ΣΕΛ. 3

Στα άκρα η κρίση στην 
Αγγλική Σχολή, με τους 
καθηγητές να ζητούν 
απομάκρυνση  
του διευθυντή ΣΕΛ. 7

Αύξηση των ναρκωτικών 
και θαλάσσια 
διακίνηση από ομάδες 
του οργανωμένου 
εγκλήματος ΣΕΛ. 11

Στα μέσα Ιουλίου  
τα αποτελέσματα  
των παγκύπριων 
εξετάσεων για  
τα πανεπιστήμια ΣΕΛ. 7
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Νέα τετελεσμένα στο Βαρώσι 
εξήγγειλαν οι Τατάρ και Οκτάι
Ξεκινούν νέα έργα υποδομών στις παραλίες, τους δημοσίους χώρους, στα εθνικά πάρκα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

Ο Τατάρ αξιώνει αναγνώριση  
του ψευδοκράτους και ενταφιασμό  

της λύσης ομοσπονδίας

Με τους προοδευτικούς Τ/κ τα έβαλε  
ο Οκτάι, οι οποίοι κρατούν αναμμένη  

τη φλόγα της ελπίδας για επανένωση

Η πλήρης ενσωμάτωση των κατεχομένων στην 
Τουρκία θα σημάνει την αντίστροφη μέτρηση 

της ίδιας της τουρκοκυπριακής κοινότητας 



Κατεχόμενα 
Επαναφέρεται η υποχρεωτική χρήση 
μάσκας σε κλειστούς χώρους
Η «ανώτατη επιτροπή λοιμώξεων» του «υπουρ-
γείου υγείας» αποφάσισε την Τετάρτη τη χρήση 
μάσκας σε κλειστούς χώρους. Όπως ανέφερε ο 
τ/κ Τύπος την Πέμπτη, η ανακοίνωση της επι-
τροπής επισημαίνει πως η υποχρεωτική χρήση 
μάσκας αφορούσε μέχρι τώρα τα νοσοκομεία, τα 
γηροκομεία, οίκους ευγηρίας και τις φυλακές. 
Από τώρα προστίθενται και οι κλειστοί χώροι, 
αλλά και χώροι με συγχρωτισμό. Σημειώνεται 
επίσης ότι όσοι έχουν συμπτώματα θα πρέπει 
οπωσδήποτε να φορούν μάσκα και να κάνουν 
συνεχώς τεστ.

Εργαζόμενοι στην British Airways
Απεργία στην καρδιά του καλοκαιριού
Υπέρ της διεξαγωγής απεργίας κατά τη διάρκεια 
των σχολικών θερινών διακοπών, που στη Βρε-
τανία δεν διαρκούν παρά έξι εβδομάδες, ψήφι-
σαν οι εργαζόμενοι των Βρετανικών Αερογραμ-
μών (British Airways) στο αεροδρόμιο Χίθροου. 
Οι εργαζόμενοι δεν ανακοίνωσαν πάντως ημε-
ρομηνίες απεργιών, θέλοντας να δώσουν ακόμα 
μία ευκαιρία στη διοίκηση της British Airways 
να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους. Βασικό αίτη-
μα είναι η ανάκληση της περικοπής της τάξης 
του 10% που επιβλήθηκε στους μισθούς τους.

ΕΔΩ ΚΙ ΑΛΛΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

της σύνταξης

στο παρά πέντε

Ελπίδα οι αντιδράσεις των Τ/κ, όμως «συν Αθηνά και χείρα κίνει»
Πριν λίγες ημέρες πραγματοποίησε παράνο-

μη επίσκεψη στα κατεχόμενα ο Υπουργός Εξω-
τερικών της Τουρκίας Μ. Τσαβούσογλου. Από 
χθες βρίσκεται στα κατεχόμενα ο αντιπρόεδρος 
της τουρκικής κυβέρνησης Φουάτ Οκτάι. Στις 20 
Ιουλίου θα πραγματοποιήσει παράνομη επίσκε-
ψη και ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Με την εκλογή Τατάρ ξεκίνησε και η προ-
σάρτηση των κατεχομένων στην Τουρκία. Προς 
αυτή την κατεύθυνση είναι το  «πρωτόκολλο 
οικονομικής και δημοσιονομικής συνεργασί-
ας» μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων. Στόχος 
η πλήρης οικονομική εξάρτηση των Τουρκο-
κυπρίων από την Άγκυρα και κατ’ επέκταση η 

πολιτική εξάρτηση και προσάρτηση.
Όταν στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων βρι-

σκόταν ο Μ. Ακιντζί, ένας Κύπριος πολιτικός που 
έγνοια του ήταν η επανένωση της πατρίδας μας 
και με τη στάση του στις συνομιλίες βοήθησε 
αφάνταστα να επιτευχθούν συγκλίσεις σε όλες 
τις εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού, ακόμη και 
στο εδαφικό, καταθέτοντας χάρτη, ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης είχε έγνοια όχι την Αμμόχωστο 
και την επανένωση, αλλά το πώς να επανεκλεγεί 
στην προεδρία του κράτους το 2018.

Σήμερα έχουμε νέα τετελεσμένα επί εδάφους 
-άνοιγμα του Βαρωσιού- και στην ηγεσία των 
Τ/κ βρίσκεται ο Τατάρ, ένας δεύτερος Ρ. Ντεν-

κτάς, με διχοτομικές θέσεις και πιόνι της Άγκυ-
ρας.

Υπάρχει διέξοδος και ελπίδα; Τα μηνύματα 
αντίστασης από την τουρκοκυπριακή κοινότητα 
και η έντονη αντίδραση για το «πρωτόκολλο» 
για αφομοίωση των Τ/κ από την Τουρκία, καθώς 
και δυνατές φωνές για λύση ΔΔΟ, είναι αισιό-
δοξα και ελπιδοφόρα μηνύματα. Τι κάνει, όμως, 
η ελληνοκυπριακή πλευρά για να δημιουρ-
γηθούν ξανά συνθήκες, οι οποίες θα κάμψουν 
την τουρκική αδιαλλαξία, θα βοηθήσουν τους 
Τουρκοκυπρίους να σταθούν στα πόδια τους 
και να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια στη βάση 
του κεκτημένου των συνομιλιών για να διανύ-

σουμε το τελευταίο μίλι; Ο μόνος που μπορεί να 
ανταποκριθεί είναι ο ανεξάρτητος υποψήφιος Α. 
Μαυρογιάννης, ο οποίος είναι βαθύς γνώστης 
του Κυπριακού, εργάστηκε για τις συμφωνημέ-
νες θέσεις και συγκλίσεις και δηλώνει έτοιμος 
να συνεχίσει από το σημείο που μείναμε στο 
Κραν Μοντανά. Ο Α. Μαυρογιάννης μπορεί και 
με τη στήριξη του ΑΚΕΛ, αλλά και τη στήριξη 
της ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινότητας, να δι-
απραγματευτεί με αξιοπιστία στη βάση της ΔΔΟ 
και του συνόλου των συγκλίσεων, έτσι ώστε να 
ασκηθούν πιέσεις στην Άγκυρα και στην τουρ-
κοκυπριακή ηγεσία για λύση και επανένωση της 
πατρίδας μας.

Του
Νεόφυτου Νεοφύτου

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου 
Λάρνακας κατέθεσε χθες ο γιατρός, ο οποίος 
παρείχε ηρεμιστική ένεση στην παραπονού-
μενη γυναίκα που κατήγγειλε τον Μητροπο-
λίτη τέως Κιτίου Χρυσόστομο, 84 ετών, για 
άσεμνη επίθεση, το οποίο φέρεται να διαπρά-
χθηκε το 1981, όταν η γυναίκα ήταν τότε 16 
ετών. Στην κατάθεσή του ο γιατρός ανέφερε 
πως όταν απεβίωσε ο πατέρας της παραπο-
νούμενης, ο δικός του πατέρας, που ήταν επίτροπος στον 
Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, θέλοντας να βοηθήσει την 
οικογένεια συμβούλεψε τη μητέρα να ζητήσει χρηματική 
βοήθεια από τη Μητρόπολη Κιτίου. Πρόσθεσε πως ένα 
Σάββατο του τηλεφώνησαν να πάει στο σπίτι της οικογέ-

νειας επειδή η ανήλικη τότε παραπονούμενη 
δεν ήταν καλά, σημειώνοντας πως όταν με-
τέβη στην οικία η κοπέλα ήταν σε κατάσταση 
υστερικής κρίσης.

Είπε ακόμα πως η κοπέλα τού είχε ανα-
φέρει ότι «νιώθω τα γένια του στο πρόσωπό 
μου» και στη συνέχεια της χορήγησε ηρεμιστι-
κή ένεση. Ο γιατρός σημείωσε πως η ανήλικη 
τού ανέφερε πως ο Μητροπολίτης τέως Κιτίου 

της επιτέθηκε στον καναπέ του γραφείου του, ότι έπεσε 
πάνω της και τη φίλησε και πως τότε άρχισε να φωνάζει, 
ζητώντας να φύγει από το χώρο.

Το Δικαστήριο όρισε τη 15η Ιουλίου ως ημερομηνία για 
συνέχιση της ακροαματικής διαδικασίας. 

Έφεση κατά της απόφασης για αναστολή 
της ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε στον 
ιατρό που κρίθηκε ένοχος για την πρόκληση 
θανάτου εξ αμελείας του Στ. Γιωργαλλή κα-
τέθεσε ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαβ-
βίδης, σύμφωνα με ανάρτηση, στον επίσημο 
λογαριασμό της στο Twitter, της Νομικής 
Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Έφεση καταχωρίστηκε επίσης για την 
απόφαση αθώωσης του 2ου γιατρού», γράφει στο tweet 
της η Νομική Υπηρεσία.

Στις 10 Ιουνίου, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας 
επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τρία χρόνια ανα-
στολή στον Δρα Ηρακλή Παντελιδάκη, ο οποίος κρίθηκε 

ένοχος για το θάνατο τον Μάιο του 2018 του 
μαθητή Σταύρου Γιωργαλλή, 10 ετών, από τα 
Κλαυδιά της επαρχίας Λάρνακας.

Στην απόφασή της η δικαστής είχε αναφέ-
ρει πως «έχω σταθμίσει όλα όσα έχουν αχθεί 
ενώπιόν μου. Με δεδομένη τη σοβαρότητα 
του αδικήματος, τις προβλεπόμενες υπό του 
Νόμου ποινές και τις αρχές που έχει θέσει η 
νομολογία αναφορικά με τα αδικήματα αυ-

τής της φύσης, λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη και σταθ-
μίζοντας κάθε άλλο σχετικό με την επιμέτρηση της ποινής 
παράγοντα, η σοβαρότητα του αδικήματος δεν αφήνει το 
οποιοδήποτε περιθώριο παρά την επιβολή ποινής φυλά-
κισης».

Οι «27» ηγέτες της Ε.Ε. συμφώνησαν 
το βράδυ της Πέμπτης να χορηγηθεί καθε-
στώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην 
Ουκρανία και τη Μολδαβία, ανακοίνωσε 
ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
Σαρλ Μισέλ.

«Συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
μόλις αποφάσισε να χορηγήσει το καθε-
στώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην 
ΕΕ για την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Ιστορική στιγμή. 
Σήμερα (σ.σ. Πέμπτη) είναι ένα κρίσιμο βήμα στην πο-
ρεία σας προς την ΕΕ. Συγχαρητήρια στον Βολοντίμιρ 
Ζελένσκι, τη Μάγια Σαντού και το λαό της Ουκρανίας 
και της Μολδαβίας. Το μέλλον μας είναι μαζί», ανέφε-

ρε στο Twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Πρόσθεσε ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
αποφάσισε να αναγνωρίσει την ευρωπαϊκή 
προοπτική της Γεωργίας και είναι έτοιμο να 
χορηγήσει το καθεστώς υποψήφιας χώρας 
μόλις ληφθούν υπόψιν οι εκκρεμείς προτε-
ραιότητες. Συγχαρητήρια στον γεωργιανό 
λαό. Μια ιστορική στιγμή στις σχέσεις ΕΕ-

Γεωργίας: Το μέλλον της Γεωργίας βρίσκεται εντός της 
ΕΕ».

Στην πρώτη του αντίδραση, ο Ζελένσκι έκανε λόγο 
για μοναδική και ιστορική στιγμή, προσθέτοντας ότι «το 
μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται στους κόλπους της ΕΕ».

Κατέθεσε στο Δικαστήριο ο γιατρός εναντίον του Μητροπολίτη τέως Κιτίου

Έφεση Γενικού Εισαγγελέα για την υπόθεση Στ. Γιωργαλλή

Ουκρανία και Μολδαβία υποψήφιες χώρες προς ένταξη στην Ε.Ε.

Στις 15 Ιουλίου 
η συνέχιση της 

ακροαματικής 
διαδικασίας

Κατά της 
απόφασης για 
αναστολή της 

ποινής φυλάκισης 
που επιβλήθηκε σε 

ιατρό

Για μοναδική και 
ιστορική στιγμή 

έκανε λόγο 
ο Βολοντίμιρ 

Ζελένσκι
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Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε χθες κατά 
πλειοψηφία (με 24 ψήφους υπέρ, 12 εναντίον 
και 1 αποχή) την πρόταση της κυβέρνησης για 
την πρόσληψη 300 ειδικών αστυνομικών, οι 
οποίοι χωρίς να περάσουν από την αναγκαία 
εκπαίδευση και τα ψυχομετρικά θα πάρουν 
όπλα και θα αναλάβουν για 18 μήνες καθήκο-
ντα επιτήρησης σημείων διέλευσης μεταναστών 
κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, αλλά και 
περιφρούρησης κέντρων υποδοχής ή φιλοξε-
νίας αιτητών ασύλου. Σημειώνεται ότι πριν την 
ψηφοφορία του νομοσχεδίου, το ΑΚΕΛ κατέθεσε 
τροπολογία ώστε στους 300 ειδικούς αστυνομι-
κούς να παραχωρηθεί ο αναγκαίος αντιοχλα-
γωγικός εξοπλισμός, αλλά όχι οπλισμός καθώς 
δεν θα περάσουν από την αναγκαία εκπαίδευση 
και θα εκτελούν βοηθητικά και υποστηρικτικά 
καθήκοντα. Παρά ταύτα, η τροπολογία απορρί-

φθηκε με 14 ψήφους υπέρ (ΑΚΕΛ - Οικολόγοι) 
και 23 εναντίον. Σε παρέμβασή του ο πρόεδρος 
της Επιτροπής Εσωτερικών και βουλευτής του 
ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, αντιπρότεινε την κά-
λυψη των αναγκών με την πρόσληψη κανονι-
κών αστυνομικών, οι οποίοι θα περάσουν από 
την αναγκαία εκπαίδευση και τις ψυχομετρικές 
εξετάσεις. Επίσης, για το ευρύτερο θέμα των με-
ταναστευτικών ροών πρότεινε όπως η Κύπρος 
διεκδικήσει από την ΕΕ σχέδιο συνολικής δια-
χείρισης, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική 
προς την κυβέρνηση για το γεγονός ότι συνυπέ-
γραψε τους κανονισμούς του Δουβλίνου στους 
οποίους αναφέρεται ότι οι πρόσφυγες πρέπει να 
παραμένουν στη χώρα πρώτης υποδοχής, αντί 
το πρόβλημα να κατανέμεται σε όλα τα κράτη-
μέλη της ΕΕ. Ακόμη, ο Αρ. Δαμιανού πρότεινε τη 
στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου ώστε να επι-

σπευσθεί η εξέταση των αιτήσεων. Επιπρόσθετα, 
προειδοποίησε ότι ένας λανθασμένος χειρισμός 
ενός ανεκπαίδευτου, αλλά οπλισμένου ειδικού 
αστυνομικού, ενδεχομένως να βάλει σε περιπέ-
τειες το εθνικό θέμα, λαμβάνοντας υπόψιν και 
την προσπάθεια της Τουρκίας για εργαλειοποίη-
ση του μεταναστευτικού.  Επίσης, ο Χρίστος Χρι-
στοφίδης του ΑΚΕΛ προειδοποίησε ότι πρόκειται 
για ημίμετρο, το οποίο δεν θα δώσει λύση στο 
πρόβλημα. Αντίθετα, πρόσθεσε, θα δημιουργήσει 
πολλά προβλήματα σε κατοίκους περιοχών κατά 
μήκος της Πράσινης Γραμμής, οι οποίοι ήδη τα-
λαιπωρούνται με τα συρματοπλέγματα.

Παρά ταύτα, τα υπόλοιπα κόμματα επέμειναν 
στην ψήφιση του νομοσχεδίου, με το κυβερνών 
ΔΗΣΥ να ψηλώνει μάλιστα τους τόνους για το 
μεταναστευτικό ρίχνοντας βέλη προς το ΕΛΑΜ 
ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Φουάτ Οκτάι και Ερσίν Τατάρ απέρριψαν τα 
ΜΟΕ της ε/κ πλευράς, με τον Τούρκο αντιπρόε-
δρο να τα χαρακτηρίζει μονόπλευρα και «μορφή 
τυραννίας» και τον Τ/κ ηγέτη να αναφέρει ότι 
τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσει συγκεκρι-
μένες προτάσεις για συνεργασία σε τομείς όπως 
το φυσικό αέριο και η ενέργεια στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Η χθεσινή συνάντηση του Τούρκου 
αντιπροέδρου με τον Τ/κ ηγέτη άργησε να ξεκι-
νήσει καθώς ο κ. Οκτάι επιθεώρησε πρώτα από 
αέρος το μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στην 
Καντάρα. Ο Φουάτ Οκτάι είπε ότι συζήτησαν την 
«εθνική υπόθεση της Κύπρου», την ανάπτυξη 
του ψευδοκράτους και τις πρωτοβουλίες στην 
Ανατολική Μεσόγειο και το Βαρώσι.

Επίσης, ο Τούρκος αντιπρόεδρος ανέφερε ότι 
εκλέγοντας ο «λαός» τον Ερσίν Τατάρ στήριξε 
ανοικτά και την πρόταση για λύση δύο κρα-
τών. «Η μόνη επιλογή που μπορεί να ανοίξει το 
δρόμο για τη λύση είναι η εκπροσώπηση της 
κυριαρχικής ισότητας του τ/κ λαού, της κυριαρ-
χικής ισότητας του κράτους (τους) και του ίσου 
διεθνούς καθεστώτος». Ο κ. Οκτάι είπε ότι «οι δε 
μονομερείς κραυγές που υποβάλλονται από την 
ελληνοκυπριακή πλευρά ως ΜΟΕ δεν πάνε πιο 
πέρα, δεν μπορούν να πάνε πιο πέρα από το να 
είναι σχέδια αύξησης της καταδίωξης - τυραν-
νίας». «Απορρίψαμε, δεν τίθεται ούτε καν θέμα 
συζήτησης για τις λεγόμενες προτάσεις του Ε/κ 
ηγέτη που περιλαμβάνουν να επιστρέψουμε το 

Βαρώσι και να ανοίξει το δικό μας αεροδρόμιο 
και το δικό μας λιμάνι για απευθείας πτήσεις και 
απευθείας εμπόριο, υπό τον έλεγχο των ΗΕ και 
της ΕΕ», ανέφερε από πλευράς του ο Ερσίν Τα-
τάρ. Εξάλλου, συνέχισε, υπάρχει μια νέα πολιτι-
κή που βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα και 
επανέλαβε ότι θα υποβάλει μια σειρά από μέτρα 
για συνεργασία μεταξύ «δύο κρατών», που θα 
είναι προς όφελος «του τ/κ λαού, του ε/κ λαού». 
«Θα περιλαμβάνουν», πρόσθεσε, «τις πηγές 
υδρογονανθράκων, το θέμα της ενέργειας, αλλά 
ταυτόχρονα θα είναι πολύ σημαντικά για τη δια-
τήρηση της σταθερότητας στην περιοχή. Θα ανα-
κοινώσω τις επόμενες ημέρες τις συγκεκριμένες 
προτάσεις μας».

Δίνουν όπλα σε 300 και 
τους βαφτίζουν ειδικούς 

αστυνομικούς για 28 μήνες 
χωρίς εκπαίδευση

Επέμειναν  
σε «λύση με  

κυριαρχική ισότητα»

Ημίμετρα για το μεταναστευτικό με κινδύνους για το εθνικό θέμα

Απέρριψαν τα ΜΟΕ Οκτάι και Τατάρ

Θεατρινισμοί Αβέρωφ  
στο Βαρώσι!

Η επίσκεψη Αβέρωφ Νεοφύτου στο Βαρώ-
σι θύμισε τους παλαιότερους θεατρινισμούς 
του στα πρατήρια καυσίμων. Το Βαρώσι όμως 
δεν προσφέρεται για λαϊκισμούς, γιατί η νέα 
λεηλασία που υφίσταται από την κατοχική 
δύναμη είναι αλάτι στις πληγές του προσφυ-
γικού κόσμου και νέο έγκλημα διαρκείας, 
τονίζει με χθεσινή του ανακοίνωση το ΑΚΕΛ. 
Αν θέλει να πει κάτι για την Αμμόχωστο ο 
Αβέρωφ Νεοφύτου, ας απολογηθεί στους Αμ-
μοχωστιανούς για τις δηλώσεις του τον Αύ-
γουστο του 2020. Τότε που δήλωνε ότι «δεν 
ανησυχεί», που προέβλεπε εξελίξεις μέχρι τον 
Οκτώβριο και έκανε και εκτιμήσεις μάλιστα 
ότι δεν θα συνεχίσουν οι τουρκικές προκλή-
σεις στα Βαρώσια. Τα ίδια βέβαια έλεγε και ο 
Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θεωρούσε ότι 
οι απειλές της κατοχικής δύναμης για την Αμ-
μόχωστο ήταν επικοινωνιακά πυροτεχνήμα-
τα. Όταν οι δύο συναγερμικοί υποψήφιοι δεν 
μπορούν να εκτιμήσουν την κατάσταση, πώς 
αναμένει κανείς να έχουν δράσει ή να δρά-
σουν για να αποτρέψουν τους σχεδιασμούς 
της Άγκυρας; Πώς θα μπορούσε κανείς να 
τους εμπιστευτεί την τύχη του Κυπριακού και 
της ίδιας της Κύπρου, όταν αποτυγχάνουν να 
προβούν σε ορθές εκτιμήσεις;

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, κ. Δη-
μήτρης Δημητρίου, απαντώντας στο ΑΚΕΛ, 
υποστήριξε ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου βρέθηκε 
στο Βαρώσι όχι για τις εκλογές αλλά για την 
πατρίδα, απευθύνοντας κάλεσμα για ενότητα!

Παραλήρημα διχοτομικών απαιτήσεων η απάντηση Τατάρ στον ΠτΔ
Για να υπάρχει βάση για συζήτηση των 

προτάσεων που προτίθεται να καταθέσει 
ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, θα πρέπει αυ-
τές να συνάδουν με όσα προβλέπονται στα 
περί Κύπρου ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των ΗΕ, το διεθνές δίκαιο και 
τα όσα μας επιβάλλουν οι αρχές και οι αξί-
ες της ΕΕ, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος, Μάριος Πελεκάνος. Κληθείς να 
σχολιάσει το περιεχόμενο της επιστολής 
του κ. Τατάρ προς τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, ο κ. Πελεκά-
νος είπε πως «ουσιαστικά η Τουρκία και 
το κατοχικό καθεστώς συνεχίζουν τόσο τις 
προκλήσεις, όσο και την αδιάλλακτη στά-
ση τους. Κάτι που είναι σε πλήρη αντίθε-
ση με τη δική μας στάση και προσπάθεια 
να επαναφέρουμε το Κυπριακό σε τροχιά 
επίλυσης, καταθέτοντας  προτάσεις που 
θα αποφέρουν αμοιβαίο όφελος στις δύο 
πλευρές και θα συμβάλουν στη δημιουρ-
γία του κατάλληλου κλίματος που θα μας 
επιτρέπει να επιστρέψουμε στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων», ανέφερε ο κ. 
Πελεκάνος. Πρόσθεσε πως «για άλλη μια 
φορά επαναλαμβάνεται η απαράδεχτη 
αξίωση της άλλης πλευράς για αναγνώ-
ριση ίσων κυριαρχικών δικαιωμάτων στο 
παράνομο καθεστώς. Κάτι που βεβαίως 
εξυπηρετεί το στόχο τους να οδηγηθούμε 
σε λύση δύο κρατών και κάτι που σε καμία 
περίπτωση δεν θα κάνουμε αποδεκτό», 
ανέφερε.

Η απάντηση Τατάρ στον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη συνιστά ένα παραλήρημα προ-
κλητικότητας και απαράδεκτων διχοτομι-
κών απαιτήσεων, τονίζει με χθεσινή του 

ανακοίνωση το ΑΚΕΛ. Ο εγκάθετος της 
κατοχικής δύναμης, προσθέτει, αξιώνει 
«κυριαρχική ισότητα», αναγνώριση του 
ψευδοκράτους και ενταφιασμό της λύσης 
ομοσπονδίας. 

Οι απαιτήσεις Τατάρ συγκρούονται με 
το διεθνές δίκαιο, το πλαίσιο των ψηφι-
σμάτων του ΟΗΕ, αλλά και με το συμφέ-
ρον του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων 
και Τουρκοκυπρίων. 

Η προκλητικότητα Τατάρ, καταλήγει το 
ΑΚΕΛ, πατά και πάνω στο παρατεταμένο 
διαπραγματευτικό αδιέξοδο. Ο στόχος για 
επανέναρξη των συνομιλιών στη συμφω-
νημένη βάση και πλαίσιο είναι επιτακτι-
κός γιατί αυτό θα ακυρώσει στην πράξη 
τους σχεδιασμούς για αλλαγή της βάσης 
λύσης του Κυπριακού και για διχοτομικές 
συνταγές.

Οι Τουρκοκύπριοι  
κρατούν αναμμένη  
τη φλόγα της ελπίδας

Δεν είναι τυχαίο που και μια μεγάλη 
μερίδα της τουρκοκυπριακής κοινότητας 
αντιστέκεται στους σχεδιασμούς Ερντογάν 
- Τατάρ για λύση δύο κρατών και οριστική 
διχοτόμηση του νησιού μας, επισημαίνει 
με χθεσινή του ανακοίνωση το ΑΚΕΛ. Η 
διαίρεση της πατρίδας μας και η πλήρης 
ενσωμάτωση των κατεχομένων στην 
Τουρκία θα σημάνει την αντίστροφη μέτρηση 
της ίδιας της τουρκοκυπριακής κοινότητας 
και ένα νέο κύκλο ανασφάλειας για όλους 
τους Κυπρίους. Η δυναμική αντίσταση των 
προοδευτικών δυνάμεων των Τ/κ συμβάλλει 
να μένει αναμμένη η φλόγα της ελπίδας για 
επανένωση της πατρίδας μας, για απαλλαγή 
από την κατοχή και τη διαίρεση.

Ο Τατάρ αξιώνει αναγνώριση του ψευδοκράτους και ενταφιασμό της λύσης ομοσπονδίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

είπαν παρεμβάσεις

Η τέχνη της κοροϊδίας
Η κοροϊδία προς τους πολίτες αυτού του 

τόπου από τους δήθεν σωτήρες ανάγεται 
πλέον σε τέχνη. Μέρος αυτής της τέχνης εί-
ναι η «εξαφάνιση» των ευθυνών μίας ολό-
κληρης δεκαετίας και η μετάθεση αυτών 
των ευθυνών στους προηγούμενους ή στους 
επόμενους... αν δεν είναι αυτοί οι ίδιοι.

Πόσο ακόμα μπορούν να ασελγούν στο 
ήδη τραυματισμένο σώμα της κοινωνίας και 
της Κύπρου οι υποψήφιοι για την προεδρία 
της Δημοκρατίας και πρωτοστάτες της κα-
ταστροφικής πολιτικής των τελευταίων δέκα 
ετών; Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκος Χριστο-
δουλίδης προσπαθούν μετά μανίας να απο-
ποιηθούν των ευθυνών τους, σαν ένα μαγικό 
τζίνι να βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της κα-
ταστροφής σε όλα τα επίπεδα... και όχι αυτοί. 

Πάντως, είναι ένα το προεκλογικό πρό-
γραμμα και άλλο το μη πρόγραμμα. Διότι, 
όπως έχουμε ξαναγράψει σε αυτές εδώ τις 
αράδες, δεν έχουμε ακούσει απολύτως τίπο-
τα ουσιαστικό, παρά μόνο ότι έρχεται η σω-

τηρία από το υπερπέραν. Στο μεταξύ, η αυ-
τοαναίρεση πάει σύννεφο, καθώς θέλουν να 
βάλουν την Κύπρο στο σωστό δρόμο, όπως 
λένε. Αν το θέλουν αυτό, πάει να πει πως 
η Κύπρος ήταν στο λάθος δρόμο· και ποιοι 
ήταν αυτοί που είχαν τα χέρια στο πηδάλιο; 
Μα αυτοί οι ίδιοι που θέλουν τώρα να μας 
σώσουν.

Είναι ηλίου φαεινότερο πως μέχρι τις 
προεδρικές εκλογές θα ακούσουμε πράγμα-
τα και θαύματα, ενώ μέχρι στιγμής το μόνο 
επιχείρημα των υποψηφίων του Δημοκρα-
τικού Συναγερμού είναι «η Κύπρος». Μα, η 
Κύπρος ήταν και τα τελευταία δέκα χρόνια, 
μόνο που πλέον βρίσκεται στα βράχια. Αλή-
θεια, υπάρχει κι άλλος χώρος στον πάτο του 
βαρελιού όπου μπορούμε να φτάσουμε;

Η ουσία είναι μία. Ό,τι δεν κατάφερε να 
«ολοκληρώσει» ο Νίκος Αναστασιάδης και η 
κυβέρνησή του, θέλουν να το κάνουν οι δυο 
τους, σε περίπτωση που κάποιος κερδίσει 
τις επικείμενες εκλογές. Λογαριάζουν, όμως, 

χωρίς τον ξενοδόχο. Ο λαός, είτε με τον έναν 
είτε με τον άλλον τρόπο θα σταθεί απέναντι, 
τόσο στην κάλπη όσο και στο δρόμο διεκδι-
κώντας το μέλλον που του αξίζει.

Είναι ανήθικο να βγαίνουν δημόσια και 
να επικαλούνται το καλό του τόπου σε μία 
τόσο κρίσιμη καμπή, τη στιγμή που μέσα 
από τις πράξεις τους διαφαίνεται το εντε-
λώς αντίθετο. Και δεν τα λέμε εμείς, αλλά τα 
πεπραγμένα των τελευταίων ετών. Και δυ-
στυχώς, η αλήθεια πλέον βαφτίζεται «στείρα 
αντιπολίτευση και κριτική», ενώ οι αγώνες 
του λαού και οργανωμένων συνόλων για μια 
σειρά από ζητήματα κρίνονται ως «φωνασκί-
ες». 

Το Κυπριακό βρίσκεται στο βυθό, το πε-
ριβάλλον καταστρέφεται για να εξυπηρε-
τηθούν κάποιοι λίγοι, η οικονομία κάνει 
ελεύθερη πτώση, η ακρίβεια καλπάζει, οι 
κοινωνικές ανισότητες εντείνονται. Όσο 
αυτά συνεχίζουν, εμείς θα... φωνασκούμε. 
Και η φωνή μας θα είναι στεντόρεια.

Μαθήματα
Η καταστροφική πυρκαγιά στην περιο-

χή της Καντάρας (που μακάρι να μη συνέ-
βαινε ποτέ) θα πρέπει για άλλη μία φορά 
να κινητοποιήσει τον κρατικό μηχανισμό 
για να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα αντιπυ-
ρικής προστασίας του νησιού. Όχι με ευ-
χολόγια και προσευχές, αλλά με πράξεις, 
με γενναίες πράξεις. 

Να μην καταντήσουμε σαν μία... κοντι-
νή χώρα, της οποίας η κυβέρνηση περι-
κόπτει στο μισό τη δαπάνη για την αντι-
πυρική προστασία και τα δίνει στα ΜΜΕ 
για να την παρουσιάζει ως μεσσία. Ιδού η 
Ρόδος, αγαπητοί.

Γκιουλ

Οι τράπερς  
κι ο Ξαρχάκος

Στα μουσικά βραβεία MAD που πραγ-
ματοποιήθηκαν την Τετάρτη το βράδυ 
στην Αθήνα, δύο «καλλιτέχνες», γνωστοί 
και ως τράπερς, έπαιξαν ξύλο πάνω στη 
σκηνή. Πολλές αναρτήσεις μιλούσαν για 
«σοκ», ενώ πολλοί εμφανίστηκαν φοβι-
σμένοι. Δύο τύποι, που σε κάθε κομμάτι 
που βγάζουν εμφανίζονται με μαχαίρια 
και όπλα, «παρασύρθηκαν» και έπαιξαν 
μπουνιές. 

Την ίδια στιγμή, σε ένα ελληνικό νησί 
ο Σταύρος Ξαρχάκος διηύθυνε μία παρέα 
πιτσιρικάδων με μπουζούκια, οι οποίοι 
έπαιζαν τη «Φραγκοσυριανή». Τα πάντα 
είναι επιλογές. Ή με τη σαπίλα ή με τη 
ζωή. Διαλέξτε.

Γκιουλ

Τι μας προτείνουν; 
Έσπασε χθες το φράγμα των 2 ευρώ στις 

τιμές των καυσίμων και ειδικότερα στις τι-
μές του πετρελαίου κίνησης. Την ίδια ώρα 
όμως ακούσαμε και από το ραδιόφωνο του 
«Άστρα» τον νέο διευθυντή της Υπηρεσίας 
Προστασίας των Καταναλωτών, Κωνσταντί-
νο Καραγιώργη, να αναφέρει και αυτός με τη 
σειρά του ότι η Κύπρος είναι από τις πλέον 
φθηνές στα τρία βασικά καύσιμα κίνησης και 
ότι η κυβέρνηση έλαβε μέτρα ανακούφισης 
των καταναλωτών και γίνεται προσπάθεια 
περαιτέρω αντιμετώπισης της κατάστασης. 
Βέβαια αυτό που εμείς ξέρουμε ως κατανα-
λωτές είναι ότι ένα πολύ μεγάλο κονδύλι 
δίνεται για τα καύσιμα, αφού η μη χρήση 
ιδιωτικού οχήματος στη χώρα μας είναι απο-
τρεπτική. Δεν μπορούμε δυστυχώς να πάμε 
στη δουλειά μας ούτε με το τραμ, ούτε με το 
ποδήλατο οδηγώντας με ασφάλεια. Συνε-
πώς, τι λύσεις υπάρχουν; 

ΓΤΑ

Αλλού κέρδη  
και αλλού βάσανα

Ενώ οι τιμές στα καύσιμα φτάνουν τα €2, 
οι εταιρείες πετρελαιοειδών δηλώνουν ότι τα 
κέρδη τους είναι 5 σεντ το λίτρο και ότι δεν 
επωφελούνται από τις τεράστιες αυξήσεις, 
αλλά φταίει η διεθνής αγορά.

