ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΧΑΡΑΥΓΗ
ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ: ΠΩΣ
Ο ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΓΙΝΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ!

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ:
ΣΤΟΙΧΗΜΑ Η ΨΗΦΙΣΗ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ Η «ΧΑΡΑΥΓΗ» ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΣΥΝΟΜΙΛΩΝΤΑΣ
ΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ
ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΚΑΜΑΣ: ΟΙ «ΑΝΕΥΘΥΝΟΙ»
ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΟΙ «ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ» ΠΟΥ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ...
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Ομόνοια: Ο προγραμματισμός
προχωρά ικανοποιητικά

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΕΛ. ΜΠΑΣΤΟ
ΚΑΙ ΜΑΚΡΗΣ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ
ΣΕΛ. 20

ΣΕΛ. 21

Με ευχολόγια δεν αναχαιτίζονται
οι μεγάλες αυξήσεις στον ηλεκτρισμό
Σύσκεψη στο Προεδρικό: Κανένα άμεσο μέτρο για μείωση τιμών παρά τις αυξήσεις 40%
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 13

Οι καταναλωτές παραμένουν απροστάτευτοι
απέναντι στις συνεχείς ανατιμήσεις και
την καλπάζουσα ακρίβεια

Καμία τοποθέτηση από την κυβέρνηση
στην πρόταση του ΑΚΕΛ για τη διενέργεια
μειοδοτικών διαγωνισμών της ΑΗΚ για τις ΑΠΕ

Σε σύγκριση με τον περσινό Ιούλιο, το κόστος
το οποίο θα κληθούν να πληρώσουν φέτος
οι καταναλωτές είναι αυξημένο κατά 103,6%!

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΝΕΜΕΤΣ

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Μαύρα
σύννεφα
στην αγορά
κατοικίας, βαρύ
τίμημα για τους
νέους!

ΣΕΛ. 6

Μαύρα σύννεφα μαζεύτηκαν
πάνω από την αγορά κατοικίας,
με την Κεντρική Τράπεζα να
βλέπει μάλιστα ισχυρές ενδείξεις
στασιμοπληθωρισμού. Η μεγάλη
αύξηση στις τιμές των υλικών
οδήγησε ήδη στην αύξηση των
τιμών των καινούργιων ακινήτων,
ενώ αρνητικά επηρεάστηκαν
και οι ανακαινίσεις. Νοικοκυριά
που βρίσκονται σε διαδικασία
ανέγερσης ή αγοράς κατοικίας
αναζητούν νέα δάνεια για να
καλύψουν το αυξημένο κόστος...

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
ΚΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
ΣΕΛ. 11

»

Στη φυλακή για είκοσι
χρόνια ο παππούς
που βίαζε την εγγονή
του ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 12

»

Ολοκληρώθηκε η
σχολική χρονιά και
θυμήθηκαν την εύρυθμη
λειτουργία! Καλύπτουν
τον γυμνασιάρχη ΣΕΛ. 8, 10

»

»

Ο κίνδυνος πυρκαγιών
είναι αυξημένος και
η Πυροσβεστική
παραμένει
υποστελεχωμένη ΣΕΛ. 6
dialogos.com.cy
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Νοσοκομείο Πάφου:
Χρειάζονται κλίνες για
το παιδιατρικό τμήμα
και δύο ιατρούς οι
Πρώτες Βοήθειες ΣΕΛ. 7

Άμεση ενημέρωση με άποψη
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της σύνταξης

Του
Νεόφυτου Νεοφύτου

Νικόλας - Χριστοδουλίδης «αναθεωρούν» το πλαίσιο Γκουτέρες!
Σε πολύ επικίνδυνες ατραπούς οδηγούν
οι «αναθεωρητικές» θέσεις στο Κυπριακό που
φαίνεται να υιοθετεί ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνεννόηση με τον Νικόλα Παπαδόπουλο.
Ο τέως Υπουργός Εξωτερικών, κ. Χριστοδουλίδης, είχε ακολουθήσει πολιτική επιβολής
αυστηρών κυρώσεων στην Τουρκία. Τελικά
πέρασε κάτω από τον πήχη, αφού όχι μόνο
δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις, αλλά η Τουρκία
αναβαθμίζει συνεχώς το ρόλο της και λαμβάνει
επαίνους από τους Ευρωπαίους εταίρους μας.
Ο κ. Χριστοδουλίδης είχε υποστηρίξει ότι η
Τουρκία μπλοφάρει στο θέμα της Αμμοχώστου
και τελικά η Άγκυρα προχωρεί σε σταδιακό

εποικισμό της πόλης. Επίσης, προσπάθησε ν’
αναδείξει ως μεγάλη επιτυχία τις τριμερείς και
πολυμερείς συνεργασίες και τελικά μια προς
μια χώρα με τις οποίες συνάψαμε συνεργασίες
προχωρεί σε αναβάθμιση των σχέσεών της με
την Άγκυρα.
Την περασμένη Δευτέρα στη μεσημεριανή
εκπομπή του ΡΙΚ ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση
για το πλαίσιο Γκουτέρες ανέφερε ότι συμφωνήθηκε με τον κ. Χριστοδουλίδη να υπάρξει
νέα, αναθεωρητική στρατηγική και τακτική
λόγω της αναθεωρητικής πολιτικής που ακολουθεί η Άγκυρα. Η νέα αυτή θέση του συναγερμικού υποψηφίου Νίκου Χριστοδουλίδη

στο παρά πέντε

που είχε με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων.
Οι θέσεις λοιπόν Νίκου Χριστοδουλίδη στο
Κυπριακό είναι άκρως επικίνδυνες και αν επικρατήσουν, όχι μόνο δεν πρόκειται να διαρρήξουν την τουρκική αδιαλλαξία, αλλά θα οδηγηθούμε πιο κοντά στην οριστική διχοτόμηση.
Δυστυχώς, στο Κυπριακό είμαστε και στο πέντε και δεν χωρούν άλλες παλινδρομήσεις και
πειράματα... Θέλουμε Πρόεδρο που να μπορεί
να ξεκινήσει από το σημείο που διακόπηκαν
οι συνομιλίες στο Κραν Μοντανά, ο οποίος να
είναι διεκδικητικός, ικανός και αξιόπιστος και
να πιστεύει στην ανάγκη της λύσης το συντομότερο δυνατό και τέτοια προσωπικότητα είναι
ο ανεξάρτητος υποψήφιος Α. Μαυρογιάννης.

Παραβίασε τους κανονισμούς η έπαρση της σημαίας του ψευδοκράτους στο Λονδίνο
Τουρκοκύπριος
δημοτικός
σύμβουλος ύψωσε
τη σημαία μπροστά
από το δημαρχείο
του Waltham
Forest

Λεμεσός - Πάφος
Πολιτικές συγκεντρώσεις
Η Ομάδα Στήριξης της ανεξάρτητης υποψηφιότητας Ανδρέα Μαυρογιάννη διοργανώνει την
Τρίτη 5 Ιουλίου και ώρα 7:30 μ.μ. πολιτική συγκέντρωση στην πλατεία Μάριου Τόκα (Δημαρχείο Μέσα Γειτονιάς) με ομιλητή τον ανεξάρτητο
υποψήφιο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Α. Μαυρογιάννη.
Επίσης, η Ομάδα Στήριξης του ανεξάρτητου
υποψηφίου Α. Μαυρογιάννη διοργανώνει μεγάλη πολιτική συγκέντρωση την Τρίτη 12 Ιουλίου και ώρα 7:30 μ.μ. στο Χάνι του Ιμπραήμ,
στην Πάφο, όπου ομιλητής θα είναι ο Ανδρέας
Μαυρογιάννης.

φαίνεται να ικανοποιεί και τις πιο ακραίες και
εθνικιστικές δυνάμεις, οι οποίες από την αρχή
αναθεμάτισαν το πλαίσιο Γκουτέρες. Ταυτόχρονα, όμως, είναι και θέση που τινάζει στον
αέρα και την όποια προσπάθεια επανέναρξης
των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά. Είναι θέση που δίνει
άλλοθι και ευκαιρία στην Άγκυρα να επιμένει
σε αλλαγή βάσης λύσης του Κυπριακού. Κλονίζεται ακόμη περισσότερο η αξιοπιστία της δική
μας πλευράς διεθνώς.
Ζήτημα αξιοπιστίας έθεσε ανοιχτά και ξεκάθαρα, χωρίς να εξαιρεί την οποιαδήποτε πλευρά, και ο ειδικός σύμβουλος του Γ.Γ. του ΟΗΕ,
Κόλιν Στιούαρτ, στις τελευταίες συναντήσεις

Νομική έρευνα για λογαριασμό του δήμου
του Waltham Forest στο βορειοανατολικό
Λονδίνο αποφάνθηκε ότι η ενέργεια Τουρκοκύπριου τοπικού δημοτικού συμβούλου
να οργανώσει και να πραγματοποιήσει έπαρση της σημαίας του ψευδοκράτους μπροστά
από το δημαρχείο συνιστούσε παραβίαση την
κανονισμών. Αφορμή για την «τελετή» ήταν
η συμπλήρωση 38 ετών από την παράνομη
μονομερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Η κίνηση αυτή
είχε προκαλέσει άμεσα εντονότατες αντιδράσεις από την
κυπριακή παροικία, με την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία
ΗΒ να εκδίδει καταδικαστική δήλωση. Την κίνηση είχαν
αποδοκιμάσει επίσης φιλοκύπριοι Βρετανοί βουλευτές,

βουλευτές της τοπικής περιφέρειας και άλλοι
δημοτικοί σύμβουλοι.
Αναγνωρίζοντας πως η έπαρση της σημαίας είχε προκαλέσει προσβολή και οδύνη στην
πολυπληθή κυπριακή παροικία του δήμου, η
ηγεσία του Waltham Forest είχε απολογηθεί
και η αρμόδια υπηρεσία ανέθεσε σε ανεξάρτητο νομικό τη διεξαγωγή έρευνας. Το νομικό
πόρισμα αναφέρει πως ο εν λόγω δημοτικός
σύμβουλος «δεν ενήργησε συμφώνως προς τον Κώδικα
Διαγωγής του λονδρέζικου Δήμου του Waltham Forest»
διοργανώνοντας την τελετή έπαρσης. Η εκτίμηση που διατυπώνεται στο πόρισμα είναι πως η ενέργειά του αποσκοπούσε στο «να προωθήσει τη δική του πολιτική ατζέντα».

Δεν ικανοποιεί τις τ/κ συντεχνίες το νέο οικονομικό πακέτο
«Αυτό το πακέτο
θα στείλει τους
ανθρώπους
μας πακέτο στο
εξωτερικό»

Το νέο οικονομικό πακέτο που ανακοίνωσε την Πέμπτη η τρικομματική «κυβέρνηση»
δεν έπεισε τις τ/κ συντεχνίες. Ο αρχηγός της
τ/κ αξιωματικής αντιπολίτευσης στέλνει το
μήνυμα ότι η διασύνδεση των Τουρκοκυπρίων με τον έξω κόσμο αποτελεί μονόδρομο για
την αντιμετώπιση των μεγάλων οικονομικών
προβλημάτων. Το πακέτο οικονομικής στήριξης είναι ύψους 200 δισεκατομμυρίων λιρών
(ΤΛ).
Σε γραπτή του ανακοίνωση για το θέμα, το τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο χαρακτηρίζει ανεπαρκές
το πακέτο. Σύμφωνα με τη «Γιενί Ντουζέν», ο πρόεδρος
της συντεχνίας των «δημοσίων υπαλλήλων (ΚTAMS)»,

Γκιουβέν Μπενγκιχάν, ανέφερε ότι «αυτό το
πακέτο θα στείλει τους ανθρώπους μας πακέτο στο εξωτερικό». Ο πρόεδρος της «ένωσης
παραγωγών ζωικών προϊόντων και κτηνοτρόφων», Μουσταφά Ναϊμογουλλάρι, ανέφερε ότι το πακέτο «δεν είναι μια καλή κίνηση»
και ότι η «κυβέρνηση» κοροϊδεύει τον κόσμο.
Ο γενικός συντονιστής της ένωσης καταστηματαρχών και τεχνιτών (KTEZO), Χουρρέμ
Τουλγκά, ανέφερε ότι το πακέτο είναι «κοροϊδία» και ότι
δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τον κατώτατο μισθό. Ο
δε, πρόεδρος της «ένωσης» Τουρκοκύπριων εργολάβων
οικοδομών, Τζαφέρ Γκιούρτζιαφερ, ανέφερε ότι πρόκειται
για πακέτο βοήθειας και όχι οικονομικής ανάπτυξης.

Υπόθεση αφύσικου θανάτου άνδρα σε παραλιακή περιοχή, διερευνά η Αστυνομία
Ρωσία
Κατηγορούνται δύο Βρετανοί
Οι Βρετανοί Ντίλαν Χίλι και Άντριου Χιλ κατηγορούνται για «μισθοφορικές δραστηριότητες» από
τις εισαγγελικές Αρχές των φιλορωσικών, αυτονομιστικών περιοχών της ανατολικής Ουκρανίας,
όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Tass.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, που επικαλείται
πηγές της αυτοανακηρυχθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, ασκήθηκαν διώξεις σε
βάρος των δύο ανδρών με βάση το Άρθρο 430
του ποινικού κώδικα. Το πρακτορείο πρόσθεσε
ότι οι δύο άνδρες αρνούνται να συνεργαστούν
για την έρευνα.
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Νεκρός είναι
ο Λούκας
Γεωργίου,
76 ετών

Υπόθεση αφύσικου θανάτου διερευνά
η Αστυνομία στη Λάρνακα, μετά τον εντοπισμό άνδρα ηλικίας 76 ετών, ο οποίος
επέπλεε αναίσθητος σε θαλάσσια περιοχή
της Βορόκληνης. Όπως ανέφερε χθες στο
ΚΥΠΕ ο Χρήστος Ανδρέου, εκπρόσωπος
Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, «γύρω
στις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Ιουνίου, ναυαγοσώστες στην περιοχή Χρυσό
Ψάρι στη Βορόκληνη, εντόπισαν έναν άνδρα να επιπλέει αναίσθητος στη θάλασσα, σε απόσταση 50 περίπου μέτρων από την ξηρά και σε βάθος 1,60 μέτρων».
Πρόσθεσε ότι «οι ναυαγοσώστες έσπευσαν στη θάλασσα και έβγαλαν τον άνδρα στην ξηρά όπου του παρεί-
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χαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη
του ασθενοφόρου, το οποίο τον μετέφερε
στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του
άνδρα». Σύμφωνα με τον κ. Ανδρέου, «μέλη
της Αστυνομίας έσπευσαν στην περιοχή
και άρχισαν έρευνες όπου σε κάποιο σημείο εντοπίστηκε η προσωπική του περιουσία, ενώ τον άνδρα αναζητούσαν και οι
συγγενείς του. Από τα στοιχεία που εντοπίστηκαν στην
παραλία και με τη βοήθεια των συγγενών, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για τον Λούκα Γεωργίου, 76 ετών,
μόνιμο κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου» που βρισκόταν
στην Κύπρο για διακοπές.
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Νέες προκλητικές δηλώσεις:
«Δεν έχουμε στο μυαλό μας
να κάνουμε πόλεμο με την
Ελλάδα», αλλά...
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Τα τουρκικά γεωτρύπανα θα σαρώσουν όλη τη Μεσόγειο, δήλωσε ο Ερντογάν
Τα τέσσερα τουρκικά πλοία γεωτρήσεων θα σαρώσουν τη Μαύρη Θάλασσα και
τη Μεσόγειο, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος
Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι τέλη
αυτής της χρονιάς και αρχές της άλλης θα
έχουν αποτελέσματα.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους
εν πτήσει, επιστρέφοντας από τη Μαδρίτη
στην Τουρκία, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι
«το τρυπάνι μας, Αμπντουλχαμίντ Χαν, είναι
ένα βήμα αυτής της προσέγγισης. Φυσικά,
αυτή η διαδικασία κάνει μερικούς ανθρώπους να νιώθουν άβολα.
Φανταστείτε πριν από 20 χρόνια δεν είχαμε ούτε σεισμική έρευνα ούτε πλοίο γεωτρήσεων. Τώρα όμως, με 2 σεισμικές έρευνες και 4 πλοία γεωτρήσεων, θα ψάχνουμε

και θα σαρώνουμε συνεχώς τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο και θα προσπαθούμε να πάρουμε αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τις
εκθέσεις που μας δίνονται αυτή τη στιγμή,
ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους, στις αρχές του επόμενου έτους, θα
αρχίσουν να έρχονται τα αποτελέσματα. Διότι υπάρχουν πλέον σήματα στις εκθέσεις
για αυτό το θέμα», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος.
Σε ό,τι αφορά την αντιπαράθεση με την
Ελλάδα, είπε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός
δεν έχει καλές προθέσεις, προσθέτοντας ότι
μόνο αν βάλει μια τάξη είναι δυνατόν να
συναντηθούν.
Ο Τούρκος Πρόεδρος, ο οποίος απέφυγε
να αναφερθεί στο όνομα του Κυριάκου Μη-

τσοτάκη, αποκαλώντας τον ως «το πρόσωπο που είναι ηγέτης της Ελλάδας», ανέφερε
ακόμη ότι «δεν έχουμε χρόνο για τέτοια συνάντηση».
Εν τω μεταξύ, χθες προέβη σε νέες
εμπρηστικές δηλώσεις εις βάρος της Ελλάδας από την Κωνσταντινούπολη. Συγκεκριμένα, είπε ότι «δεν έχουμε στο μυαλό μας να
κάνουμε πόλεμο με την Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα είναι αυτή που δεν τηρεί τις υποσχέσεις της. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έκαναν
147 παραβιάσεις στον εναέριο χώρο μας. Αν
είμαστε γείτονες, φίλοι, αν θέλετε να ζήσουμε ειρηνικά, γιατί παραβιάζετε τον εναέριο
χώρο μας 147 φορές; Αν κάνετε τέτοιες παραβιάσεις, η Πολεμική μου Αεροπορία θα
σας απαντήσει».