Ωστόσο χθες η Πετρολίνα ανακοίνωσε κέρ-
δη πριν τη φορολογία ύψους €5,5 εκατ. για το 
2021, σε σύγκριση με €3,8 εκατ. το 2020 και 
καθαρά κέρδη €4,8 εκατ. σε σύγκριση με €3,1 
εκατ. το προηγούμενο έτος. Δηλαδή την ώρα 
που οι πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν για 
τη μετακίνησή τους, οι εταιρείες ανακοινώ-
νουν 50% περισσότερα κέρδη. Την ίδια ώρα, 
οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Προστασίας 
του Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορείου 
κάνουν την πάπια προσπαθώντας μάλιστα να 
πείσουν ότι δεν υπάρχει αισχροκέρδεια και ότι 
γίνονται πολύ αυστηροί έλεγχοι. Είναι ή δεν 
είναι εμπαιγμός της νοημοσύνης μας;

Σήφης

Του 
Κυριάκου Λοΐζου
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΔΗΣ
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

«Η ΛΟΕΛ, “γεννημένη” το 1943, στα 
δύσκολα χρόνια των συνθηκών του Β’ Πα-
γκόσμιου Πολέμου, συνεχίζει να αποτελεί 
μέχρι σήμερα ένα σημαντικό κομμάτι της 
Κυπριακής Βιομηχανίας Οινικών Προϊό-
ντων. Τα προϊόντα της είναι συνυφασμένα 
με την ίδια την κουλτούρα του λαού μας, 
γι’ αυτό και έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα».
Πίνουμε ζιβάνα και κρασί ΛΟΕΛ, στηρίζο-
ντας τον τόπο μας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:

«Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή αβεβαιότη-
τας. Η μόνη βεβαιότητα για το μέλλον είναι 
η αβεβαιότητα. Αν δεν διατηρηθεί η σοβαρό-
τητα και εκ μέρους των συντεχνιών και εκ 
μέρους της κυβέρνησης και των εργοδοτών, 
θα μπούμε σε πολύ μεγάλες περιπέτειες».
Όχι να φορτωθούν ξανά τα βάρη οι εργαζόμενοι.

ΝΙΚΟΣ ΝΟΥΡΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ:

«Μπροστά σε αυτή τη μεταναστευτική 
πλημμυρίδα που κατακλύζει την πατρί-
δα μας, που απειλεί τη δημογραφική μας 
ταυτότητα και εγείρει θέματα ασφάλειας, 
αλλά και υπέρμετρης επιβάρυνσης των 
φορολογούμενων πολιτών, το ΥΠΕΣ έχει 
οριοθετήσει ξεκάθαρα τους στόχους μας».
Συρματοπλέγματα παντού... και πολιτικές 
που τρέφουν το ρατσισμό και την ξενοφοβία.

ΔΗΣΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ:

«Δεν θα καταπολεμήσουμε την ακρί-
βεια ούτε με τα πλαφόν, ούτε με το λαϊκι-
σμό, ούτε και με το λεφτόδεντρο που έχει 
φυτέψει το ΑΚΕΛ. Δημοκρατικός Συνα-
γερμός και κυβέρνηση θα συνεχίσουμε να 
στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα, 
κοστολογημένα μέτρα, που δεν θα θέσουν 
σε κίνδυνο την οικονομία μας».
Η Κύπρος στα χέρια σας βρίσκεται στα βρά-
χια... δεν φυτρώνει τίποτα!



μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ευθέως
Φυσική 
καταστροφή 
λόγω 
λειψυδρίας
Το Λάτιο, η περιφέρεια της 
ευρύτερης περιοχής της 
Ρώμης, κηρύχθηκε επίσημα 
σε κατάσταση φυσικής 
καταστροφής λόγω λειψυδρίας. 
Την απόφαση υπέγραψε 
ο περιφερειάρχης Νικόλα 
Τζινγκαρέτι και πρόκειται να 
παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 
30 Νοεμβρίου. Σε μια πρώτη 
φάση πρόκειται να μειωθεί η 
συνολική ποσότητα νερού, ενώ 
εξετάζεται και το ενδεχόμενο 
να σταματήσει η ροή νερού 
προς τα διάφορα σιντριβάνια 
της Ρώμης, ιδίως κατά τις 
νυχτερινές ώρες, όπως 
και η ενδεχόμενη διακοπή 
λειτουργίας σε ό,τι αφορά 
τις βρύσες πόσιμου νερού 
που βρίσκονται σε πάρκα 
και δρόμους της ιταλικής 
πρωτεύουσας.  

Φτωχοδιάβολοι
Η Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και 

Γεωργίας κρούει τον κώδωνα του κιν-
δύνου για την επισιτιστική κρίση. Οι 
ανθρωπιστικές ΜΚΟ αναφέρουν κοινή 
σε ανακοίνωσή τους ότι πρόκειται για 
«τη χειρότερη κατάσταση της τελευταί-
ας δεκαετίας» και ο Αντόνιο Γκουτέρες, 
Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κάνει 
λόγο για «τυφώνα λιμών». Σε αυτή την 
παγκόσμια επισιτιστική κρίση η Αφρι-
κή παραμένει η πιο ευάλωτη ήπειρος. 

Αν και υπάρχουν πολλοί λόγοι για 
την κρίση αυτή, όλοι έχουν ένα κοινό: 
πολιτικές επιλογές που είναι αντίθε-
τες με τις ανάγκες των πληθυσμών. 
Φαίνεται να έχουν ξεχαστεί χώρες της 
Αφρικανικής Ηπείρου με εκατοντάδες 
εκατομμύρια πληθυσμό, οι οποίοι ζουν 
τον τρόμο της έλλειψης τροφής περισ-
σότερο από τον καθένα πάνω σε αυτή 
τη γη. 

Ξεχασμένοι τότε, ξεχασμένοι τώρα, 
και κανείς δεν γνωρίζει για πόσο ακό-
μα. Για τις ελίτ, η Αφρική είναι απλώς 
μια φτηνή γη για να πάνε να επεν-
δύσουν με φτηνά εργατικά χέρια και 
εγκληματική εκμετάλλευση. Η Αφρική 
φωνάζει, η Αφρική πεινά.

Γκιουλ

Έργο στην κατεχόμενη 
Μόρφου

Τελετή θεμελίωσης του έργου διπλασι-
ασμού χωρητικότητας των εγκαταστάσε-
ων επεξεργασίας λυμάτων της Μόρφου 
με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης πραγματοποιήθηκε στα κατεχόμενα. 
Οι εγκαταστάσεις, που μετατρέπουν τα 
λύματα της Μόρφου και της Ζώδειας σε 
νερό για άρδευση, τέθηκαν σε λειτουργία 
το 2012. Το έργο θα αυξήσει τη χωρητι-
κότητα των εγκαταστάσεων από τους 135 
στους 260 τόνους και προκειμένου να 
μειωθεί η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, θα κατασκευαστεί και εγκατάσταση 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από τα 
λύματα. Ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυ-
ντής Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και υπεύθυνος της Μονάδας Επί-
λυσης του Κυπριακού, Κγιάρταν Μπγιόρ-
νσον, δήλωσε ότι το κόστος του έργου 
ανέρχεται στα €3,5 εκ. και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί σε 14-15 μήνες. Το νερό από 
τις εγκαταστάσεις χρησιμοποιείται στη γε-
ωργία ήδη από το 2020 και γι’ αυτό το 
σκοπό έχουν επενδυθεί €2,7 εκ.

Οι βιώσιμες πόλεις
Η αυστριακή πρωτεύουσα επέ-

στρεψε στην κορυφή της λίστας με 
τις πιο βιώσιμες πόλεις του κόσμου, 
σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 
Economist. 

Η Βιέννη πήρε τα ηνία από το 
Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, η οποία 
με τη σειρά της έπεσε στο Ν. 34 μετά 
τους περιορισμούς λόγω του κορο-
νοϊού. «Η Βιέννη που είχε πέσει στο 
νούμερο 12 της κατάταξης το 2021, 
κυρίως επειδή έκλεισαν τα εστιατόρια 
και τα μουσεία της, επέστρεψε στην 
1η θέση, την οποία κατείχε το 2018 
και 2019», αναφέρεται συγκεκριμένα. 
«Η σταθερότητα και οι καλές υποδο-
μές είναι τα βασικά χαρακτηριστικά, 
με τη στήριξη από ένα καλό σύστημα 
υγείας και αρκετές ευκαιρίες για τον 
πολιτισμό και την ψυχαγωγία», συνε-
χίζει η αναφορά. Την πρώτη πεντάδα 
κλείνει το Βανκούβερ, ενώ ακολου-
θούν Γενεύη, Φρανκφούρτη και Το-
ρόντο στις θέσεις 6, 7 και 8. 

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η πρώ-
τη δεκάδα, βρίσκεται το Άμστερνταμ 
στην 9η θέση, ενώ Μελβούρνη και 
Οσάκα μοιράζονται τη 10η θέση.

Γκιουλ

Για να εξηγούμαστε...
1. Καίγεται η περιοχή της Καντάρας. 

Καίγεται μέρος της ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΣ. Δύο 
χωριά, το Φλαμούδι και τα Άρδανα, εκ-
κενώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 
στα κατεχόμενα για λόγους ασφαλείας.

2. Γι’ αυτό όσοι χαίρονται ότι καίγονται 
οι Τούρκοι, ας το ξανασκεφτούν!

3. Για πρώτη φορά οι ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ 
«αρχές» (και όχι απλώς οι Τ/κύπριοι) ζή-
τησαν βοήθεια.

4. Τη βοήθεια με τρία πτητικά μέσα 
την έστειλε η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
και όχι οι Ε/κύπριοι ή ο νότος.

5. Η Καντάρα ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ βρίσκεται 
στο ΒΟΡΕΙΟ μέρος της Κύπρου.

6. Όμως το βόρειο μέρος της Κύπρου 
είναι ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ από τα τουρκικά 
στρατεύματα.

7. Άρα ο βορράς δεν είναι απλά βορ-
ράς, είναι ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΣ ΒΟΡΡΑΣ.

8. Ο ΝΟΤΟΣ είναι μεν η ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
Κύπρος, αλλά έχει τη ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΑΓΝΩ-
ΡΙΣΗ ως ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, επο-
μένως δεν είναι νότος, ούτε κυβέρνηση 
των Ε/κυπρίων ή ε/κυπριακή Διοίκηση.

9. Και η (όποια) κυβέρνηση στην Κύ-
προ είναι ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Μιχάλης Μ.

Της
Ελένης Κωνσταντίνου

Ο κοινός αγώνας 
δεν προσφέρεται 
για προεκλογικά 
παιχνίδια

Θυμήθηκε την Αμμόχωστο ο Αβέρωφ Νεοφύτου δη-
λώνοντας δραματικά πως αν χαθεί η πόλη, θα χαθεί η 
Κύπρος. Θυμήθηκε να καλέσει τους Τουρκοκύπριους να 
παλέψουν για μια επανενωμένη πατρίδα. Ποιους; Τους 
Τουρκοκύπριους που χιλιάδες από αυτούς διαχρονικά 
κατεβαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τις 
επιβολές της Τουρκίας. Που μόνο στο τώρα διαμαρτυρή-
θηκαν από το άνοιγμα της πόλης των Βαρωσίων μέχρι 
εναντίον «πρωτοκόλλων». 

Αναφερόμενος στα Βαρώσια, χθες ο Τατάρ δήλωσε 
ότι το άνοιγμα της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου 
εντάσσεται στο πλαίσιο της «νέας πολιτικής» στην Κύ-
προ και είναι μία κίνηση εξαιρετικής σημασίας. Τον Αύ-
γουστο του 2020 σε παρόμοιες δηλώσεις για τα Βαρώσια 
ακούγαμε τον κ. Νεοφύτου να μας λέει να μην ανησυ-
χούμε, όπως ακούγαμε και άλλους να κάνουν λόγο για 
επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. 

Την κατεχόμενη πόλη διάλεξε ο κ. Νεοφύτου για να 
καλέσει τους Τουρκοκύπριους να αντισταθούν και να 
πιέσουν την Τουρκία να σταματήσει το έγκλημα εποικι-
σμού της Αμμοχώστου σε μια προσπάθεια να ανοίξουν 
τους δρόμους για λύση του Κυπριακού.

Αυτούς τους Τουρκοκύπριους που παλεύουν με το 
θεριό και αντιστέκονται. Αυτούς που βρίσκονται σε μαύ-
ρες λίστες και καταγγέλλονται στην «αστυνομία» και 
οδηγούνται σε «δικαστήρια» γιατί τολμούν να ασκούν 
κριτική είτε στην Τουρκία είτε στην τ/κ ηγεσία για χειρι-
σμούς τους. Και αν ακόμη δεν ήρθε αυτή η διχοτόμηση 
είναι γιατί κάποιοι και κάποιες φωνάζουν εναντίον της 
και αντιστέκονται στο διαχωρισμό. 

Οι Τουρκοκύπριοι διεξάγουν τον δικό τους αγώνα 
για δημοκρατία σε μια εποχή που η οικονομική κρίση 
και η υποτίμηση της τουρκικής λίρας πλήττουν περισ-
σότερο τους πιο ευάλωτους κύκλους, τόνισε μιλώντας 
πρόσφατα στη «Χαραυγή» ο ακτιβιστής Kemal Baykallı 
προσθέτοντας πως «η πλήρης κοινωνική και οικονομι-
κή κατάρρευση των Τουρκοκυπρίων θα σήμαινε πλήρη 
και απεριόριστο έλεγχο της Τουρκίας στο βόρειο τμήμα 
του νησιού. Γι’ αυτό είναι κρίσιμο για την Κυπριακή Δη-
μοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξουν άμεση 
υποστήριξη πριν να είναι πολύ αργά».

Τη σημασία της κοινής πάλης έχουν αναδείξει και 
άλλοι αφού όπως ομολογούν, μόνοι τους οι Τουρκοκύ-
πριοι δεν μπορούν, αντίθετα θέλουν δίπλα τους και τους 
Ελληνοκύπριους για να παλέψουν όλοι για μια κοινή 
επανενωμένη πατρίδα. 

«Κοινός αγώνας η απάντηση στις συνεχείς απειλές», 
είχε διαμηνύσει η πολιτικός Μινέ Ατλί, η οποία πρόσφα-
τα είχε καταγγελθεί από τον ίδιο τον Τατάρ στην «αστυ-
νομία» για θέσεις που εκφράζει σε σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης. Ακόμη όμως και τότε δήλωσε ότι δεν «θα 
μας φιμώσουν». 

Οι τ/κ συντεχνίες και οι μη κυβερνητικές οργανώ-
σεις που αγωνίζονται ενάντια στην τρέχουσα κατάσταση 
αντιμετωπίζονται ως τρομοκράτες. Ωστόσο, τα προοδευ-
τικά συνδικάτα και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι 
αποφασισμένες να αντισταθούν μέχρι τέλους, είχε ανα-
φέρει πρόσφατα και ο πρόεδρος της Dev-is, Κοράλ Ασάμ.

Επιπλέον, για να μην ξεχνιόμαστε είναι και όλες εκεί-
νες οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για το πικ-νικ του Ερ-
ντογάν, όπου όλοι αυτοί οι προοδευτικοί Τουρκοκύπριοι 
διαμαρτυρόμενοι για παρέμβαση της Τουρκίας, αλλά και 
το περίφημο πικ-νικ κρατούσαν πανό με το σύνθημα 
#NoPicnicOverPain. 

Όταν λοιπόν θέλουμε ο αγώνας να είναι κοινός, αυτό 
δεν γίνεται μόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη και σί-
γουρα όχι μόνο προεκλογικά.
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H τεχνολογία εισέρχεται στο χώρο της Υγείας 
αφού με μια εφαρμογή στο κινητό οι ασθενείς θα 
μπορούν να παρακολουθούν τις ιατρικές πράξεις 
και τα φάρμακά τους. Επίσης, θα θεσμοθετηθεί 
και η χρήση ρολογιών και κινητών τηλεφώνων, 
τα οποία μετρούν διάφορα ιατρικά δεδομένα, 
όπως η πίεση και οι παλμοί. Όπως ειπώθηκε 
χθες στην Επιτροπή Υγείας, τα δεδομένα αυτά 
θα διαβιβάζονται στους προσωπικούς γιατρούς. 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, Ευθύμιος Δί-
πλαρος, δήλωσε ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα 
ετοιμαστεί σχετική πρόταση νόμου. Σύμφωνα 
με τον κ. Δίπλαρο, ο ίδιος μαζί με τον πρόεδρο 
της Επιτροπής Εμπορίου, Κυριάκο Χατζηγιάννη, 
ενέγραψαν το θέμα της ανάγκης ρύθμισης της 
δυνατότητας συνταγογράφησης από ιατρούς 
προς ασθενείς του Γενικού Συστήματος Υγείας 
(ΓεΣΥ) μέσω εγκεκριμένων ιατρικών εφαρμο-
γών παρακολούθησης της υγείας, τις λεγόμενες 
apps.

Αυτό είπε θα δώσει την ευκαιρία σε ασθενείς 
να μπορούν να επικοινωνούν μέσα από μια 
εφαρμογή που θα έχουν στο κινητό τους με τον 
γιατρό τους, να παρακολουθούν τα θέματα που 
άπτονται της υγείας τους και να έχουν γρηγορό-
τερη και άμεση πρόσβαση στις ιατρικές πράξεις, 
αλλά και τις συνταγές.

Το χαρακτήρισε ως «μια πρωτοποριακή 
ενέργεια», προσθέτοντας ότι αυτή η εφαρμογή 
εφαρμόζεται ήδη στη Γερμάνια και θα ξεκινήσει 
και στη Γαλλία. Ο κ. Χατζηγιάννης εξήγησε ότι 
σκοπός της ρύθμισης είναι να μπορούν να γίνο-
νται συνταγογραφήσεις μέσω τέτοιων εφαρμο-
γών και ότι αυτό θα βοηθήσει χιλιάδες ασθενείς, 
κυρίως όσους πάσχουν από χρόνιες παθήσεις 
καθώς θα έχουν την ευκαιρία, χωρίς ιδιαίτερο 
κόπο, να παίρνουν μέσα από μια μόνιμη επικοι-
νωνία μαζί με τον γιατρό τους, τη συμβουλή που 
χρειάζονται.

Για παράδειγμα, είπε, ένας ασθενής με διαβή-

τη που θα πρέπει να έχει συχνές, τακτικές και 
συνεχόμενες μετρήσεις, είτε της οξυγόνωσής 
του, είτε της πίεσής του, αυτές οι εφαρμογές που 
κάνουν τέτοιες και άλλες μετρήσεις, οι οποίες 
είναι στη διάθεση του συστήματος, θα γίνεται 
μέσω της εφαρμογής να τις έχει στη διάθεσή του 
και ο γιατρός του για να μπορεί να παρακολου-
θεί από πρώτο χέρι την πορεία της ασθένειας.  

Ο κ. Δίπλαρος είπε επίσης ότι «με τα λύπης» 
έχουν ακούσει στη συνεδρία ότι τρία χρόνια μετά 
την εφαρμογή του ΓεΣΥ δεν έχει γίνει ακόμα κα-
τορθωτό «να έχουμε τον λεγόμενο ιατρικό ηλε-
κτρονικό φάκελο, ενώ υπάρχει η ψήφιση της 
νομοθεσίας».

Είπε ότι άκουσαν από το αρμόδιο τμήμα ότι 
είναι υποστελεχωμένο. Γι’ αυτόν το λόγο, είπε, 
είναι η θέση του, αλλά και του κ. Χατζηγιάννη, 
ότι τάχιστα θα πρέπει να προχωρήσουν με την εν 
λόγω πρόταση νόμου «γιατί δυστυχώς δεν μπο-
ρούμε να καθυστερήσουμε άλλο».

«Καίγεται η Καντάρα - 
Καίγεται η ψυχή μας»

Με την έκφραση «καίγεται η ψυχή 
μας», το ΑΚΕΛ εξέφρασε την οδύνη του 
για την καταστροφική πυρκαγιά στην 
περιοχή της Καντάρας.

Ειδικότερα, με χθεσινή ανακοίνωσή 
της η Εζεκία Παπαϊωάννου αναφέρει 
ότι «με τεράστια οδύνη παρακολουθού-
με την εξέλιξη ακόμα μιας πυρκαγιάς, 
στην περιοχή Καντάρας, που καίει την 
ψυχή μας. Δυστυχώς, εξελίσσεται μια 
οικολογική καταστροφή με τραγικά 
αποτελέσματα, τόσο για το φυσικό πε-
ριβάλλον, όσο και για τους ανθρώπους 
που διαμένουν στην περιοχή».

«Η συνδρομή στην πυρόσβεση με δύο 
αεροπλάνα της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τη 
σημασία της διακοινοτικής συνεργασίας 
για την επίλυση σημαντικών ζητημά-
των που αφορούν τόσο το κοινό οικο-
σύστημα, όσο και τις δύο κοινότητες του 
νησιού», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η Δημοκρατική Παράταξη σε μήνυμά 
της αναφέρει ότι «με πόνο ψυχής παρα-
κολουθούμε την πυρκαγιά στην κατε-
χόμενη γη μας. Φλαμούδι και Άρδανα 
εκκενώθηκαν στη διάρκεια της χθεσινής 
νύχτας (σ.σ. Τετάρτη), Άγιος Ανδρόνικος, 
Άγιος Ιάκωβος, Μάντρες -και από σήμερα 
τα ξημερώματα- Ακανθού και Λευκόνοικο 
είναι σε επιφυλακή για εκκένωση, με τις 
φλόγες να πλησιάζουν τα πρώτα σπίτια».  

«Ως Δημοκρατική Παράταξη - Συ-
νεργασία επικροτούμε την άμεση αντί-
δραση της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
τόσο να συμβάλει με πτητικά μέσα για 
την κατάσβεση της πυρκαγιάς, όσο και 
να ενισχύσει την όλη προσπάθεια με τη 
συνδρομή της ισραηλινής κυβέρνησης», 
τονίζεται.

Η Πρωτοβουλία «Αμμόχωστος - Για 
την Κύπρο» χαιρέτισε την απόφαση της 
κυβέρνησης να ανταποκριθεί στο κά-
λεσμα των κατοχικών αρχών αποστέλ-
λοντας βοήθεια για την κατάσβεση της 
μεγάλης πυρκαγιάς στον Πενταδάκτυλο, 
ενώ, όπως σημειώνει, η πυρκαγιά στην 
περιοχή απειλεί τον ένα από τους λί-
γους σημαντικούς πνεύμονες πρασίνου 
της Κύπρου.

Και σήμερα θα συνδράμουν τα πτητικά μέσα 
της Δημοκρατίας, αλλά και από το Ισραήλ, στις 
προσπάθειες κατάσβεσης της μεγάλης πυρκα-
γιάς στα κατεχόμενα, ενώ τ/κ ΜΜΕ μετέδωσαν 
το βράδυ της Πέμπτης πως υπήρξε αργά χθες το 
απόγευμα αναζωπύρωση στα μέτωπα κοντά στο 
χωριό Καντάρα και στην Ακανθού.

Χθες η Δημοκρατία, ανταποκρινόμενη θετι-
κά στο αίτημα της τ/κ πλευράς μέσω των ΗΕ, 
έστειλε δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Τα 
δύο ισραηλινά αεροπλάνα ρίχτηκαν στη μάχη 
με τις φλόγες λίγο πριν τις 3 το απόγευμα της 
Πέμπτης.

Από αέρος συνέβαλαν 11 συνολικά πτητικά 
μέσα: τα τρία της Δημοκρατίας, δύο από το Ισρα-
ήλ, πέντε από την Τουρκία -δύο αεροπλάνα και 
τρία ελικόπτερα- και ένα ελικόπτερο των Βάσε-
ων.

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης και ενόψει 
του τερματισμού των προσπαθειών από αέρος, 
ο «έπαρχος» Τρικώμου, Ερτουγρούλ Τοροσλού, 
με γραπτή του δήλωση ζήτησε από όλους όσοι 
έχουν βυτιοφόρα με νερό να συγκεντρωθούν 
στο κέντρο κρίσεως που είχε στηθεί μεταξύ των 
χωριών Φλαμούδι και Άρδανα.

Ο κ. Τοροσλού είπε ότι συνεχίζονται οι προ-
σπάθειες στα μέτωπα κοντά στο Φλαμούδι και 
την Ακανθού, εκεί όπου σύμφωνα με τα τ/κ 

ΜΜΕ υπάρχει αναζωπύρωση.
Πάντως, σε σχέση με την Τετάρτη το βράδυ, 

είπε, η κατάσταση ήταν καλύτερη, ωστόσο η κα-
τεύθυνση του αέρα μπορεί να αλλάξει ανά πάσα 
στιγμή.

Εξάλλου, διευθυντής του Τμήματος Δασών 
είπε πως η ΚΔ είναι έτοιμη να στείλει και επί-
γειες δυνάμεις, αν της ζητηθεί, λέγοντας ότι από 
την Τετάρτη είχε εκφραστεί η ετοιμότητά της.

«Αν μας το ζητούσαν θα το πράτταμε. Όσο και 
να βοηθούν τα πτητικά μέσα χρειάζονται και οι 
επίγειες δυνάμεις. Αν δεν επιχειρήσουν επίγειες 
δυνάμεις, δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί η πυρκα-
γιά. Δεν σβήνει μόνο από τα πτητικά μέσα», είπε.   

Σύμφωνα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν 
Τατάρ και τον «υπουργό αγροτικής ανάπτυξης 
και φυσικών πόρων», Ντουρσούν Ογούζ, χθες 
έφτασαν αεροσκάφη και από την Τουρκία, η 
οποία δίνει τη δική της ξεχωριστή μάχη με μεγά-
λες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στα νοτιοδυτι-

κά παράλια της χώρας.
Δύο χωριά, το Φλαμούδι και τα Άρδανα, εκ-

κενώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της 
Τετάρτης στα κατεχόμενα για λόγους ασφαλείας, 
καθώς οι φλόγες είχαν πλησιάσει πολύ κοντά σε 
κάποια σπίτια. Ο «κοινοτάρχης» στο Φλαμούδι 
δήλωσε, σύμφωνα με τ/κ ΜΜΕ, ότι οι φλόγες 
ήταν μόλις 500 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του 
χωριού νοτίως.

Οι κάτοικοι που αναγκάστηκαν να εγκαταλεί-
ψουν τα σπίτια τους μεταφέρθηκαν σε ξενοδο-
χεία στον κατεχόμενο Δαυλό, ενώ ο τ/κ σύνδε-
σμος ξενοδόχων ανακοίνωσε ότι εάν χρειαστεί 
θα φιλοξενήσουν κατοίκους της περιοχής σε 
καταλύματα που έχουν μέλη τους.

Σύμφωνα με τον «υπουργό γεωργίας», 
Ντουρσούν Ογούζ, πάνω από 10.000 στρέμμα-
τα είχαν καεί μέχρι την Πέμπτη το βράδυ. Δυ-
στυχώς, το μέτωπο έχει επεκταθεί, ανέφερε ο κ. 
Ογούζ, λέγοντας πως δεν γνωρίζουν ακριβώς 
την έκταση που έχει η πυρκαγιά.

Στο μεταξύ, σήμερα στις 14:00 ο σύνδεσμος 
Τ/κ βιολόγων θα πραγματοποιήσει εκδήλωση 
διαμαρτυρίας μπροστά από το «προεδρικό» γιατί 
θεωρεί ότι «δεν λήφθηκαν τα μέτρα που έπρεπε 
στο χρόνο που έπρεπε» και πως όσοι διοικούν 
δεν έχουν πάρει τα μαθήματα που έπρεπε από 
παρόμοιες καταστροφές του παρελθόντος.

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες  
μετά τις αναζωπυρώσεις

Θα συνδράμουν και σήμερα  
τα πτητικά μέσα της Κυπριακής 

Δημοκρατίας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Με εφαρμογές (apps) θα μπορούν οι ασθενείς να παρακολουθούν την υγεία τους
Τέλος Οκτωβρίου  

αναμένεται να ετοιμαστεί 
πρόταση νόμου



Όλα κυλούν ομαλά μέχρι στιγμής σε 
ό,τι αφορά τη διεξαγωγή των Παγκύπριων 
Εξετάσεων Πρόσβασης «και οδεύουμε στην 
τελευταία εβδομάδα, όπου στις 30 Ιουνί-
ου ολοκληρώνονται», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο 
προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξετάσεων, 
Δημήτρης Χανδριώτης.

Απαντώντας σε ερώτηση πώς κυλούν 
μέχρι στιγμής οι Παγκύπριες Εξετάσεις 
Πρόσβασης και σε σχέση με την Covid-19, ο 

κ. Χανδριώτης είπε ότι όλα πάνε καλά.
«Προχωρούμε. Με τα εξεταστικά κέντρα 

τα ειδικά, όλα ομαλά. Είναι μικροί οι αριθ-
μοί», σημείωσε.

Σε ερώτηση ποια είναι η διαδικασία μετά 
τις 30 Ιουνίου, ο προϊστάμενος της Υπηρε-
σίας Εξετάσεων είπε ότι δεν είναι μόνο η 
διεξαγωγή των εξετάσεων, τα εξεταστικά 
κέντρα, είναι και η διαδικασία συντονι-
σμών, βαθμολόγησης, τα οποία προχωρούν 

κανονικά.
«Ελπίζουμε μετά την περάτωση της δι-

εξαγωγής των εξετάσεων, στις 30 Ιουνίου, 
να έχουν ως τις 15 Ιουλίου τελειώσει και 
οι διορθώσεις, οι βαθμολογήσεις, να τε-
λειώσουν οι έλεγχοι που κάνουμε κ.λπ., η 
καταχώριση. Και τα αποτελέσματα για τα 
πανεπιστήμια να τα έχουμε στα μέσα του 
Ιούλη», κατέληξε.   

Στο μεταξύ, σήμερα Παρασκευή 24 Ιου-

νίου, θα διεξαχθούν από τις 08:00- 11:00 τα 
Μαθηματικά Κοινού Κορμού, ενώ το Σάβ-
βατο 25 Ιουνίου θα διεξαχθεί η εξέταση της 
Μουσικής Εκτέλεσης και Ερμηνείας.  

Εξάλλου, από τις 20 Ιουνίου μέχρι και 
αύριο 24 Ιουνίου διεξάγεται και η ειδι-
κή εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας, η 
οποία όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Προϊστά-
μενος της Υπηρεσίας Εξετάσεων εξελίσσε-
ται ικανοποιητικά.

Στην τελική ευθεία οι Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης

Εφημερεύοντα ιατρεία μόνο με ευθύνη ΟΚΥπΥ
Στις 9 Ιουλίου αναμένεται να αρχίσουν 

τη λειτουργία τους τα εφημερεύοντα ιατρεία 
μόνο στα Κέντρα Υγείας του ΟΚΥπΥ. 

Συγκεκριμένα, τρόπος λειτουργίας των 
εφημερευόντων ιατρείων αλλά και η ημε-
ρομηνία έναρξής τους ήταν στο επίκεντρο 
χθεσινής σύσκεψης που πραγματοποιήθη-
κε στο Υπουργείο Υγείας υπό την προεδρία 
του Υπουργού Υγείας, κ. Μιχάλη Χατζηπα-
ντέλα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η Γενική Δι-
ευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, οι διοι-
κήσεις του ΟΑΥ και του ΟΚΥπΥ, ο πρόεδρος 
του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, οι πρό-
εδροι των συντεχνιών ΠΑΣΥΚΙ και Κλάδου 
Ιατρών και Κλινικών Διευθυντών της ΠΑ-
ΣΥΔΥ, καθώς επίσης και εκπρόσωποι της 
Παιδιατρικής Εταιρείας και των Εταιρειών 
Παθολογίας, Γενικής Ιατρικής και Προσω-
πικών και Οικογενειακών Γιατρών. Κατά 
τη σύσκεψη αποφασίστηκε ότι στόχος είναι 
η έναρξη των εφημερευόντων ιατρείων να 

πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου 2022, σε 
όλες τις επαρχίες, δεδομένου ότι θα επιλυ-
θούν οι όποιες εκκρεμότητες σε θέματα που 
έχουν εγερθεί κατά τις προηγούμενες συ-
σκέψεις.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδι-
κασία του ολοκληρωμένου σχεδιασμού και 
μοντέλου εφημεριών θα ανακοινωθούν τις 
επόμενες ημέρες, αναφέρει σε σχετική ανα-
κοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας.

Επίσης, σημειώνει πως όλοι οι εμπλεκό-
μενοι φορείς αναγνωρίζουν ότι τα δημόσια 
νοσηλευτήρια αποτελούν τη ραχοκοκαλιά 
του Συστήματος Υγείας και ως εκ τούτου η 
έναρξη του συστήματος εφημεριών θα αρχί-
σει από τις υποδομές του ΟΚΥπΥ, ως ο με-
γαλύτερος πάροχος υπηρεσιών υγείας της 
Κύπρου.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες της 
«Χαραυγής», μετά και την άρνηση κυρίως 
της ΠΑΣΥΚΙ να εργασθούν στα δημόσια Κέ-
ντρα Υγείας για τις εφημερίες γιατροί του 

ιδιωτικού τομέα, αποφασίστηκε όπως τα 
εφημερεύοντα ιατρεία λειτουργήσουν για 
μια περίοδο τριών μηνών μόνο κάτω από 
την ευθύνη του ΟΚΥπΥ. Θα λειτουργήσει 
ένα εφημερεύον ιατρείο ανα επαρχία, το 
οποίο και θα στελεχώνεται από γιατρούς του 
Δημοσίου. 

Επίσης, όπως συμφωνήθηκε, σε περί-
πτωση που ο ΟΚΥπΥ διαπιστώσει ότι χρειά-
ζεται επιπλέον ενίσχυση για να μπορούν να 
λειτουργούν τα εφημερεύοντα ιατρεία κατά 
τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, τότε θα 
ζητηθεί η παροχή υπηρεσιών από ιδιώτες 
ιατρούς, οι οποίοι και θα καλύψουν τις ανά-
γκες. 

Μετά το τρίμηνο δηλαδή, τον ερχόμενο 
Οκτώβριο θα ανακοινώσει και ο ΟΑΥ τον 
τρόπο λειτουργίας των εφημερεύοντων ια-
τρών του ιδιωτικού τομέα. Εάν δηλαδή θα 
λειτουργήσουν συγκεκριμένα Κέντρα ή θα 
χρησιμοποιούν τα ιατρεία τους. 

Ελένη Κωνσταντίνου

Αναμένονται 
οι 
λεπτομέρειες
Περισσότερες πληροφορίες 
για τη διαδικασία του 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού 
και μοντέλου εφημεριών θα 
ανακοινωθούν τις επόμενες 
ημέρες, αναφέρει σε σχετική 
ανακοίνωσή του το Υπουργείο 
Υγείας.