Διερευνητική αποστολή από τον Μ. Γιέτζια
Ν. Αναστασιάδης: Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ θα αναλάβει το διορισμό ειδικού προσωπικού
Διερευνητική αποστολή για να διαπιστωθεί πώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα κλίμα που θα επιτρέψει την
επανέναρξη συνομιλιών, με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών και τους όρους εντολής του Γενικού Γραμματέα, αναλαμβάνει
ο αναπληρωτής βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για την Ευρώπη, την Ασία
και την Αμερική στο Τμήμα Πολιτικών
και Ειρηνευτικών Υποθέσεων, Μιροσλάβ
Γιέτζια.
Η προσπάθεια αυτή του κ. Γιέτζια έρχεται μετά από αδράνεια πέντε χρόνων
και την αποτυχία των αποστολών της
Τζέιν Χολ Λουτ, αφού οι δύο πλευρές
δεν κατόρθωσαν να συμφωνήσουν στο
διορισμό ειδικού αντιπροσώπου του Γ.Γ.
Όπως αναφέρεται σε γραπτή δήλωση
του κυβερνητικού εκπροσώπου Μάριου
Πελεκάνου, ο κ. Γιέτζια ενημέρωσε χθες
Παρασκευή τον Πρόεδρο Αναστασιάδη
ότι αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία
κατόπιν οδηγιών του Γενικού Γραμματέα
του ΟΗΕ.
Στη συνάντηση, σύμφωνα με πληροφορίες, τέθηκε το θέμα του διορισμού
ειδικού απεσταλμένου για το Κυπριακό,
θέμα που προσκρούει στις αντιδράσεις
της τουρκοκυπριακής πλευράς για τους
όρους εντολής. Επίσης, συζητήθηκαν και
θέματα που έχουν να κάνουν με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σχολιάζοντας τις δηλώσεις Τατάρ
για τις προτάσεις που επέδωσε στον κ.
Γιέτζια (βλ. διπλανή στήλη), είπε ότι μέ-

Υποστηρίζει ότι πρέπει να
ληφθούν υπόψιν οι αλλαγές
που έγιναν στο Βαρώσι

Προτάσεις συνεργασίας μεταξύ
«δύο κρατών» παρουσίασε
ο Τατάρ στον Γιέτζια

χρι στιγμής δεν έχει δει καμία πρόταση
των Τ/κυπρίων, ούτε ο κ. Γιέτζια είχε κάτι
υπόψιν του. Ευχήθηκε ότι «και οι Τουρκοκύπριοι θα συνειδητοποιήσουν, και η
Τουρκία ιδιαιτέρως που κατευθύνει τους
Τουρκοκύπριους, ότι είναι προς όφελος
όλων η πορεία προς εξεύρεση μιας λύσης, στη βάση πάντα των ψηφισμάτων
των ΗΕ, του Συμβουλίου Ασφαλείας, του
ευρωπαϊκού κεκτημένου».
Ερωτηθείς αν υπάρχει κάτι για το
θέμα διορισμού ειδικού απεσταλμένου, ο
Πρόεδρος είπε «επαναλαμβάνω, αντί να
συζητούμε για διορισμό ειδικού προσωπικού ή άλλως πως απεσταλμένου του
ΓΓ από τρίτες ή άλλες χώρες, αυτόν το
ρόλο θα αναλάβει ο ΓΓ διά αντιπροσώπων που υπηρετούν τα ΗΕ, διά αξιωματούχων των ΗΕ».

Ο Μακρόν «κανόνισε» τη συνάντηση
Αναστασιάδη και Ερντογάν
Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, ήταν
αυτός που έφερε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
Νίκο Αναστασιάδη, κοντά στον Τούρκο Πρόεδρο,
Ταγίπ Ερντογάν, κατά το δείπνο της Μαδρίτης, γράφει
η τουρκική εφημερίδα Μιλλιέτ. Σε ρεπορτάζ της η
τουρκική εφημερίδα γράφει ότι ο Γάλλος Πρόεδρος,
Εμμανουέλ Μακρόν, κατά το δείπνο στη Μαδρίτη
«πήρε από το χέρι τον Ε/κ ηγέτη Νίκο Αναστασιάδη»,
όπως αναφέρεται στον Πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας «και προσπάθησε να τον φέρει κοντά με
τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν». «Υπήρξε μια στιγμή
που ονομάζεται “photo opportunity” στα Aγγλικά.
Ο Αναστασιάδης, από την άλλη, προσπάθησε να
μετατρέψει αυτή την ολιγόλεπτη στιγμή σε μια
απόπειρα επισημοποίησης της “εποικοδομητικής”
του στάσης για τη λύση του Κυπριακού ανεβάζοντας
το στιγμιότυπο της συνομιλίας στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης», γράφει η τουρκική Μιλλιέτ.

Ο Τ/κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ παρουσίασε τις
προτάσεις του προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για τη μελλοντική συνεργασία των δύο
κοινοτήτων, κατά τη συνάντηση που είχε χθες
Παρασκευή στα κατεχόμενα με τον Βοηθό Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ),
Μιροσλάβ Γιέτζια. Έκανε λόγο για συνεργασία
σε τέσσερα σημεία, μεταξύ «δύο κρατών» στην
Κύπρο και στη βάση της «ισότητας», ενώ είπε
ότι σύντομα θα καταθέσει ακόμη δύο προτάσεις για μετανάστευση και αποναρκοθέτηση.
Τ/κ ΜΜΕ μετέδωσαν ότι ο κ. Τατάρ «σημείωσε
ότι το πρώτο από τα θέματα που αφορούν τη
συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών σχετίζεται με τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων γύρω
από το νησί», ως δεύτερο σημείο, η τ/κ πλευρά προτείνει την ηλεκτρική διασύνδεση της
Κύπρου με την ΕΕ μέσω της Τουρκίας, ενώ
προτείνεται η «αποτελεσματική χρήση της
ηλιακής ενέργειας ως ο τρίτος τομέας συνεργασίας». Η τέταρτη πρόταση της τ/κ πλευράς
αφορά την κοινή χρήση των υδάτινων πόρων
του νησιού. Ο Τ/κ ηγέτης πρόσθεσε ακόμη ότι
«η τουρκοκυπριακή πλευρά θα παρουσιάσει
σύντομα δύο ακόμη προτάσεις συνεργασίας
για την παράτυπη μετανάστευση και την αποναρκοθέτηση της Κύπρου». Είπε επίσης ότι
ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να
ενθαρρύνει τον Αναστασιάδη να εξετάσει τις
προτάσεις του με καλή θέληση.

Αναδιαμόρφωση του πακέτου ΜΟΕ από την τ/κ πλευρά προτείνει ο Κουντρέτ Οζερσάι
Την αναδιαμόρφωση των ΜΟΕ που πρότεινε πρόσφατα η ε/κυπριακή πλευρά, εισηγείται ο
πρόεδρος του Κόμματος του Λαού (ΚΛ), Κουντρέτ
Οζερσάι, ο οποίος σύμφωνα με την τ/κυπριακή
εφημερίδα «Αβρούπα», μετά την τουρκοκυπριακή ηγεσία, ανακοίνωσε ότι και το «Κόμμα του
Λαού» απορρίπτει τα ε/κυπριακά ΜΟΕ. Σύμφωνα
με την «Αβρούπα», ο κ. Οζερσάι υποστήριξε ότι
η τουρκοκυπριακή πλευρά πρέπει να δώσει αντιπρόταση και να αναδιαμορφώσει το πακέτο ΜΟΕ,
που παρουσιάστηκε από την ελληνοκυπριακή
πλευρά, το οποίο, όπως είπε, δεν μπορεί να γίνει
αποδεκτό υπό την παρούσα μορφή του. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Οζερσάι είπε επίσης ότι η
αλλαγή των συνθηκών πρέπει να ληφθεί υπόψη

για το Βαρώσι, όπως έγινε και στο παρελθόν με το
παράνομο αεροδρόμιο στην Τύμπου. Ο κ. Οζερσάι δήλωσε ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών όσον αφορά την εξεύρεση
«περιεκτικής λύσης», προσθέτοντας παράλληλα
ότι ακόμα και όταν κατά διαστήματα προστέθηκαν «διαφορετικά στοιχεία» στα ΜΟΕ, έστω και
προσωρινά, οι διαπραγματεύσεις για μόνιμη λύση
στην Κύπρο κατέρρευσαν. Σχολιάζοντας τα ΜΟΕ,
ο κ. Οζερσάι εξέφρασε την άποψη ότι από διπλωματικής σκοπιάς αποτελούν «εργαλείο ελιγμού».

Τατάρ: Συνεχίζονται οι εργασίες για
εντοπισμό Τ/κ αγνοουμένων
Την ευχή όπως οι αγνοούμενοι βρεθούν το

συντομότερο, εξέφρασε ο Τ/κύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ.
Όπως μετέδωσε ο «Μπαϊράκ», ο κ. Τατάρ
μιλώντας στα πλαίσια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο «προεδρικό» και η οποία
ήταν προς τιμήν του προσωπικού της Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ), είπε ανάμεσα σ’ άλλα
ότι «υπάρχουν ακόμα αγνοούμενοι Τουρκοκύπριοι» και «οι εργασίες για να εντοπιστούν τα
ίχνη τους συνεχίζονται». Χαρακτήρισε επίσης
ως σημαντική και εξαντλητική την έρευνα που
πραγματοποιεί η Επιτροπή. Σημείωσε επίσης
ότι το έργο της Επιτροπής είναι πολύ δύσκολο
και γίνεται ενσυνείδητα από τα μέλη της Επιτροπής.
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ΔΕΥΤΕΡΑΣ

παρεμβάσεις

Του
Χρήστου Χαραλάμπους

ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Γ.Γ. ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΑΚΕΛ:
«Δεν σας αποδίδουμε εμείς τον τίτλο
του ΑΚΕΛιστή. Τον έχετε κατακτήσει εσείς
με τη δράση και τους αγώνες σας. Είμαστε υπερήφανοι για όλους εσάς. Νιώθουμε
δέος έναντί σας, γιατί πρέπει να κρατήσουμε ψηλά το κόμμα που μας παραδώσατε
και να φανούμε αντάξιοι της ιστορίας που
εσείς δημιουργήσατε».
Φάρος για νέους αγώνες η πλούσια δράση
και προσφορά των ΑΚΕΛιστών βετεράνων.

ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

Μέτρα για να μπει φρένο στις απώλειες στην άσφαλτο
Αυτό το τραγικό που συμβαίνει στον τόπο μας
με τα καθημερινά σοβαρά τροχαία δυστυχήματα
και μάλιστα τα θανατηφόρα, στα οποία τα θύματα είναι τις περισσότερες φορές νέοι άνθρωποι
και στην πλειοψηφία τους μοτοσικλετιστές, φαίνεται να μην προβληματίζει όσο θα έπρεπε τόσο
τις αρμόδιες υπηρεσίες όσο και τους ίδιους τους
πολίτες. Φτάνει να αναλογιστούμε ότι από την
αρχή του χρόνου 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή
τους στην άσφαλτο από οδικές συγκρούσεις.
Μια μαύρη σελίδα στην καθημερινότητα
των Κυπρίων, η οποία θα μπορούσε ίσως να
συγκριθεί με την εκτός ελέγχου κατάσταση που
καταγράφεται στις ΗΠΑ με την οπλοχρησία και
μάλιστα από νεαρά άτομα. Γιατί, τι άλλο από επικίνδυνο όπλο μπορεί να αποτελεί το αυτοκίνητο
ή η μοτοσικλέτα στα χέρια ενός οδηγού που τον
χαρακτηρίζει η επιπολαιότητα, η ασυνειδησία, ή
ακόμα και η ανικανότητα (λόγω ηλικίας ή για
άλλους λόγους) για σωστό και ασφαλή χειρισμό ενός οχήματος; Το αποτέλεσμα και στις δύο
περιπτώσεις είναι το ίδιο: η άδικη απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Το πρόβλημα με τις σοβαρές τροχαίες παραβάσεις, την ανεύθυνη και κατ’ επέκταση
επικίνδυνη συμπεριφορά των οδηγών στους
δρόμους υπήρχε ανέκαθεν στην Κύπρο και
μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό και μάλλον
αντιμετωπιζόταν με προχειρότητα και σπασμωδικές ενέργειες εκ μέρους της Αστυνομίας και των όποιων άλλων αρμόδιων Αρχών
και Υπηρεσιών. Αντιμετώπιση που είχε να
κάνει κυρίως με υποδείξεις, συσπάσεις και
προειδοποιήσεις, ή ακόμα και με εξώδικα
πρόστιμα. Μέτρα τα οποία κάθε άλλο παρά
φαίνεται να λαμβάνουν υπόψη οι οδηγοί που
κυκλοφορούν στους κυπριακούς δρόμους.
Αστυνομία και αρμόδια υπουργεία, εκφράζοντας τον προβληματισμό τους για το τραγικό
αυτό φαινόμενο, αποφασίζουν και εφαρμόζουν
κατά καιρούς μέτρα που θεωρείται ότι θα συμβάλουν στην αποτροπή και των περιορισμό των
σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων. Κανένας
δεν αμφισβητεί την σημασία της φωτοεπισήμανσης, της εντατικοποίησης των εκστρατειών
και των τροχονομικών ελέγχων, όπως και της

αύξησης των ποινών για τους παραβάτες του
κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κανένας όμως
δεν μπορεί να αμφισβητήσει και τη νοοτροπία
που, δυστυχώς, χαρακτηρίζει τους Κύπριους
οδηγούς. Κι αυτό μάλλον θα έπρεπε να αποτελέσει το κύριο αντικείμενο στον προβληματισμό
και τις αποφάσεις των αρμοδίων.
Έχει αποδειχτεί επανειλημμένα ότι οι Κύπριοι οδηγοί δεν πτοούνται ούτε για τα πρόστιμα
ούτε για τις άλλες κυρώσεις που τους επιβάλλονται όταν εμπλακούν σε ατυχήματα ή για άλλες
τροχαίες παραβάσεις. Επομένως, θα πρέπει να
αναζητηθούν κάποιοι καταλυτικοί τρόποι συνετισμού. Για παράδειγμα, η στέρηση της άδειας
οδηγού με ταυτόχρονη επί τόπου κατάσχεση
του οχήματος σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων, όπως είναι η ταχύτητα (που αποτελεί
τον κυριότερο παράγοντα στις θανατηφόρες
συγκρούσεις οχημάτων) και βέβαια η οδήγηση
από ανήλικους και μάλιστα με τις ευλογίες των
γονιών τους, κάτι που επίσης συμβαίνει καθημερινά. Ας το σκεφτούν οι βουλευτές και οι
όποιοι άλλοι αρμόδιοι.

«Όσον αφορά την αύξηση του ποσοστού
ΑΠΕ που παράγεται από την ΑΗΚ, θα καταρτιστεί σχέδιο από τους διαχειριστές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού, το οποίο θα
υποβληθεί στη ΡΑΕΚ για έγκριση».
Αφήστε την ΑΗΚ ελεύθερα και χωρίς εμπόδια
να επενδύσει στις ΑΠΕ.

Και ο πληθωρισμός
καλά κρατεί!
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ:
«Η κυβέρνηση επιχείρησε να παραπλανήσει αποφεύγοντας στο κείμενο του προϋπολογισμού τις αναφορές στο ίδρυμα Γεωργίου
Γρίβα Διγενή, για να κάνουν μνημεία στον
ολετήρα και καταστροφέα της Κύπρου».
Δύο φορές το απέρριψε η Βουλή. Τόσοι υμνητές
του φασίστα Γρίβα δεν μπορούν να συγκεντρώσουν €43.000 και θέλουν να τα πάρουν από τα
κρατικά ταμεία;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ:
«Τα ύστερα τιμούν τα πρώτα και όχι τα
πρώτα τα ύστερα. Το ύστερα είναι μια διχοτομημένη χώρα. Κάποιοι χάθηκαν επειδή κάποιοι άλλοι είχαν πολύ μεγάλες ιδέες
για τη δική τους εθνικοφροσύνη».
Για όσους επικαλούνται τον Γρίβα του 1955
και «ξεχνούν» το ρόλο του στην ΕΟΚΑ Β και
την προδοσία της πατρίδας μας το 1974.

Στο 9,1% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός
στην Κύπρο τον Ιούνιο, σύμφωνα με πρώτη εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής
Αρχής (Eurostat), αντανακλώντας την πίεση στις τιμές κυρίως λόγω των συνεχόμενων ανατιμήσεων στην ενέργεια.
Πρόκειται για ένα ιστορικό ρεκόρ για
την Κύπρο, ενώ ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο εκτιμάται στο 8,6%
από 8,1% τον προηγούμενο μήνα. Και η
κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα. Κάνει πως
γνοιάζεται, κάνουν συσκέψεις και κόντρα συσκέψεις, αλλά αποτέλεσμα μηδέν.
Όποιος δεν θέλει να πάει στο μύλο…

Και τρίτη συνάντηση
Καρογιάν-Χριστοδουλίδη;

Ούτε με μπαμπεσιές
δεν γίνεται μουσείο Γρίβα

Έγινε χθες νέα (δεύτερη) συνάντηση Καρογιάν και Χριστοδουλίδη. Θα ακολουθήσει και
τρίτη, όπως ανακοίνωσε ο Μάριος Καρογιάν.
«Θέλαμε να έχουμε τις θέσεις, τις απόψεις, τις
προσεγγίσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη σε ό,τι
αφορά το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, αλλά
και τις θέσεις που η πλευρά μας θα πρέπει να
υπερασπιστεί όλη την αμέσως επόμενη περίοδο», δήλωσε ο Μάριος. Μα τι συμβαίνει επιτέλους; Πόση συζήτηση χρειάζεται για θέματα
που με άλλους υποψηφίους ή κόμματα έγινε
μόνο μια συνάντηση; Ή είναι πολλά τα θέματα,
ή είναι δυσκολοκατανόητες οι θέσεις Χριστοδουλίδη, ή προσπαθούν να διαμορφώσουν τις
θέσεις, ή θέλουν να δημιουργήσουν θέσεις-τάφο του αγίου Νεοφύτου, προκειμένου να βρεθεί
δικαιολογία υποστήριξης της ΔΗΠΑ προς τον
κ. Χριστοδουλίδη. Δεν υπάρχει άλλη λογική
εξήγηση…

Πρέπει να το πάρουν χαμπάρι οι κυβερνώντες. Τους έμειναν 8 μήνες στην κυβέρνηση. Και ενόσω υπάρχει ΑΚΕΛ, τουλάχιστον,
μνημείο ή μουσείο του Γρίβα δεν πρόκειται
να περάσει από τη Βουλή. Πέραν του ότι είναι απαράδεκτο ένα κράτος να προσπαθεί με
μπαμπεσιές και συγκαλύψεις να προσπαθεί
να ξεγελάσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Πάντως, επιβεβαιώθηκε και χθες ότι οι
μόνοι υποστηρικτές του Γρίβα στη Βουλή είναι ο ΔΗΣΥ και το ΕΛΑΜ, που υπερασπίστηκαν τον Γρίβα με όλη τους τη δύναμη. Δεν
μπορούμε βέβαια να παραβλέψουμε και την
τοποθέτηση Κουλία, ότι η ΕΟΚΑ απελευθέρωσε την Κυπριακή Δημοκρατία! Ποια Κυπριακή Δημοκρατία, κ. Κουλία; Υπήρχε τον
καιρό της ΕΟΚΑ κυπριακό κράτος; Εκτός κι
αν το θεωρήσουμε ως ολίσθημα της γλώσσας…

Το περιστατικό με τον διευθυντή και
τον μαθητή... για το μαλλί είναι ακόμα ένα
κερασάκι στην τεράστια τούρτα του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας στον τόπο μας.
Άνθρωποι με ισχύ, καταπιεσμένοι από τα
γεννοφάσκια τους και γαλουχημένοι με το
δηλητήριο του ρατσισμού πληγώνουν νέα
παιδιά που θέλουν να γευτούν τις χαρές
της ζωής, και τίποτε άλλο. Όλοι αυτοί και
αυτές, κάποτε θα σκουντουφλήσουν στην
πραγματικότητα, η οποία θα τους χτυπήσει την πόρτα. Τότε, και μόνο τότε, μπορεί
και να αναθεωρήσουν. Μέχρι τότε, ας διαταχθεί επιτέλους μία σοβαρή έρευνα και
να τιμωρηθούν.

Ζορό

Μ.

Γκιουλ

Το μαλλί του ρατσισμού

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ
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ευθέως
Το ΑΚΕΛ έχει
πολύ βαθιές
ρίζες...
Επιτυχημένη από κάθε
άποψη ήταν η εκδήλωση
που διοργάνωσε το ΑΚΕΛ
Λευκωσίας Κερύνειας,
τιμώντας τους βετεράνους
ΑΚΕΛιστές που συμπλήρωσαν
50 χρόνια συνεχούς
κομματικής δράσης και ζωής.
Πρόκειται για μια μαζική σε
προσέλευση εκδήλωση, όπου
μαζί με τους τιμώμενους, ήταν
και τα παιδιά και τα εγγόνια.
Για όλους τους νεότερους,
οι βετεράνοι αφήνουν βαριά
και πλούσια κληρονομιά όχι
μόνο για το ΑΚΕΛ, αλλά για
τον τόπο μας, για την ειρήνη,
για το διεθνές εργατικό και
κομμουνιστικό κίνημα...
Καθόλου τυχαίο ότι το ΑΚΕΛ
συνεχίζει να έχει μεγάλη
εκτίμηση και κύρος, εντός και
εκτός Κύπρου.

Σύμβολο του
αντιφασιστικού αγώνα
Στις 2 Ιουλίου 1949 πέθανε ο Βούλγαρος
κομμουνιστής ηγέτης Γκεόργκι Δημητρόφ,
Γενικός Γραμματέας της Κομμουνιστικής Διεθνούς (1934-1943) και πρώτος Πρόεδρος της
Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (19461949). Ο Δημητρόφ είχε γίνει σύμβολο του
αγώνα κατά του φασισμού με την ηρωική του
στάση στη δίκη της Λειψίας (1933), κατηγορούμενος από τους ναζί για τον εμπρησμό του
Γερμανικού Κοινοβουλίου (προβοκάτσια που
έπραξαν οι ίδιοι και «φόρτωσαν» στους κομμουνιστές).
Συγκλονιστική υπήρξε όλη η διάρκεια της
δίκης και ακόμη συγκλονιστικότερη η στιγμή
της απολογίας του. Αποκάλυψε με ατράνταχτα στοιχεία πως ο εμπρησμός του Ράιχσταγκ
ήταν το πρόσχημα για μια πλατιά εκστρατεία
σε βάρος της εργατικής τάξης της Γερμανίας
και της πρωτοπορίας της, του ΚΚ.
Ανέτρεψε το κατηγορητήριο, ξεσκέπασε
την αντικομμουνιστική συνωμοσία, υπεράσπισε περίλαμπρα όχι μόνο τον εαυτό του
και τους συντρόφους του, αλλά και το αντιφασιστικό κίνημα της Γερμανίας γενικότερα,
αντιστρέφοντας πλήρως τους ρόλους, φέρνοντας τους φασίστες κατηγόρους του στη θέση
του κατηγορουμένου.

Εργασίες στην κεντρική
νησίδα
του αυτοκινητόδρομου
Από τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 μέχρι και
την Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022, από τις 18:00
μέχρι τις 06:00 το πρωί της επομένης ημέρας, θα εκτελούνται εργασίες εγκατάστασης
θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού 1000μ. περίπου μετά την έξοδο Αγίου
Γεωργίου Αλαμάνου προς Λεμεσό. Σύμφωνα
με ανακοίνωση από το Γραφείο Επαρχιακού
Μηχανικού Λευκωσίας, Τμήμα Δημοσίων
Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
των εργασιών θα είναι κλειστές οι λωρίδες
ταχείας κυκλοφορίας προς Λεμεσό και προς
Λευκωσία, σε τμήματα μήκους 200μ. περίπου
και η διακίνηση της κυκλοφορίας θα γίνεται
στις διπλανές λωρίδες βραδείας κυκλοφορίας. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται
για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα
προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει
την απαραίτητη κατανόηση και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση
και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Δεν θέλουν να δώσουν
λύση στην ακρίβεια
του ρεύματος

Ποιοι μιλούν
για… αντιρατσισμό!

Έκαναν χθες σύσκεψη στο προεδρικό για να μας πουν ότι δεν θα λάβουν
κανένα μέτρο για τη μείωση της τιμής
του ηλεκτρικού ρεύματος! Και με αυτό
τον τρόπο δικαίωσαν όλους όσοι υποστηρίζουν πως η κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ δεν θέλει να δώσει λύση στο
πρόβλημα. Όπως επισήμανε στον Άστρα
ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου
Καταναλωτών, δυστυχώς τίποτε δεν
υπάρχει για τον φορολογούμενο πολίτη, ο οποίος πρέπει να καταλάβει ότι
είναι μόνος τους πλέον και ότι δεν πρέπει να περιμένει τίποτε άλλο από αυτό
που δόθηκε το προηγούμενο διάστημα.
Όμως η σύσκεψη ανέδειξε και οπισθοδρόμηση στο θέμα της φορολόγησης
των απροσδόκητων κερδών από τις
αναπτύξεις ΑΠΕ καθώς το θέμα, παρά
τις διαβεβαιώσεις του Ν. Αναστασιάδη,
παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες.
Έτσι, με τις ευλογίες της κυβέρνησης οι
καταναλωτές μένουν εκτεθειμένοι και
παραμένουν απροστάτευτοι απέναντι
στην ακρίβεια.

Η κυβέρνηση των συρματοπλεγμάτων,
των παράτυπων επαναπατρισμών μεταναστών, των απάνθρωπων συνθηκών διαβίωσης στο Πουρνάρα, που καλλιεργεί
άμεσα ή έμμεσα το ρατσισμό με δηλώσεις
κυβερνητικών αξιωματούχων και υπουργών, μιλά για αποτροπή των διακρίσεων.
Χθες ο Υπουργός Παιδείας, Πρόδρομος Προδρόμου, είπε ότι η πολιτική του
Υπουργείου κατά των φυλετικών διακρίσεων βασίζεται στη σφαιρική προσέγγιση
της σχολικής μονάδας, αντιμετωπίζει το
ρατσισμό στην ευρεία του έννοια, καλύπτοντας όλες τις πιθανές μορφές που
μπορεί να λάβει, ούτως ώστε να αποτρέπονται όλα τα είδη διακρίσεων. Μα
σε ποιους απευθύνεται ο κ. Προδρόμου;
Σε εξωγήινους; Πόσα περιστατικά ρατσιστικής συμπεριφοράς καταγγέλθηκαν τα
τελευταία χρόνια; Και τι έκανε η κυβέρνηση και το Υπουργείο του; Τίποτε απολύτως. Αντίθετα, τα περιστατικά ρατσιστικής συμπεριφοράς συνεχίζονται, όπως το
πρόσφατο με το σχολείο στη Λάρνακα. Σε
ποιους νομίζεις ότι απευθύνεσαι, κ. Πρόδρόμου;

Μ.

Ζ.