Αρχίζουν λειτουργία στις 9 Ιουλίου στα Κέντρα Υγείας

Αυθόρμητη στάση εργασίας  
από την Οργάνωση Προσωπικού 
της Αγγλικής Σχολής

Σε αυθόρμητη στάση εργασίας με πορεία μέ-
χρι τον κυκλικό κόμβο του Προεδρικού από τις 
8:00 το πρωί μέχρι τις 9:30 προχώρησε χθες η 
Οργάνωση Προσωπικού της Αγγλικής Σχολής 
(ESSA). Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η 
Οργάνωση Προσωπικού της Αγγλικής Σχολής, 
«ενώ ο αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας έχει 
αναλάβει διαμεσολάβηση ανάμεσα στην ESSA 
και το Δ.Σ. της Σχολής και έδωσε σαφείς οδη-
γίες όπως ανασταλούν τα μέτρα και από τις δύο 
πλευρές μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 
δυστυχώς η εργοδοτική πλευρά έχει παραβιάσει 
την αρχή της διαμεσολάβησης». «Η Διεύθυνση 
και η Διοίκηση μονομερώς, χωρίς να σέβονται 
το θεσμό του υπουργού, προχώρησαν σε αυθαί-
ρετες και εκδικητικές διαδικασίες εναντίον των 
τριών γυναικών που ηγούνται της συντεχνίας. 
Καλούμε τις συντεχνίες και όλους τους δημο-
κρατικούς πολίτες να συμπαρασταθούν στην 
Οργάνωση Προσωπικού της Αγγλικής Σχολής», 
καταλήγει. Να σημειώσουμε ότι την εκδήλωση 
διαμαρτυρίας στήριξε και η ΠΕΟ καταδικάζο-
ντας τη δίωξη της συνδικαλιστικής δράσης των 
εκπαιδευτικών του σχολείου. Όπως αναφέρεται 
μεταξύ άλλων, σύμφωνα με σχετικά άρθρα της 
περί Συντεχνιών Νομοθεσίας οποιοσδήποτε πα-
ρενοχλεί ή εκφοβίζει, περιορίζει την ελευθερία 
του συνεταιρίζεσθαι, είναι ένοχος αδικήματος 
και δύναται να διωχθεί ποινικά από τον Γενι-
κό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, 
το άρθρο 52 καταγράφει: «Δεν άρχεται ποινική 
δίωξης δυνάμει του παρόντος Νόμου ειμή υπό 
του Γενικού Εισαγγελέως ή τη συστάσει ή τη εγ-
γράφω συναινέσει αυτού».

Ελένη Κωνσταντίνου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Χωρίς έλεγχο παιδικές 
κατασκηνώσεις

Αποτυχία του κράτους να διασφαλίσει δι-
καιώματα παιδιών και να ανταποκριθεί στην 
ανάγκη δημιουργίας θεσμικού πλαισίου λει-
τουργίας παιδικών κατασκηνώσεων και καθο-
ρισμού αρμόδιου φορέα ελέγχου, διαπιστώνει 
η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων 
του Παιδιού, Δέσπω Μιχαηλίδου. Σε δημόσια 
τοποθέτησή της σχετικά με την απουσία θε-
σμικού πλαισίου λειτουργίας παιδικών κατα-
σκηνώσεων και αρμόδιου φορέα ελέγχου, η 

κα Μιχαηλίδου ση-
μειώνει ότι σχετική 
Έκθεση διαβιβάστη-
κε το 2020 σε όλους 
τους αρμόδιους. 
Ωστόσο, παρά το ότι 
το θέμα συζητήθηκε 
και τηρήθηκε αλ-
ληλογραφία μεταξύ 

του Υπουργείου Παιδείας με το Υφυπουργείο 
Τουρισμού και Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρό-
νοιας, τα αρμόδια Υπουργεία κάθε ένα ξεχωρι-
στά δεν θεωρεί ότι μια τέτοια ρύθμιση εμπίπτει 
κάτω από τον δικό του έλεγχο και ως αποτέλε-
σμα καμία ενέργεια δεν έχει ληφθεί προς αυτή 
την κατεύθυνση μέχρι σήμερα. Η Επίτροπος 
θεωρεί λυπηρό και ανεπίτρεπτο το γεγονός ότι 
το κράτος αποτυγχάνει για μία ακόμη φορά 
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ότι 
συνεχίζονται να διοργανώνονται παιδικές κα-
τασκηνώσεις χωρίς προδιαγραφές και έλεγχο.

Οι Υπηρεσίες του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) το 
2021 συνέχισαν να λειτουργούν, να εξελίσ-
σονται και να στηρίζουν χιλιάδες άτομα με 
εμπειρία καρκίνου και μέλη των οικογενειών 
τους, αναφέρθηκε στην 34η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση του Συνδέσμου που πραγματοποι-
ήθηκε την Τετάρτη.

Στην ομιλία που απηύθυνε η πρόεδρος του 
ΠΑΣΥΚΑΦ, Δρ Άννα Αχιλλεούδη, ανέφερε ότι 
η οικονομική ενίσχυση του ΠΑΣΥΚΑΦ είναι 
η κινητήριος δύναμη για τη συνέχιση, διεύ-
ρυνση και συνεπώς την εξέλιξη των υπηρε-
σιών και προγραμμάτων του.

Όπως αναφέρθηκε, οι προσπάθειες για 
οικονομική ενίσχυση συνεχίστηκαν και το 
2021 για κάλυψη των εξόδων λειτουργίας 
των υπηρεσιών. Το 2020 δόθηκε έμφαση στην 
εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών μεθόδων οικο-

νομικής ενίσχυσης, όπως οι ηλεκτρονικές ει-
σφορές μέσω της ιστοσελίδας του ΠΑΣΥΚΑΦ, 
η Υπηρεσία JCC Smart, το application sKash 
και η αποστολή μηνύματος στο 7060. Όπως 
είπε η πρόεδρος του ΠΑΣΥΚΑΦ, το 2021 
ήταν μια χρονιά ορόσημο στην πορεία του 
ΠΑΣΥΚΑΦ καθώς έλαβε χώρα η προκήρυ-
ξη του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την 
Ανέγερση του Κέντρου ΠΑΣΥΚΑΦ. 

Κατά τη διάρκεια του 2021 οι επαγγελμα-
τίες υγείας του ΠΑΣΥΚΑΦ ανταποκρίθηκαν 
στις ανάγκες 6.168 ασθενών και των οικεί-
ων τους μέσα από 35.162 συναντήσεις, που 
πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Κύπρο.

Τις εξελίξεις του Πανεπιστημίου Νεάπολις και 
τα μελλοντικά του σχέδια ανέλυσε στο πλαίσιο 
ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Νεάπολις και Καθηγητής Δι-
εθνούς Πολιτικής Οικονομίας, Παντελής Σκλιάς, 
σημειώνοντας ότι στόχος τα επόμενα χρόνια είναι 
η ίδρυση Ιατρικής Σχολής και Σχολής Μηχανολο-
γίας. Είπε επίσης σύμφωνα με το ΚΥΠΕ ότι το πα-
νεπιστήμιο είναι το μεγαλύτερο σε ποσοστό εργο-
δότησης στην Κυπριακή Δημοκρατία και ένα από 
τα μεγαλύτερα ποσοστά εργοδότησης στην Ανα-
τολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με τον κ. Σκλιά, το 
Πανεπιστήμιο Νεάπολις ιδρύθηκε το 2010 κλεί-
νοντας ήδη την πρώτη δεκαετία δημιουργικής 

ακαδημαϊκής λειτουργίας και προσφοράς στις 
τοπικές κοινωνίες και στην κυπριακή οικονο-
μία γενικότερα, με πλέον των 6.000 αποφοίτων 
σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επί-
πεδο, προσθέτοντας πως άνω του 92% από αυ-

τούς τους απόφοιτους έχουν άμεση εργοδότηση, 
μεγάλο μέρος των οποίων και πριν την αποφοί-
τησή τους. Εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του 
που περίπου το 80% των φοιτητών τους κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους κάνουν την πρακτι-
κή τους άσκηση και παράλληλα εργοδοτούνται. 
Πρόσθεσε πως στο Πανεπιστήμιο εργοδοτούνται 
75 υπάλληλοι ως διοικητικό προσωπικό και 250 
ακαδημαϊκοί ως διδακτικό και ερευνητικό προ-
σωπικό και έχει 3.500 εγγεγραμμένους φοιτητές/
τριες. Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Σκλιάς ανέφερε πως 
από τους εγγεγραμμένους φοιτητές/τριες το 10% 
προέρχεται από τις τρίτες χώρες, το 40% από την 
Κύπρο και το 50% από την Ελλάδα.

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ το 2021 συνέχισε να στηρίζει χιλιάδες καρκινοπαθείς

Στόχος η ίδρυση Ιατρικής Σχολής και Σχολής Μηχανολογίας

Οι επαγγελματίες 
υγείας του ΠΑΣΥΚΑΦ 

ανταποκρίθηκαν 
στις ανάγκες 6.168 

ασθενών

Οι μισοί φοιτητές 
του «Νεάπολις» 

έρχονται από την 
Ελλάδα

Aπώτερος στόχος είναι να παραμείνουν τα 
δημόσια νοσοκομεία η ραχοκοκαλιά της Υγεί-
ας, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του ΟΚΥπΥ, 
Μάριος Παναγίδης, μη αποκλείοντας να ζητηθεί 
παράταση για την αυτονόμησή τους. 

Συγκεκριμένα, στη χθεσινή Επιτροπή Ελέγ-
χου της Βουλής συζητήθηκε η Έκθεση της Ελε-
γκτικής Υπηρεσίας για τον ΟΚΥπΥ, με τον Γενικό 
Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, να κάνει λόγο για 
κακό σχεδιασμό και προγραμματισμό και ανέφε-
ρε ότι δεν βελτιώθηκε η κατάσταση με την ει-
σαγωγή του ΓεΣΥ, ενώ τόνισε ότι ο ΟΚΥπΥ δεν 
κατάφερε να λειτουργήσει ως αυτόνομος οργα-
νισμός.

Πρόσθεσε ότι από τον έλεγχο διαπιστώθη-
κε ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια δεν αποτελούν 
πλέον τη ραχοκοκαλιά της Υγείας και δεν είναι 
ανταγωνιστικά προς τον ιδιωτικό τομέα, καθώς 
όπως εξήγησε τα τελευταία χρόνια έχουν μειω-
θεί κατακόρυφα οι ασθενείς που εξυπηρετούν.

Ενδεικτικά ανέφερε ότι το 2018 οι ασθενείς 
που νοσηλεύθηκαν εντός των νοσοκομείων 
ανέρχονταν 96 χιλιάδες, ενώ το 2021 μειώθη-
καν στις 78 χιλιάδες.

Μείωση είπε παρατηρήθηκε και στους εξω-
τερικούς ασθενείς, καθώς το 2018 ανέρχονταν 
σε 1,28 εκατ. και το 2021 και μειώθηκαν στο 1 
εκατ.

Ο κ. Μιχαηλίδης κατήγγειλε επίσης άκρατη 
παροχή επιδομάτων στο ιατρικό προσωπικό χω-
ρίς όριο και διασύνδεση με την παραγωγικότη-
τα, ενώ ανέφερε ότι η νομοθεσία απαγορεύει την 
παροχή υπερωριών πέραν του διπλάσιου ποσού 
του μισθού. Αναφορά έκανε και σε υπόθεση ια-
τρών που βρίσκεται ενώπιον της Αστυνομίας, 
οι οποίοι δήλωναν ότι προέβαιναν σε επεμβά-

σεις τα απογεύματα, ενώ αυτές διενεργούνταν 
τα πρωινά. Ενώπιον της Αστυνομίας είπε ακό-
μα ότι βρίσκεται η υπόθεση της ανέγερσης ΜΕΘ 
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, 
Χριστίνα Γιαννάκη, υπέδειξε ότι αν δεν υπήρχε 
το Υπουργείο την περίοδο της πανδημίας, θα χά-
ναμε ζωές. Είπε επίσης ότι 7 χιλιάδες ασθενείς 
την περίοδο του κορονοϊού μεταφέρθηκαν από 
τα νοσοκομεία στον ιδιωτικό τομέα.

Απαντώντας στις επισημάνσεις του Γενικού 
Ελεγκτή, ο Γενικός Διευθυντής του ΟΚΥπΥ, Μά-
ριος Παναγίδης, είπε ότι δεν έγιναν αχρείαστες 
προσλήψεις και ότι το γραμματειακό προσωπικό 
που προσελήφθη ήταν απαραίτητο για τη λει-

τουργία του νέου συστήματος υγείας. Δήλωσε 
επίσης ότι στόχος είναι η πρόσληψη των καλύ-
τερων γιατρών, κάτι που όμως δεν είναι εύκο-
λο καθώς οι αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα είναι 
υψηλότερες. Ανέφερε επίσης ότι μέχρι σήμερα 
αποχώρησαν 202 γιατροί από τα κρατικά νοση-
λευτήρια, αναφέροντας ότι το κτύπημα ήταν δι-
πλό καθώς μαζί τους φεύγουν και ασθενείς με 
αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων.

Άλλο θέμα που συζητήθηκε στην Επιτρο-
πή ήταν το ζήτημα των ΤΑΕΠ, τα οποία παρα-
μένουν μόνο δημόσια, ενώ η εξυπηρέτηση των 
ασθενών χρήζει βελτίωσης, με τους βουλευτές 
να λένε ότι λαμβάνουν πληθώρα παραπόνων 
για αυτά.

Να παραμείνουν τα δημόσια νοσηλευτήρια 
η ραχοκοκαλιά της Υγείας 

Την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για ΟΚΥπΥ  
συζήτησε η Επιτροπή Ελέγχου

Τι αποφασίζει ο ΠΟΥ για  
την ευλογιά των πιθήκων 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανα-
μένετο να αποφασίσει χθες αν θα κηρύξει 
την ευλογιά των πιθήκων παγκόσμια υγει-
ονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
προκαλώντας την αντίδραση Αφρικανών 
επιστημόνων που επισημαίνουν ότι η πε-
ριοχή τους αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια 
την κρίση αυτή.

Οι συζητήσεις και η στενή παρακολού-
θηση του τρόπου με τον οποίο ο ΠΟΥ χει-
ρίζεται την ευλογιά των πιθήκων ακολου-
θεί τις ανησυχίες για τη διαχείριση από 
τον οργανισμό και τις κυβερνήσεις σε όλο 
τον κόσμο της πανδημίας COVID-19 στις 
αρχές του 2020.

Η ευλογιά των πιθήκων δεν εξαπλώνε-
ται τόσο εύκολα όσο η COVID και υπάρ-
χουν εμβόλια και θεραπείες για τη νόσο, 
κάτι που δεν συνέβαινε με τον νέο κορο-
νοϊό όταν πρωτοεμφανίστηκε. Ωστόσο, 
έχει προκαλέσει ανησυχία.

Μέχρι στιγμής, εκτός Αφρικής, όπου 
η νόσος είναι ενδημική, έχουν καταγρα-
φεί από τον Μάιο περισσότερα από 3.000 
κρούσματα σε περισσότερες από 40 χώρες, 
σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters. 
Αυτά αφορούν κυρίως άνδρες που έχουν 
ομοφυλοφιλικές σεξουαλικές επαφές, ενώ 
δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι. 

Εν τω μεταξύ, στην Ελλάδα έχουν εντο-
πιστεί 3 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλο-
γιάς των πιθήκων. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Αύξηση 20 ευρώ στο γέμισμα του αυτοκινήτου μέσα σε τρεις μήνες
Δυσβάστακτη είναι η αύξηση της τιμής 

των πετρελαιοειδών, ιδιαίτερα για τους 
εργαζόμενους που είναι υποχρεωμένοι να 
διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις 
για να βγάλουν τα προς το ζην για την επι-
βίωση της οικογένειάς τους.

Το κόστος για το γέμισμα του αυτοκι-
νήτου (με 50 λίτρα βενζίνη ή πετρέλαιο 
κίνησης) αυξήθηκε κατά 20 ευρώ σε δι-
άστημα μόλις τριών μηνών, από τα μέσα 
Μαρτίου μέχρι σήμερα. Σημειώνεται μάλι-
στα ότι χθες οι τιμές έσπασαν το φράγμα 
των 2 ευρώ το λίτρο για πρώτη φορά στην 
ιστορία, επιβεβαιώνοντας ότι συνεχίζουν 
να καλπάζουν ανεξέλεγκτα.

Στις 14/03 η μέση τιμή της βενζίνης 95 
οκτανίων ήταν 1,408 ευρώ το λίτρο και 
το κόστος για το γέμισμα του αυτοκινήτου 
(50 λίτρα) ήταν 70,40 ευρώ. Ωστόσο με 

τις απανωτές αυξήσεις χθες η μέση τιμή 
έφτασε στα 1,812 ευρώ, εκτοξεύοντας το 
κόστος για το γέμισμα του αυτοκινήτου 
στα 90,60 ευρώ. Δηλαδή σε τρεις μήνες η 

τιμή αυξήθηκε κατά 40,4 σεντ το λίτρο και 
το γέμισμα κατά 20,20 ευρώ. Σημειώνεται 
μάλιστα ότι σε πολλά πρατήρια η τιμή εί-
ναι ακόμη πιο ψηλή, αφού φτάνει μέχρι τα 
1,881 ευρώ.

Επίσης, στο πετρέλαιο κίνησης στις 
14/03 η μέση τιμή ήταν 1,552 ευρώ και 
το κόστος για το γέμισμα του αυτοκινήτου 
(50 λίτρα) ήταν 77,60 ευρώ. Ωστόσο με 
τις απανωτές αυξήσεις χθες η μέση τιμή 
έφτασε στα 1,959 ευρώ, ενώ το κόστος για 
το γέμισμα εκτοξεύτηκε στα 97,95 ευρώ. 
Δηλαδή σε τρεις μήνες η τιμή αυξήθηκε 
κατά 40,7 σεντ το λίτρο και το γέμισμα 
κατά 20,35 ευρώ. Επισημαίνεται επίσης 
ότι σε πολλά πρατήρια η τιμή είναι ακό-
μη πιο ψηλή, αφού φτάνει μέχρι τα 2,019 
ευρώ.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Η Προεδρεύουσα της Δημοκρατίας, Πρόεδρος 
της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, ανέπεμψε τρεις 
νόμους που αφορούν τον περί της λειτουργίας 
Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμο του 2022, τον 
Περί Προδιαγραφών Κριτηρίων Αειφορίας και 
Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμο 
του 2022 και τον Περί Προώθησης και Ενθάρ-
ρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας Νόμο του 2022.

Συγκεκριμένα, ανέπεμψε τον περί της λει-
τουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμο του 
2022 επειδή η Βουλή εισήγαγε τους εκπροσώ-
πους των καταναλωτών στην επιτροπή διαχεί-
ρισης του ταμείου. 

Επίσης, έγινε αναπομπή του Περί Προδια-
γραφών Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των 
Εκπομπών των Καυσίμων Νόμου του 2022 για 
την εισαγωγή της φράσης «νοουμένου ότι δεν 

δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνι-
σμού».

Ακόμη, η Προεδρεύουσα της Δημοκρατίας 
ανέπεμψε τον Περί Προώθησης και Ενθάρ-
ρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας Νόμο του 2022 επειδή προβλέπονται 
μικρότερα μέγιστα αποδεκτά χρονοδιαγράμματα 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης έρ-
γων ΑΠΕ σε σχέση με αυτά που παρέχονται στη 
σχετική Οδηγία της ΕΕ. Ένας άλλος λόγος είναι η 

παροχή αρμοδιότητας στη ΡΑΕΚ αναφορικά με 
τη διαδικασία αδειοδότησης της εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκών συστημάτων σε υφιστάμενες 
οικοδομές αφού κατά αυτόν τον τρόπο περιορί-
ζονται οι εξουσίες αρμόδιων Αρχών που εμπλέ-
κονται στη διαδικασία αδειοδότησης έργων ΑΠΕ 
όπως Πολεοδομία, έπαρχοι, δήμοι, Τμήμα Περι-
βάλλοντος και ότι υφίστανται πρόνοιες στον υπό 
αναφορά νόμο δεν αποτελούν ορθή εναρμόνιση 
με τις αντίστοιχες διατάξεις της Οδηγίας.

Η Προεδρεύουσα της Δημοκρατίας ανέπεμψε τρεις νόμους για επανεξέταση

Φόρο στα υπερκέρδη, λόγω ακρίβειας, προτείνει το ΑΚΕΛ
Φόρο στα υπερκέρδη τα οποία αποκομί-

ζουν οι εταιρείες στον τομέα της ενέργειας 
λόγω της ακρίβειας προτείνει το ΑΚΕΛ, 
με σκοπό να στηριχτούν οι καταναλωτές. 
Την ίδια ώρα, θέτει σειρά από ερωτήματα 
σε σχέση με την άρνηση του Υπουργείου 
Ενέργειας να καταθέσει στη Βουλή στοι-
χεία για το ποσοστό κέρδους των εταιρει-
ών πετρελαιοειδών, καθώς και τους ελέγ-
χους που γίνονται, καταγγέλλοντας ότι η 
κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ καλύπτουν μεγάλα 
ιδιωτικά συμφέροντα.

Συγκεκριμένα, το ΑΚΕΛ, διά του Γιώρ-
γου Κουκουμά, κατέθεσε χθες τις ακόλου-
θες προτάσεις και κάλεσε την κυβέρνηση 
και τον ΔΗΣΥ να τοποθετηθούν:
• Κατάργηση της διπλής φορολογίας στα 

πετρελαιοειδή, ώστε να μειωθούν οι τι-
μές.

• Ενίσχυση της νομοθεσίας στη βάση της 
πρότασης την οποία έχει καταθέσει ο 

Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, ώστε να υπάρχει η δυνα-
τότητα επιβολής πλαφόν όταν αυτό επι-
βάλλεται από τις συνθήκες στην αγορά 
για σκοπούς προστασίας των κατανα-
λωτών.

• Επιβολή έκτακτης φορολογίας στα 
«απροσδόκητα κέρδη» (windfall 
profits) των εταιρειών στον τομέα της 
ενέργειας λόγω της ακρίβειας. Μάλι-
στα, ο Γ. Κουκουμάς επεσήμανε ότι ήδη 
άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν προχω-
ρήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ επε-

σήμανε ότι οι τιμές των πετρελαιοειδών 
έχουν σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ το 
λίτρο, αλλά προφανώς δεν βρίσκεται στις 
προτεραιότητες της κυβέρνησης η ανά-
γκη για προστασία της κοινωνίας, η οποία 
συνθλίβεται από την ακρίβεια. Υπενθύμισε 
επίσης ότι το ΑΚΕΛ έχει ζητήσει επιτακτικά 
όπως κατατεθούν από την κυβέρνηση στη 

Βουλή στοιχεία για το ποσοστό κέρδους 
των εταιρειών εισαγωγής πετρελαιοειδών, 
ώστε να διαφανεί κατά πόσο υπάρχει ή 
όχι αισχροκέρδεια, και διερωτήθηκε «για-
τί συνεχίζουν να τα κρατούν κρυμμένα, τι 
φοβούνται και ποιον καλύπτουν». Υπενθύ-
μισε επίσης τις προτάσεις του ΑΚΕΛ για 
κατάργηση της διπλής φορολογίας και 
ενίσχυση της νομοθεσίας, ώστε να μπορεί 
να επιβληθεί πλαφόν στα πετρελαιοειδή, 
καθώς και την αρνητική στάση της κυβέρ-
νησης και του ΔΗΣΥ, και διερωτήθηκε «τι 
άλλες δικαιολογίες έμειναν να μας πουν 
για να εμποδίσουν την υιοθέτηση αυτών 
των μέτρων».

«Δεν φτάνει που αντί να εργάζεται η κυ-
βέρνηση για αντιμετώπιση της ακρίβειας, 
ετοιμάζει η αντιπολίτευση προτάσεις και 
λύσεις, τις απορρίπτουν προκειμένου να 
μη θίξουν τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέρο-
ντα», υπέδειξε.

Οι τιμές των πετρελαιοειδών 
έσπασαν το φράγμα των €2 
και καλπάζουν ανεξέλεγκτα

Φορολογία 
συμβατή με 
την ΕΕ
Η επιβολή έκτακτης 
φορολογίας στα υπερκέρδη 
τα οποία αποκομίζουν οι 
εταιρείες στον τομέα της 
ενέργειας λόγω της ακρίβειας 
είναι συμβατή με τους κανόνες 
της ΕΕ. Μάλιστα, η Κομισιόν 
έδωσε κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή 
του μέτρου, υποδεικνύοντας 
μεταξύ άλλων ότι «τα έσοδα 
πρέπει να μετακυλίονται στους 
καταναλωτές με διαφανή 
τρόπο». Σημειώνεται επίσης ότι 
άλλες χώρες έχουν εφαρμόσει 
ήδη το μέτρο.

Καταγγέλλει ότι κυβέρνηση και ΔΗΣΥ καλύπτουν μεγάλα συμφέροντα

ΟΗΟ-ΣΕΚ: Προτεραιότητα  
η επαναφορά της ΑΤΑ  
και η περιφρούρηση  
των εργασιακών κεκτημένων

Την επαναφορά της ΑΤΑ και την περι-
φρούρηση των εργασιακών κεκτημένων 
έθεσε ως προτεραιότητα το 14ο Συνέδριο 
της ΟΗΟ-ΣΕΚ.

Οι σύνεδροι εξέφρασαν την ανησυχία 
τους για τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις 
και την ακρίβεια που πλήττει τους κατα-
ναλωτές και η οποία μειώνει την αξία των 
μισθών και την αγοραστική δύναμη των 
νοικοκυριών.

Ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, τόνισε 
την ανάγκη για προστασία και επαναφορά 
της ΑΤΑ και για ενίσχυση της στεγαστικής 
πολιτικής. Ζήτησε επίσης τη σύγκληση της 
Συμβουλευτικής Οικονομικής Επιτροπής 
για συζήτηση της φορολογικής μεταρρύθ-
μισης με επίκεντρο την πράσινη ανάπτυξη.

Από την πλευρά του ο ΓΓ της ΟΗΟ-ΣΕΚ, 
Ανδρέας Ηλία, αναφέρθηκε στην ανάγκη 
για περιφρούρηση των εργασιακών κεκτη-
μένων. Αναφέρθηκε επίσης στο θέμα της 
μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου, 
την αγορά υπηρεσιών, τα Ταμεία Υγείας και 
Ευημερίας, τη συμφωνία για το ΡΙΚ και την 
τηλεργασία.

Οι σύνεδροι επανέλαβαν την αντίθεσή 
τους στις αποκρατικοποιήσεις Ημικρα-
τικών Οργανισμών. Ζήτησαν επίσης την 
εφαρμογή Εθνικού Κατώτατου Μισθού 
και την ενσωμάτωση βελτιώσεων και αλ-
λαγών στο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο του ΤΚΑ 
που θα περιλαμβάνει και τη ρύθμιση της 
αναλογιστικής μείωσης του 12%. Ακόμη, 
εξέφρασαν την αντίδρασή τους σε διεργα-
σίες αγοράς υπηρεσιών που εξευτελίζουν 
την προσφορά εργασίας και τους εργαζο-
μένους. 

Επιπρόσθετα, εξέφρασαν την ανησυχία 
τους και ταύτισαν τη θέση τους με την υπό-
λοιπη κοινωνία για διαφύλαξη και βελτίω-
ση του ΓεΣΥ ώστε να ανταποκρίνεται στις 
σημερινές και μελλοντικές ανάγκες των 
πολιτών του τόπου.

Στο πλαίσιο των εργασιών του 14ου Πα-
γκύπριου Συνεδρίου εξελέγη η νέα Γενική 
Γραμματεία της ΟΗΟ-ΣΕΚ, η οποία είναι η 
ακόλουθη: Ανδρέας Ηλίας Γενικός Γραμ-
ματέας, Ηλίας Δημητρίου Αναπληρωτής 
Γενικός Γραμματέας, Προκόπης Προκοπίου 
Ταμίας, Χρίστος Πελεκάνος Γενικός Οργα-
νωτικός και Σάββας Αριστοδήμου Μέλος/
Σύμβουλος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

9ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 |



Τον εξαπάτησαν και άδειασαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς του

Πήρε €300.000 η Αστυνομία για βελτιώσεις στο Χώρο Κράτησης Μενόγειας

Άρχισαν οι αιτήσεις για επιχορήγηση αγοράς προστατευτικού εξοπλισμού 

Συνάντηση με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη 
ζητά η Συντονιστική Επιτροπή των 9 κοινο-
τήτων της περιοχής Βασιλικού προκειμένου 
να θέσει τα προβλήματα που απασχολούν 
τους κατοίκους με τη συσσώρευση ρυπο-
γόνων και επικίνδυνων εργοστασίων στην 
περιοχή, ενώ δεν αποκλείουν τη λήψη δι-
καστικών μέτρων εναντίον της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και την προσφυγή στο Ευρω-
παϊκό Δικαστήριο.

Σε χθεσινές του δηλώσεις ο Λευτέρης 
Φωκά, κοινοτάρχης Καλαβασού και πρόεδρος 
της Συντονιστικής Επιτροπής, ανέφερε ότι 
πρόσφατα η Επιτροπή αποφάσισε όπως «επι-
διωχθεί συνάντηση και με τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, με στόχο να εξεταστούν τα όσα 
συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύσκεψης 
που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγα-
ρο το 2017 για τη μεταφορά των ελαστικών. 
Στόχος είναι η διερεύνηση τι πήγε λάθος και 

πού, αναφορικά με τις πρόνοιες τις οποίες η 
Συντονιστική Επιτροπή είχε εισηγηθεί τότε, με 
απώτερο στόχο την ακύρωση της μεταφοράς 
στην περιοχή μας των εργοστασίων ασφαλτι-
κού».

Επεσήμανε πως στάλθηκε χθες «εξουσιο-
δότηση στους δικηγόρους της Συντονιστικής 
Επιτροπής για να μπορέσουν να προχωρή-
σουν σε διερεύνηση στις διάφορες Υπηρεσί-
ες του κράτους των όσων μας απασχολούν. 
Ακόμα έχουμε μπροστά μας δύο ενδεχόμενα, 
δηλαδή τη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και την προσφυ-
γή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο».

Ο Λευτέρης Φωκά σημείωσε επίσης πως 
«σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας στο αίτημα της Συντο-
νιστικής Επιτροπής για συνάντηση μαζί του, 
τότε θα αποφασίσουμε για συνέχιση των μέ-
τρων, δηλαδή επ’ αόριστον κλείσιμο του Ενερ-

γειακού Κέντρου και πραγματοποίηση πορεί-
ας προς το Προεδρικό».

Η Επιτροπή θα παρευρεθεί σήμερα στην 
συνεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος της 
Βουλής όπου θα καταθέσει τις δικές της θέ-
σεις, εισηγήσεις και απόψεις της για τα θέματα 
που απασχολούν την περιοχή Βασιλικού.

Συναντήσεις με υποψήφιους 
Προέδρους

Εν τω μεταξύ, η Συντονιστική Επιτροπή θα 
έχει συναντήσεις με τους τρεις υποψηφίους 
για την προεδρία της Δημοκρατίας την ερχό-
μενη εβδομάδα.

Έχει προγραμματιστεί συνάντηση για τη 
Δευτέρα 27 Ιουνίου, στις έντεκα το πρωί, με 
τον υποψήφιο Ανδρέα Μαυρογιάννη, ενώ 
την Τετάρτη 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευ-
μα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Αναμένεται 
να προγραμματιστεί συνάντηση και με τον 

Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ικανοποιημένοι  
από συνάντηση με ΑΗΚ

Επίσης, χθες η Συντονιστική Επιτροπή 
είχε συνάντηση με στελέχη της ΑΗΚ στον 
Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό της Αρχής στο 
Βασιλικό, κατά την οποία σύμφωνα με τον 
κ. Φωκά ενημερώθηκαν πως «η ΑΗΚ τερ-
μάτισε τη λειτουργία μιας μηχανής που λει-
τουργούσε με μαζούτ και στην οποία υπήρχε 
βλάβη. Ακόμα, η ΑΗΚ κάλεσε τεχνικούς από 
το εξωτερικό, οι οποίοι προχωρούν σε επι-
διόρθωση της συγκεκριμένης μηχανής και 
αναμένεται να τεθεί ξανά σε λειτουργία την 
επόμενη εβδομάδα». Εκφράζοντας την ικα-
νοποίησή του υπέδειξε ότι «απώτερος στόχος 
είναι να έρθει στην Κύπρο το συντομότερο 
δυνατόν το φυσικό αέριο, ούτως ώστε να μει-
ωθούν οι ρύποι κατά 30%».

Σύμφωνα με την καταγγελία του 66χρο-
νου στο ΤΑΕ Λεμεσού, γύρω στα τέλη του 
2021 δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστη 
γυναίκα, η οποία είχε επιδοθεί στην παρου-
σίαση ενός επενδυτικού σχεδίου σε μετοχές. 
Ο παραπονούμενος, χωρίς προφανώς να ψά-
ξει περαιτέρω το θέμα και σίγουρα χωρίς να 
υποψιαστεί την καταστροφική εξέλιξη που θα 
είχε για τον ίδιο αυτή η τηλεφωνική επαφή, 

πείστηκε ότι του προσφερόταν η ευκαιρία 
μιας ασφαλούς επένδυσης. 

Ακολουθώντας τις υποδείξεις της άγνω-
στη γυναίκας, έστειλε αρχικά το ποσό των 
250 ευρώ από τον τραπεζικό του λογαριασμό 
σε διαδικτυακή πλατφόρμα, προκειμένου να 
κινηθεί η διαδικασία του υποτιθέμενου, όπως 
εκ των υστέρων αποδείχθηκε, επενδυτικού 
σχεδίου. Την περασμένη Τρίτη ο 66χρονος 

δέχτηκε μια ακόμα τηλεφωνική κλήση από 
το εξωτερικό και πάλι από άγνωστη του γυ-
ναίκα, η οποία του ανέφερε ότι έχει να λαμ-
βάνει κέρδη από την επένδυσή του, ζητώντας 
του να της δώσει πρόσβαση στον ηλεκτρονι-
κό του υπολογιστή αλλά και στο κινητό του 
τηλέφωνο, προκειμένου, όπως του λέχθηκε, 
να μεταφερθούν τα κέρδη του στον τραπεζικό 
του λογαριασμό.

Ο 66χρονος πείστηκε και αυτή τη φορά 
και έδωσε στην άγνωστη γυναίκα τις προσβά-
σεις που είχε ζητήσει μέσω της εφαρμογής 
anydesk. Σε λίγα λεπτά όμως διαπίστωσε ότι 
είχε φύγει από τον τραπεζικό του λογαριασμό 
το ποσό των 88.930 ευρώ, οπότε αντιλήφθη-
κε ότι τελικά είχε πέσει και αυτός θύμα απά-
της.