Της
Ελένης Κωνσταντίνου

Όσο και να θέλουν
να το καλύψουν,
δεν μπορούν...
Σύσκεψη πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Παιδείας, κατά την οποία εξετάστηκαν θέματα συμπεριφοράς, τάξης και εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων.
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τον Σύνδεσμο
Διευθυντών Μέσης Εκπαίδευσης και με τη συμμετοχή των Διευθύνσεων Μέσης Γενικής και Μέσης
Τεχνικής Εκπαίδευσης, με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά σε σχολεία. Επίσης, όπως μας είπαν, ειδικά αυτή την περίοδο στο τέλος του σχολικού έτους,
υπάρχει αριθμός καταγγελιών και παραπόνων για
το σχολείο από γονείς των οποίων τα παιδιά έχουν
πρόβλημα προαγωγής, λόγω υπερβολικού αριθμού
απουσιών. Σύμφωνα με το ΥΠΠΑΝ, οι καταγγελίες
συχνά αποδεικνύονται ανεδαφικές. Τι πιο φυσικό θα
πει κάποιος/α να γίνεται μια τέτοια σύσκεψη, αφού
αυτό προστάζει το καλό των σχολείων μας; Είναι
ωστόσο ειρωνικό η σύσκεψη αυτή να γίνεται λίγα
24ωρα μετά τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν σε
Γυμνάσιο στην επαρχία Λάρνακας και μετά που το
Υπουργείο μένει εκτεθειμένο, όσο και να θέλει να
κρύβεται δήθεν πίσω από κανονισμούς σχολείων.
Εκτεθειμένο μένει ακόμη πιο πολύ το Υπουργείο
μετά και την ολοκλήρωση της έρευνας εξπρές που
διατάχθηκε και η οποία βγάζει τον εν λόγω διευθυντή «κούππα άπαννη».
Με την προχθεσινή παρέμβαση του αναπληρωτή
διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης στο «Πρωινό Δρομολόγιο» του ΡΙΚ διερωτόμαστε πώς γίνονται αυτές οι
έρευνες και αν στο τέλος της μέρας υπάρχει κάποια
αξία στο να διατάζονται.
Ο αναπληρωτής διευθυντής Μέσης κάλυψε πλήρως τον γυμνασιάρχη ισχυριζόμενος ότι τήρησε τον
κανονισμό, ο οποίος διέπει την ευπρεπή εμφάνιση
των μαθητών. Ο συγκεκριμένος κανονισμός, σύμφωνα με εγκύκλιο που στάλθηκε στα σχολεία, προβλέπει για τους μαθητές ότι απαγορεύονται τα γένια,
το υπογένειο και τα μακριά μαλλιά, καθώς και ότι
απαγορεύονται τα εξεζητημένα χτενίσματα, το ιδιόρρυθμο κούρεμα στιλ καπελάκι με ξυρισμένο το
κάτω μέρος και μακριά μαλλιά στο πάνω μέρος, τα
βαμμένα μαλλιά κ.α. Βέβαια, οι φωτογραφίες που
κυκλοφόρησαν με τον νεαρό μαθητή για τον οποίο
είχε γίνει αρχικά το εν λόγω επεισόδιο δεν δείχνουν
κανένα κούρεμα εκτός πλαισίου.
Επίσης, όταν ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο ο
αναπληρωτής διευθυντής Μέσης εάν ο γυμνασιάρχης είναι ο ίδιος που είχε προκαλέσει πέρσι επεισόδιο με μαθήτρια από την Κένυα, αρχικά αρνήθηκε να
απαντήσει, ενώ στο τέλος υποχρεώθηκε να επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για τον ίδιο διευθυντή προσθέτοντας το εκπληκτικό «δεν έχει καμία σημασία όμως...»
Το να προσπαθούν ωστόσο οι αρμόδιοι εκεί στο
ΥΠΠΑΝ να μας πείσουν για την αντίληψή μας δεν
είναι πολύ κομψό, γιατί ένα σχολείο το τελειώσαμε
και εμείς και ευτυχώς είχαμε πολύ καλούς καθηγητές που έκαναν τη δουλειά τους, που στο τέλος της
μέρας δεν είναι μια απλή δουλειά, και κυρίως δεν
ασχολούνταν και τόσο με τρίχες, αλλά με την ουσία.
Όταν θέλεις λοιπόν να καλύψεις ρατσιστικά και
άλλα ένστικτα, πολύ εύκολα κρύβεσαι πίσω από λέξεις, κανονισμούς, τελείες και ερμηνείες. Βλέπεις το
δέντρο και όχι το δάσος.
Το να μπορείς να απευθύνεσαι στα παιδιά σαν
μονάδες και να τα χειρίζεσαι αναλόγως χρειάζεται
«μαγικές» ικανότητες, οι οποίες τις πλείστες φορές
αποπνέονται μέσα από την ευαισθησία να είναι πρωτίστως άνθρωπος.
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Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιών και η Πυροσβεστική παραμένει υποστελεχωμένη
Έκκληση προς όλους τους αρμόδιους φορείς
για επίλυση του προβλήματος της υποστελέχωσης της Πυροσβεστικής απευθύνει ο Σύνδεσμος
Πυροσβεστών Κύπρου, ενώ με ανακοίνωσή του
προχωρά σε σημαντικές καταγγελίες για τα τεκταινόμενα στην υπηρεσία.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι διανύουμε
ήδη τη θερινή περίοδο και ο Σύνδεσμος Πυροσβεστών Κύπρου κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη σοβαρή υποστελέχωση που αντιμετωπίζει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία
μετρά δυνάμεις για να μπορεί να αντεπεξέρχεται
στις απαιτήσεις που προκύπτουν καθημερινά
για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού.
Όπως σημειώνει, ήδη, στην Πυροσβεστική
Υπηρεσία υπάρχουν 77 κενές θέσεις και ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί τους επόμενους μήνες, λόγω της αφυπηρέτησης κάποιων μελών,
με αποτέλεσμα οι εναλλαγές στους Πυροσβεστι-

Σύνδεσμος Πυροσβεστών:
Τίθεται σοβαρό θέμα ασφάλειας
του προσωπικού και του κοινού

κούς Σταθμούς να είναι υποστελεχωμένες και
καθημερινά το προσωπικό να καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανταποκριθεί
αποτελεσματικά.
Ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι η κόπωση από
τα συνεχόμενα επεισόδια σε καθημερινή βάση,
η αδυναμία στην πλήρη εφαρμογή επιχειρησιακών διαδικασιών ως αποτέλεσμα της υποστελέχωσης, εκθέτουν τα μέλη της Υπηρεσίας
σε υπέρμετρους κινδύνους και ρίσκο κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Το πρόβλημα, αναφέρει, αναμένεται να γίνει
ακόμα μεγαλύτερο, αν ληφθεί υπόψιν ότι λίαν
συντόμως πρόκειται να λειτουργήσει και να στελεχωθεί ο Πυροσβεστικός Σταθμός στην περιοχή
του Βασιλικού (που προνοεί την πρόσληψη ακόμα 56 πυροσβεστών) χωρίς να έχει προηγηθεί η
πρόσληψη του προσωπικού που θα το στελεχώσει, ως συνέπεια ο αριθμός των κενών θέσεων
θα ανέλθει στις 133.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι λόγω των πολλών
επεισοδίων ταυτοχρόνως, σε τακτά διαστήματα
καλείται εκτός υπηρεσίας προσωπικό, καθότι οι
Πυροσβεστικοί Σταθμοί αδειάζουν και η παραχώρηση άδειας απουσίας κατά την καλοκαιρινή
περίοδο δίδεται στο ελάχιστο.
Επίσης, σημειώνει, κάποιοι Σταθμοί (όταν
υπάρχει κλήση για ανταπόκριση) κλείνουν
εντελώς. Καταληκτικά, ο Σύνδεσμος απευθύνει
ύστατη έκκληση προς όλους τους αρμόδιους
φορείς. «Το προσωπικό έχει φτάσει στα όρια του,
οι αντοχές τείνουν να εκλείψουν, οι κίνδυνοι
που εκτίθενται τα μέλη της Υπηρεσίας καθημερινά ελλοχεύουν και δυστυχώς το ρίσκο έχει αυξηθεί σε υπέρμετρο βαθμό. Τίθεται σοβαρό θέμα
τόσο της ασφάλειας του προσωπικού, όσο και
του κοινού, γι’ αυτό πρέπει άμεσα να παρθούν
αποφάσεις για αποφόρτιση της πίεσης από το
προσωπικό, προς αποφυγή δυσάρεστων εξελίξεων», καταλήγει η ανακοίνωση.

Βουλή: Μονόλεπτη σιγή για
τον Παύλο Παπαγεωργίου
Μονόλεπτη σιγή προς μνήμη του
πρώην υπουργού, πρώην βουλευτή και
πρώην μέλους της ΕΔΥ, Παύλου Παπαγεωργίου, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία
81 ετών, τήρησε η Βουλή των Αντιπροσώπων κατά την έναρξη των εργασιών
της Ολομέλειας την περασμένη Πέμπτη.
Ο Παύλος Παπαγεωργίου είχε πλούσια πολιτική και κοινωνική δράση και
συμμετείχε ενεργά στον απελευθερωτικό αγώνα και στο μαθητικό κίνημα κατά
της αποικιοκρατίας, οπότε συνελήφθη
από τους Άγγλους και κακοποιήθηκε.
Σπούδασε Νομικά και όντας πρόσφυγας και ο ίδιος, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ίδρυση της Παγκύπριας
Ένωσης Προσφύγων, στην οποία εξελέγη γενικός γραμματέας το 1978 και δύο
χρόνια αργότερα πρόεδρος.
Με οδηγίες του Μακαρίου συνέβαλε ουσιαστικά στην ετοιμασία σχεδίου
προσωρινής στέγασης των προσφύγων.
Ως Υπουργός Εργασίας από το 1982
έως το 1985 συνέβαλε καθοριστικά
στην εφαρμογή του αναλογικού συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, στη σύναψη διακρατικών συμφωνιών για το
συνυπολογισμό των εισφορών των κοινωνικών ασφαλίσεων, καθώς και στην
ανάπτυξη των εργατικών αναπαυτηρίων και των κέντρων νεότητος.
Διετέλεσε επίσης βουλευτής της
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας με
το ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις από
το 1991 έως το 1996 και γραμματέας
της Βουλής την ίδια περίοδο. Το 2003
διορίστηκε μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, όπου επαναδιορίστηκε
το 2009 ως πρόεδρός της για έξι χρόνια.
Εξάλλου, η ΠΕΠ σε ανακοίνωσή της
εκφράζει βαθιά θλίψη για το θάνατο του
πρώην προέδρου της. Ως πρόεδρος της
ΠΕΠ, σημειώνει, «έδωσε τους δικούς
του αγώνες και για την επιστροφή των
προσφύγων στις πατρογονικές τους
εστίες, αλλά ταυτόχρονα εργάστηκε
σκληρά και άοκνα για την επίλυση των
προβλημάτων των προσφύγων στους
χώρους μαζικής διαμονής τους».

Δεν έχει στις προτεραιότητές της
η Τσεχία το Κυπριακό
Δεν πρέπει να αναμένονται κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για τις παραβιάσεις στην
Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε χθες ο πρέσβης
της Τσεχίας στην Κύπρο, Βλαντιμίρ Νέμετς, η
χώρα του οποίου από χθες ανέλαβε την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραλαμβάνοντας από τη Γαλλία.
Μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου στη Λευκωσία και ερωτηθείς για τη θέση της τσεχικής
προεδρίας απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα κατά της Κύπρου και σχετικά με τη μη
συμπερίληψη της Ανατολικής Μεσογείου στις
γεωγραφικές προτεραιότητες της νέας προεδρίας, ο κ. Νέμετς απάντησε ότι αν και η Ανατολική Μεσόγειος δεν συμπεριλαμβάνεται στις
προτεραιότητες της προεδρίας, οι εξελίξεις στη
Μεσόγειο εν γένει παρακολουθούνται στενά,
λόγω και των μεταναστευτικών ροών που καταγράφονται στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά την
Τουρκία, ο Τσέχος πρέσβης είπε ότι παρά τις
ομοιότητες μεταξύ της κατάστασης στην Ουκρανία και της αντίστοιχης στην Κύπρο όλες
οι πλευρές οφείλουν να είναι προσεκτικές,
ενώ δεδομένου πως η Τουρκία επιτελεί ρόλο
διαμεσολαβητή στο Ουκρανικό δεν μπορεί
εύκολα να φανταστεί κανείς τη λήψη μέτρων
κατά της Τουρκίας παρόμοιου χαρακτήρα με
αυτά κατά της Ρωσίας. Πρόσθεσε επίσης πως