Χρήστος Χαραλάμπους

Η Αστυνομία Κύπρου εξασφάλισε χρηματο-
δότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία, 
ύψους €288.258, για σκοπούς βελτίωσης των 
συνθηκών κράτησης και διαβίωσης των διοικη-
τικών κρατουμένων στο Χώρο Κράτησης Με-
νόγειας (ΧΩΚΑΜ). Ανακοίνωση από την Αστυ-
νομία αναφέρει ότι η υλοποίηση του έργου με 
κωδικό CY/2021/AMIF/SO3.NO1.1.3 ξεκίνησε 
την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και ολοκληρώθηκε 

την 30ή Μαρτίου 2022. Η συγχρηματοδότηση 
κατανέμεται σε ποσοστό 90% από το Ευρωπαϊ-
κό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
και 10% από την Κυπριακή Δημοκρατία. Τελι-
κός δικαιούχος του έργου είναι η Αστυνομία 
Κύπρου. Στο πλαίσιο της εν λόγω Συμφωνίας 
Επιδότησης, η Αστυνομία προχώρησε στην 
αγορά και εγκατάσταση νέων εκσυγχρονισμέ-
νων ψηφιακών συστημάτων παρακολούθησης, 
δαπανώντας το ποσό των €183.558.

Στόχος του έργου ήταν η αποτελεσματική 
φύλαξη του χώρου, η αναβάθμιση του επιπέ-
δου ασφάλειας και η προστασία της ζωής και 
της προσωπικής ασφάλειας των κρατουμένων. 

Η Αστυνομία Κύπρου, όπως αναφέρει, 
αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη βελτίωση των 
συνθηκών κράτησης και διαβίωσης όσων δια-
μένουν στο Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων 
Μεταναστών στη Μενόγεια και εντείνει τις προ-
σπάθειές της προς αυτή την κατεύθυνση. 

Άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων 
για το σχέδιο επιχορήγησης για αγορά προστα-
τευτικού εξοπλισμού για μοτοσικλετιστές, με 
επιχορήγηση της αγοράς αερόσακου σώματος 
μοτοσικλετιστών. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές 
μέχρι τις 7 Ιουλίου 2022, στις 12:00 το μεσημέ-
ρι. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο 
Μεταφορών, το σχέδιο είναι τριετούς διάρκει-
ας (2022-2024), με συνολικό προϋπολογισμό 
ύψους €1.050.000 για 3 έτη (€350.000 ανά 

έτος) και σταδιακά θα επιχορηγηθεί η αγορά 
αερόσακου σώματος για μοτοσικλετιστές, κρά-
νους, γαντιών, προστατευτικών επιγονατίδων 
ή άλλου εξοπλισμού που θα κριθεί απαραίτητος 
από τη Μονάδα Υποστήριξης του Συμβουλίου 
Οδικής Ασφάλειας. Για αγορά προστατευτικού 
εξοπλισμού τύπου αερόσακος σώματος για μο-
τοσικλετιστές το ποσό επιδότησης ανέρχεται στα 
€500 ή το πραγματικό κόστος αγοράς του, όποιο 
από τα δύο είναι χαμηλότερο. Το ύψος της επι-

δότησης θα υπολογίζεται βάσει της τιμής αγοράς 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι αιτήσεις θα 
γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.motosafety.
gov.cy. Στους αιτητές που θα λάβουν προκαταρ-
κτική έγκριση θα δίνεται περίοδος 3 μηνών από 
την ημερομηνία έκδοσης της προέγκρισης για 
υποβολή των δικαιολογητικών στοιχείων για 
την αγορά εξοπλισμού και στοιχείων λογαρια-
σμού πληρωμής για καταβολή της χορηγίας.

Δεν αποκλείουν προσφυγή 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

οι κοινότητες Βασιλικού
Ζητούν συνάντηση με τον ΠτΔ  

για να εξεταστούν τα όσα συζητήθηκαν 
στη σύσκεψη το 2017

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022|



Άμεση οικονομική στήριξη των επηρεαζόμενων κατοίκων Πισσουρίου
Βοήθεια έτσι ώστε να ζητηθεί από τις 

τράπεζες μια απόφαση για όλους τους πλη-
γέντες της περιοχής της κατολίσθησης στο 
Πισσούρι, όσον αφορά διευκολύνσεις για τα 
δάνειά τους, ζητούν κάτοικοι της περιοχής 
από τη Βουλή, ενώ ο κοινοτάρχης Πισσου-
ρίου εκφράζει ανησυχία για τυχόν καθυστε-
ρήσεις στα έργα για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από 
τη συνεχιζόμενη υποχώρηση του υπεδά-
φους στην κοινότητα Πισσουρίου συζήτησε 
η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 
την Πέμπτη, με τον κοινοτάρχη του χω-
ριού, Λάζαρο Λαζάρου, να προειδοποιεί ότι 
η όποια καθυστέρηση στα έργα μπορεί να 
οδηγήσει σε χειροτέρευση της κατάστασης.

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μέχρι 
τον προσεχή Σεπτέμβρη ολοκληρώνεται η 
πρώτη φάση των εργασιών σταθεροποίη-

σης των καθιζήσεων και υποχωρήσεων του 
υπεδάφους στην περιοχή «Λίμνες» στην 
κοινότητα, ένα έργο που θα στοιχίσει γύρω 
στα 30 εκατ. ευρώ. Λόγω του ύψους της δα-
πάνης, τη δεύτερη φάση θα ολοκληρώσουν 
τα Δημόσια Έργα. 

Πάνω από 20 οικίες έχουν κριθεί ακα-
τάλληλες και έχει ζητηθεί από τους κατοί-
κους να τις εγκαταλείψουν, αλλά έχουν 
επηρεαστεί συνολικά 250 οικίες.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ομά-
δας Πρωτοβουλίας, Γεωργία Έλληνα Ζώη, 
έθεσαν δύο ζητήματα. Ζήτησαν βοήθεια 
ώστε να ζητηθεί από τις τράπεζες μια από-
φαση συνολικά για όλους τους πληγέντες 
της περιοχής της κατολίσθησης στο Πισ-
σούρι, αφού πολλοί έφυγαν από τα σπίτια 
τους και ενοικιάζουν, αλλά η δόση τους 
τρέχει. Επίσης, να εξασφαλιστεί η ασφάλεια 
των εγκαταλελειμμένων κατοικιών, που 

είναι βορά στις ορέξεις των ληστών, αφού 
η Αστυνομία «αρνείται να παρέμβει στην 
ουσία».

Γνωμάτευση από τη Γ. Εισαγγελία 
για οικονομική βοήθεια

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Επι-
τροπής, Άριστος Δαμιανού, επεσήμανε ότι 
η Επιτροπή θα παρακολουθεί το θέμα και 
θα επανέλθει το συντομότερο δυνατό με τη 
συνέχιση της συζήτησής του. 

Πρόσθεσε ότι ενώπιον της Επιτροπής τέ-
θηκε και το θέμα της οικονομικής στήριξης 
των κατοίκων της κοινότητας, η οποία απο-
φάσισε να ζητήσει γνωμάτευση από τη Γενι-
κή Εισαγγελία, όσον αφορά την παραχώρη-
ση ανθρωπιστικής βοήθειας, υπό τη μορφή 
εφάπαξ ποσού στους επηρεαζόμενους. Εξέ-
φρασε την άποψη ότι οι επηρεαζόμενοι πρέ-
πει να λάβουν οικονομική βοήθεια.

Η Επιτροπή Εσωτερικών θα παρακολουθεί το θέμα και θα επανέλθει το συντομότερο δυνατό

Θαλάσσια διακίνηση ναρκωτικών  
από εγκληματικά στοιχεία

Ανησυχία για το ενδεχόμενο τα ναρκωτικά να φθάνουν 
μέσω της Τουρκίας στα κατεχόμενα και από κει στις ελεύθε-
ρες περιοχές, λόγω της αλλαγής των οδών διακίνησης των 
ναρκωτικών από τον πόλεμο στην Ουκρανία, εξέφρασε την 
Πέμπτη ο υποδιοικητής της ΥΚΑΝ, Στέλιος Σεργίδης.

Σε δηλώσεις του, κατά τη διάσκεψη Τύπου, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών (26η Ιουνίου), ο κ. 
Σεργίδης αναφέρθηκε στην καλλιέργεια μεθαμφεταμίνης, η 
οποία όπως είπε παρασκευάζεται πλέον στο Αφγανιστάν, για 
να προσθέσει πως «αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πιο φθηνή 
από την παρασκευή μεθαμφεταμίνης στην Ευρώπη και υπάρ-
χει ο φόβος ότι θα διοχετευτεί στην αγορά πιο φθηνό Crystal 
Ice».

Σημείωσε πως πλέον η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία 
και η Τουρκία χρησιμοποιούνται ως δίοδοι, ενώ «η Ουκρανία 
δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί ως δίοδος ναρκωτικών 
προς την Ευρώπη, άρα υπάρχει πιθανότητα να έρθουν ναρ-
κωτικά μέσω Τουρκίας στα κατεχόμενα».

Ανθεκτικότητα και στη μεταλλαξιμότητα  
της αγοράς ναρκωτικών

Σύμφωνα με τον Στέλιο Σεργίδη, η πανδημία ανέδειξε την 
ανθεκτικότητα και τη μεταλλαξιμότητα της αγοράς των ναρ-
κωτικών και ότι έχει παρατηρηθεί αύξηση της παραγωγής κο-
καΐνης, με αντίκτυπο την αύξηση των κατασχέσεων και στην 
Κύπρο, ενώ τόνισε ότι με την πανδημία αυξήθηκε η χρήση 
του διαδικτύου για αγορά παράνομων ουσιών, κάνοντας λόγο 
για «ψηφιακή αγορά ναρκωτικών».

Εξάλλου, ανέφερε πως η θαλάσσια οδός γίνεται ολοένα και 
πιο δημοφιλής, για τη διακίνηση ναρκωτικών από τις ομάδες 
οργανωμένου εγκλήματος.

424 υποθέσεις το 2022
Ο υποδιοικητής της ΥΚΑΝ είπε ότι τους πρώτους πέντε μή-

νες του 2022 καταγράφηκαν 424 υποθέσεις ναρκωτικών, με 
460 ενεχόμενα άτομα, με το ποσοστό αύξησης να ανέρχεται 
στο 16,5%.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε πως οι υποθέσεις αφορούν 
289 Ελληνοκύπριους και 174 αλλοδαπούς.

Επιπροσθέτως, ο κ. Σεργίδης είπε ότι το 2022 κατασχέθη-
καν 58 φυτά κάνναβης, πέραν των 174 κιλών κάνναβης, πέ-
ραν των 15 κιλών κοκαΐνης και ενός κιλού μεθαμφεταμίνης, 
55 δισκία ecstasy και 14 χαρτάκια LSD.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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11ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 |



«Σπάνιο αγαθό» στη Γερμανία είναι αυτή τη 
στιγμή το φυσικό αέριο, όπως δήλωσε χθες ο 
Υπουργός Οικονομίας, Ρόμπερτ Χάμπεκ, κη-
ρύσσοντας το επίπεδο συναγερμού στο σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια παροχής 
φυσικού αερίου.

Ο κ. Χάμπεκ διαβεβαίωσε πάντως ότι η πα-
ροχή φυσικού αερίου στη χώρα παραμένει 
εγγυημένη, «αλλά δεν επιτρέπεται να υπάρχει 
μία ψευδής εντύπωση ασφάλειας», τόνισε και 
ανέφερε ότι η αναγκαία ποσότητα μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο εφόσον δεν αποθηκευτεί για 
γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες. «Πρέπει να μει-
ώσουμε την κατανάλωση φυσικού αερίου τώρα 
το καλοκαίρι. Αυτό είναι σημαντικό ενόψει του 
χειμώνα. Έχει σημασία να ρυθμίσουμε τώρα 

τη θέρμανση και να την προσαρμόσουμε πριν 
έρθει ο χειμώνας», δήλωσε ο υπουργός και ση-
μείωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προετοιμαστεί 
για όλα τα σενάρια, με εναλλακτικές διαδρομές 
και νέα νομοθεσία.

Ο Υπουργός Οικονομίας εξήγησε ακόμη 

ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται σε εσωτερικό 
ζήτημα της αγοράς ενέργειας της Γερμανίας, 
αλλά αποκλειστικά στη Ρωσία, ενώ αναφέρθη-
κε στη λανθασμένη υπερβολική εξάρτηση από 
τη ρωσική ενέργεια και στην έλλειψη έτοιμων 
εναλλακτικών στον τομέα των εναλλακτικών 
πηγών ενέργειας. «Αυτό τώρα μας εκδικείται. 
Είναι οι αποτυχίες της τελευταίας δεκαετίας 
που μας έφεραν σε αυτή τη δυσκολία», είπε χα-
ρακτηριστικά. Η ενεργοποίηση του β’ επιπέδου 
συναγερμού αποτελεί τη βάση για τη λήψη πε-
ραιτέρω μέτρων, διευκρίνισε ο Ρόμπερτ Χάμπεκ 
και αναφέρθηκε ενδεικτικά στη λειτουργία ερ-
γοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
με άνθρακα, προκειμένου να εξοικονομηθεί 
φυσικό αέριο.

Για δεύτερη μέρα χθες οι εργαζόμενοι στους 
βρετανικούς σιδηροδρόμους συνέχισαν την 
απεργία τους μετά τις άκαρπες διαπραγματεύ-
σεις για μισθολογικές αυξήσεις ανάλογες με τον 
πληθωρισμό, που φθάνει σε επίπεδα-ρεκόρ στη 
χώρα και μπορεί να ξεπεράσει το 11% στα τέλη 
του έτους. Απέναντι σε αυτή την ιστορική κινη-
τοποίηση, η κυβέρνηση ανακοίνωσε αργότερα 
χθες την πρόθεσή της να τροποποιήσει το νόμο 
που επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν προσωρινοί 
εργαζόμενοι για να αντικαταστήσουν τους απερ-
γούς και να μειωθεί ο αντίκτυπος των απεργιών.

Οι ρυθμίσεις αυτές, που πρέπει να έχουν 
την έγκριση του Κοινοβουλίου, αναμένεται να 
τεθούν σε ισχύ τις επόμενες εβδομάδες και θα 
εφαρμοστούν στη Αγγλία, τη Σκοτία και την 

Ουαλία. Για τον Υπουργό Μεταφορών, Γκραντ 
Σαπς, η μεταρρύθμιση αυτή είναι «ζωτικής ση-
μασίας» και «θα εγγυηθεί ότι κάθε μελλοντική 
απεργία θα προκαλέσει λιγότερη αναταραχή και 
θα επιτρέψει σε ευπροσάρμοστο, ευέλικτο και 
πλήρως καταρτισμένο προσωπικό να συνεχίσει 

να εργάζεται». Το συνδικάτο μεταφορών RMT, 
που προκήρυξε την απεργία, ζητά αυξήσεις μι-
σθών που να συμβαδίζουν με τον πληθωρισμό, 
αλλά κατήγγειλε επίσης την προοπτική «χι-
λιάδων απολύσεων» και την υποβάθμιση των 
συνθηκών εργασίας. Εκπρόσωπος της Network 
Rail δήλωσε «απογοητευμένος» από την απο-
τυχία των διαπραγματεύσεων και χαρακτήρισε 
την απεργία «περιττή και πρώιμη».

Το συνδικάτο TSSA δήλωσε από την πλευ-
ρά του χθες ότι τα μέλη του στη Merseyrail, μια 
από τις πολλές ιδιωτικές εταιρείες λειτουργίας 
σιδηροδρόμων, δέχθηκαν προσφορά για αύξη-
ση μισθών κατά 7,1%, γεγονός που ασκεί λίγο 
παραπάνω πίεση στις διαπραγματεύσεις μεταξύ 
RMT και των εργαζομένων.

Απέρριψε την πρόταση  
της γαλλικής προεδρίας  

η Βόρεια Μακεδονία
Η Βόρεια Μακεδονία απέρριψε χθες την πρό-

ταση της γαλλικής προεδρίας της ΕΕ για την 
επίλυση των διαφορών μεταξύ της χώρας αυτής 
και της Βουλγαρίας.

«Η πρόταση, σε αυτή τη μορφή, δεν γίνεται 
αποδεκτή τόσο από εμένα, όσο και από τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας, την κυβέρνηση και τους 
εταίρους του κυβερνητικού συνασπισμού, κα-
θώς και από τους πολίτες της Βόρειας Μακεδο-
νίας. Εάν μέχρι το τέλος της γαλλικής προεδρίας 
υπάρξει κατανόηση για τις θέσεις μας, είμαστε 
έτοιμοι να εμπλακούμε σε διαπραγματεύσεις μέ-
χρι τα τέλη Ιουνίου», δήλωσε ο Πρωθυπουργός 
της Βόρειας Μακεδονίας, Ντιμίταρ Κοβάτσεφκσι, 
μετά τη σύνοδο ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων που 
πραγματοποιήθηκε χθες στις Βρυξέλλες.

Η πρόταση αυτή της γαλλικής προεδρίας είχε 
υποβληθεί την περασμένη εβδομάδα και προέ-
βλεπε η Βουλγαρία να άρει το βέτο που έχει θέσει 
για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύ-
σεων της Βόρειας Μακεδονίας με την ΕΕ, αφού 
πρώτα η Βόρεια Μακεδονία τροποποιήσει το 
Σύνταγμά της, με τη συμπερίληψη σε αυτό της 
βουλγαρικής μειονότητας που ζει στη χώρα.

Η πρόταση της γαλλικής προεδρίας έχει τύχει 
θετικής ανταπόκρισης στη Σόφια, με τον Πρόε-
δρο της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, να κάνει 
λόγο για «βήμα που κινείται προς τη σωστή κα-
τεύθυνση» και για «την πιο δίκαια πρόταση που 

έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα». Παρόμοια θέση 
εξέφρασε νωρίτερα χθες και ο υπό παραίτηση 
Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Κίριλ Πετκόφ.

Με την απόρριψη της πρότασης αυτής της 
γαλλικής προεδρίας της ΕΕ, η Βόρεια Μακεδο-
νία μάλλον απεμπολεί κάθε ελπίδα να ξεκινήσει 
το επόμενο διάστημα ενταξιακές διαπραγματεύ-
σεις με την ΕΕ.

Η Βουλγαρία εδώ και ενάμιση χρόνο παρε-
μποδίζει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγ-
ματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας με την ΕΕ 
λόγω ανοιχτών εθνικών, γλωσσικών και ιστορι-
κών διαφορών μεταξύ των δύο χωρών, γεγονός 
που έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις των 
Σκοπίων και έχει οδηγήσει στην ψύχρανση των 
σχέσεών τους. Η στάση αυτή της Βουλγαρίας συ-
μπαρασύρει και την Αλβανία, καθώς η θέση της 

ΕΕ είναι πως οι υποψηφιότητες των δύο αυτών 
χωρών πρέπει να προχωρήσουν μαζί και δεν 
πρέπει να διαχωριστούν.

Όσον αφορά την ανάγκη ενίσχυσης της δι-
αδικασίας ολοκλήρωσης, κοινοτικός αξιωμα-
τούχος ανέφερε πως θα πρέπει οι εταίροι στα 

Δυτικά Βαλκάνια να δουν συγκεκριμένα κοινω-
νικο-οικονομικά οφέλη κατά τη διάρκεια της δι-
αδικασίας προσχώρησης, θα πρέπει να υπάρξει 
σταδιακή ενσωμάτωση των χωρών αυτών στις 

εργασίες της ΕΕ, καθώς θα εφαρμόζουν το κοι-
νοτικό κεκτημένο σε κάθε τομέα και θα πρέπει 
να ολοκληρωθεί η φιλελευθεροποίηση των θε-
ωρήσεων για την περιοχή.

Σχετικά με την ανάγκη προόδου σε διμερή 
και περιφερειακά ζητήματα, ο αξιωματούχος 

ανέφερε ως παραδείγματα την ομαλοποίηση 
των σχέσεων μεταξύ Κοσόβου και Σερβίας και 
την αξιοποίηση της πολιτικής συμφωνίας μετα-
ξύ των ηγετών των κομμάτων στη Βοσνία/Ερ-
ζεγοβίνη στην οποία κατέληξαν πρόσφατα στις 
Βρυξέλλες, με στόχο την πρόοδο στην πορεία 
για την απόδοση του καθεστώτος υποψήφιας 
χώρας.

Οι ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων και της 
ΕΕ συζήτησαν ακόμα την πρόταση για τη δημι-
ουργία μιας ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας 
«όπου να μπορεί να γίνεται ανταλλαγή απόψε-
ων από συμμετέχοντες σε όλη την ευρωπαϊκή 
ήπειρο ως συμπλήρωμα και όχι ως εναλλακτική 
στη διαδικασία διεύρυνσης», όπως είπε ο αξιω-
ματούχος.

Τα Σκόπια ήταν αρνητικά ως προς την επίλυση των διαφορών  
με τη Βουλγαρία - Κατανόηση ζήτησε ο Πρωθυπουργός Κοβάτσεφσκι

ξένος τύπος Απεργίας συνέχεια στους βρετανικούς σιδηρόδρομους

Σε κατάσταση συναγερμού η Γερμανία για το φυσικό αέριο
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Εκλογικό σωσίβιο  
ο τουρισμός

Η Εφημερίδα των Συντακτών, Ελλάδα

Στόχος η καθαρή νίκη  
του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Αυγή, Ελλάδα

Ρισκάρουν τη ζωή τους  
για να πάρουν μήλα

The New York Times, International Edition
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Καθεστώς ένταξης 
Ουκρανίας: 
Ευγνωμοσύνη Ζελένσκι 
για ετοιμότητα Κύπρου
Την ευγνωμοσύνη του για την ετοιμότητα της Κύπρου 
να στηρίξει την απόδοση καθεστώτος υποψήφιας 
για ένταξη χώρας στην Ουκρανία, εξέφρασε ο 
Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά 
την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το πρωί 
της Πέμπτης με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, λίγες 
ώρες πριν από τη χθεσινοβραδινή συζήτηση στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σε ανάρτησή του στο Twitter, 
ο Πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε πως συζήτησαν 

με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τη συμμετοχή της Κύπρου στη μελλοντική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. 
Ειδικότερα στην ανάρτηση ο Ουκρανός Πρόεδρος σημειώνει πως κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη «εξέφρασα ευγνωμοσύνη για την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να στηρίξει την απόδοση 
στην Ουκρανία του καθεστώτος χώρας υποψήφιας για ένταξη στην ΕΕ» και πως «συζητήσαμε τη συμμετοχή της 
Κύπρου στη μελλοντική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας». Χθες ο κ. Ζελένσκι σε αναρτήσεις του ευχαρίστησε για 
τη στήριξή τους αρκετούς ηγέτες κρατών-μελών με τους οποίους επικοινώνησε ενόψει της χθεσινής συνόδου, 
κάνοντας αναφορές στους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να στηρίξουν τη χώρα.

Βρετανία: Nέο πακέτο 
εμπορικών κυρώσεων 
κατά της Ρωσίας
Νέο πακέτο εμπορικών κυρώσεων σε βάρος 
της Ρωσίας εισήγαγε η Βρετανία χθες Πέμπτη 
23 Ιουνίου, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση 
στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης. Η «Ειδοποίηση 
προς Εξαγωγείς» ανέφερε νέα μέτρα, τα οποία 
περιλαμβάνουν απαγορεύσεις για τις εξαγωγές προς 
τη Ρωσία σε μια σειρά προϊόντων και σε τεχνολογία, 
την εξαγωγή καυσίμων αεροσκαφών, καθώς και 
την εξαγωγή στερλινών ή τραπεζογραμματίων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν 

νέοι περιορισμοί στην παροχή τεχνικής βοήθειας, καθώς και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, κεφαλαίων και 
υπηρεσιών μεσιτείας που σχετίζονται με εισαγωγές σιδήρου και χάλυβα. Στην ανακοίνωση καθορίζεται επιπλέον 
κατάλογος προϊόντων, τα οποία απαγορεύεται να εξαχθούν, όπως προϊόντα και τεχνολογία για επιχειρήσεις 
εσωτερικής καταστολής, προϊόντα και τεχνολογία που σχετίζονται με χημικά και βιολογικά όπλα, προϊόντα και 
τεχνολογία που σχετίζονται με τη ναυτιλία, επιπρόσθετα προϊόντα και τεχνολογία διύλισης, καθώς και επιπλέον 
προϊόντα και τεχνολογία από κλάδους κρίσιμης σημασίας.       Το Λονδίνο έχει επίσης ανακοινώσει την επιβολή 
κυρώσεων σε πάνω από 1.000 πρόσωπα και πάνω από 100 επιχειρήσεις μετά την εισβολή.

Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό του 
σεισμού 6,1 Ρίχτερ, που έπληξε το ανατολικό 
Αφγανιστάν τα ξημερώματα της Τετάρτης, οι 
νεκροί ανέρχονται στους 1.000 τουλάχιστον με 
ακόμη περισσότερους τραυματίες, σύμφωνα με 
δημοσίευμα της Deutsche Welle.

«Επτά ήταν στο ένα δωμάτιο, πέντε σε ένα 
άλλο δωμάτιο, τέσσερις σε άλλο δωμάτιο και 
άλλοι τρεις αλλού. Χάνω τα λόγια μου, η καρδιά 
μου δεν θα το αντέξει άλλο». Αυτά λέει η Μπί-
μπι Χαβά από το κρεβάτι του νοσοκομείου στην 
πόλη Σαράν του Αφγανιστάν. Η ίδια έτυχε να 
επιβιώσει, αλλά έχει χάσει δεκαεννέα συγγενείς 
της στον καταστροφικό σεισμό που χτύπησε 
το Αφγανιστάν τα ξημερώματα της Τετάρτης. 
Εκείνη την ώρα πολλοί Αφγανοί κοιμούνταν 
και δεν πρόλαβαν καν να αντιδράσουν. Ο σει-

σμός είχε μέγεθος 6,1 Ρίχτερ και επίκεντρο πε-
ρίπου 45 χιλιόμετρα από την πόλη Χοστ. Έγινε 
αισθητός σε απόσταση 500 χιλιομέτρων, ακόμη 
και στο Πακιστάν και στην Ινδία. Λίγο αργότερα 
ακολούθησε δεύτερος ισχυρός σεισμός, μεγέ-
θους 5,4 Ρίχτερ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτι-
μήσεις, οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.500, 
πολλοί είναι σε σοβαρή κατάσταση. Χιλιάδες 
άνθρωποι έμειναν άστεγοι, τουλάχιστον 2.000 
σπίτια έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά, υπο-
λογίζει με μία πρώτη εκτίμηση ο συντονιστής 
της ανθρωπιστικής βοήθειας των Ηνωμένων 
Εθνών Ραμίζ Αλακμπάροφ.

Σε μία τόσο φτωχή χώρα τα περισσότερα 
σπίτια είναι κατασκευασμένα από πρόχειρα 
υλικά, ενώ πολλοί άνθρωποι μοιράζονται, από 
ανάγκη, τον ίδιο περιορισμένο χώρο. Η εκπρό-

σωπος της UNICEF στο Αφγανιστάν, Σαμ Μορτ, 
περιγράφει την κατάσταση ως εξής: «Βλέπουμε 
άνδρες να σκάβουν στα ερείπια με γυμνά χέρια, 
αναζητώντας επιζώντες. Τα σπίτια τους κατέρ-
ρευσαν πολύ γρήγορα. Μιλάμε για μία πολύ 
φτωχή περιοχή, όπου τα σπίτια χτίζονται μόνο 
με λάσπη και τούβλα. Επιπλέον, τις τελευταίες 
ημέρες είχαμε πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις στην 
περιοχή. Όλα αυτά προκαλούν κατολισθήσεις 
ακόμη και σε κεντρικούς δρόμους και εμποδί-
ζουν και τη δική μας προσπάθεια να πλησιά-
σουμε στα χωριά που έχουν πληγεί από το σει-
σμό».

Ο σεισμός χτύπησε το Αφγανιστάν σε μια 
στιγμή που η χώρα έχει απομονωθεί διεθνώς 
μετά την ανακατάληψη της εξουσίας από τους 
Ταλιμπάν, τον Αύγουστο του 2021. 

Φόβοι για χιλιάδες θύματα στο Αφγανιστάν

Συνεχείς κατολισθήσεις 
και πολλοί αγνοούμενοι 

- Χιλιάδες σπίτια 
κατέρρευσαν

«Έπεσε» η κυβέρνηση 
Πέτκοφ στη Βουλγαρία

Η κυβέρνηση του Κίριλ Πέτκοφ στη 
Βουλγαρία κατέρρευσε την Τετάρτη το 
βράδυ, αφού υπερψηφίστηκε η πρόταση 
δυσπιστίας που κατατέθηκε στο κοινοβού-
λιο, προκαλώντας πολιτική αναταραχή στη 
χώρα εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία 
και του αυξανόμενου πληθωρισμού.

Η αντιπολίτευση ανέτρεψε την κυβέρ-
νηση (η οποία ανέλαβε την εξουσία πριν 
από έξι μήνες), καθώς την πρόταση μομ-
φής υπερψήφισαν 123 βουλευτές έναντι 
116 που καταψήφισαν σε σύνολο 240. 
Καταλυτικός παράγοντας για την έκβα-

ση αυτή αποτέλεσαν οι 
διαφωνίες για το αν η 
Βουλγαρία θα έπρεπε να 
ξεμπλοκάρει την ένταξη 
της Βόρειας Μακεδονίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο 42χρονος Πέτκοφ, 
ο οποίος είχε δεσμευτεί 
πως θα καταπολεμήσει 

τη διαφθορά, υιοθέτησε μια ξεκάθαρα φι-
λοευρωπαϊκή και φιλονατοϊκή στάση μετά 
την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία, μια ασυνήθιστη προσέγγιση για 
μια χώρα με παραδοσιακά φιλική συμπε-
ριφορά απέναντι στη Μόσχα, υπογραμμίζει 
το πρακτορείο Reuters. Πολιτικοί αναλυτές 
προβλέπουν ότι η νέα κυβέρνηση θα υιοθε-
τήσει μια «πιο ουδέτερη στάση». 

«Αυτή η ψηφοφορία είναι μόνο ένα μι-
κρό βήμα σε έναν πολύ μακρύ δρόμο», είπε 
ο Πέτκοφ μετά την ολοκλήρωσή της.

Η Βουλγαρία ενδέχεται να οδηγηθεί σε 
νέες εκλογές, τις τέταρτες από τον Απρίλιο 
του 2021, θέτοντας σε κίνδυνο εκατομμύ-
ρια ευρώ από τα ταμεία ανάκαμψης της ΕΕ 
και τα σχέδιά της να υιοθετήσει το ενιαίο 
ευρωπαϊκό νόμισμα το 2024.



ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Στάση εργασίας του κλάδου υπαλλήλων του Τμ. Περιβάλλοντος ΠΑΣΥΔΥ
Σε δίωρη στάση εργασίας κατέρχονται σήμε-

ρα από τις 9:00 μέχρι τις 11:00 π.μ. τα μέλη του 
κλάδου υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλο-
ντος (ΠΑΣΥΔΥ), όπως αποφασίστηκε ομόφωνα 
σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που διεξήχθη στις 
20 Ιουνίου 2022. Σύμφωνα με ανακοίνωση του 
κλάδου, κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας 
θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρί-
ας έξω από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου 
η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 
θα έχει έκτακτη συνεδρία με θέμα «Η συλλογή, 
διαχείριση και χωροθέτηση των σημείων φύλα-
ξης των ανακυκλώσιμων ελαστικών - Ζητήμα-
τα και κίνδυνοι για την ασφάλεια και υγεία».

«Η απόφαση λήψης μέτρων αποτελεί μονό-
δρομο», αναφέρεται. Το προσωπικό, σημειώνε-
ται, «καλείται να εργαστεί και να αντεπεξέλθει 
σε ένα δυσανάλογο και συνεχώς αυξανόμενο 
φόρτο εργασίας, είναι σήμερα τραγικά υποστε-

λεχωμένο σε σχέση με τον αριθμό και το εύρος 
των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί».

Επίσης, προστίθεται, «τα τελευταία σχεδόν 
20 χρόνια έχουν εκπονηθεί σειρά μελετών εκ 
μέρους του κράτους αλλά και από την ίδια την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακριβώς για τη στελέχω-
ση και λειτουργία του Τμήματος Περιβάλλοντος 
και ειδικότερα όσον αφορά τα θέματα των ελέγ-
χων». «Καμία υλοποίηση αυτών των διαχρονι-
κών εισηγήσεων και προτάσεων μέχρι σήμερα», 
σημειώνεται.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των 
υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος, 
«υπάρχει συνεχής αγωνία και σοβαρός προ-
βληματισμός του προσωπικού σε σχέση με τη 
συνεχή κριτική που δέχεται το Τμήμα Περιβάλ-
λοντος για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών 
νομοθεσιών». Τρανό παράδειγμα, αναφέρεται 
καταληκτικά, «η πυρκαγιά της 11ης Ιουνίου 
2022, περίπτωση κατά την οποία το προσωπι-
κό του Τμήματος Περιβάλλοντος έχει βρεθεί στο 
στόχαστρο βεβιασμένων επικρίσεων και χωρίς 
προηγουμένως να υπάρχει αντίληψη των δε-
δομένων».

Εκδήλωση διαμαρτυρίας με πρωτοβουλία 
της κοινότητας Ίνειας και τη συμμετοχή των 
υπόλοιπων κοινοτήτων και δήμων του Ακάμα, 
καθώς και των ιδιοκτητών γης Ακάμα και της 
νεολαίας Πόλης Χρυσοχούς, διοργανώνεται 
το Σάββατο στην Κεντρική Πλατεία Κέννεντυ 
στην Πάφο.

Η απόφαση για την εκδήλωση διαμαρτυρί-
ας λήφθηκε σε έκτακτη σύσκεψη που έγινε την 
Τετάρτη στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ίνειας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κ.Σ. Ίνειας, 
Γιάγκο Τσίβικο, και άλλους παράγοντες της 
περιοχής, «στη σύσκεψη συζητήθηκε το πρό-
βλημα που προκύπτει από τη συνεχιζόμενη 
προσπάθεια των Οικολόγων και ορισμένων 
κομμάτων για παραπληροφόρηση και διαστρέ-
βλωση για τις πρόνοιες του υπό εκπόνηση Το-
πικού Σχεδίου για τις κοινότητες του Ακάμα».

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η πρωτοβουλία 
στόχο έχει την ανατροπή της φθίνουσας πορεί-

ας που ακολουθούν οι κοινότητες της περιοχής 
εδώ και δεκαετίες και τη διεκδίκηση των δικαι-
ωμάτων των κατοίκων και ιδιοκτητών γης ως 
ισότιμων πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας.

Στην εκδήλωση θα διαβαστεί γραπτό ψή-
φισμα/υπόμνημα υπογεγραμμένο από 2.500 
και πλέον επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες γης με 
τις θέσεις τους όσον αφορά το Τοπικό Σχέδιο 
Ακάμα και επίσης τη νομική γνωμάτευση από 

έγκυρο νομικό γραφείο για τα συνταγματικά 
τους δικαιώματα.

Στο μεταξύ, άλλη εκδήλωση διαμαρτυρίας 
για τον Ακάμα διοργανώνουν οργανωμένα σύ-
νολα και ενεργοί πολίτες το πρωί του Σαββάτου 
25 Ιουνίου στις 11:00 έξω από το Δημαρχείο 
Πάφου. Την εκδήλωση των οργανωμένων συ-
νόλων έξω από το Δημαρχείο της Πάφου στη-
ρίζουν στελέχη και αντιπροσωπεία του Κινήμα-
τος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Εκδήλωση και αντιεκδήλωση για τον Ακάμα αύριο στην Πάφο

Μονόδρομος η επένδυση στα ποιοτικά προϊόντα
Έχει γίνει πλέον συνείδηση σε όλους 

μας ότι αποτελεί μονόδρομος η επένδυση 
στην παραγωγή ποιοτικών αμπελοοινικών 
προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
ανέφερε την Τετάρτη ο Υπουργός Γεωργίας 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε 
χαιρετισμό του στα εγκαίνια του νέου οινο-
ποιείου της ΛΟΕΛ, στη Λεμεσό.

Στο χαιρετισμό του ο Κώστας Καδής είπε 
ότι υποδομές όπως αυτή που εγκαινιάζεται 
συνδράμουν στη «στροφή στην ποιότητα, 
την πολιτική που αποτελεί πλέον τον ακρο-
γωνιαίο λίθο των σχεδιασμών του υπουρ-
γείου μας».

«Έχει γίνει πλέον συνείδηση σε όλους 
μας ότι αποτελεί μονόδρομο η επένδυση 
στην παραγωγή ποιοτικών αμπελοοινικών 
προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
προϊόντων που είναι προσεγμένα από το 
επίπεδο του αμπελώνα μέχρι και το επίπε-

δο της οινοποίησης και της εμπορίας», συ-
μπλήρωσε.

Γι’ αυτό, συνέχισε, μέσω του Εθνικού 
Προγράμματος Στήριξης του Αμπελοοινικού 
Τομέα παρέχονται, μέσω του υπουργείου, 
4,6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τη χρη-
ματοδότηση μέτρων αναδιάρθρωσης των 
αμπελώνων, προώθησης οίνων στο εξωτε-
ρικό, ασφάλειας συγκομιδής, καινοτομίας 
και χρηματοδοτήσεων επενδύσεων στον 
οινοποιητικό τομέα, μέσα από τις οποίες 
στηρίχθηκε και το νέο οινοποιείο της ΛΟΕΛ.

Ο Κ. Καδής υπέδειξε ότι τα τελευταία τρία 
σχεδόν χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για την 
αμπελουργία και την οινοποιεία, λόγω των 
επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, 
ωστόσο υπογράμμισε πως «με στοχευμένες 
παρεμβάσεις και σημαντική οικονομική 
συνδρομή, εκ μέρους του κράτους, πετύχα-
με την απορρόφηση ολόκληρης της ντόπιας 

παραγωγής οινοποιήσιμων σταφυλιών, ενώ 
παράλληλα έγινε κατορθωτό να αντέξει η 
οινοποιητική βιομηχανία και να βγει από 
αυτή τη δοκιμασία με όσο το δυνατόν λιγό-
τερες απώλειες».

Αυτό, συνέχισε,  δεν θα ήταν εφικτό αν 
δεν υπήρχε μια ειλικρινής σχέση μεταξύ του 
Υπουργείου Γεωργίας, των αμπελουργών 
αλλά και των οινοποιών, ενώ συνεχάρη τη 
ΛΟΕΛ, «διότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία 
ήταν σταθερά πρόθυμη να συνδράμει την 
προσπάθειά μας, απορροφώντας μεγάλες 
ποσότητες σταφυλιών».

Συγχαίροντας, τέλος, την εταιρεία για την 
ολοκλήρωση του νέου οινοποιείου της, ο 
Υπουργός Γεωργίας ευχήθηκε «καλές δου-
λειές και πολλές και μεγάλες επιτυχίες μέσα 
από την πλήρη αξιοποίηση της σύγχρονης 
αυτής υποδομής αλλά και την αληθινή συ-
νεργασία με τον Κύπριο αμπελουργό».

Διαμαρτυρία έξω από  
τη Βουλή για την 

υποστελέχωση του τμήματος

Υπερσύγχρονο 
οινοποιείο  
της ΛΟΕΛ

Εγκαινιάστηκε την Τετάρτη το 
νέο υπερσύγχρονο οινοποιείο 

της ΛΟΕΛ με καινοτόμο 
εξοπλισμό, με ταυτόχρονη 

δυνατότητα οινοποίησης 
μεγάλων ποσοτήτων αλλά και 

μικροοινοποίησης. Η ΛΟΕΛ 
εισέρχεται δυναμικά στην 

επόμενη δεκαετία με στόχο 
να καταστεί μεγάλος και 

αξιόπιστος πρωταγωνιστής 
στον τομέα της παραγωγής 

ποιοτικού κρασιού και να 
συνεχίσει να πρωταγωνιστεί 

στην παραγωγή ζιβανίας, 
κουμανδαρίας και άλλων 

ποτών.

Yπ. Γεωργίας: Υποδομές όπως αυτή συνδράμουν στη «στροφή στην ποιότητα»

Πορευόμαστε  
μαζί τους σε μια  
κοινή πατρίδα

 
Η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ διοργανώνει πολιτι-
κο-καλλιτεχνική εκδήλωση αφιερωμέ-
νη στις θρησκευτικές ομάδες της Κύ-
πρου με θέμα: «Μαρωνίτες, Αρμένιοι 
και Λατίνοι της Κύπρου: Πορευόμαστε 
μαζί τους σε μια κοινή πατρίδα». Τρίτη 
28 Ιουνίου 2022 στο Θέατρο Παλλάς, 
στη Λευκωσία και ώρα 8 μ.μ.

Ομιλητής: Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, 
Στέφανος Στεφάνου.

Χαιρετισμοί: Γιαννάκης Μούσας, 
Βαρτκές Μαχτεσιάν, Αντωνέλλα Μα-
ντοβάνη, αντιπρόσωποι των θρησκευτι-
κών ομάδων των Μαρωνιτών, των Αρ-
μενίων και των Λατίνων αντίστοιχα στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων. Θα ακολου-
θήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη 
συμμετοχή πολιτιστικών σχημάτων και 
από τις τρεις θρησκευτικές ομάδες.

50 χρόνια κομματικής ζωής 
Εκδήλωση βράβευσης των μελών 

του ΑΚΕΛ που συμπληρώνουν πενήντα 
χρόνια κομματικής ζωής θα πραγματο-
ποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 
στο χώρο κάτω από την Πλατεία Ελευ-
θερίας. Ώρα προσέλευσης: 19:00. Ώρα 
έναρξης: 19:30.

Στην εκδήλωση θα απευθύνει ομιλία 
ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στε-
φάνου, ο οποίος θα επιδώσει τα τιμη-
τικά μετάλλια. Η εκδήλωση πραγματο-
ποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
για την 27η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη 
του ΑΚΕΛ Λευκωσίας - Κερύνειας.

Προσφορές για το μπουφέ  
της Ομόνοιας Βορείου Πόλου 

Ο Αθλητικός Σύλλογος Ομόνοιας Βο-
ρείου Πόλου δέχεται προσφορές για τη 
διαχείριση του μπουφέ του σωματείου 
μέχρι τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022. Το 
σωματείο δεν είναι υπόχρεο να δεχτεί 
την πιο χαμηλή προσφορά.

Εκδρομή Ομόνοιας Βορείου 
Πόλου στον Κύκκο  

Το σωματείο Ομόνοιας Βορείου Πό-
λου διοργανώνει εκδρομή - προσκύ-
νημα στην Παναγία του Κύκκου την 
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022. Για κρατήσεις 
και πληροφορίες: τηλ. 99422408. Δι-
καίωμα συμμετοχής: €20 για λεωφο-
ρείο και γεύμα.
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 
25 του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Δι-
ακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νό-
μου Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να 
πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στα 
ακίνητα που αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 
4/Π/1620/2022 
Πωλητής:
CCSRE REAL ESTATE COMPANY 
LIMITED 
Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096 Τρυπιώ-
της, Δήμος Λευκωσίας, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Αγοραστής:
ΚΟΣΣΙΦΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΙΟΣ
Βασιλέως Γεωργίου 8, 6030 Άγιος Νι-
κόλαος, Δήμος Λάρνακας, ΛΑΡΝΑΚΑ
Ακίνητο:  
Αρ. Εγγραφής: 0/5261
Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλιμ.: 0/2-
255-355/ 6/ 274/ 7 
Είδος Ακινήτου: ΧΩΡΑΦΙ
Υποϊδιοκτησίες: Υπάρχουν κτίρια που 
δεν αναφέρονται στην εγγραφή (4/
ΕΣ/749/2011)
Εμβαδόν τ.μ.: 20.878
Γεωγραφική Περιοχή: Λάρνακα, ΠΕ-
ΡΙΒΟΛΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Τοποθεσία: Πύργος
Μεταβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1789/20586
Ποσό Πώλησης: €355.000,00

Σημείωση: Τα ακίνητα ενδέχεται να 
υπόκεινται σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν συ-
μπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΌΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗ 

2/2006 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 

4.7 ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 2/2006

Σύμφωνα με την Παράγραφο 4.7 της 
Εντολής 2/2006 του Υπουργού Εσωτε-
ρικών, με την παρούσα γνωστοποιείται 
ότι η SUNREA ENERGY 2 LTD προτί-
θεται να υποβάλει αίτηση στον Επαρχι-
ακό Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας 
και Οικήσεως Αμμοχώστου για τη χορή-
γηση Πολεοδομικής Άδειας για την κα-
τασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού 
πάρκου συνολικής δυναμικότητας μέχρι 
2,5MW (722KW, 863KW και 920KW).
Η αίτηση αφορά τα τεμάχια 108 και 109
Φ/Σχ. 41/02 
Επαρχία - Λάρνακας
Περιοχή - Πύλα
Τοποθεσία - Καυκαρόβουνος
Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνα-
τόν να ληφθούν από τα Γραφεία της Πο-
λεοδομικής Αρχής κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Έγγραφες παραστά-
σεις είναι δυνατόν να υποβληθούν στην 
Πολεοδομική Αρχή μέσα σε διάστημα 
21 εργάσιμων ημερών από την ημερο-
μηνία δημοσίευσης της παρούσας γνω-
στοποίησης. 
ΗΣΗ SUNREA ENERGY 2 LTD

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ειδοποιούνται όλοι οι ενδιαφερόμε-
νοι ότι εγώ η εταιρεία 3 GREGORIOU 
LTD με Αρ. Εγγρ. Ετ. ΗΕ28791 από ΑΡ-
ΤΑΣ 5, 4150 Κ. Πολεμίδια προτίθεμαι 
να υποβάλω αίτηση προς την Αρχή 
Αδειών για χορήγηση άδειας Μεταφο-
ρέα «Γ» για ένα φορτηγό όχημα τύπου 
ενιαίο, ειδικά διασκευασμένο με γερα-
νό, μεικτού βάρους/μεικτού συρόμενου 
βάρους 32 τόνων για εξυπηρέτηση των 
αναγκών της επιχείρησής μου ως προς 
τα κατασκευαστικά μου συμβόλαια.
Το όχημα θα το χρησιμοποιώ για να με-
ταφέρω από Άρτας 5 4150, Κ. Πολε-
μίδια προς τα διάφορα εργοτάξια πε-
λατών μας, κρύα άσφαλτο, πλάκες 
πεζοδρομίων, λίννιες πεζοδρομίων, διά-
φορα μηχανήματα τύπου roller, γεννή-
τρια, κουγκρομηχανή κ.τ.λ.
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.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΡΑΝΟΥ

Κατά την περίοδο 26 Νοεμβρί-
ου 2021 μέχρι 26 Μαΐου 2022, 
ο παγκύπριος έρανος υπ’ αρ. 
Ν.Π. 78/2021, υπέρ της ανα-
στηλώσεως του Ιερού Πα-
ντοκρατορικού κελλιού «Άξι-
ον εστίν» του Αγίου Όρους 
είχε έσοδα €40.700,00, έξοδα 
€4.880,00 και έξοδα διοίκησης 
€610,00, με καθαρό ποσό ερά-
νου €35.210,00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ronald 
McDonald House Charities® Κύ-
πρου (Αρ. Μητρώου 349) ανακοι-
νώνει ότι από τον έρανο με αριθ-
μό Ν.Π. 68/2021 που διεξήχθη την 
περίοδο 26.11.2021 -26.05.2022 
στα εστιατόρια McDonalds, ει-
σπράχθηκε το συνολικό ποσό των 
€44.325,00 (σαράντα τέσσερις χι-
λιάδες, τριακόσια είκοσι πέντε 
ευρώ μόνο).
Πρόεδρος και μέλη ΔΣ
Ronald McDonald House 
Charities® Kύπρου

ΕΡΑΝΟΣ
Ο Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων 
Καρδιοπαθών Παιδιών διοργάνω-
σε από την 26η Νοεμβρίου 2021 
μέχρι την 26η Μαΐου 2022 παγκύ-
πριο έρανο σύμφωνα με τις πρό-
νοιες του Περί Διενέργειας Εράνου 
Νόμου αρ. Ν.Π. 42/2021. Ο έρανος 
πραγματοποιήθηκε υπέρ του Συν-
δέσμου Γονέων και Φίλων Καρδιο-
παθών Παιδιών.
Τα έσοδα του εράνου ανήλθαν στο 
ποσό των €21.918,00 και τα έξοδα 
στο ποσό €430,00.

ΔΗΛΩΣΗ – 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομέ-
νων ότι η MALIK DEEBA από Ευγε-
νίου Βουλγάρεως 101, 4153, Κάτω 
Πολεμίδια, Λεμεσός, Κύπρος, υπέβα-
λε στον Υπουργό Εσωτερικών αίτη-
ση (Τύπος Μ127) για πολιτογράφη-
σή της ως Κύπρια πολίτης. Όποιος 
γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για τον 
οποίο δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί η 
αιτούμενη πολιτογράφηση, καλείται 
να αποστείλει στον Υπουργό Εσωτερι-
κών στη Λευκωσία γραπτή και υπο-
γεγραμμένη έκθεση των γεγονότων. 

ΔΗΛΩΣΗ – 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων 
ότι ο THENNAKOON ARACHCHIGE 
SUPUN PRIAYADARSHANA 
THENNAKOON από την οδό 12 
EVRIPIDOU STR., FLAT 001, 1011, 
NICOSIA, υπέβαλε στον Υπουργό Εσω-
τερικών αίτηση (Τύπος Μ.127) για πο-
λιτογράφησή του ως Κύπριος πολίτης. 
Όποιος γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο 
για τον οποίο δεν έπρεπε να χορηγηθεί 
η αιτούμενη πολιτογράφηση, καλείται 
να αποστείλει στον Υπουργό Εσωτερι-
κών στη Λευκωσία, γραπτή και υπογε-
γραμμένη έκθεση των γεγονότων.

ΔΗΛΩΣΗ – 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφε-
ρομένων ότι ο BAICEANU SILVIU 
BOGDAN από την οδό 4 MALAKASI, 
POL. PELEKANOS 7, FLAT 301, 1082, 
NICOSIA, υπέβαλε στον Υπουργό Εσω-
τερικών αίτηση (Τύπος Μ.127) για πο-
λιτογράφησή του ως Κύπριος πολίτης. 
Όποιος γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο 
για τον οποίο δεν έπρεπε να χορηγηθεί 
η αιτούμενη πολιτογράφηση, καλείται 
να αποστείλει στον Υπουργό Εσωτερι-
κών στη Λευκωσία, γραπτή και υπογε-
γραμμένη έκθεση των γεγονότων. 

ΔΗΛΩΣΗ – 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφε-
ρομένων ότι ο MAMTA RANI από 
την οδό 24, IFAISTOU STR., 7600, 
ATHIENOU LARNACA, υπέβαλε στον 
Υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος 
Μ.127) για πολιτογράφησή του ως 
Κύπριος πολίτης. Όποιος γνωρίζει 
οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο δεν 
έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη πο-
λιτογράφηση, καλείται να αποστείλει 
στον Υπουργό Εσωτερικών στη Λευ-
κωσία, γραπτή και υπογεγραμμένη 
έκθεση των γεγονότων.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Πωλείται οικιστικό  

τεμάχιο σε καταπληκτική 
περιοχή  

(Grammar School)  
και βιοτεχνικό  

τεμάχιο στη Λακατάμια. 

Τηλ. 99599598, 
99609646

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ  
ΜΗΚΟΥΣ 25 ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αριθμός Διαγωνισμού: 15/2022

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, διά του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), του 
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ζητά την υποβολή προσφορών για προμή-
θεια ενός (1) αντιρρυπαντικού σκάφους μήκους 25 περίπου μέτρων. 
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Δημοσίων Συμ-
βάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (e-Procurement), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 22 Ιουλίου 
2022 και ώρα 10:00 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Προσφορών σε ηλεκτρονική μορφή από το Ηλε-
κτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (https://www.eprocurement.gov.cy/
ceproc/home.do). 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον κ. Μαρίνο Ιωάννου (συ-
ντονιστή της σύμβασης), στο τηλέφωνο 25 827280.

Ενημέρωση για την υλοποίηση 
Έργου στον Πύργο Λεμεσού

Στα πλαίσια αξιολόγησης προτεινόμενου Έργου οικιστικής ανάπτυξης, που αφο-
ρά το τεμάχιο με αριθμό 394 (Φ./Σχ. 54/47), το οποίο εμπίπτει στον Πύργο Λεμε-
σού, έχει ετοιμαστεί σχετική προκαταρκτική Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον. Η μελέτη εκπονήθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί της Εκτί-
μησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμων του 2018 
(Ν. 127(I)/2018) και 2021 (Ν. 23(I)/2021), στα πλαίσια των οποίων εκτελείται δη-
μόσια διαβούλευση (Εδάφιο 7 του Άρθρο 26 του πιο πάνω Νόμου).
Το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία αμιγώς οικιστικής πολυώ-
ροφης ανάπτυξης, που θα αποτελείται από 7 οικιστικούς ορόφους (13 οικιστικές 
μονάδες), 2 ορόφους με χώρους ευεξίας, κήπο οροφής και ένα υπόγειο επίπεδο.
Η προκαταρκτική ΜΕΕΠ βρίσκεται αναρτημένη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα 
www.alaplanning.com, όπως και στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Πύρ-
γου Λεμεσού, στη διεύθυνση Γρηγόρη Αυξεντίου 29, Τ.Κ.: 4529.
Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει, σε διάστημα 15 ημερών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής, σχόλια και απόψεις αναφο-
ρικά με το περιεχόμενο της Μελέτης ή τις επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει 
το Έργο, στο χώρο που αναφέρεται πιο πάνω ή/και στην ακόλουθη ηλεκτρονική 
διεύθυνση: info@alaplanning.com

Nicos Christou Developments LTD

ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑ ΕΥΧΗ
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για παιδιά με καρκίνο και συναφείς πα-
θήσεις «Ένα Όνειρο Μια Ευχή» πραγματοποίησε την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση στις 22 Ιουνίου 2022, κατά την οποία εγκρίθηκε ο απο-
λογισμός του Διοικητικού του Συμβουλίου και η Ταμειακή Έκθεση. 
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την 
επόμενη τριετία, το οποίο καταρτίστηκε σε Σώμα ως ακολούθως:
1. Πρόεδρος - Γιώργος Πενηνταέξ
2. Αντιπρόεδρος - Νίκος Νικολάου
3. Γενικός Γραμματέας - Μαρία Χατζηλαζάρου
4. Οργανωτικός Γραμματέας - Μάριος Χρίστου
5. Ταμίας - Νεόφυτος Λεβέντης
6. Βοηθός Ταμίας - Μιλτιάδης Σελίπας
7. Μέλος - Μαρία Χατζηαυξέντη
8. Μέλος - Χρίστος Παναγίδης 
9. Μέλος - Μαρία Χριστοφίδου
10. Μέλος - Αντωνία Χρυσάνθου
11 Μέλος- Λίζα Δημητρίου

ΔΗΛΩΣΗ – 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομέ-
νων ότι ο MALIK MOHAMMAD AMIN 
από Ευγενίου Βουλγάρεως 101, 4153, 
Κάτω Πολεμίδια, Λεμεσός, Κύπρος 
υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτερικών 
αίτηση (Τύπος Μ127) για πολιτογρά-
φησή του ως Κύπριος πολίτης. Όποιος 
γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για τον 
οποίο δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί η 
αιτούμενη πολιτογράφηση, καλείται 
να αποστείλει στον Υπουργό Εσωτερι-
κών στη Λευκωσία γραπτή και υπογε-
γραμμένη έκθεση των γεγονότων. 

ΔΗΛΩΣΗ – 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομέ-
νων ότι ο Valeriy Yatsenko από την 
οδό Δημήτρη Μαυρογένη αρ. 11, Γε-
ροσκήπου, Πάφος έχει την πρόθεση να 
υποβάλει στον Υπουργό Εσωτερικών 
αίτηση (Τύπος Μ127) για πολιτογρά-
φησή του ως Κύπριος πολίτης. Όποιος 
γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για τον 
οποίο δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί η 
αιτούμενη πολιτογράφηση, καλείται 
να αποστείλει στον Υπουργό Εσωτερι-
κών στη Λευκωσία γραπτή και υπογε-
γραμμένη έκθεση των γεγονότων. 

ΔΗΛΩΣΗ – 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομέ-
νων ότι η NGUYEN THI HUYEN από 
την οδό ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, 
Τ.Τ. 1606 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ, υπέ-
βαλε στον Υπουργό Εσωτερικών αίτη-
ση (Τύπος Μ.127) για πολιτογράφησή 
της ως Κύπρια πολίτης. Όποιος γνωρί-
ζει οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο 
δεν έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμε-
νη πολιτογράφηση, καλείται να απο-
στείλει στον Υπουργό Εσωτερικών στη 
Λευκωσία γραπτή και υπογεγραμμένη 
έκθεση των γεγονότων. 

ΔΗΛΩΣΗ – 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομέ-
νων ότι η Natalia Giatsenko από την 
οδό Δημήτρη Μαυρογένη αρ. 11, Γε-
ροσκήπου, Πάφος έχει την πρόθεση να 
υποβάλει στον Υπουργό Εσωτερικών 
αίτηση (Τύπος Μ127) για πολιτογρά-
φησή της ως Κύπρια πολίτης. Όποιος 
γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για τον 
οποίο δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί η 
αιτούμενη πολιτογράφηση, καλείται 
να αποστείλει στον Υπουργό Εσωτερι-
κών στη Λευκωσία γραπτή και υπογε-
γραμμένη έκθεση των γεγονότων. 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΕΜΕΣΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 
25 του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
Νόμου Κεφ. 224, ότι συμφωνήθη-
κε να πωληθεί το μερίδιο ή συμφέ-
ρον στα ακίνητα που αναφέρονται 
πιο κάτω.
Δήλωση μεταβίβασης: 
5/Π/2588/2022 
Πωλητής: CCSRE REAL ESTATE 
COMPANY LIMITED, Γρηγόρη Αυ-
ξεντίου 8, 1096, Τρυπιώτης, Δήμος 
Λευκωσίας, Λευκωσία
Αγοραστής: Καλλούσια Τροοδία, Αγί-
ου Σίλα 38, 4184, Δήμος Ύψωνα, Λε-
μεσός
Ακίνητο: 
Αρ. Εγγραφής: 0/3516
Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 
47/08/0/674/5 
Είδος ακινήτου: Χωράφι
Εμβαδόν τ.μ.: 1.673
Γεωγραφική περιοχή: Λεμεσός, Κάτω 
Μύλος
Τοποθεσία: Χωνί
Μεταβίβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/4
Ποσό Πώλησης: €600,00
Σημ. Τα ακίνητα ενδέχεται να υπόκει-
νται σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν συμπερι-
λαμβάνεται στο ποσό πώλησης. 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 
25 του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Δια-
κατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου 
Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωλη-
θεί το μερίδιο ή συμφέρον στα ακίνητα 
που αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 4/Π/1621/2022 
Πωλητής:
CCSRE REAL ESTATE COMPANY 
LIMITED 
Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096 Τρυπιώτης, 
Δήμος Λευκωσίας, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Αγοραστής:
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σταύρου Παπακυριακού 16, 7510 Ξυ-
λοτύμβου, ΛΑΡΝΑΚΑ
Ακίνητο:  
Αρ. Εγγραφής: 0/6803
Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλιμ.: 0/2-
260-371/ 4/ 284/ 7 
Είδος Ακινήτου: ΧΩΡΑΦΙ
Υποϊδιοκτησίες: Ελιές (23)
Εμβαδόν τ.μ.: 4.046
Γεωγραφική Περιοχή: Λάρνακα, Βορό-
κληνη (Ορόκλινη)
Τοποθεσία: Αλμυρός
Μεταβ. Μερίδιο στο Ακιν.: 1/2
Ποσό Πώλησης: €81.001,00

Σημείωση: Τα ακίνητα ενδέχεται να 
υπόκεινται σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν συ-
μπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ-
θρο 25 του Περί Ακινήτου Ιδιο-
κτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και 
Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 224, ότι συμ-
φωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο ή 
συμφέρον στα ακίνητα που αναφέρο-
νται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 
3/Π/585/2022
Πωλητής:
CCSRE REAL ESTATE COMPANY 
LIMITED, Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096 
Τρυπιώτης, Δήμος Λευκωσίας, ΛΕΥ-
ΚΩΣΙΑ
Αγοραστής: 
Παπακωνσταντίνου Αντώνη Σάββας, 
Σπύρου Κυπριανού 21, 5330, Δήμος 
Αγίας Νάπας, Αμμόχωστος

Ακίνητο: 
Αρ. Εγγραφής: 0/20
Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 0/2-
292-375/7/177/7
Είδος ακινήτου: Χωράφι
Εμβαδόν τ.μ.: 3.794
Γεωγραφική περιοχή: Αμμόχωστος, 
Δήμος Αγίας Νάπας
Τοποθεσία: Κότσινες
Μεταβίβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/2
Ποσό πώλησης: €66.600,00

Σημ.: Τα ακίνητα ενδέχεται να υπόκει-
νται σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν συμπερι-
λαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
(ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ)  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 12(1)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(1) των 
περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Πα-
ρεκκλίσεις) Κανονισμών, με την παρού-
σα γνωστοποιείται ότι η Κατερίνα Κυ-
ριάκου, προτίθεται να υποβάλει αίτηση 
στην Πολεοδομία Πάφου για τη χορή-
γηση πολεοδομικής άδειας κατά πα-
ρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης 
Πολιτικής για την ακόλουθη ανάπτυ-
ξη: Επέκταση γεωργικής αποθήκης και 
ανέγερση εμφιαλωτηρίου νερού.
Η αίτηση αφορά το τεμάχιο με αρ. 216, 
Φ/Σχ. 2-157-344 στην περιοχή του Κοι-
νοτικού Συμβουλίου Αναρίτας.
Η παρέκκλιση για την οποία υποβάλλε-
ται η αίτηση αφορά: Επέκταση γεωργι-
κής αποθήκης και ανέγερση εμφιαλω-
τηρίου νερού.
Περισσότερες πληροφορίες δυνατό να 
ληφθούν από τα Γραφεία της Πολεοδο-
μικής Αρχής κατά τις εργάσιμες ώρες 
και ημέρες.
Έγγραφες παραστάσεις είναι δυνα-
τό να υποβληθούν στην Πολεοδομι-
κή Αρχή μέσα σε διάστημα ενός μηνός 
από τη δημοσίευση της παρούσας ειδο-
ποίησης.

Βραδιά Μίκη Θεοδωράκη - Μάνου Χατζιδάκι 
Ανεπανάληπτη μουσική 

πανδαισία, υπό τον  τίτλο 
«Οδός Ονείρων», η οποία τιμά 
το έργο των «παγκόσμιων  
μουσικοσυνθετών» [όπως χα-
ρακτηρίστηκαν] Μίκη Θεοδω-
ράκη και Μάνου Χατζιδάκι, με 
35 χορωδούς/ χορεύτριες επί 
σκηνής, οργάνωσε το Κοινοτι-
κό Συμβούλιο Περβολιών στο 
Κοινοτικό Θέατρο. Η εκδήλω-
ση εντασσόταν στα πλαίσια 
της Παγκόσμιας Ημέρας Μου-
σικής. Συμμετείχε η Κοινοτική 
Χορωδία Περβολιών υπό τη 
διεύθυνση του δρος Μιχά-
λη Παγώνη. Σολίστ: Πέτρος 

Κουλουμής και Κατερίνα Αν-
δρέου. Κείμενα Χριστόφορος 

Παντελή. Παρουσίαση Νάντια 
Χαραλάμπους.



φαρμακεία
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

• Χριστοδουλίδης Χάρης, Ανδρέα Αβραα-
μίδη 49, πλησίον Αρεταίειου Νοσοκομείου, 
Δασούπολη, Στρόβολος, 22879747

• Βρακάς Δημήτρης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρί-
ου Γ’ 265, έναντι Marks & Spencer Λακατά-
μειας, Λακατάμεια, 22384900

• Ριζάκου Μαρία, Αρμενίας 5Α, αρχή 
Λεωφ. Αρμενίας κοντά στα φώτα Λεωφ. Λε-
μεσού, Στρόβολος, 22333670, 96124102

• Κούτρουλος Θεοχάρης, 28ης Οκτωβρίου 
42Α, δρόμος Παγωτών, Έγκωμη, 22350091, 
22721945

• Λύμπουρας Χαράλαμπος, Λεωφόρος 
Τσερίου 229, κατάστημα κάτω από την Green 
Dot, Στρόβολος, 22524919, 99278255

ΛΕΜΕΣΟΣ
• Ζηνοβίου Σπύρος, Ευγενίου Βουλγάρεως 

4, έναντι πρώην φρουταρίας ΜΑΓΚΟ, Κάτω 
Πολεμίδια, 25715555, 25320324

• Ιερείδης Μιχαλάκης, Νίκου Παττίχη 2 – 
Ρούμπενς, δρόμος Πολεμιδιών, 25336242, 
25334653

• Χρυσάνθου Μαρία, Λεωφόρος Μακαρί-
ου Γ’ 168, έναντι McDonald’ s, 25211458, 
99392728

• Παπαθεοδούλου Ιακωβίνα, Γρίβα Διγενή 
145 Β&Γ, Νεάπολη, έναντι υπεραγοράς Άλφα 
Μέγα, 25250026, 99748468

ΛΑΡΝΑΚΑ
• Σεργίου Ανδρέας, Αρχ. Μακαρίου 9, 

πλησίον Αστυνομικού Σταθμού Λάρνακας, 
24623110, 24530445• Γεωργίου Λευτέρης, 
Λεωφ. Αγίων Αναργύρων 50, πλησίον Τεχνι-
κής Σχολής, 24631390, 99533388

ΠΑΦΟΣ
• Πατατού Νικολέτα, Ανεξαρτησίας 25, 

δρόμος Τεχνικής Σχολής προς Debenhams 
KORIVOS, 26950510, 99578224

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
• Μαυρόγιαννου - Νικολάου Άντρη, Λεωφ. 