Βλ. Νέμετς: Λόγω της στάσης
της Τουρκίας στο Ουκρανικό
δεν πρέπει να αναμένονται
κυρώσεις εναντίον της

ο ρόλος της προεδρίας είναι συντονιστικός και
δεν θα πρέπει να αναμένεται από την Τσεχία
κάποια καταλυτική παρέμβαση για την επίλυση του Κυπριακού.
Ερωτηθείς για την εξέλιξη της συνεργασίας μεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ υπό το φως των εξελίξεων στην Ουκρανία, ο Τσέχος διπλωμάτης
δήλωσε πως το ΝΑΤΟ δεν θα αντικαταστήσει τους ευρωπαϊκούς αμυντικούς θεσμούς,
την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική
Ασφάλειας και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, με στόχο να αποτελεί η εμβάθυνση της συνεργασίας τόσο μεταξύ των
κρατών-μελών, όσο και με υποψήφιες προς
ένταξη χώρες και το ΝΑΤΟ, το οποίο ως αμυντική συμμαχία μπορεί να βοηθήσει σε αυτήν
τη κατεύθυνση.
Περαιτέρω ο κ. Νέμετς αναφέρθηκε στις
προτεραιότητες της τσεχικής προεδρίας, λέγο-

ντας ότι αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των
σημερινών προκλήσεων, καθώς και στην επιδίωξη των μακροπρόθεσμων στόχων της ΕΕ
και χωρίζονται σε πέντε τομείς, τη διαχείριση
της προσφυγικής κρίσης και τη μεταπολεμική ανάκαμψη της Ουκρανίας, την ενεργειακή ασφάλεια, την ενίσχυση των ευρωπαϊκών
αμυντικών ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, τη
στρατηγική ανθεκτικότητα της οικονομίας της
ΕΕ και την ανθεκτικότητα των δημοκρατικών
θεσμών, του κράτους δικαίου, της ελευθερίας
των μέσων ενημέρωσης και της διαφάνειας.
Αναφορικά με τους παραπάνω τομείς, ο
Τσέχος πρέσβης εστίασε ειδικότερα στην υποστήριξη της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας με
όλα τα διαθέσιμα μέσα και τη συμβολή στην
οικονομική ανάκαμψη και τη σταθερότητα της χώρας, στη μείωση της ενεργειακής
εξάρτησης από αυταρχικά καθεστώτα όπως
η Ρωσία και τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων, την προώθηση της συνεργασίας
στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας με
το ΝΑΤΟ και την εφαρμογή της Στρατηγικής
Πυξίδας, καθώς και τη σημασία του ανοικτού
διαλόγου με τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της Διάσκεψης
για το Μέλλον της Ευρώπης.
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Διεύρυνση κριτηρίων συνταγογράφησης για αντιπηκτικά φάρμακα
Μεγαλύτερος αριθμός δικαιούχων θα
μπορεί να λαμβάνει συγκεκριμένα αντιπηκτικά φάρμακα μετά από διεύρυνση των
κριτηρίων που αποφάσισε ο Οργανισμός
Ασφάλισης Υγείας. Συγκεκριμένα, όπως
αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του ο
ΟΑΥ, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση
των δικαιούχων ενημερώνει ότι τα κριτήρια συνταγογράφησης για τα φαρμακευτι-

κά προϊόντα Xarelto, Eliquis, και Pradaxa
έχουν διευρυνθεί. Οι δικαιούχοι που επηρεάζονται από την απόφαση αυτή καλούνται
να επικοινωνήσουν με τον θεράποντα ιατρό
τους, προκειμένου να ενημερωθούν κατά
πόσο πληρούν τα νέα κριτήρια που έχουν
τεθεί σε ισχύ από τον Οργανισμό.
Να υπενθυμίσουμε ότι το θέμα αυτό είχε
απασχολήσει πρόσφατα και την Επιτροπή

Υγείας της Βουλής, όπου συζητήθηκε το
θέμα καθυστέρησης στην ένταξη καινοτόμων
θεραπειών στο ΓεΣΥ, με τους εμπλεκόμενους
να ζητούν από τον ΟΑΥ να επισπευσθεί.
Ο γενικός διευθυντής του ΟΑΥ, Άθως
Τσινωντίδης, είχε αναφέρει ότι θα διευρυνθεί το πρωτόκολλο των φαρμάκων, θα ενταχθούν νέα σκευάσματα, κυρίως αντιπηκτικά, και θα επωφεληθούν μερικές χιλιάδες

Η Επιτροπή
Υγείας
βρέθηκε
στην Πάφο
Το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου
επισκέφθηκε χθες η Επιτροπή
Υγείας της Βουλής, τα μέλη
της οποίας σημείωσαν ότι θα
πρέπει να αυξηθούν οι κλίνες
στην Παιδιατρική Κλινική,
να αναβαθμιστεί το Τμήμα
Πρώτων Βοηθειών με δύο
επιπρόσθετους ιατρούς κ.α.

Χρειάζεται ενίσχυση το ΓN Πάφου
Ανάγκες σε ό,τι αφορά το ιατρικό προσωπικό
Το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου επισκέφθηκε χθες η Επιτροπή Υγείας της Βουλής,
τα μέλη της οποίας σημείωσαν ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι κλίνες στην Παιδιατρική
Κλινική, να προωθηθεί η αναβάθμιση του
Τμήματος των Πρώτων Βοηθειών με δύο
επιπρόσθετους ιατρούς κ.α.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους
ο πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής Ευθύμιος Δίπλαρος, ανέφερε πως στο πλαίσιο
της επίσκεψής του άκουσε όλους τους διευθυντές των κλινικών, αλλά την ίδια ώρα
«έχουν αντιληφθεί πως δρομολογούνται
λύσεις» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα
επόμενα χρόνια θα είναι πολύ θετικά για το
Νοσοκομείο της Πάφου. Όπως ανέφερε ο κ.
Δίπλαρος, το Νοσοκομείο της Πάφου λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια, οπότε οι κτιριακές ανάγκες είναι μεγάλες όμως αυτό που
διαπίστωσαν, όπως είπε, είναι πως τόσο από
τη διεύθυνση του Νοσοκομείου Πάφου, όσο

και από τον ΟΚΥπΥ τροχιοδρομούνται σημαντικά βελτιωτικά έργα αναβάθμισης του
Νοσοκομείου Πάφου. Είμαστε, είπε, «πολύ
αισιόδοξοι ότι το Νοσοκομείο της Πάφου θα
αναβαθμιστεί όπως αρμόζει και στους κατοίκους της Πάφου».
Όσον αφορά το Τμήματα Ατυχημάτων και
Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) και ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Δίπλαρος ανέφερε πως
υπάρχουν ανάγκες όσον αφορά το ιατρικό
προσωπικό, προσθέτοντας πως αυτό που
έχουν ακούσει είναι πως ο ΟΚΥπΥ προχωρά
με την πρόσληψη δύο νέων ιατρών που θα
στελεχώσουν το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών
του Νοσοκομείου Πάφου. Επεσήμανε επίσης πως όλα τα δύσκολα περιστατικά καταλήγουν στα δημόσια νοσηλευτήριά μας, που
είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει.
Όσον αφορά το Γενικό Σχέδιο Υγείας, ο κ. Δίπλαρος είπε πως το θέμα θα πρέπει να εξεταστεί με τον ΟΚΥπΥ και με τον ΟΑΥ κυρίως.

Εξάλλου σε δηλώσεις του ο Μάριος Παναγίδης, πρόεδρος του ΟΚΥπΥ, ανέφερε
πως έδωσε τη διαβεβαίωση στην Επιτροπή
Υγείας της Βουλής πως θα κάνουν ό,τι είναι
δυνατόν για να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τις Υπηρεσίες Υγείας τόσο στο Νοσοκομείο Πάφου, όσο και ευρύτερα στον ΟΚΥπΥ.
Επεσήμανε πως στις προτεραιότητες του
Οργανισμού είναι να υπάρξει σημαντική
βελτίωση τους επόμενους μήνες με διάφορες ενέργειες που τροχιοδρομήθηκαν. Ανακοίνωσε πως προχωρεί το θέμα των έργων
σε όλα τα νοσηλευτήρια του Οργανισμού,
προσθέτοντας πως σήμερα προχώρησαν
στην πρόσληψη αρχιτεκτόνων και άλλων
συμβούλων για το σχεδιασμό των έργων
που ήδη εξήγγειλαν και είναι στον προϋπολογισμό τους για διάφορα νοσοκομεία.
Αυτοί οι σχεδιασμοί, εκτίμησε, εντός 2- 3
μηνών θα πρέπει να ετοιμαστούν ώστε να
μπορούν να προχωρήσουν.