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

05:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
06:05-08:55 ΠΡΩΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
Mε τους Αργύρω Γεωργίου Θωμά, Έλπις 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 πολλά 
λόγια.
11:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:55-14:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
14:05-14:55 Ο ΑΣΤΡΑ ΣΤΗ ΣΕΝΤΡΑ

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

στη συχνότητα του Άστρα 92,8

tv ενημέρωση
ΡΙΚ1

06.45 Πρώτη Ενημέρωση 09.30 Όμορ-
φη Μέρα - Κάθε Μέρα 10.55 Σελίδες Ιστορί-
ας 11.00 Από μέρα σε μέρα 14.30 Εμείς κι 
ο Κόσμος μας 15.30 Χρυσές Συνταγές 16.30 
Euromaxx A La Carte 17.00 Bonanza 18.00 
Ειδήσεις και στη Νοηματική 18.20 Στην Άκρη 
του Παράδεισου 19.00 Τα Καλύτερα μας Χρό-
νια 20.00 Ειδήσεις 21.00 The Eighties - Σει-
ρά ντοκιμαντέρ παραγωγής Fremantle, κατάλ-
ληλη για γενική παρακολούθηση. 21.50 FBI 
22.40 Ειδήσεις 22.45 Χάλκινα Χρόνια 23.30 
Σε Προσκυνώ Γλώσσα 00.30 Όμορφη Μέρα 
- Κάθε Μέρα 01.55 Σελίδες Ιστορίας 02.00 
Ειδήσεις 03.00 FBI 04.00 Χρυσές Συνταγές 
05.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 06.00 Στην 
Άκρη του Παράδεισου 06.30 Τα Καλύτερα μας 
Χρόνια

ΡΙΚ2
07.30 Μαγικός Κόσμος 07.50 Ο Μικρός 

Χνουδωτός 08.15 Το θαυμαστό ταξίδι του Νιλς 
Χόλγκερσον 08.40 Γκάρφιλντ 09.25 Αστυνό-
μος Σαΐνης 09.50 Mini Pet Pals 10.05 Ο Σού-
περ Μπαμπάς 10.25 Ο σκανδαλιάρης Τοτός 
10.55 Η Μπο ταξιδεύει 11.20 Τα Στρουμφάκια 
12.20 Λέο Ντα Βίντσι 12.45 H Μία και Εγώ 
13.05 Mini Pet Pals 13.25 Η Μπο ταξιδεύει 
13.50 Αστυνόμος Σαΐνης 14.15 Τα Στρουμ-
φάκια 15.05 Λέο Ντα Βίντσι 15.30 H Μία 
και Εγώ 16.00 Baywatch 17.30 Euromaxx 
on Vacation 18.00 Μαζί/Birlikte 18.45 Κοίτα 
με στα Μάτια 19.00 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Υγρού Στίβου - Κολύμβηση 20.45 Ειδήσεις 
στην Αγγλική 20.55 Ειδήσεις στην Τουρκική 
21.05 Εκείνη και Εκείνοι 22.00 Suburbicon 
- Κοινωνική ταινία με στοιχεία μαύρης κωμω-
δίας παραγωγής 2017, που καυτηριάζει την 
κοινωνική, ηθική και πολιτική αμερικανική 
πραγματικότητα. κατάλληλη για άτομα άνω 
των 15 ετών 23.45 Βonanza 00.30 Εμείς κι ο 
Κόσμος μας 01.30 Ειδήσεις στην Αγγλική και 
Τουρκική 01.45 Από Μέρα σε Μέρα 05.15 
Bonanza 06.05 Baywatch

PLUS
06.00 ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 06.55 ΠΑΙ-

ΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΠ. 25Α + 25Β 07.15 ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΣΕΙΡΑ ΕΠ. 7 Season ΙΙI 07.40 ΕΞΥΠΝΕΣ ΓΕΥ-
ΣΕΙΣ (SMART ΓΕΥΣΕΙΣ) (Ε) 08.30 ΜΑΡΙΑ ΑΓ-
ΓΕΛΕ ΜΟΥ (Ε) 10.00 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 12.00 ΜΕ 
ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ, Season IV 13.10 ΜΕΣΗΜΒΡΙ-
ΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14.30 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 18.10 
ΣΥΝΤΟΜΟ (10’) ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 18.30 
ΑΝΑΔΕΙΞΕ ΤΟ 19.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΟ PLUS 
20.05 ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΕ ΜΟΥ 20.55 ΤΑΞΙΔΙ 
ΓΕΥΣΕΩΝ, Season IV (2021/2022) 1η προ-
βολή 21.50 ΑΟΡΑΤΟΣ ΦΑΚΟΣ 22.00 ΞΕΝΗ 
ΤΑΙΝΙΑ (12) 23.35 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ (12) 01.20 
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ (18) 02.55 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (15) 
03.45 ΑΟΡΑΤΟΣ ΦΑΚΟΣ 04.00 ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΣΕΝΑ (Ε) 04.50 ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ (Ε) 

OMEGA
07.00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 09.00 

BREAKFAST @STAR 12.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΤΩΡΑ 13.30 ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ 15.00 ΑΙΧΜΕΣ 
16.35 ΤΡΙΑ ΜΙΛΙΑ (E) 17.35 SHOPPING 
STAR 18.00 OMEGA NEWS 18.10 SHOPPING 
STAR (συνέχεια) 19.00 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥ-

ΧΗΣ 20.10 OMEGA NEWS 21.15 ΤΡΙΑ ΜΙ-
ΛΙΑ 23.15 CASH OR TRASH 23.45 ΡΙΞΕ ΜΙΑ 
ΖΑΡΙΑ (E) 00.30 ΕΙΚΟΝΕΣ (Ε) 01.30 ΠΟΙΟΣ 
ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ 04.30 SHOPPING STAR 
(E) 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 
V (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 
ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ (Ε) 17.10 ΚΑΤΙ 
ΧΩΡΙΣΜΕΝΑ 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 ΣΥΜΜΑ-
ΧΟΙ - ALLIED (15) 00.20 ΕΚΕΙΝΕΣ ΚΙ ΕΓΩ (Ε) 
01.00 ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ (Ε) (18) 01.50 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ (Ε) 
02.40 ΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΤΗΣ ΕΡΙΕΤΑΣ ΖΑΪΜΗ (Ε) 
(15) 03.30 ΜΗ ΜΟΥ ΛΕΣ ΑΝΤΙΟ (Ε) 04.20 
ΡΟΥΑ ΜΑΤ (Ε) 05.10 ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ (Ε) 
05.40 ΕΡΩΤΑΣ (Ε) 

SIGMA
06.00 Ώρα για Φαγητό (Ε) 06.45 Πρωτο-

σέλιδο με τον Ανδρέα Δημητρόπουλο 09.30 
Ήρθε κι Έδεσε 11.30 Μεσημέρι και Κάτι με τον 
Χρήστο Μιχάλαρο 14.00 Βουράτε Γειτόνοι (Ε) 
14.40 Love It 16.45 Καλό Μεσημεράκι με τον 
Νίκο Μουτσινά 18.00 Γεγονότα σε συντομία 
18.10 Καλό Μεσημεράκι 18.40 Κάτι Ξανα-
ψήνεται (Ε) 20.00 Τομές στα Γεγονότα 21.00 
Pretty Woman 23.00 The Last Stand 00.30 
Γεγονότα Τίτλοι Ειδήσεων 00.40 Καλό Μεση-
μεράκι (Ε) 02.20 Κάτι Ξαναψήνεται (Ε) 04.00 
Love it (Ε) 05.30 The Cooking (Ε) 

AΛΦΑ
06.00 DEAL (Ε) 06.45 ALPHA ΚΑΛΗΜΕ-

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

CAPITAL
07.55 Ο παππούς ο Τάσος μαγειρεύει – Εκ-

πομπή μαγειρικής 08.30 Τηλεαγορά tvmall 
10.00 Juana - Τηλενουβέλα (Ε) 11.00 Τηλε-
αγορά tvmall 11.30 Ελληνική ταινία 13.00 
Top story – με τη Στέφανη Φλωρίδου 15.00 
Τηλεαγορά tvmall 18.00 Τίτλοι ειδήσεων 
18.10 Rubi – Τηλενουβέλα – (Ε) 19.15 Κε-
ντρικό δελτίο ειδήσεων 19.50 Ειδήσεις στη 
νοηματική 20.00 Ο παππούς ο Τάσος μα-
γειρεύει – Εκπομπή μαγειρικής 21.00 Ξένη 
ταινία 23.00 Ξένη ταινία 01.00 Ξένη ταινία 
03.20 Ξένη ταινία 04.55 Top story (Ε)

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παροδικά όμως αυξημένες 
νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές στο εσωτερικό 
και στα ορεινά. Στην ατμόσφαιρα ενδέχεται κατά διαστήματα να παρα-
τηρείται αραιή σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειο-
δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και το απόγευμα στα 
νότια παράλια θα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι 
λίγο ταραγμένη και στα νότια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα 
ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα 
νότια, στα ανατολικά και στα βόρεια παράλια, στους 32 στα δυτικά 
παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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σαν σήμερα

εορτολόγιο

ο καιρός

ΚΕΡΥΝΕΙΑ 34

ΠΑΦΟΣ 32

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 38 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 34

ΛΑΡΝΑΚΑ 34

ΛΕΜΕΣΟΣ 34

1519
Πεθαίνει η Λουκρητία Βοργία, νόθα κόρη του Πάπα 
Αλέξανδρου VΙ, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε 
τους τέσσερις συζύγους της. Υπήρξε προστάτιδα των 
τεχνών την εποχή της Αναγέννησης.

1812
Οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βονα-
πάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία όπου θα ηττηθούν.

1901
Ο Iσπανός ζωγράφος Πάμπλο Πικάσο εκθέτει για 
πρώτη φορά έργα του στο Παρίσι.

1935
Πεθαίνει ο Κάρλος Γκαρντέλ, Λατινοαμερικανός 
τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το ταγκό.

1935
Γεννιέται ο Τέρι Ρίλεϊ, Αμερικανός συνθέτης.

1945
Βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη «Γέφυρα 
του ποταμού Κβάι» στα σύνορα Βιρμανίας – Ταϊλάν-
δης. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων 
και συμμάχων αιχμαλώτων, για λογαριασμό των 
Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο δραματοποιήθη-
κε κινηματογραφικά από τον σκηνοθέτη Ντέβιντ Λιν 
στην ομώνυμη ταινία.

1949
Πεθαίνει ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, Έλληνας αρχαιο-
λόγος και πρωθυπουργός.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΣΗΜΕΡΑ
Γενέσιον Ιωάννου Προδρόμου, Αθανασίου Παρίου, 
Παναγιώτου νεομ.
ΑΥΡΙΟ
Φεβρωνίας οσιομ., Διονυσίου οσίου, Ορεντίου μ., 

tv επιλογές

κληρώσεις
ΠΡΟΤΟ

ΤΖΟΚΕΡ

ΤΥΧΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

5 10 36 39 45 9

1η κατηγορία:  ..................................................... ΤΖΑΚ ΠΟΤ
2η κατηγορία: κανένας τυχερός ....................... €25.000,00
3η κατηγορία: 1 τυχερός ....................................€2.500,00
4η κατηγορία: 27 τυχεροί ......................................€250,00
5η κατηγορία: 279 τυχεροί ..................................... €25,00
6η κατηγορία: 3.682 τυχεροί .....................................€2,00

5+1 αριθμοί:  ......................................................ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5 αριθμοί:  ...........................................................ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
4+1 αριθμοί: 8 τυχεροί.......................................€2.500,00
4 αριθμοί: 173 τυχεροί ........................................... €50,00
3+1 αριθμοί: 473 τυχεροί ....................................... €50,00
3 αριθμοί: 7.409 τυχεροί ...........................................€2,00
2+1 αριθμοί: 7.389 τυχεροί .......................................€2,00
1+1 αριθμοί: 38.479 τυχεροί ....................................€1,50

1837823

ΤΖΟΚΕΡ

ΕΞΤΡΑ 5

SUPER 3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 23-6-2022

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 11178ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
6, 10, 11, 18, 32

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 11179ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
4, 6, 17, 25, 33

49507 (10.00) .................................. 4 ....... 9 .......1
49508 (11.00) .................................. 5 ....... 2 .......1
49509 (12.00) .................................. 7 ....... 8 .......6
49510 (13.00) .................................. 2 ....... 4 .......0
49511 (14.00) .................................. 7 ....... 7 .......3
49512 (16.00) .................................. 9 ....... 4 .......1
49513 (17.00) .................................. 6 ....... 8 .......2
49514 (18.00) .................................. 0 ....... 1 .......9
49515 (20.00) .................................. 5 ....... 9 .......6
49516 (21.00) .................................. 4 ....... 1 .......8

Suburbicon
ΡΙΚ2, 22:00 

Υπόθεση: Το Suburbicon είναι ένα 
προάστιο με χαρούμενες οικογένειες, 
ακριβώς στην καρδιά της Κεντρικής 
Αμερικής. Με τα οικονομικά σπίτια 
τους και το φροντισμένο γρασίδι στους 
κήπους τους, το Suburbicon είναι η 
απάντηση στο αμερικάνικο όνειρο του 
1957. Αν και η οικογένεια Λοντζ είναι 
μία εκ των ακρογωνιαίων λίθων στη 
συγκεκριμένη κοινότητα, η ζωή τους 
ανατρέπεται ξαφνικά όταν μία επίθε-
ση που δέχονται από αγνώστους μέσα 
στο σπίτι τους καταλήγει στον τραγικό 
θάνατο της μητέρας του μικρού Νίκι.



σταυρόλεξο sudoku
ΛΥΣΗ

ζώδια
ΚΡΙΟΣ

Στο προσκήνιο θα έρθουν αρκετά προ-
βλήματα σχετικά με το περιβάλλον της οι-
κογένειάς σου και ο εκνευρισμός θα είναι 
έντονος από την πλευρά όλων.

ΤΑΥΡΟΣ
Αν οργανωθείς καλά και είσαι συνεπής 

στο πρόγραμμά σου, θα καταφέρεις να δώ-
σεις πνοή στα σχέδιά σου και να οδηγηθείς 
στην επιτυχία. Έχε εμπιστοσύνη στον εαυτό 
σου.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Το ενδιαφέρον σου σήμερα θα μονοπω-

λείται από οικεία και αγαπημένα σου πρό-
σωπα, καθώς ζητούν τη βοήθειά σου για τα 
θέματα που αντιμετωπίζουν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η καθημερινότητά σου μέχρι τώρα ήταν 

εξαιρετικά δύσκολη και προβληματική, με 
αποτέλεσμα η διάθεσή σου να πέφτει συνε-
χώς και οι αντοχές σου να μειώνονται.

ΛΕΩΝ
Νέες προοπτικές και δυναμικές εξέλιξης 

θα έρθουν σήμερα στην επιφάνεια, οπότε 
φρόντισε να είσαι σε διαρκή επαγρύπνηση 
και ετοιμότητα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Στη ζωή σου γενικότερα αισθάνεσαι ότι 

έχεις βαλτώσει και ότι δεν έχεις κανένα απο-
λύτως ενδιαφέρον. Μη μένεις όμως απαθής, 
διότι αυτό δεν θα αλλάξει τίποτα.

ΖΥΓΟΣ
Ορισμένες αλήθειες που θα έρθουν σήμερα 

στο φως θα σε αφήσουν με το στόμα ανοιχτό 
ως προς την εμπιστοσύνη που έδειξες σε κά-
ποια άτομα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Οι σημερινές πλανητικές όψεις σε επηρεά-

ζουν θετικά, με αποτέλεσμα η ψυχολογία σου 
να βρίσκεται στα ύψη και η ικανοποίησή σου 
να είναι μεγάλη.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Καλό θα ήταν σήμερα να ρίξεις όλο σου 

το βάρος στην επίλυση φλέγοντων θεμάτων, 
ώστε να μην έχεις έγνοιες και να ασχοληθείς 
με ηρεμία και αυτοσυγκέντρωση με το σχεδι-
ασμό των μελλοντικών σου κινήσεων.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Οι δυσκολίες που έχουν προκύψει απαι-

τούν άμεση ενεργοποίησή, οπότε πάρε πρω-
τοβουλίες και κάνε τις απαραίτητες κινήσεις, 
ώστε να απαλλαγείς από οτιδήποτε αρνητικό.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Οι καταστάσεις που εκτυλίσσονται γύρω 

σου είναι αρκετά περίπλοκες, αλλά καλό θα 
ήταν να μην αφήσεις αυτή τη γενικότερη 
σύγχυση να σε επηρεάσει υπέρ το δέον.

ΙΧΘΥEΣ
Σήμερα καλό θα είναι να είσαι οπλισμένος 

με υπομονή, διότι τα διάφορα προβλήματα 
που θα προκύψουν δεν θα πρέπει να σε απο-
διοργανώσουν και να σε πανικοβάλουν.

Γαριδομακαρονάδα με λευκή σάλτσα

Υλικά:
•500 γρ. λιγκουίνι •αλάτι, πιπέρι •250 γρ. 

γαρίδες, Νο1, καθαρισμένες •2 κ.σ. ελαιόλαδο 
•30 γρ. ούζο •1/3 κρεμμύδι  •1 σκ. σκόρδο •1 
κ.σ. εστραγκόν •100 γρ. κρέμα γάλακτος 35% 
•250 γρ. τυρί κρέμα •100 γρ. νερό •ξύσμα λε-
μονιού, από 1 λεμόνι •1 κ.σ. χυμό λεμονιού

Για το σερβίρισμα:
•πιπέρι •ελαιόλαδο •παρμεζάνα •ρίγανη

Εκτέλεση:
Σε μια κατσαρόλα με νερό που βράζει βά-

ζουμε αλάτι και τα λιγκουίνι. Βράζουμε σύμ-
φωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.

Παράλληλα, τοποθετούμε ένα τηγάνι σε 
δυνατή φωτιά και αφήνουμε να κάψει.

Κόβουμε τις γαρίδες στη μέση, κατά μήκος, 
και προσθέτουμε 1 κ.σ. ελαιόλαδο, αλάτι και 
πιπέρι. Τις βάζουμε στο καυτό τηγάνι και ψή-

νουμε για 1 ½ λεπτό.
Σβήνουμε το τηγάνι με το ούζο και ανακα-

τεύουμε. Αφαιρούμε τις γαρίδες σε ένα μπολ 
και αφήνουμε στην άκρη.

Τοποθετούμε ξανά το τηγάνι με τη σάλτσα 
στη φωτιά.

Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το βάζουμε 
στο τηγάνι. Βάζουμε το σκόρδο, το εστραγκόν 
και ανακατεύουμε.

Προσθέτουμε 1 κ.σ. ελαιόλαδο, την κρέμα 
γάλακτος, το τυρί κρέμα, 1 κουτάλα της σού-
πας νερό από τα ζυμαρικά και ανακατεύουμε.

Σουρώνουμε τα ζυμαρικά και τα βάζουμε 
στο τηγάνι με τη σάλτσα. Προσθέτουμε και τις 
γαρίδες, αφήνουμε να πάρουν μια βράση και 
αφαιρούμε από τη φωτιά.

Προσθέτουμε το ξύσμα και το χυμό από το 
λεμόνι και σερβίρουμε με πιπέρι, ελαιόλαδο, 
παρμεζάνα και ρίγανη.

Στο σταυρόλεξο αυτό οι ορι-
σμοί είναι συγκεντρωμένοι σε 
ομάδες σύμφωνα με τον αριθ-
μό των γραμμάτων των ζητού-
μενων λέξεων. Σε κάθε ομάδα 
οι ορισμοί είναι ανακατεμένοι, 
ενώ οι λέξεις με δύο γράμματα 
δεν έχουν ορισμούς.
13 ΓΡΑΜΜΑΤΑ:
Παρακολουθεί προσεκτικά και 
συγκρατεί κάθε λεπτομέρεια.
11 ΓΡΑΜΜΑΤΑ:
Παρόμοιοι, συναφείς - Άπειρα, 
απέραντα.
10 ΓΡΑΜΜΑΤΑ:
Λευκή φούστα με πτυχές, που 
αποτελεί τμήμα της ελληνικής 
ανδρικής εθνικής φορεσιάς.
9 ΓΡΑΜΜΑΤΑ:
Δεν είναι δυνατόν να το παρα-
βούν.
8 ΓΡΑΜΜΑΤΑ: 
... Φωτήλας: πρόκριτος των Κα-
λαβρύτων, που συμμετείχε στην 
Ελληνική Επανάσταση του 1821.
7 ΓΡΑΜΜΑΤΑ: 
«Τα ... Του Γκιούλιβερ»: μυθιστό-
ρημα φαντασίας του Τζόναθαν 
Σουίφτ - Παράλια κωμόπολη του 
νομού Αιτωλοακαρνανίας - Ένα 
σημείο του ορίζοντα - Νωθρό-
τητα, νωχέλεια - Οι καθημερινές 
δουλειές του σπιτιού.
6 ΓΡΑΜΜΑΤΑ:
... Γεωργούλης: ηθοποιός και 
πολιτικός - Διάφραγμα της μύτης 
- Απόλυτη προσήλωση σε κάτι - 
Σειρές.
5 ΓΡΑΜΜΑΤΑ:
... Τρύφωνος: Κύπριος δημοσιο-
γράφος - Χτύπημα με βέργα - Το 
μήλο της... αιτία τσακωμού - Πο-
λύτιμο μέταλλο - Αξιόλογη θέση 
εργασίας - Ιδρύθηκε μετά τη Με-

ταπολίτευση του 1974 (αρχικά) 
- Καθεμιά από τις διακλαδώσεις 
του κορμού ενός δέντρου - Δέ-
ντρα που ευδοκιμούν κυρίως σε 
υγρούς τόπους.
4 ΓΡΑΜΜΑΤΑ: 
Κοίτη χειμάρρου - Παιχνίδι της 
τράπουλας - Δυσάρεστη έκβαση 
αγώνα - ... Αδαμάκη: ηθοποιός, 
μία από τις «Τρεις Χάριτες» - ... 
σκέτα: χωρίς περιστροφές και 
υπαινιγμούς -  Ιζαμπέλ ...: έπαιξε 
στην ταινία «Σεζάρ και Ροζαλί» - 
Ας είναι - Κομητεία της ανατολι-
κής Αγγλίας - Τα μέλη γαλλικών 
ένοπλων αντιστασιακών ομάδων 
κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο - Οι σιδερένιες μυτε-
ρές άκρες των αρότρων - «... 
Κουράγιο»: έργο του Μπρεχτ - 
Ομόσπονδο γερμανικό κρατίδιο 
- Καλλυντικό για τα μάτια.
3 ΓΡΑΜΜΑΤΑ:
Η περίοδος ανάμεσα στην παι-

δική ηλικία και την ενηλικίωση 
- Υδροβιότοποι με λιμνάζοντα 
νερά - Κόμμα που ίδρυσε ο Κων-
σταντίνος Καραμανλής το 1956 
(αρχικά) - Νήαρ ...: γήπεδο και 
ομάδα της Καισαριανής - Αρχικά 
παλιότερου υπουργείου - Λέξη 
από αρχαία σπαρτιατική φράση. - 
Αστεροσκοπείο στο Χάμιλτον της 
Καλιφόρνια - Απαλή απόχρωση 
(ξεν.).

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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Η σχέση ποίησης - μετάφρασης τονίστηκε στην 
παρουσίαση του βιβλίου “Giorgos Christodoulides: 
Selected Poems (1996-2021)”, η οποία έγινε την 
Τετάρτη στον Πολυχώρο Λόγου και Τέχνης «Ροές», 
στη Λευκωσία, υπό την αιγίδα του εκδοτικού οίκου 
Αρμίδα.

Για το βιβλίο, το οποίο αποτελείται από 100 ποι-
ήματα που αντλήθηκαν από οκτώ ποιητικές συλ-
λογές του Γιώργου Χριστοδουλίδη από το 1996 
έως το 2021 και μεταφράστηκαν στα Αγγλικά από 
τη Δέσποινα Πυρκεττή, μίλησαν ο ποιητής και 
συγγραφέας Στέφανος Στεφανίδης και ο ποιητής 
Gürgenç Korkmazel.

Στην ομιλία του ο Στέφανος Στεφανίδης επεσή-
μανε ότι η μετάφραση αποτελεί πράξη επιτελεστι-
κής παρέμβασης, κατά την οποία «οι μεταφραστές 
παίρνουν στα χέρια τους ένα κείμενο από συγκε-

κριμένο τόπο και χρόνο και το αναπαριστούν σε 
διαφορετικό χρονότοπο». Παραθέτοντας την άπο-
ψη της μεταφράστριας Δέσποινας Πυρκεττή ότι 
η μετάφραση συνιστά «τολμηρή παρέμβαση» και 
«δυναμική διαδικασία», ο κ. Στεφανίδης τόνισε ότι 
η ποίηση του Γιώργου Χριστοδουλίδη προκρίνει 
αποκεντρωτικές έννοιες και χειρονομίες. Ο ποιη-
τής είναι επιφυλακτικός απέναντι στη δυνατότητα 
της ποιητικής γλώσσας να πετύχει αλλαγές, αλλά 
αυτή η αδυναμία αντισταθμίζεται από την προσή-
λωσή του στη γραφή, υπέδειξε.

Οι συγγραφείς αναμοχλεύουν τις διαφορές στο 
παιχνίδι της λογοτεχνικής γλώσσας, και αυτή η δι-
εργασία αναπαράγεται στη μετάφραση, ανέφερε ο 
κ. Στεφανίδης. «Σε αυτή τη διαρκή, απρόβλεπτη κί-
νηση, η μετάφραση όπως και η ποίηση διανοίγουν 
νεοφυείς χώρους, συναρπαστικούς και περιπετειώ-

δεις», κατέληξε.
Από την πλευρά του, ο Gürgenç Korkmazel 

εστίασε στη δύναμη της ποίησης του Γιώργου Χρι-
στοδουλίδη και στους λόγους από τους οποίους εκ-
πορεύεται αυτή η δύναμη. Ως πρώτο λόγο ανέφερε 
τη «σχεδόν ολική έκλειψη ελπίδας», χωρίς αυτό 
να κάνει την ποίησή του «σκοτεινή, ζοφερή και 
απεγνωσμένη». Στη θέση της ελπίδας μπαίνουν η 
ομορφιά και η περιέργεια, οι οποίες «είναι πολύ πιο 
χρήσιμες», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι πίσω από 
αυτή τη ρεαλιστική «ανέλπιδη» πρόσοψη, ο Γιώρ-
γος Χριστοδουλίδης «κρύβει ένα κατεργάρικο παιδί 
που βγάζει τη γλώσσα του στον κόσμο».

Ποιήματα του Γιώργου Χριστοδουλίδη απήγγει-
λαν στα Ελληνικά τα παιδιά του Ορέστης και Κυ-
βέλη Χριστοδουλίδου. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε 
με αποφώνηση από τον ίδιο τον ποιητή.

Η σχέση ποίησης 
- μετάφρασης 

τονίστηκε  
στην παρουσίαση 

του βιβλίου

Giorgos Christodoulides: Selected Poems (1996-2021)

Η έννοια του θανάτου
Ο δεύτερος λόγος στον οποίο οφείλεται η δύναμη της ποίησης του 
Γιώργου Χριστοδουλίδη είναι ο θάνατος, επεσήμανε ο κ. Korkmazel. 
«Χρειαζόμαστε την ποίηση για να μας θυμίζει ότι ο θάνατος 
περιμένει στη γωνία και ότι είμαστε περαστικοί. Χρειαζόμαστε 
ποιητές όπως τον Γιώργο για να μας το θυμίζουν, για να γράφουν 
ποιήματα που μας προετοιμάζουν για το θάνατο».

Σειρά γραμματοσήμων για τα 50 χρόνια 
Pride στη Βρετανία

Το ταχυδρομείο στη Βρετανία κυκλοφόρησε μία σειρά από γραμμα-
τόσημα αφιερωμένα στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και το Μήνα Υπερηφά-
νειας. Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από το πρώτο Pride της 1ης 
Ιουλίου του 1972 και τα Βασιλικά Ταχυδρομεία της χώρας κυκλοφό-
ρησαν 8 γραμματόσημα τιμώντας την ιστορική πορεία που είχε διορ-
γανώσει η Gay Liberation Front. Τα γραμματόσημα είναι δημιουργία 
της καλλιτέχνιδας Sofie Birkin, σε συνεργασία με τη δημοσιογράφο 
και συγγραφέα Amelia Abraham και μετά από τη σύμφωνη γνώμη 
του LGBT & Friends Network. Η Royal Mail εξήγησε ότι τα σετ γραμ-
ματοσήμων αφηγούνται μια ιστορία υπερηφάνειας με την πάροδο του 
χρόνου, από τα πρώτα συνθήματα το 1972, «Ο ομοφυλόφιλος είναι 

όμορφος», μέχρι τη σημαία που χρησιμοποιεί σήμερα η ΛΟΑΤΚΙ+ κοι-
νότητα. Ο David Gold, διευθυντής εξωτερικών υποθέσεων και πολιτι-
κής στη Royal Mail, δήλωσε πως «οι ζωντανές, πολύχρωμες εκδηλώ-
σεις Pride που λαμβάνουν χώρα σε πόλεις σε όλη τη Βρετανία σήμερα 
εντοπίζουν την προέλευσή τους σε έναν μικρό αριθμό ανθρώπων που 
παρέλασαν στο κέντρο του Λονδίνου πριν από μισό αιώνα».

Ο Βαν Τζόουνς τιμήθηκε με το βραβείο 
Νέλσον Μαντέλα

Ο Αμερικανός πολιτικός σχολιαστής, δικηγόρος και συγγραφέας 
Βαν Τζόουνς τιμήθηκε με το βραβείο «Νέλσον Μαντέλα - Καταλύ-
της Αλλαγών» για τις προσπάθειες και την ακτιβιστική του δράση 
στο κίνημα κοινωνικής δικαιοσύνης και για την προώθηση της με-
ταρρύθμισης της ποινικής δικαιοσύνης στις ΗΠΑ. Συνιδρυτής των 
οργανώσεων, The Ella Baker Center for Human Rights, Color of 
Change, Green for All, Dream Corps και REFORM Alliance, ο Βαν 
Τζόουνς έχει σταθεί στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών και των 
πρωτοβουλιών που πιέζουν για ισότητα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται 
για τη μαύρη κοινότητα. Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής 
του βραβείου, στην οποία παρευρέθηκαν ο LL Cool J, ο εγγονός 

του Νέλσον Μαντέλα, Κουέκου Μαντέλα, ο Τζόουνς μίλησε για την 
κληρονομιά του ηγέτη της Νότιας Αφρικής, υπέρμαχου των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων και αποδέκτη του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης. 
Αποδεχόμενος την τιμή και τον επαίνεσε για την αντοχή του και 
την ικανότητά του να βλέπει τα καλύτερα όχι μόνο στους δικούς του 
ανθρώπους, αλλά ακόμη και στους πιο σκληρούς του αντιπάλους.

UNESCO: Καταστρέφεται η πολιτιστική 
κληρονομιά της Ουκρανίας

Περισσότερα από 150 πολιτιστικά μνημεία 
έχουν καταστραφεί εν μέρει ή ολοσχερώς στους 
σχεδόν τέσσερις μήνες που διαρκεί ο πόλεμος στην 
Ουκρανία, ανακοίνωσε χθες η Unesco.

«Σύμφωνα με τους ελέγχους που έχουν κάνει 
οι ειδικοί μας, 152 πολιτιστικά μνημεία έχουν κα-
ταστραφεί εν μέρει ή 
ολοσχερώς εξαιτίας 
των μαχών, ανάμεσά 
τους 70 θρησκευτικοί 
χώροι, 30 ιστορικά 
κτίρια, 18 πολιτιστικά 
κέντρα, 12 μουσεία 
και 7 βιβλιοθήκες», 
επεσήμανε η υπηρε-
σία του ΟΗΕ σε ανα-
κοίνωσή της.

Οι περισσότερες 
καταστροφές έχουν σημειωθεί σε τρεις επαρχίες: 
το Ντονέτσκ, το Χάρκοβο και το Κίεβο, διευκρίνισε.

«Τα επανειλημμένα πλήγματα στα ουκρανι-
κά πολιτιστικά μνημεία πρέπει να σταματήσουν», 
δήλωσε η Οντρέ Αζουλέ, γενική διευθύντρια της 
Unesco. «Η πολιτιστική κληρονομία, υπό όλες 
τις μορφές της, δεν θα πρέπει να γίνεται στόχος», 
πρόσθεσε. Στα μέσα Απριλίου ο Λαζάρ Ελουντού 
Ασόμο, διευθυντής του κέντρου παγκόσμιας πολι-
τιστικής κληρονομιάς της Unesco, είχε δηλώσει ότι 
περίπου 100 πολιτιστικά μνημεία είχαν υποστεί 
ζημιές ή είχαν καταστραφεί, ανάμεσά τους «ιστορι-
κά μνημεία, κάποια από τα οποία χρονολογούνται 
από τον 11ο και τον 12ο αιώνα και άλλα της σοβι-
ετικής εποχής».

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Δίνει και Λοβέρα στον Άρη 
για να αποκτήσει τον Καμαρά ΣΕΛ. 21

Αισιόδοξος ο Νασέρ Αλ-Κελαΐφι 
για την... άνοδο του Μέσι ΣΕΛ. 21

Ο Τζέισον Πάντσον έσυρε 
το χορό των μεταγραφών ΣΕΛ. 22

Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 
ο Βλάντισλαβ Κλίμοβιχ ΣΕΛ. 22

Ο ΛΕΝΟΝ «ΨΗΦΙΣΕ» ΜΑΘΙΟΥΣ

Ο προπονητής της Ομόνοιας έδωσε το χρίσμα για το δεξί άκρο της άμυνας στον 30χρονο Ουαλό, τον οποίο ξέρει 
πολύ καλά από την κοινή τους θητεία στη Σέλτικ. ΣΕΛ. 23

Γαλλική παροικία
Ο Απόλλωνας συμφώνησε με τον 
ανασταλτικό μέσο Ελ-Χατζί Μπα 
και οι Γάλλοι στο ρόστερ των 
πρωταθλητών είναι πλέον πέντε. 
ΣΕΛ. 23

Έρχονται ανακοινώσεις
Αρκετοί παίκτες συμφώνησαν 
με την ΑΕΛ τη νέα αγωνιστική 
περίοδο. Το επόμενο διάστημα 
αναμένεται να κρίνει πολλά 
όσον αφορά τις κινήσεις 
προγραμματισμού. ΣΕΛ. 22

ΕΝΠ: Έβαλε υπογραφή ο Ρουσιάς
Μετά από δύο χρόνια παρουσίας σε Ερμή και Ανόρθωση, ο Ονησίφορος Ρουσιάς επέστρεψε στην Ένωση, την 
οποία θα βοηθήσει τη νέα περίοδο ώστε να παραμείνει στην κατηγορία. ΣΕΛ. 22

Διαρκείας και στο... βάθος μεταγραφές ΣΕΛ. 23 Σε ρυθμούς... Τσάμπιονς Λιγκ οι φίλοι της ΑΕΚ ΣΕΛ. 23

κόσμος των κόσμος των ΣΠΟΡΣΠΟΡ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Πλήρης αθλητική ενημέρωση  
από την Κύπρο και τον κόσμο



ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Το Κύπελλο «ΕΚΛΙΠΣ» κλέβει την παράσταση
Η κούρσα για το Κύπελλο «ΕΚΛΙΠΣ» ξεχωρί-

ζει στο πρόγραμμα της 51ης ιπποδρομιακής συ-
νάντησης. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 
αναμετρήσεις τετραετών και αλόγων 3ης κλά-
σης στο φινάλε.

1η κούρσα
Ο ΑΗΣΜΠΕΡΓΚ επανήλθε με νίκη μετά από 

ρεπό, έδειξε να είναι σε εξαιρετική αγωνιστική 
κατάσταση και αναμένεται να συνεχίσει ανάλο-
γα. Η ΒΕΡΕΓΓΑΡΙΑ έχει καλές επιδόσεις στον 
όμιλο και διεκδικεί τη διάκριση. Η ΜΙΣ ΦΟΡ-
ΤΣΙΟΥΝ, παρά τα ψηλά της κιλά, θα είναι στην 
άφιξη με αξιώσεις με το καλό της φίνις. Αου-
τσάιντερ είναι ο ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ που έβαλε κούρσα 
στο ενεργητικό του.

Προτείνουμε: ΑΗΣΜΠΕΡΓΚ - ΒΕΡΕΓΓΑΡΙΑ 
- ΜΙΣ ΦΟΡΤΣΙΟΥΝ - ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ

2η κούρσα
Η ΜΑΡΚΕΤΤΟΥ ΣΑΝΤΗ προέρχεται από 

καλή εμφάνιση και έχει τον πρώτο λόγο για τη 
νίκη. Ο ΒΕΝΤΟ ΡΟΖΑΡΙΟ με καθαρή διαδρομή 
επικεφαλής θα αποκτήσει πλεονέκτημα για να 
πλασαριστεί σε αμειβόμενη θέση. Ο ΑΣΚ, παρά 
τη μικρή απόσταση, έχει καλό φίνις και είναι 
υπολογίσιμός. Αουτσάιντερ θεωρείται ο πρό-
σφατος νικητής ΚΡΟΥΚΕΡ, που έδειξε καλά 
στοιχεία στις μέχρι τώρα εμφανίσεις του.

Προτείνουμε: ΜΑΡΚΕΤΤΟΥ ΣΑΝΤΗ - ΒΕ-
ΝΤΟ ΡΟΖΑΡΙΟ - ΑΣΚ - ΚΡΟΥΚΕΡ

3η κούρσα
Ο ΒΕΝΣΕΡΕΜΟΣ επανήλθε μετά από ρεπό 

με καλή εμφάνιση και εάν διατηρήσει τη φόρμα 
του, θα είναι ο βασικός διεκδικητής της νίκης. 
Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΤΩΝΗΣ επανέρχεται με καλή 
προετοιμασία και θα είναι με αξιώσεις στην άφι-
ξη. Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ τρέχει σε όμιλο των δυνα-
τοτήτων του και είναι υπολογίσιμος αντίπαλος. 
Αουτσάιντερ είναι ο ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΟΣ που δι-
αγωνίζεται σε ευνοϊκή απόσταση.

Προτείνουμε: ΒΕΝΣΕΡΕΜΟΣ - ΚΑΠΕΤΑΝ 
ΑΝΤΩΝΗΣ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ - ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣ-

ΤΟΣ

4η κούρσα
Ο ΣΕΡ ΝΙΝΟΣ διαγωνίζεται σε προσιτό όμιλο 

και με το καλό του φίνις έχει πιθανότητες για τη 
νίκη. Ο ΜΑΛΛΗΣ τρέχει με χαμηλά βάρη και εί-
ναι υπολογίσιμος αντίπαλος. Ο ΛΕΞΕΚΟ ΜΠΟΗ 
τρέχει συνεχώς σταθερά και σε αμειβόμενες 
θέσεις και διεκδικεί τη διάκριση. Αουτσάιντερ 
θεωρείται ο ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΙΤΤΑ που αναμένεται 
να είναι δυνατός στην τελική ευθεία.

Προτείνουμε: ΣΕΡ ΝΙΝΟΣ - ΜΑΛΛΗΣ - ΛΕ-
ΞΕΚΟ ΜΠΟΗ - ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΙΤΤΑ

5η κούρσα
Στο Κύπελλο «ΕΚΛΙΠΣ» σε μεγάλη από-

σταση ο ΡΟΓΙΑΛ ΘΕΟ επανέρχεται με άριστη 
προετοιμασία και έχει σοβαρό πλεονέκτημα για 
κατάκτησή του. Ο ΔΕ ΙΜΠ έβαλε κούρσα στο 
ενεργητικό του και έδειξε ότι αρέσκεται στις με-
γάλες αποστάσεις. Η ΜΠΑΣΤΙΔΑ ΚΟΥΗΝ είναι 
αποδοτική στην απόσταση και δεν μπορεί να 

αγνοηθεί. Αουτσάιντερ θεωρείται ο ΠΛΟΥΤΑΡ-
ΧΟΣ που είναι σταθερά σε φόρμα.

Προτείνουμε: ΡΟΓΙΑΛ ΘΕΟ - ΔΕ ΙΜΠ - 
ΜΠΑΣΤΙΔΑ ΚΟΥΗΝ - ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

6η κούρσα
Η ΑΒΙΑ προέρχεται από εντυπωσιακή εμφά-

νιση και θα προσπαθήσει με κούρσα επικεφα-
λής να αντέξει και να πάρει τη νίκη. Η ΤΕΡΕΖΑ 
ΣΑΝΤΗ επανέρχεται μετά από μικρό ρεπό, τρέ-
χει σε προσιτό όμιλο και δεν μπορεί να αγνοη-
θεί. Ο ΕΥΡΥΞΙΜΑΧΟΣ διανύει περίοδο φόρμας 
και είναι υπολογίσιμος αντίπαλος. Αουτσάιντερ 
θεωρείται ο ΑΛΜΥΡΟΣ που διατηρεί τη φόρμα 
του και θα είναι με αξιώσεις στην άφιξη.

Προτείνουμε: ΑΒΙΑ - ΤΕΡΕΖΑ ΣΑΝΤΗ  - 
ΕΥΡΥΞΙΜΑΧΟΣ - ΑΛΜΥΡΟΣ

7η κούρσα
Ο ΕΥΕΛΘΩΝ αποδίδει με σταθερότητα και 

αναμένεται να πάρει τη διαφεύγουσα νίκη του. 
Η ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ έβαλε κούρσα στο ενεργητικό 

της, παρουσιάζεται πιο έτοιμη και θα είναι με 
αξιώσεις στην άφιξη. Ο ΠΥΛΑΓΟΡΑΣ με το καλό 
του φίνις θα απειλήσει στην τελική ευθεία. Αου-
τσάιντερ είναι ο ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που τρέχει σε όμιλο 
των δυνατοτήτων του.

Προτείνουμε: ΕΥΕΛΘΩΝ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - 
ΠΥΛΑΓΟΡΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ

8η κούρσα
Ο ΑΚΙ ΛΟΥΚ προέρχεται από νίκη στον όμιλο 

και με διαδρομή επικεφαλής έχει τα φόντα να 
αντέξει μέχρι το τέρμα. Η ΚΑΤΙΑ δείχνει συνεχή 
εξέλιξη και θα είναι η βασικότερή του αντίπα-
λος. Ο ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ με το καλό του 
φίνις θα καταστεί απειλητικός στην τελική ευ-
θεία. Αουτσάιντερ θεωρείται ο ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ που 
προειδοποίησε για τη βελτίωσή του.

Προτείνουμε: ΑΚΙ ΛΟΥΚ - ΚΑΤΙΑ - ΜΗΛΙ-
ΩΤΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ - ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ

9η κούρσα
Η ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΜΙΡΑΚΟΛ προέρχεται από 

εντυπωσιακή νίκη με καλή επίδοση στην από-
σταση και μπορεί να συνεχίσει ανάλογα. Ο 
ΓΚΟΛΤΕΝ ΤΖΩΝ βρίσκεται σε συνεχή άνοδο και 
διεκδικεί τη διάκριση. Ο ΝΤΟΚ ΤΟΚ διατηρεί τη 
φόρμα του και θα είναι με αξιώσεις στην άφιξη. 
Αουτσάιντερ είναι η ΔΙΑΘΗΚΗ, που έδειξε ση-
μάδια βελτίωσης στην τελευταία της συμμέτοχη.

Προτείνουμε: ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΜΙΡΑΚΟΛ - 
ΓΚΟΛΤΕΝ ΤΖΩΝ - ΝΤΟΚ ΤΟΚ - ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΚΑΝΙΑΝ
2) 2
3) 1
7) 1

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΙΔΥΜΑ
5) 4Χ1
8) 2Χ5

ΑΟΥΤΣΑΪΝΤΕΡ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
4) 2
9) 8
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1η Ιπποδρομία Ωρα: 04:30 μ.μ. 1200 μέτρα

4η Ιπποδρομία Ωρα: 06:00 μ.μ. 1500 μέτρα

7η Ιπποδρομία Ωρα: 07:30 μ.μ. 1500 μέτρα

2η Ιπποδρομία Ωρα: 05:00 μ.μ. 1000 μέτρα

5η Ιπποδρομία Ωρα: 06:30 μ.μ. 2100 μέτρα

8η Ιπποδρομία Ωρα: 08:00 μ.μ. 1200 μέτρα

3η Ιπποδρομία Ωρα: 05:30 μ.μ. 1000 μέτρα

6η Ιπποδρομία Ωρα: 07:00 μ.μ. 1000 μέτρα

9η Ιπποδρομία Ωρα: 08:30 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΜΙΣ ΦΟΡΤΣΙΟΥΝ  ................. ( 6)  Ο. Τ. Γκανκαλί  ...................63.5
2 ΠΟΙΑΣ  ............................. ( 3)  Κ. Καποδίστριας  ............[+] 59.5
3 ΑΝΕΜΕΛΗ  ......................... ( 7)  Δ. Κεφάλας  ................. [#] 58.5
4 ΟΝΗΣΙΛΟΣ  ....................... (11)  Μ. Κωνσταντίνου  ..........[+] 58.5
5 ΑΗΣΜΠΕΡΓΚ  ...................... ( 8)  Χ. Λ. Ανδρέου ...............[+] 58.0
6 ΒΕΡΕΓΓΑΡΙΑ  ...................... ( 2)  Ολ. Γεωργίου ............... [+] 57.0
7 ΠΟΚΕΡ ΜΑΝ  ...................... ( 4)  Μ. Κ. Πέππος ............... [&] 53.5
8 ΜΑH ΝΤΟΤΕΡ  .................... (10)  Ηρ. Ηρακλέους  .............[+] 52.5
9 ΓΙΟΛΙΤΗΣ .......................... ( 9)  Γ. Μεσιήτης ..................[+] 50.0
10 ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ  .................... (12)  Κ. Α. Ιωάννου  ..............[+] 49.0
11 ΣΑΒΑΝ ΑΛΕΞΑΝ  ................ ( 5)  Σ. Ράλστον  .................. [#] 49.0

1 ΛΕΞΕΚΟ ΜΠΟΗ  ................... ( 4)  Κ. Καποδίστριας  ............[+] 59.0
2 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΙΤΤΑ  ................ ( 7)  Π. Δημητσάνης  .............[+] 57.5
3 ΣΕΡ ΝΙΝΟΣ  ........................ ( 5)  Σ. Ράλστον  ...................[+] 54.5
4 ΔΙΟΞΙΠΠΗ  ........................ ( 1)  Χ. Λ. Ανδρέου ...............[+] 52.5
5 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΣ  ........... ( 8)  Ο. Τ. Γκανκαλί  ...................51.5
6 ΜΑΛΛΗΣ  .......................... ( 6)  Λ. Δ. Ανδρέου  ..............[+] 49.5
7 ΚΑΛΛΙΣΙΗΣ  ........................ ( 2)  Β. Α. Αδάμου  .....................49.0
8 ΚΑΠΤΑΙΝ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ  .......... ( 3)  Αδ. Γεωργίου ................[+] 49.0

1 ΕΥΕΛΘΩΝ  ......................... ( 4)  Π. Δημητσάνης  .............[+] 59.5
2 ΚΑΛΙΑΝΟΣ  ........................ ( 5)  Σ. Ράλστον  .................. [#] 57.0
3 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ  ....................... ( 1)  Κ. Καποδίστριας  ............[+] 56.0
4 ΠΥΛΑΓΟΡΑΣ  ...................... ( 7)  Ο. Τ. Γκανκαλί  ..............[+] 56.0
5 ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ  ..................... ( 2)  Χ. Λ. Ανδρέου .........[+][@] 54.0
6 ΜΟΧΙΚΑΣ  .......................... ( 6)  Ηρ. Ηρακλέους ............. [+] 52.0
7 ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ........................ ( 8)  Δ. Κεφάλας  ..................[+] 52.0
8 ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΓΓΕΛΗΣ  ............ ( 3)  Γ. Μεσιήτης ..................[+] 49.0

1 ΚΡΟΥΚΕΡ  ......................... ( 1)  Χ. Λ. Ανδρέου ...............[+] 59.0
2 ΜΑΡΚΕΤΤΟΥ ΣΑΝΤΗ  ............ ( 4)  Δ. Κεφάλας  ..................[+] 57.5
3 ΜΥΚΑΛΗ  .......................... ( 6)  Ολ. Γεωργίου ................[+] 57.0
4 ΒΕΝΤΟ ΡΟΖΑΡΙΟ  ................. ( 7)  Κ. Καποδίστριας  ............[+] 56.5
5 ΜΑΗ ΓΟΥΙΖΝΤΟΜ  ................ ( 5)  Ο. Τ. Γκανκαλί  ..............[+] 56.5
6 ΝΟΤΡΕ ΝΤΑΜ  ..................... ( 8)  Γ. Ευτυχίου  ..................[+] 56.0
7 ΑΣΚ  ................................ ( 2)  Π. Δημητσάνης  ..................55.0
8 ΘΕΟΦΙΛΟΣ  ........................ ( 3)  Σ. Ράλστον  ........................54.5
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 5.5 κιλά.

1 ΔΗ ΙΜΠ (IRE)  .................... ( 7)  Μ. Κωνσταντίνου  ..........[+] 58.0
2 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ..................... ( 2)  Χ. Λ. Ανδρέου ...............[+] 58.0
3 ΡΑΣΙΑΝ ΠΡΟΠΛΕΜ  .............. ( 3)  Μ. Κ. Πέππος .....................58.0
4 ΡΟΓΙΑΛ ΘΕΟ  ...................... ( 1)  Π. Δημητσάνης  .............[+] 58.0
5 ΔΗ ΑΡΡΟΟΥ (IRE)  ............... ( 5)  Ολ. Γεωργίου .....................56.0
6 ΜΠΑΣΤΙΔΑΣ ΚΟΥΗΝ  ............. ( 4)  Ο. Τ. Γκανκαλί  ..............[+] 56.0
7 ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΟ  ............... ( 6)  Κ. Καποδίστριας  ............[+] 56.0

1 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ  ........... ( 9)  Ο. Τ. Γκανκαλί  ...................63.0
2 ΑΚΙ ΛΟΥΚ  ......................... ( 6)  Μ. Κ. Πέππος ................[+] 60.5
3 ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ  .......... ( 7)  Χ. Λ. Ανδρέου ...............[+] 57.5
4 ΑΠΡΕ ΜΟΥΑ  ..................... (10)  Δ. Κεφάλας  ..................[+] 52.0
5 ΚΑΤΙΑ  .............................. ( 4)  Κ. Καποδίστριας .............[+] 52.0
6 ΓΕΝΝΑΙΟΣ ......................... ( 8)  Σ. Ράλστον  ...................[+] 50.5
7 ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ  ...................... ( 3)  Β. Α. Αδάμου  ................[+] 49.5
8 ΠΑΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ  ............... ( 5)  Λ. Δ. Ανδρέου  ............. [#] 49.0

1 ΒΕΝΣΕΡΕΜΟΣ  .................... ( 6)  Π. Δημητσάνης  ............ [#] 59.0
2 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ .................... ( 7)  Χρ. Παύλου  ..................[+] 55.5
3 ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΤΩΝΗΣ  ............ ( 1)  Μ. Κωνσταντίνου  ..........[+] 55.5
4 ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΟΣ ................ ( 2)  Μ. Κ. Πέππος ................[+] 55.0
5 ΕΗΛΑΤ  ............................. ( 5)  Ολ. Γεωργίου ................[+] 54.0
6 ΣΠΕΣΙΑΛ ΜΑΡΣΙΑΛ  .............. ( 3)  Ο. Τ. Γκανκαλί  ..............[+] 53.5
7 ΧΙΟΥΓΚΟ  .......................... ( 4)  Ηρ. Ηρακλέους  .............[+] 52.5
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 3.5 κιλά.

1 ΤΕΡΕΖΑ ΣΑΝΤΗ  .................. ( 8)  Κ. Π. Τσιακκούρας (μ)  .....[+] 59.5
2 ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΑΝΕΤ  ................ ( 7)  Ολ. Γεωργίου ................[+] 59.0
3 ΤΤΟΜΑΣ ΦΛΑΗ ΕΒΕΛΙΝΑ  ....... ( 5)  Δ. Κεφάλας  ..................[+] 56.5
4 ΕΡΥΞΙΜΑΧΟΣ .....................  ( 9)  Π. Λ. Ανδρέου .............. [+] 55.0
5 ΑΛΜΥΡΟΣ  ......................... ( 3)  Μ. Κ. Πέππος ................[+] 53.0
6 ΑΓΑ ΧΑΝ  .......................... ( 1)  Σ. Κωνσταντίνου  .......... [#] 52.0
7 ΑΓΑΥΗ  ............................. ( 6)  Αδ. Γεωργίου ................[+] 50.0
8 ΑΒΙΑ  ............................... ( 2)  Κ. Καποδίστριας ...........  [&] 49.5
9 ΣΟΥΜΕΛΑ  ......................... ( 4)  Σ. Ράλστον  ...................[+] 49.0

1 ΠΙΝΔΟΣ  ........................... ( 6)  Χ. Λ. Ανδρέου ...............[+] 57.0
2 ΤΣΕΡΚΟΤΙΣΑ ΜΙΡΑΚΟΛ  ......... ( 5)  Π. Δημητσάνης  .......[+][@] 57.0
3 ΓΚΟΛΤΕΝ ΤΖΩΝ  ................. (11)  Κ. Καποδίστριας  ............[+] 56.0
4 ΛΟΥΣΙΦΕΡ  ........................ ( 4)  Μ. Κ. Πέππος ............... [+] 56.0
5 ΤΑΡΑΣ ΛΑΙΤ ....................... ( 3)  Δ. Κεφάλας  ..................[+] 56.0
6 ΤΟΠ ΣΕΡΚΗΣ  .................... (12)  Σ. Ράλστον  ...................[+] 56.0
7 ΧΑΝΤΣΑΜ ΤΑΣΣ  ................. (10)  Ο. Τ. Γκανκαλί  ..............[+] 56.0
8 ΔΙΑΘΗΚΗ  ......................... ( 9)  Ηρ. Ηρακλέους  .............[+] 55.0
9 ΚΟΥΗΝ ΛΥΓΙΑ  .................... ( 7)  Μ. Κωνσταντίνου  ..........[+] 54.0
10 ΝΤΟΝΤ ΤΟΚ  ..................... ( 8)  Ολ. Γεωργίου .....................54.0

Δηλώσεις Διαγραφών και Αναβάσεων για 
την 51η Ιπποδρομιακή Συνάντηση της Περι-
όδου 2022 που θα διεξαχθεί σήμερα Παρα-
σκευή 24/06/2022

Σημ: Το Πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές.
Κ. Κωνσταντίνου Ιπποδρομιάρχης
Στοιχήματα γίνονται δεκτά μόνο με το 

Επίσημο Πρόγραμμα της Λέσχης.
Στοίχημα Τέτρακαστ λειτουργεί σε ιππο-

δρομίες με έξι ή περισσότερα άλογα.

* Καθυστερεί στην Αφετηρία 
** Καθυστερεί και παραμένει στην Αφετηρία
[+] Το άλογο θα τρέξει με Παρωπίδες 
[#] Το άλογο θα τρέξει με Γούνινα Παραγνά-

θια.
[&] Το άλογο θα τρέξει με Προσωπίδα 
[@] Το άλογο θα τρέξει με Καλύπτρα Κεφα-

λής.
[%] Το άλογο θα τρέξει με Καλύπτρα Οφθαλ-

μών 
[§] Το άλογο θα τρέξει με Προστατευτικό Μα-

τιού.

Δηλώσεις 
διαγραφών  
και αναβάσεων



tv agendaΔίνει λεφτά και Λοβέρα για Καμαρά
Η υπόθεση του Αμπουμπακάρ Καμαρά 

βρίσκεται στο προσκήνιο εδώ και τουλά-
χιστον τρεις εβδομάδες, φαίνεται όμως ότι 
πλέον μπαίνει στη φάση της κορύφωσής 
της. Πληροφορίες θέλουν τις δύο πλευρές 
να έχουν προχωρήσει σε επιπλέον συζητή-
σεις για την πώληση του Μαυριτανού επι-
θετικού από τον Άρη στον Ολυμπιακό, δε-
δομένου του ενδιαφέροντος του τελευταίου. 
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι Πειραιώτες 
έχουν προσφέρει στους «κίτρινους» το ποσό 
των 5.000.000 ευρώ, αλλά και την παραχώ-
ρηση (ως ελεύθερος) του Μαξιμιλιάνο Λο-
βέρα.

Η τελική απόφαση ανήκει στον Θόδωρο 
Καρυπίδη, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει στο 
περιβάλλον του ότι δεν είναι αρνητικός σε 
οποιαδήποτε αγορά και πώληση, αρκεί το 
ποσό να είναι αντιπροσωπευτικό της αξίας 
του ποδοσφαιριστή και να ικανοποιεί τις 
ανάγκες της ομάδας. 

Στην προκειμένη περίπτωση, θα καλυ-
φθεί το σύνολο του ποσού που έχει να δί-
νει ο Άρης στη Φούλαμ, από την οποία 
είχε αγοράσει τον Αμπουμπακάρ Καμαρά, 
καθώς απομένει ένα ποσό της τάξεως των 
2.500.000 ευρώ για την εξόφληση του αγ-
γλικού συλλόγου, άρα μένει ακριβώς το ίδιο 
ποσό στα ταμεία της ΠΑΕ Άρης.

Σε ό,τι αφορά τον Μαξιμιλιάνο Λοβέρα, 
είναι ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίο οι 
«κίτρινοι» είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον τον 
περασμένο Γενάρη και μάλιστα είχαν φτάσει 
κοντά σε συμφωνία για την απόκτησή του 
(δανεισμός και option αγοράς), αλλά την τε-

λευταία στιγμή «χάλασε» η μεταγραφή.
Εν τέλει, είναι φανερό ότι εντός των επό-

μενων ωρών θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση του 
Αμπουμπακάρ Καμαρά με το σενάριο μετα-
κόμισης του παίκτη να φαντάζει ως το επι-
κρατέστερο…

Δεν είναι τόσο απλό το θεμα της μετα-
κόμισης του Μαξιμιλιάνο Λοβέρα στον Άρη 
Θεσσαλονίκης, κάτι που ασφαλώς ενδιαφέ-
ρει και την Ομόνοια. Οι «πράσινοι» περιμέ-
νουν να δουν την κατάληξη της υπόθεσης 
του Καμαρά, παίκτη του Άρη που ενδια-
φέρει τον Ολυμπιακό Πειραιώς, καθώς οι 
«ερυθρόλευκοι» στα ανταλλάγματα προς 
την ομάδα της Θεσσαλονίκης βάζουν και 
τον Λοβέρα.

Φαίνεται, όμως, πως η υπόθεση δεν εί-
ναι τόσο απλή για τον Άρη, αφού έχει ήδη 
συμπληρωμένη στην 5άδα των ξένων πο-
δοσφαιριστών (με την προσθήκη του Ντιόπ) 
που επιτρέπεται στην Ελλάδα. Αυτό είναι 
κάτι που αναμφίβολα βάζει εμπόδιο στη 
μετακίνηση του Αργεντινού στο «Κλεάνθης 
Βικελίδης».

Σχετικό και το δημοσίευμα του Sportime: 
«Ο Λοβέρα αρέσει και ενδιαφέρει, αλλά πιά-
νει θέση ξένου. Και αν αποκτηθεί, η πεντάδα 
θα κλείσει, αφού στο ρόστερ υπάρχουν ήδη 
οι Φαμπιάνο, Πάλμα, Ιτούρμπε και Λούμορ. 
Τα πράγματα θα γίνουν πιο εύκολα και ο 
δρόμος θα ανοίξει διάπλατα για τον Λοβέρα, 
αν ο Λούμορ λύσει το συμβόλαιό του».

Η αλήθεια είναι πως ο Λιονέλ Μέσι δεν 
εντυπωσίασε στην πρώτη του σεζόν με την 
Παρί Σεν Ζερμέν, όντας αρκετά μακριά από 
τον καλό του εαυτό. Σε 34 παιχνίδια με τους 
Παριζιάνους κατέγραψε 11 γκολ και μοίρασε 
15 ασίστ, γεγονός που προκάλεσε την έντονη 
κριτική του Τύπου και του κοινού.

Ωστόσο επρόκειτο για μία χρονιά μετά-
βασης και προσαρμογής για τον Αργεντινό 
σταρ, ο οποίος κλήθηκε να αποχωρήσει -χω-
ρίς ο ίδιος να το επιθυμεί- από την Μπαρτσε-
λόνα έπειτα από 22 χρόνια, αν συνυπολογί-
σει κανείς και τις ακαδημίες.

Η νέα σεζόν αναμένεται να είναι διαφορε-
τική για τον Μέσι, με τον πρόεδρο των Παρι-

ζιάνων, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, να τονίζει στη συ-
νέντευξή του στην Parisien πως του χρόνου 
θα γίνουμε μάρτυρες της κορυφαίας εκδοχής 
του 34χρονου.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Λιονέλ Μέσι 
έχει κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα επτά φορές 
και δεν ήταν η καλύτερη σεζόν του. Δεν 
ήταν εύκολο για τον Μέσι την περα-
σμένη σεζόν, αλλά την επόμενη 
θα δούμε την καλύτερη εκδοχή 
όλων των εποχών».

Απομένει να δούμε εάν 
όντως ο Αργεντινός θα αλλά-
ξει την αγωνιστική του εικόνα 
και θα γίνει ο ηγέτης της Παρί. 

Η ομάδα της Γαλλίας ψάχνει την κατάκτη-
ση του Τσάμπιονς Λιγκ και αυτός ήταν και 
ο λόγος που αποκτήθηκε και ο Λιονέλ Μέσι, 
όπως και άλλοι μεγάλοι σταρ. 

Η επόμενη αγωνιστική περίοδος είναι 
ακόμα μια μεγάλη πρόκληση για όλους, ώστε 

να ανεβάσουν την Παρί στην κορυφή 
της Ευρώπης.

Θυμίζουμε ότι έχει αναλάβει 
τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας 
ο Γκαλτιέ και θα είναι ο προ-
πονητής της ομάδας για τα 
επόμενα δύο χρόνια. Μένει 
να δούμε πώς θα παρουσιά-

σει την ομάδα του.

Κελαϊφί: «Την επόμενη σεζόν θα δούμε άλλο... Μέσι»
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ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΡΙΚ2
19:00 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου (Βουδαπέστη): Κο-

λύμβηση (Ζ)
Cablenetsports2 HD
03:30 Πρωτάθλημα Αργεντινής: Μπόκα Τζούνιορς - Ουνιόν Σάντα 

Φε (Ζ)
Cytavision Sports4 HD (κανάλια 204/ 504)
12:00 Μπάσκετ 3Χ3 (Παγκόσμιο Κύπελλο): Αμβέρσα/ 4η μέρα (Ζ)
15:00 Μπάσκετ 3Χ3 (Παγκόσμιο Κύπελλο): Αμβέρσα/ 4η μέρα (Ζ)
18:05 Μπάσκετ 3Χ3 (Παγκόσμιο Κύπελλο): Αμβέρσα/ 4η μέρα (Ζ)
21:10 Μπάσκετ 3Χ3 (Παγκόσμιο Κύπελλο): Αμβέρσα/ 4η μέρα (Ζ)
Cytavision Sports5 HD (κανάλια 205/ 505)
16:00 Τένις (τουρνουά WTA 500): Ίστμπουρν - Αγγλία/ 1ος ημι-

τελικός (Ζ)
18:00 Τένις (τουρνουά WTA 500): Ίστμπουρν - Αγγλία/ 2ος ημι-

τελικός (Ζ)
Cytavision Sports6 HD (κανάλια 206/ 506)
16:00 Τένις (τουρνουά ATP 250): Μαγιόρκα/ 1ος ημιτελικός (Ζ)
18:00 Τένις (τουρνουά ATP 250): Μαγιόρκα/ 2ος ημιτελικός (Ζ)
Cytavision Sports7 HD (κανάλια 207/ 507)
16:00 Ιππόδρομος: 51η ιπποδρομιακή συνάντηση (Ζ)
Novasports Prime
13:00 Τένις (τουρνουά WTA 500): Ίστμπουρν - Αγγλία/ 1ος ημι-

τελικός (Ζ)
15:00 Τένις (τουρνουά WTA 500): Ίστμπουρν - Αγγλία/ 1ος ημι-

τελικός (Ζ)
Novasports6
15:30 Τένις (τουρνουά WTA 250): Γερμανία/ 1ος ημιτελικός (Ζ)
19:00 Τένις (τουρνουά WTA 250): Γερμανία/ 2ος ημιτελικός (Ζ)

 

ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελεύθερη η είσοδος 
με την Ελβετία

Η Εθνική Ανδρών συνεχίζει την 
προετοιμασία της ενόψει των αναμε-
τρήσεων με την Ελβετία (30/6 εντός 
έδρας) και την Αυστρία (3/7 εκτός), στο 
πλαίσιο της προ-προκριματικής φάσης 
του Ευρωμπάσκετ 2025. 

Σε ανακοίνωση της ΚΟΚ σημειώνε-
ται ότι για τον αγώνα με την Ελβετία, 
που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «Τάσ-
σος Παπαδόπουλος - Ελευθερία», η εί-
σοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, 
με υποχρεωτική επίδειξη της Κάρτας 
Φιλάθλου. Με αυτή την απόφαση, η 
Ομοσπονδία προσβλέπει σε στήριξη της 
προσπάθειας του αντιπροσωπευτικού 
μας συγκροτήματος.

 

ΣΑΜΠΟ

Τουρνουά στη Λάρνακα
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Σάμπο θα 

διοργανώσει μεθαύριο Κυριακή τετρα-
εθνές τουρνουά στον Πολυδύναμο Πο-
λυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας του Δή-
μου Λάρνακας. Η τελετή έναρξης είναι 
προγραμματισμένη για το πρωί (10:00) 
και ακολούθως θα αρχίσει η δράση. Στο 
τουρνουά θα λάβουν μέρος 250 αθλη-
τές ηλικίας 8-18 χρόνων από τέσσερις 
χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Γαλλία και Ισ-
ραήλ). Εξάλλου, την ερχόμενη βδομάδα 
θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο 
προπονητικό κάμπινγκ και σεμινάριο 
διαιτησίας.

Αρνητική η Μπαρτσελόνα
Την περασμένη σεζόν ο Νεϊμάρ υπέγραψε με 

την Παρί Σεν Ζερμέν επέκταση συμβολαίου για 
τα τρία επόμενα χρόνια, δηλαδή έως το καλο-
καίρι του 2025.

Μάλιστα, δημοσίευμα της Equipe αποκά-
λυψε πως το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου θα 
επεκταθεί αυτόματα έως το 2027 από την 1η 
Ιουλίου, καθώς υπάρχει οψιόν για αυτόματη 
επέκταση για άλλα δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ της ισπανικής εκ-
πομπής Chiringuito, Χοσέ Άλβαρες, ο Νεϊμάρ 
προτάθηκε στην Μπαρτσελόνα για 50 εκατ. 
ευρώ. Ωστόσο η περίπτωσή του δεν 
εξετάστηκε από τη διοίκηση των 
Καταλανών, καθώς προτεραι-
ότητα του συλλόγου παρα-
μένει ο Ρόμπερτ Λεβαντόβ-
σκι.

«Ο Νεϊμάρ έχει προ-
σφερθεί στην Μπαρτσελόνα 
για 50 εκατομμύρια ευρώ. 
Η Μπαρτσελόνα δεν εξετάζει 

αυτή την επιλογή αυτή τη στιγμή, καθώς ο σύλ-
λογος έχει επικεντρωθεί στον Λεβαντόβσκι», 
όπως ανέφερε ο Άλβαρες.

Ο Πολωνός στράικερ τα έχει βρει από καιρό 
με τους Καταλανούς και περιμένει το σύλλογο 
της Βαυαρίας να το πάρει απόφαση και να μπει 
σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, βοηθώντας 
στην επίτευξη του deal.

Έχει απορρίψει κρούσεις από Τσέλσι και 
Παρί Σεν Ζερμέν, όπως αναφέρει η Sport, αλλά 
η Μπάγερν ακόμα δεν έχει δώσει το «ok» για να 
μετακομίσει ο «Λέβα» στη Βαρκελώνη.

Ο διεθνής επιθετικός προσπαθεί να 
πιέσει καταστάσεις, έχει εξηγήσει 

στον Χασάν Σαλιχάμιντζιτς πως 
δεν υπάρχει καμία περίπτωση 
να υπογράψει νέο συμβόλαιο.

Η Μπάγερν αξιώνει 50 
εκατομμύρια ευρώ για να τον 
παραχωρήσει και η Μπαρτσε-

λόνα προσπαθεί να γλιτώσει... 
ό,τι μπορεί.

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ

«Κλείνει» Αλέ
Στο πρόσωπο του Σεμπαστιάν Αλέ βρή-

κε τον διάδοχο του Έρλινγκ Χάλαντ -ο 
οποίος από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται 
στην Premier League με τη φανέλα της 
Μάντσεστερ Σίτι- ο Έντιν Τέρζιτς. Οι Βε-
στφαλοί τα βρήκαν σε όλα με τον Άγιαξ, 
όπου αγωνίζεται ο 28χρονος φορ από τον 
Ιανουάριο του 2021 και έχει συμβόλαιο για 
ακόμα τέσσερα χρόνια, με τις δύο πλευρές 
να συμφωνούν για ένα ποσό της τάξεως 
των 35 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο 
Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Αλέ θα υποβληθεί 
εντός της ημέρας στις απαραίτητες ιατρι-
κές εξετάσεις, ώστε να μπουν οι υπογρα-
φές και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του 
παίκτη.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που ο 
έμπειρος επιθετικός θα αγωνιστεί στην 
Bundesliga, αφού για μία διετία (2017-19) 
φορούσε τη φανέλα της Άιντραχτ. Το καλο-
καίρι του 2019 η Γουέστ Χαμ τον απέκτησε 
για 50 εκατ. ευρώ, για να έρθει ο «αίαντας» 
τον περασμένο Ιανουάριο και να τον απο-
κτήσει σε τιμή χαμηλότερη από το 1/2 της 
αγοραστικής του αξίας. Αναμφίβολα, πρό-
κειται για έναν παίκτη που έχει ανοδική 
πορεία και η Ντόρτμουντ ευελπιστεί ότι θα 
την βοηθήσει να πετύχει τους στόχους της, 
τόσο στο πρωτάθλημα της Γερμανίας όσο 
και στην Ευρώπη.

Η πρόταση του Ολυμπιακού Πειραιώς προς τον Άρη Θεσσαλονίκης



ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Ο Σίλας έχει τον τελευταίο λόγο
Ραδιοφωνικές δηλώσεις στον Super Sport 

FM 104 έκανε ο νέος εκπρόσωπος Τύπου της 
ΑΕΛ, Πλουτής Αβραάμ. Αναφέρθηκε στο γεγο-
νός ότι επέστρεψε στην ομάδα από τη θέση του 
εκπροσώπου Τύπου, ενώ αναφέρθηκε και στο... 
καυτό ζήτημα του προγραμματισμού της νέας 
αγωνιστικής περιόδου. Χαρακτήρισε τον προ-
πονητή της ομάδας ως το απόλυτο αφεντικό 
αυτής της προσπάθειας.

Για την επιστροφή στην ΑΕΛ: «Θέλω να 
εκφράσω τη χαρά μου που επιστρέφω στην 
ΑΕΛ και θα συμμετέχω στη φετινή προσπά-
θεια».

Για τον προγραμματισμό: «Γίνεται μια γε-
νική αναδιοργάνωση, η ΑΕΛ γυρίζει σελίδα και 
στόχος όλων είναι να βάλουμε τις βάσεις για 
να κάνουμε μια ανταγωνιστική ομάδα και το 
λέμε από την αρχή ότι η ΑΕΛ θα παρουσιαστεί 

πρωταγωνίστρια στη φετινή χρονιά. Με το νέο 
γήπεδο έχουμε μια μεγάλη πρόκληση ενώπιόν 
μας, έχει προσληφθεί αρκετός κόσμος για το 
οργανωτικό πλάνο, νέος προπονητής με τεχνι-
κό διευθυντή και με πολλές προσθαφαιρέσεις 
στο ρόστερ. Ο προγραμματισμός είναι σε πλήρη 
εξέλιξη, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο μέχρι την 
έναρξη της προετοιμασίας για τις 18 Ιουλίου, 
ήδη υπάρχουν κατ’ αρχήν συμφωνίες με ποδο-
σφαιριστές που θα ενταχθούν στην ομάδα μας 
και σύντομα θα είμαστε σε θέση να προχωρή-
σουμε σε ανακοινώσεις. Θέλω να ξεκαθαρίσω 
ότι ο Χόρχε Σίλας είναι το απόλυτο αφεντικό 
και όλες οι μεταγραφές γίνονται με τη σύμφω-
νο γνώμη του προπονητή σε συνεργασία με τη 
διοίκηση και ο πρόεδρος είναι αποφασισμένος 
για να είναι η ΑΕΛ πρωταγωνίστρια στο πρω-
τάθλημα. Ο στόχος μας είναι η επιστροφή της 

ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο κ. Σο-
φοκλέους έχει υποσχεθεί σε Σίλας και Μπεμπέ 
ότι θα βοηθήσει όσο μπορεί για να δημιουργη-
θεί ένα δυνατό σύνολο. Θέλω να εκφράσω 
και τον δικό μου ενθουσιασμό για όσα 
έχω ακούσει από τον πρόεδρο και 
θέλουμε τον κόσμο να συσπει-
ρωθεί. Ο Χόρχε Σίλας είναι το 
απόλυτο αφεντικό για τον προ-
γραμματισμό της ΑΕΛ».

Για τις αποδεσμεύσεις: «Η 
συζήτηση για τις αποδεσμεύσεις 
δεν έχει καμία σχέση με τη συζή-
τηση για την ενίσχυση της ομάδας. 
Δεν είναι έτσι τα πράγματα και η επόμε-
νη εβδομάδα θα φέρει αρκετά νέα. Υπάρχουν 
κάποιες συμφωνίες και η κάθε μια θα ανακοι-
νωθεί την κατάλληλη στιγμή».

Η διοίκηση της Νέας Σαλαμίνας ανακοί-
νωσε ακόμη μία μεταγραφή, με τον 26χρονο 
Λευκορώσο μεσοεπιθετικό, Βλάντισλαβ Κλί-
μοβιχ, να είναι παίκτης της βαρωσιώτικης 
ομάδας.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Το 
Διοικητικό Συμβούλιο της 
Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώ-
στου ενημερώνει ότι έχει έρ-
θει σε κατ’ αρχήν συμφωνία 
με τον 26χρονο Λευκορώσο 
μεσοεπιθετικό Βλάντισλαβ 
Κλίμοβιτς. Ο ποδοσφαιριστής 

έχει αγωνιστεί σειρά ετών στο πρωτάθλημα 
της πατρίδας του και αγωνίστηκε, μεταξύ άλ-
λων, σε ομάδες όπως η Μπάτε Μπορίσοβ και 

Ντιναμό Μινσκ. Ο ποδοσφαιριστής είναι εν 
ενεργεία διεθνής με τη Λευκορωσία. 

Καλωσορίζουμε τον Βλάντισλαβ 
στη μεγάλη οικογένεια της 
Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώ-
στου και του ευχόμαστε πολ-
λές επιτυχίες με την ερυθρό-
λευκη φανέλα!»

Αναμφίβολα, πρόκειται 
για μια ποιοτική προσθήκη για 

την προσφυγική ομάδα, αφού ο Κλίμοβιχ έχει 
αγωνιστεί σε πολύ δυνατές ομάδες, όπως η 
Μπάτε και η Ντιναμό Μινσκ, ενώ το γεγονός 
ότι είναι διεθνής με τη Λευκορωσία δείχνει και 
την αξία του ως ποδοσφαιριστή.

Πρόκειται για το 6ο μεταγραφικό απόκτημα 
των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι προχωρούν με 
γοργούς ρυθμούς και... αθόρυβα στο χτίσιμο 
της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. 
Θυμίζουμε ότι αποκτήθηκαν το προηγούμενο 
διάστημα οι Σωτήρης Φιάκας, Νίκος Μελίσ-
σας, Γιώργος Κατσικάς, Ρίτσαρντ Οφόρι και 
Ανδρέας Φράγκος.

Ανόρθωση: Φουλάρει για τον δεύτερο...

Παίκτης της Νέας Σαλαμίνας ο Κλίμοβιχ

Οι ανακοινώσεις μεταγραφών 
θα είναι μαζικές στην ΑΕΛ

Οι άνθρωποι της ΑΕΛ δεν συζη-
τούν δημόσια τις ενέργειες που γίνο-
νται από την τεχνική ηγεσία και τη 
διοίκηση και οι οποίες έχουν να κά-
νουν με τις μεταγραφές ποδοσφαι-
ριστών. Το να μην υπάρχει καμία 

συζήτηση στο προσκήνιο είναι ένα 
σενάριο που δεν... παίζει και 

αυτό δείχνει και την επιτυ-
χία της διοίκησης ώστε 
να κρατήσει μακριά από 
τα φώτα της δημοσιό-
τητας κάποια σημαντι-
κά ζητήματα.

Αρκετά είναι τα ρε-
πορτάζ που εμπλέκουν 

την ομάδα για διαφόρους 
ποδοσφαιριστές. Τα περισσότε-

ρα από αυτά αναφέρουν πως η ΑΕΛ 
ενδιαφέρεται για αρκετούς παίκτες. 
Ο Πλουτής Αβραάμ δήλωσε χθες ότι 
υπάρχουν αρκετές συμφωνίες με πο-
δοσφαιριστές. Συνεπώς, αναμένουμε 
πως το επόμενο διάστημα (πιθανόν 
εντός της βδομάδας) θα έχουμε μα-
ζεμένες ανακοινώσεις ποδοσφαιρι-
στών.

Ο Χόρχε Σίλας αναμένεται στην 
Κύπρο στις 5 Ιουλίου και όπως σας 
ενημερώσαμε από προηγούμενα ρε-
πορτάζ, έως τότε αναμένεται να γνω-
στοποιηθούν ορισμένες μεταγραφές. 
Σύμφωνα με πληροφορίες μας, πέρα 
από την περίπτωση Μακρή, παίκτης 
της ΑΕΛ θεωρείται και ο Μπάστος 
και το επόμενο διάστημα αναμένεται 
να μάθουμε πολύ περισσότερα πράγ-
ματα αναφορικά με τους παίκτες που 
συμφώνησαν με την ομάδα της Λε-
μεσού για να συνεχίσουν την καριέ-
ρα τους στην Κύπρο.

Ο κόσμος είναι λογικό να περιμέ-
νει τις ανακοινώσεις, με τη διοίκηση 
να συστήνει σε όλους ψυχραιμία. 
Η ομάδα λειτουργεί όπως ακριβώς 
πρέπει για να είναι έτοιμη την κα-
τάλληλη στιγμή και να διεκδικήσει 
τους στόχους της.

ΕΝΠ

Επέστρεψε ο Ρουσιάς
Μετά από δύο χρόνια ο Ονησίφορος 

Ρουσιάς επέστρεψε στην Ένωση Νέων 
Παραλιμνίου και θα βοηθήσει την ομάδα 
στην προσπάθεια που θα κάνει για παρα-
μονή στην Α’ κατηγορία. Η ανακοίνωση 
αναφέρει: To Δ.Σ. της Ένωσις Νέων Πα-
ραλιμνίου είναι στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας 
με τον ποδοσφαιριστή Ονησίφορο Ρουσιά.

Ο Ονησίφορος επιστρέφει στην ομάδα 
μας έπειτα από 2 χρόνια. Την ποδοσφαι-
ρική περίοδο 2020-2021 αγωνιζόμενος 
στον Ερμή με 17 γκολ στο ενεργητικό του 
αναδείχθηκε 2ος σκόρερ του κυπριακού 
πρωταθλήματος, ενώ την περασμένη χρο-
νιά αγωνίστηκε στην ομάδα της Ανόρθω-
σης! Καλωσορίζουμε τον Ονησίφορο και 
του ευχόμαστε καλή επιτυχία με τη βυσ-
σινί φανέλα!

Ο Τζέισον Πάντσον είναι με κάθε επισημό-
τητα ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης. Ο ποδο-
σφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο 
και αποτελεί το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα 
της ομάδας της Αμμοχώστου για τη νέα περίοδο. 
Το γεγονός ότι δούλεψε μαζί με τον κ. Μίλανιτς 
στην Πάφο, μπορεί να χαρακτηριστεί άκρως θε-
τικό για την Ανόρθωση, αφού ο 36χρονος γνω-
ρίζει πολύ καλά τα «θέλω» του προπονητή.

Η βδομάδα που διανύουμε αναμένεται να 
είναι ακόμα πιο... δραστήρια όσον αφορά τους 
ποδοσφαιριστές που θα πάρουν μεταγραφή 
στην Ανόρθωση. Ο Ντάρκο Μίλανιτς είναι σε 
συνεχή επαφή με τον Νεόφυτο Λάρκου και 

έχουν καταλήξει σε ορισμένες περιπτώσεις πο-
δοσφαιριστών.

Η διοίκηση θα αναλάβει δράση για να απο-
σπάσει την υπογραφή τους και ακολούθως θα 
ανακοινωθούν. Θεωρείται δεδομένο ότι θα προ-
κύψουν μαζεμένες ανακοινώσεις παικτών το 
επόμενο διάστημα, ωστόσο δεν αναμένεται να 
κλείσει από το τώρα το ρόστερ της νέας περι-
όδου.

Αναφορικά με την απόκτηση του Τζέισον 
Πάντσον, η διοίκηση της Ανόρθωσης γνωστο-
ποίησε στη χθεσινή της ανακοίνωση και το 
βιογραφικό του ποδοσφαιριστή: «O Πάντσον 
γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 18/6/1986 και 

αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος. Ξεκίνησε την 
καριέρα του από την Ουίμπλετον και αγωνίστη-
κε σε αρκετές ομάδες, έχοντας συμμετοχή και 
στις τέσσερις επαγγελματικές κατηγορίες της 
Αγγλίας. Η πιο πετυχημένη παρουσία του ήταν 
στην Κρίσταλ Πάλας στην οποία εντάχθηκε το 
καλοκαίρι του 2013 ως δανεικός από τη Σου-
θάμπτον και τελικά αγωνίστηκε για έξι σεζόν. 
Έπαιξε επίσης σε Μπλάκπουλ, Μπάρνετ, Πλί-
μουθ, Χάντερσφιλντ, ΚΠΡ και Μίλγουολ. Με-
τρά 204 συμμετοχές και 23 γκολ στην Πρέμιερ 
Λιγκ. Από το 2019 αγωνιζόταν στην Πάφος FC 
με την οποία μέτρησε 70 συμμετοχές και σκό-
ραρε 5 φορές».

Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΛ, Πλουτής Αβραάμ
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Μάθιους με τις... ευλογίες Λένον
«Σφραγίδα» Νιλ Λένον έχει η δεύτερη με-

ταγραφή της Ομόνοιας, που ανακοίνωσε χθες 
ότι επήλθε καταρχήν συμφωνία με τον Άνταμ 
Μάθιους για διετή συνεργασία. Ο 30χρονος 
(13/1/1992) Ουαλός αναμένεται σύντομα στην 
Κύπρο για ολοκλήρωση της συμφωνίας και εί-
ναι ο «εκλεκτός» για το δεξί άκρο της άμυνας. 
Πρόκειται για ποδοσφαιριστή τον οποίο γνω-
ρίζει από πρώτο... χέρι ο τεχνικός του «τριφυλ-
λιού», λόγω της συνύπαρξής τους για τρεις πε-
ριόδους στη Σέλτικ.

Ο Μάθιους εντάχθηκε στη Σέλτικ τον Ιούλιο 
του 2011, με μεταγραφή από την Κάρντιφ και 
συνάντησε τον Λένον με τον οποίο συνεργάστη-
κε μέχρι το 2014 και πανηγύρισαν μαζί τρεις 
τίτλους πρωταθλήματος Σκοτίας και ένα κύπελ-
λο. Στα θετικά καταγράφεται η δυνατότητά του 
να αγωνιστεί στο αριστερό άκρο και στο κέντρο 
της άμυνας, καθώς και στη δεξιά πτέρυγα της 
επίθεσης.

Με την προσθήκη του Μάθιους ο Βορειοϊρ-
λανδός τεχνικός ευελπιστεί ότι θα δώσει ισχύ 
και στη δεξιά πλευρά, ανάλογη με την αριστερή 
όπου ο Λέτσιακς τα κάνει όλα. Οι 38 ασίστ που 
μοίρασε και τα 8 τέρματα που σημείωσε στην 
καριέρα του παραπέμπουν σε έναν σύγχρονο 
«φουλ μπακ», το οποίο πληροί τις προδιαγραφές 
για τη θέση.

Ο Μάθιους άρχισε την καριέρα του από την 
Κάρντιφ και το 2009 προήχθηκε στην πρώτη 
ομάδα. Το καλοκαίρι του 2011 μεταγράφηκε στη 
Σέλτικ με τα χρώματα της οποίας αγωνίστηκε 
για τέσσερα χρόνια και το 2015 παραχωρήθηκε 
στη Σάντερλαντ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ. Τον επό-
μενο χρόνο δόθηκε ως δανεικός στην Μπρίστολ 
και έμεινε στην ομάδα με το ίδιο καθεστώς για 

δύο σεζόν. Επέστρεψε στη Σάντερλαντ το 2017 
και αγωνίστηκε για δύο χρόνια, ενώ από το φθι-
νόπωρο του 2019 αγωνίστηκε μέχρι φέτος στην 
Τσάρλτον.

Εξίσου σημαντικό για τον Ουαλό αμυντικό 
είναι το γεγονός ότι προέρχεται από γεμάτες σε-
ζόν. Σημειώνουμε ενδεικτικά τα στοιχεία της τε-
λευταίας τετραετίας: Την περίοδο 2018-19 έπαι-
ξε σε 23 αγώνες της Α’ Κατηγορίας της Αγγλίας, 
3 στο EFL Trophy και 2 στο Κύπελλο Αγγλίας. Το 
2019-20 μέτρησε 29 παιχνίδια στην Τσάμπιον-
σιπ. Τη σεζόν 2020-2021 είχε 27 συμμετοχές 
στην Α’ Κατηγορία και από 1 στο κύπελλο και 
στο EFL Trophy την περίοδο 2020-2021. Κατά 
τη λήξασα σεζόν είχε 28 εμφανίσεις στην Α’ Κα-

τηγορία και 3 στο EFL Trophy.
Έχει, επίσης, εμπειρίες αγωνιζόμενος στις 

ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τη Σέλτικ και συ-
γκεκριμένα στους ομίλους του Τσάμπιονς και 
του Γιουρόπα Λιγκ. Τέλος, μετρά 14 συμμετο-
χές στην Εθνική Ουαλίας, ενώ έπαιξε και στις 
Εθνικές Ελπίδων (Κ-21, 5), Νέων (Κ-19, 5) και 
Παίδων (Κ-17, 9).

Οι προσπάθειες για τις επόμενες προσθήκες 
της κυπελλούχου συνεχίζονται και λαμβάνοντας 
υπόψιν την τελευταία εξέλιξη γίνεται αντιληπτό 
ότι ενδέχεται να βρίσκονται και άλλοι ποδοσφαι-
ριστές τους οποίους υπέδειξε ο κ. Λένον έχοντας 
ιδίαν άποψη για την αξία τους.

Γιώργος Χατζηαντώνης

ΑΠΟΛΛΩΝ

Μικρό... Παρίσι!
Μεγαλώνει η γαλλική... παροικία 

στον Απόλλωνα, μετά την ανακοίνωση 
για την επίτευξη καταρχήν συμφωνί-
ας με τον Ελ-Χατζί Μπα. Σύμφωνα με 
την επίσημη ενημέρωση, ο 29χρονος 
(5/3/1993) ποδοσφαιριστής αναμένε-
ται στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες 
προκειμένου να περάσει από ιατρικές 
εξετάσεις και να ενεργοποιηθεί η συμ-
φωνία των δύο πλευρών.

Ο Ελ-Χατζί Μπα είναι διεθνής με 
τη Μαυριτανία, χώρα καταγωγής του, 
όμως γεννήθηκε στο Παρίσι και είναι 
επίσης κάτοχος γαλλικού διαβατηρίου. 
Στο προπονητικό κέντρο του Κολοσσιού 
θα συναντήσει τους Βαλεντίν Ρομπέρζ, 
Ερβίν Ονγκεντά, Μπακαλί Νταμπό και 
Νικολά Ντιγκινί, με τους Γάλλους στο 
ρόστερ των πρωταθλητών να είναι πλέ-
ον πέντε.

Υπενθυμίζουμε ότι η έγκυρη γαλλι-
κή εφημερίδα «L’ Equipe» αποκάλυψε 
την περασμένη βδομάδα ότι ο Απόλλω-
νας κατέθεσε πρόταση στον ποδοσφαι-
ριστή, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από 
την Γκινγκάμπ και οι εξελίξεις επιβε-
βαίωσαν το σχετικό δημοσίευμα.

Ο Ελ-Χατζί Μπα αγωνίζεται ως ανα-
σταλτικός μέσος και αναδείχθηκε από 
την ακαδημία της Λε Αβρ. Το 2013 
πήρε μεταγραφή στη Σάντερλαντ και 
αγωνίστηκε ως δανεικός στην Μπαστιά 
και στην Τσάλρτον τις δύο επόμενες πε-
ριόδους, μετρώντας συνολικά 38 συμ-
μετοχές.

Τον Μάρτιο του 2017 εντάχθηκε στη 
Στάμπαεκ Νορβηγίας και είχε 11 συμ-
μετοχές σε τρεις μήνες. Επέστρεψε στη 
Γαλλία το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου 
και αγωνίστηκε για μία σεζόν με τη 
Σοσό στη Β’ Κατηγορία (21 συμμετο-
χές). Ακολούθησε θητεία στη Λανς για 
ένα χρόνο (29) και από το 2019 ήταν 
στην Γκινγκάμπ, με τα χρώματα της 
οποίας είχε 55 συμμετοχές με 2 γκολ. 
Πρόσφατα κλήθηκε στην Εθνική Μαυ-
ριτανίας και αγωνίστηκε σε δύο παιχνί-
δια για τα προκριματικά του Κυπέλλου 
Εθνών Αφρικής 2023.

Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε και την 
απόκτηση του Κάρλος Πεϊσότο, ο οποί-
ος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τον Μάιο 
του 2023, με δικαίωμα επέκτασης μέχρι 
το 2024. Ο 22χρονος (29/6/2000) Πορ-
τογάλος τερματοφύλακας θα εγγραφεί 
στον Κατάλογο Β. Τον τελευταίο χρόνο 
έπαιξε στον Ονήσιλλο Σωτήρας και είχε 
26 συμμετοχές στη Β’ Κατηγορία. Προ-
έρχεται από τα τμήματα υποδομής της 
Πόρτο και αγωνίστηκε στις μικρές της 
ομάδες μέχρι εκείνη των Νέων (Κ-19), 
ενώ έπαιξε και με τους Παίδες της Πα-
ντροένσε. Πριν έρθει στην Κύπρο είχε 
θητεία στη δεύτερη ομάδα της Φαμαλι-
κάο και της Λεϊσόες.

«Ντόπες» από τους οπαδούς της ΑΕΚ

Περιμένοντας τον Πρόδρομο για ανακοινώσεις

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε χθες το απόγευμα την 
πρώτη επίσημη προπόνηση για τη νέα περίοδο, 
παρουσία των οπαδών της. Το πρόγραμμα περιε-
λάμβανε τον καθιερωμένο αγιασμό στην «Αρένα», 
ενώ η προπόνηση έγινε στο βοηθητικό, με τους 
φίλους των «πρασινοκίτρινων» να δημιουργούν 
ατμόσφαιρα, με καπνογόνα, και συνθήματα.

Η συμμετοχή της ομάδας στα προκριματικά 
του Τσάμπιονς Λιγκ προκάλεσε ενθουσιασμό 
στους οπαδούς της, που ευελπιστούν σε ακόμα 
πιο επιτυχημένη χρονιά, με τους στόχους να εί-
ναι πρωταγωνιστικοί. Έτσι, φρόντισαν με το... 
καλησπέρα να στείλουν σχετικό μήνυμα προς τη 
διοίκηση, την τεχνική ηγεσία και τους ποδοσφαι-
ριστές. Στην προπόνηση παρέστησαν τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, με επικεφαλής τον πρό-
εδρο Άντρο Καραπατάκη. Ο Χοσέ Λουίς Όλτρα 

και οι ποδοσφαιριστές του θα μπουν στα... βαθιά 
από την Κυριακή, καθώς η αποστολή της ομάδας 
θα αναχωρήσει για την Ουγγαρία, όπου θα πραγ-
ματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας στο 
αθλητικό κέντρο «Κάραμελ Πρίμιουμ» μέχρι τις 
6 Ιουλίου. Σε αυτό το διάστημα η ΑΕΚ θα δώσει 
τρία φιλικά παιχνίδια, αρχίζοντας από την Τετάρ-
τη 29 Ιουνίου με αντίπαλο τη Γιουνιβερσιτάτεα 
Κραϊόβα Ρουμανίας. Στις 2 Ιουλίου θα αντιμετω-
πίσει τη Ραπίντ Βιέννης και στις 5 του ίδιου μήνα 
την Κισβάρντα (Ουγγαρία). Διευθετήθηκε, επίσης, 
φιλικό παιχνίδι στο ΓΣΠ με το ΑΠΟΕΛ πριν από 
την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της 
ομάδας.

Μέσα από αυτά τα τεστ, ο κ. Όλτρα θα επιδιώ-
ξει να μοντάρει την ομάδα για να είναι έτοιμη στις 
αναμετρήσεις με τη Μίντιλαντ Δανίας.

Οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ κρέμονται κυριο-
λεκτικά από τα χείλη του Πρόδρομου Πετρί-
δη, περιμένοντας τις νέες μεταγραφές της 
ομάδας. Σήμερα το πρωί (11:30) είναι προ-
γραμματισμένη η συνέντευξη Τύπου για την 
παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας της 
νέας περιόδου και είναι πολύ πιθανό να προ-
κύψουν μεταγραφικές ανακοινώσεις. Αυτή 
θα είναι μάλιστα η καλύτερη ώθηση για την 
προώθηση των πακέτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι «γαλαζοκίτρινοι» 
ανακοίνωσαν προς το παρόν δύο προσθήκες 
(Ντάλσιο, Κρέσπο), όμως έχουν κλειστούς 
άλλους τρεις ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα, 
κατέβαλαν 100.000 ευρώ στον Ολυμπιακό 
για τον Σαρφό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 
τριετούς διάρκειας, ενώ μπήκε στην τελική 
ευθεία η περίπτωση Βιντ Μπέλετς. Ο Σλοβέ-

νος τερματοφύλακας βρίσκεται στην Κύπρο 
από τις αρχές της βδομάδας και όλα δείχνουν 
πως θα επιστρέψει στο ΑΠΟΕΛ για δεύτερη 
θητεία. Τέλος, επιτεύχθηκε συμφωνία με τη 
Μάλμε Σουηδίας για την απόκτηση του Μού-
γιανιτς με μορφή δανεισμού για ένα χρόνο 
και δικαίωμα αγοράς με συγκεκριμένο ποσό 
το καλοκαίρι του 2023.

Στο μεταξύ, η προσπάθεια για να συμπλη-
ρωθεί το ρόστερ συνεχίζεται, αφού ο Σω-
φρόνης Αυγουστή επιθυμεί την απόκτηση 
κεντρικού αμυντικού, δύο περιφερειακών 
επιθετικών και ενός δεξιού οπισθοφύλακα. 
Ο Χαβιέρ Μεντόσα παραμένει στο προσκήνιο 
για τις πτέρυγες της επίθεσης, όμως η εμπλο-
κή άλλων ομάδων δυσκολεύει την περίπτωση 
του Αργεντινού, ο οποίος έμεινε ελεύθερος 
από τον Παναιτωλικό.

Ο Ουαλός είναι ο «εκλεκτός» της Ομόνοιας για το δεξί άκρο
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κόσμος των ΣΠΟΡ ΑΕΚ: Στην PrimeTel 
οι ευρωπαϊκοί αγώνες

Σημαντική εξέλιξη προέκυψε με 
τα τηλεοπτικά δικαιώματα της ΑΕΚ, 
όσον αφορά την παρουσία της στην 
Ευρώπη. Η ομάδα της Λάρνακας συ-
ζήτησε με την PrimeTel και οι δύο 

πλευρές κατέληξαν 
σε συμφωνία. Έτσι 
η πορεία της ομά-
δας θα μεταδίδεται 
ζωντανά στην πλατ-
φόρμα της PrimeTel 
και όσον αφορά τους 
αγώνες της στην 
Ευρώπη. Υπενθυ-

μίζουμε ότι οι «πρασινοκίτρινοι» θα 
αρχίσουν το οδοιπορικό τους στην 
Ευρώπη από τον 2ο προκριματικό 
γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ, με πρώ-
τη αντίπαλο τη Μίντιλαντ. Το πρώτο 
παιχνίδι των δύο ομάδων θα διε-
ξαχθεί την Τρίτη 19 Ιουλίου (20:45 
ώρα Κύπρου) στη Δανία και ο επα-
ναληπτικός στις 26 του ίδιου μήνα 
(18:30) στην «Αρένα».

Ο Άγγελος Περικλέους  
τιμ μάνατζερ στην ΑΕΛ

Η ΑΕΛ Ποδόσφαιρο ανακοίνωσε 
την έναρξη της συνεργασίας της με 
τον Άγγελο Περικλέους, ο οποίος ανα-
λαμβάνει καθήκοντα τιμ μάνατζερ. Ο 
κ. Περικλέους διετέλεσε 
ποδοσφαιριστής και 
φουτσαλιστής της 
ομάδας.

Στο μεταξύ, ο 
Νικολάε Μιλιντσε-
άνου έστειλε μήνυ-
μα προς τους φίλους 
της ΑΕΛ με ανάρτησή 
του στα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης: «Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω 
πως η ομάδα δεν επικοινώνησε ποτέ 
μαζί μου ή με τον μάνατζερ μου για να 
ξεκαθαρίσει ότι δεν είμαι μέλος της ή 
ότι δεν με υπολογίζει. Είμαι πολύ χα-
ρούμενος που είμαι μέρος της οικογέ-
νειας της ΑΕΛ και ανυπομονώ για να 
δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να 
πετύχει τους στόχους της η ομάδα», 
έγραψε ο Μολδαβός επιθετικός.

Τένις: Ντέρμπι πρωτιάς  
στο Ντέιβις Καπ

Η Εθνική Κύπρου έκανε το 2 στα 
2 στο Ντέιβις Καπ της ευρωπαϊκής 
ζώνης (γκρουπ III). Μετά τις κα-
θαρές νίκες επί του Λιχτενστάιν, 
οι αντισφαιριστές μας «καθάρισαν» 

χθες και την Αρμε-
νία με 3-0. Στα μονά 
ο Μέλιος Ευσταθίου 
επικράτησε του Γιε-
ντιγκαριάν με 2-0 
(6-1, 6-1) και ο Πέ-
τρος Χρυσοχός του 
Αβετισιάν με το ίδιο 
σκορ (6-0, 6-0). Στο 

διπλό οι Σέργης Κυρατζής/Ελευ-
θέριος Νέος νίκησαν με 2-0 (6-2, 
6-2) τους Μκρτιάν/Νικοχοσιάν. Το 
απόλυτο διατηρεί και η Γεωργία, 
που επικράτησε του Λιχτενστάιν με 
3-0 και σήμερα θα κριθεί η πρωτιά 
στον Β’ όμιλο, στο ντέρμπι με την 
Εθνική Κύπρου. Υπενθυμίζουμε ότι 
οι αγώνες διεξάγονται στο Μαυρο-
βούνιο.

Άρης: Μέσα και οι Αφρικανοί διεθνείς
Ο Άρης συνεχίζει την προετοιμασία του στη 

Λετονία και από χθες το απόγευμα ενσωματώ-
θηκαν στις προπονήσεις οι τρεις διεθνείς 
με την Γκαμπόν, Μπαμπίκα, Μου-
σούντα και Τζάβε. Οι εν λόγω 
ποδοσφαιριστές πήραν άδεια 
για να ξεκουραστούν λόγω 
του ότι είχαν διεθνείς υπο-
χρεώσεις και τέθηκαν πλέον 
στη διάθεση του Αλεξέι Σπι-
λέφσκι.

Το χθεσινό πρόγραμμα της 
«ελαφράς ταξιαρχίας» περιελάμ-

βανε τρεις προπονήσεις, εκ των οποίων οι δύο 
έγιναν στην παραλία της Τζουρμάλα. Το πρωί οι 

ποδοσφαιριστές έκαναν τρέξιμο και ακο-
λούθως το σκηνικό μεταφέρθηκε στο 

γήπεδο, όπου έκαναν ασκήσεις 
τεχνικής και τακτικής. Οι τερ-
ματοφύλακες του Άρη είχαν 
την ευκαιρία να δουλέψουν 
με το πρόγραμμα «VKEEPR», 
το οποίο εξασκεί τις νοητικές 
τους λειτουργίες μέσω τεχνο-

λογίας εικονικής πραγματικό-
τητας.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε το απόγευμα 
στην παραλία και ο κ. Σπιλέφσκι συνδύασε την 
εκγύμναση με διασκέδαση, καθώς το πρόγραμ-
μα της προπόνησης περιελάμβανε ποδοβόλεϊ 
στην άμμο και οι παίκτες το απόλαυσαν. Η προ-
ετοιμασία στη Λετονία θα ολοκληρωθεί στις 30 
Ιουνίου και το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο φι-
λικά παιχνίδια στις 26 και 29 του μήνα.

Στο μεταξύ, ορίστηκαν οι αγώνες με τη Νέ-
φτσι Μπακού για τον 2ο προκριματικό γύρο του 
Κόνφερενς Λιγκ. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο 
Αζερμπαϊτζάν στις 20 Ιουλίου (20:00) και ο επα-
ναληπτικός στην «ΑΕΚ Αρένα» (28/7, 20:30).

«Πράσινη» αναρρίχηση στην Ευρώπη
Η Ομόνοια θα αρχίσει τη φετινή της 

προσπάθεια στην Ευρώπη από την 167η 
θέση της κατάταξης της UEFA. Σύμφωνα 
με δημοσίευμα στην επίσημη ιστοσελίδα 
του «τριφυλλιού», με την ολοκλήρωση της 
αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 η ομάδα 
έκανε άλμα 36 θέσεων, αφού πριν από ένα 
χρόνο βρισκόταν στο νούμερο 203 της κα-
τάταξης της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας.

«Η ομάδα μας έχει πλέον συντελεστή 
7.000 βαθμών, δηλαδή μεγαλύτερο από 
αυτόν της Κύπρου που είναι 5.275, αφή-
νοντας πίσω της στην κατάταξη της UEFA 
ομάδες όπως ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Πα-
ναθηναϊκός, η Ζυρίχη, η Ρούμπιν Καζάν, 
η Ντιναμό Μόσχας, η Λεχ Πόζναν, η Τρα-
μπζονσπόρ, η Μακάμπι Χάιφα και άλλες.

Ο ευρωπαϊκός συντελεστής κάθε ομά-
δας καθορίζεται από την παρουσία της στις 
διοργανώσεις της UEFA τα τελευταία πέντε 
χρόνια, με την ομάδα μας να διαμορφώνει 
τον δικό της συντελεστή μόλις από τις δύο 
προηγούμενες σεζόν όπου πήρε 3.000 και 
4.000 βαθμούς αντίστοιχα.

Γίνεται αντιληπτό πως εάν συνεχίσου-
με τις θετικές ευρωπαϊκές παρουσίες θα 
αυξήσουμε περαιτέρω τον συντελεστή πε-
νταετίας και θα δημιουργήσουμε ακόμη 
καλύτερες συνθήκες στο μέλλον για ευρω-
παϊκές διακρίσεις.

Η άνοδος στην ευρωπαϊκή κατάταξη 
αποδεικνύει και την πρόοδο της ομάδας 
μας τα τελευταία χρόνια, κάτι που φιλο-
δοξεί να πετύχει και φέτος με την 3η σερί 
συμμετοχή σε ευρωπαϊκό όμιλο», προσθέ-

τει το σχετικό δημοσίευμα.
Υπενθυμίζουμε ότι η Ομόνοια θα συμ-

μετάσχει στα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ, 
έχοντας διασφαλισμένη θέση τουλάχιστον 
στους ομίλους του Κόνφερενς Λιγκ. Η κλή-
ρωση θα πραγματοποιηθεί στις 2 Αυγού-
στου και οι αγώνες είναι προγραμματισμέ-
νοι για τις 18 και 25 του ίδιου μήνα.

«Κλείδωσε» το τεστ
Το φιλικό παιχνίδι της Ομόνοιας με την 

ΑΕΚ επισημοποιήθηκε με την υπογραφή 
των σχετικών συμβολαίων. Σύμφωνα με 
έγκυρες πληροφορίες μας, οι δύο ομάδες 
θα συναντηθούν στις 5 Αυγούστου στο 
ΓΣΠ. Μάλιστα, οι φίλοι του «τριφυλλιού» 

που δεν θα πάνε στο γήπεδο θα έχουν την 
ευκαιρία να δουν τον αγώνα από την πλατ-
φόρμα της PrimeTel, καθώς θα μεταδοθεί 
απευθείας.

Με τη διευθέτηση του φιλικού ο Νιλ Λέ-
νον θα έχει την ευκαιρία να τεστάρει την 
ετοιμότητα της ομάδας λίγο πριν από το 
ξεκίνημα των ευρωπαϊκών της υποχρεώ-
σεων. Οι «πράσινοι» θα αρχίσουν από τα 
πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ και θα δώσουν 
το πρώτο τους παιχνίδι στις 18 Αυγούστου.

Υπενθυμίζουμε ότι θα προηγηθεί άλλο 
ένα δυνατό τεστ, αφού στις 12 του ίδιου 
μήνα προγραμματίστηκε από την ΚΟΠ ο 
αγώνας για το Σούπερ Καπ με αντίπαλο 
τον Απόλλωνα.

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ

Επιστροφή του Πογκμπά
Ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους θεωρείται ο Πολ Πογκμπά! Ο Γάλλος 

μέσος τα βρήκε σε όλα με τη διοίκηση του συλλόγου για να συνεργαστούν 
ξανά. Σε σχετικό δημοσίευμα σημειώνεται ότι αναμένεται να βρεθεί στην 
Ιταλία σε δύο εβδομάδες ώστε να υπογράψει συμβόλαιο και να παρουσι-
αστεί από τους «μπιανκονέρι». Η 
Γιουβέντους παραχώρησε πριν έξι 
χρόνια τον 29χρονο μέσο στη Μά-
ντσεστερ Γιουνάιτεντ με το ποσό 
των 105 εκατ. ευρώ και τον παίρ-
νει πίσω ως ελεύθερο. Ο Γάλλος 
διεθνής (91 συμμετοχές, 11 γκολ 
με τη χώρα του) έχει 233 συμμε-
τοχές με 39 γκολ και 51 ασίστ με 
τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ 
με τη Γιουβέντους μέτρησε στην 
πρώτη του θητεία 177 ματς με 34 
τέρματα και 40 ασίστ.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Ο Νικόλας των ρεκόρ!
Συνέχεια στην καλή παρουσία της Κύπρου στο Παγκόσμιο Πρωτά-

θλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στη Βουδαπέστη είχαμε χθες. Ο Νι-
κόλας Αντωνίου έλαβε μέρος στα 50μ. ελεύθερο της κολύμβησης και 
πέτυχε νέα παγκύπρια επίδοση με χρόνο 22.77! Ο πρωταθλητής μας 
συμμετείχε στην 5η προκριμα-
τική σειρά και τερμάτισε στη 2η 
θέση, ενώ συνολικά κατατάχθηκε 
45ος σε σύνολο 91 αθλητών που 
συμμετείχαν στο αγώνισμα. Έτσι, 
ο Νικόλας Αντωνίου ολοκλήρω-
σε την παρουσία του σε μία μεγά-
λη διοργάνωση με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο, καθώς σημείωσε 
τέσσερις νέες παγκύπριες επιδό-
σεις και συγκεκριμένα σε 50μ. 
και 100μ. ελεύθερο στις κατηγο-
ρίες Ανδρών και Νέων.

Η Ομόνοια έκανε άλμα 36 θέσεων στην κατάταξη της UEFA και είναι 167η
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{ Πλήρης αθλητική ενημέρωση από την Κύπρο και τον κόσμο }
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