Η Βόρεια Κορέα κατηγορεί τη Νότια Κορέα ότι της στέλνει... μπαλόνια με κορονοϊό
Η Βόρεια Κορέα κατηγόρησε τη Νότια Κορέα ότι ευθύνεται για την έξαρση κρουσμάτων του κορονοϊού, επειδή στέλνει μπαλόνια
γεμάτα με τον ιό.
Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA
ανέφερε ότι ένας 18χρονος στρατιώτης και
ένα 5χρονο παιδί που είχαν αγγίξει «άγνωστα
υλικά» στην ανατολική κομητεία Kumgang
παρουσίασαν συμπτώματα και αργότερα βρέθηκαν θετικοί. «Μια απότομη αύξηση των
κρουσμάτων παρατηρήθηκε στις επαφές
τους και μια ομάδα ατόμων με πυρετό εμφανίστηκε στην περιοχή… για πρώτη φορά»,
αναφέρει η Guardian.
Το KCNA μάλιστα προειδοποίησε τους πολίτες «να αντιμετωπίζουν προσεκτικά τα εξωγήινα πράγματα που έρχονται από τον άνεμο
και άλλα κλιματικά φαινόμενα και μπαλόνια
στις περιοχές κατά μήκος της γραμμής ορι-

Ακτιβιστές από τη Ν. Κορέα
χρησιμοποίησαν στο παρελθόν
μπαλόνια στέλνοντας
μηνύματα στη Β. Κορέα
οθέτησης και των συνόρων», αποφεύγοντας
πάντως να κατονομάσει τη Νότια Κορέα. Η
πρακτική με τα μπαλόνια είναι πάντως κάτι
που ευσταθεί, καθώς ακτιβιστές από τη Νότια

Κορέα έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν
μπαλόνια για να στείλουν φυλλάδια κατά
του απολυταρχικού καθεστώτος, αλλά και
ανθρωπιστική βοήθεια.
Το Υπουργείο Ενοποίησης της Νότιας
Κορέας πάντως απάντησε ότι δεν υπάρχει
«καμία πιθανότητα» ο κορονοϊός να εισήλθε
στον Βορρά μέσω μπαλονιών. Η κυβέρνηση
της Βόρειας Κορέας από την άλλη δεν παραδέχεται πως η έξαρση του κορονοϊού έγινε
όταν ξανάρχισε το διασυνοριακό εμπόριο με
την Κίνα. «Αν κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι
ο ιός προέρχεται από την Κίνα, θα έπρεπε να
αυστηροποιήσουν τα μέτρα καραντίνας στη
συνοριακή περιοχή σε μια περαιτέρω οπισθοδρόμηση στο εμπόριο Βόρειας ΚορέαςΚίνας», δήλωσε ο Lim Eul-chul, καθηγητής
στο Ινστιτούτο Άπω Ανατολής Σπουδών στο
Πανεπιστήμιο Kyungnam.

ασθενείς. Ο κύριος Τσινωντίδης τόνισε ότι
πριν το ΓεΣΥ το Δημόσιο πρόσφερε 1.350
φαρμακευτικά σκευάσματα, ενώ μετά τον
Οκτώβριο του 2020 το ΓεΣΥ προσφέρει
2.100. Είπε επίσης ότι και οι γιατροί πρέπει
να ενημερώνουν τους ασθενείς ότι έχουν
επιλογές και θα μπορούσαν να τους παρέχουν φάρμακα που είναι στον κατάλογο του
ΓεΣΥ.

Στα ύψη το ποσοστό
θετικότητας
Τρεις θάνατοι και 10.879 νέα κρούσματα
Covid-19 ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο
Υγείας χθες Παρασκευή. Τα κρούσματα αφορούν την εβδομάδα 24 Ιουνίου με 30 Ιουνίου
του 2022.
Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 93.607 διαγνωστικές εξετάσεις και το ποσοστό θετικότητας στο
σύνολο των εξετάσεων ανέρχεται στο 11,62%.
Οι θάνατοι που καταγράφηκαν αφορούν
άνδρα ηλικίας 75 ετών, που απεβίωσε στις 24
Ιουνίου, άνδρα ηλικίας 87 ετών, που απεβίωσε στις 24 Ιουνίου και γυναίκα ηλικίας 84
ετών, που απεβίωσε στις 28 Ιουνίου.
Ο συνολικός αριθμός θανάτων με τελική αιτία τη νόσο COVID-19 ανέρχεται στους
1.075.
Το σύνολο των κρουσμάτων από την έναρξη της πανδημίας έφτασε τα 515.596.
Εξάλλου, 75 ασθενείς COVID-19 νοσηλεύονται στα νοσοκομεία του ΟΚΥπΥ, εκ των
οποίων οι 4 σε σοβαρή κατάσταση.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, ένα άτομο βρίσκεται διασωληνωμένο στη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας, ενώ τρία άτομα νοσηλεύονται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.
Στο μεταξύ, δύο ασθενείς που έπαψαν να
είναι μολυσματικοί συνεχίζουν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, λόγω COVID, σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Από τις 4.309 μοριακές εξετάσεις (PCR)
που διενεργήθηκαν προέκυψαν 740 θετικά
περιστατικά, με το ποσοστό θετικότητας να
ανέρχεται στο 17,17%.
Επιπλέον, διενεργήθηκαν 89.298 εξετάσεις ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid
Test), από τις οποίες προέκυψαν 10.139 θετικά περιστατικά, με ποσοστό θετικότητας
11,35%.
Μέσω της ιχνηλάτησης διενεργήθηκαν 35
μοριακές εξετάσεις και εντοπίστηκαν 9 θετικά
περιστατικά , με το ποσοστό θετικότητας να
ανέρχεται στο 25,71%, ενώ μέσω ιδιωτικής
πρωτοβουλίας διενεργήθηκαν 3.628 μοριακές εξετάσεις και εντοπίστηκαν 607 θετικά
περιστατικά, με ποσοστό θετικότητας 16,73%.
Επίσης, με ιδιωτική πρωτοβουλία διενεργήθηκαν 76.761 τεστ ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου και εντοπίστηκαν 9.703 θετικά
περιστατικά, με ποσοστό θετικότητας 12,64%.
Μέσω των προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας διενεργήθηκαν 12.537 τεστ ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου. Εντοπίστηκαν 436 θετικά περιστατικά.
Στα σημεία δειγματοληψίας διενεργήθηκαν 5.012 τεστ ταχείας ανίχνευσης και εντοπίστηκαν 384 θετικά περιστατικά, με ποσοστό
θετικότητας 7,66%.
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Θυμήθηκαν την εύρυθμη λειτουργία
των σχολείων στο ΥΠΠΑΝ
Μνημόνιο Συνεργασίας ΠΚ
και Κυπριακής Ακαδημίας
Επιστημών, Γραμμάτων και
Τεχνών
Γενικό Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την Τετάρτη το Πανεπιστήμιο Κύπρου
και η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων με βασικούς πυρήνες ώθησης, όπως
αναφέρεται σε ανακοίνωση, την έρευνα, την
εκπαίδευση και την επιστημονική αριστεία,
ώστε να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο στους βασικούς αυτούς τομείς.
Το μνημόνιο υπέγραψαν, εκ μέρους του
Πανεπιστημίου Κύπρου, ο πρύτανης, καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης και εκ μέρους της
Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών ο πρόεδρος, καθηγητής Ανδρέας Δημητρίου.
Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου,
καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, τόνισε την
επιτακτική ανάγκη για συνεργασία μεταξύ
των δύο ιδρυμάτων, αφού, όπως σημείωσε,
η μεγάλη πλειοψηφία των μελών της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και
Τεχνών είναι και μέλη του Πανεπιστημίου
Κύπρου.
Η σύμπραξη του Πανεπιστημίου Κύπρου με την Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών και η κοινή
τοποθέτησή τους σε σημαντικά θέματα που
αφορούν την παιδεία, την επιστήμη και τις
τέχνες, κατέληξε ο κ. Χριστοφίδης, θα δώσει
άλλη δυναμική και θα στείλει μηνύματα στην
κοινωνία και την Πολιτεία.

Πρόδρομος Προδρόμου: Τα σχολεία λειτουργούν με
συγκεκριμένους κανονισμούς, οι οποίοι ισχύουν για όλους
Τα θέματα εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων και ιδιαίτερα η αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παραβατικότητας ήταν το κύριο
θέμα σύσκεψης που πραγματοποίησε χθες ο
Υπουργός Παιδείας, Πρόδρομος Προδρόμου,
με τον Σύνδεσμο Διευθυντών Μέσης και
λίγα 24ωρα μετά το σάλο που ξέσπασε για
την αντιμετώπιση μαθητών από διευθυντή
κατά την τελετή αποφοίτησής τους.
Μετά το τέλος της σύσκεψης ο Υπουργός
Παιδείας είπε πως ούτε ο ρατσισμός ούτε η
οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης γίνεται
αποδεκτή στα σχολεία.
«Στη συντριπτική πλειοψηφία τα σχολεία λειτουργούν εύρυθμα. Υποδεχόμαστε
μεγάλο αριθμό παιδιών κάθε χρόνο και διαπιστώνουμε καθημερινά, μέσα από την ίδια
τη λειτουργία των σχολείων, ότι υπάρχει
αρμονική ένταξη και λειτουργία των σχολικών μονάδων. Απορρίπτουμε την εντύπωση που δημιουργείται ότι υπάρχει ρατσισμός στα σχολεία. Αλλά θα πρέπει να
συνειδητοποιήσουμε ταυτόχρονα ότι τα
σχολεία λειτουργούν με κάποιους Κανονισμούς, οι οποίοι ισχύουν για όλους και η
καλύτερη ένταξη και για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία είναι να αντιμετωπίζονται ισότιμα», σημείωσε.
Όπως είπε, «δείγμα της πολύ καλής δουλειάς που γίνεται είχαμε στις 26 Μαΐου, όταν
πραγματοποιήθηκε εδώ στο Υπουργείο μια
πολύ ωραία εκδήλωση, όπου βραβεύτηκαν
παιδιά σε διαγωνισμό σχετικό με τα θέματα της αποδοχής και της πολιτότητας, καθώς και για την καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων και διαπιστώσαμε ότι στα

σχολεία μας τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία τυγχάνουν υποδοχής, έχοντας τις
ευκαιρίες και τις δυνατότητες που δικαιούνται».
Το σχολείο, είπε ο κ. Προδρόμου, στηρίζει
όλα τα παιδιά, στηρίζει ιδιαίτερα τα παιδιά, τα
οποία μπορεί να παρουσιάζουν στο κοινωνικό ή οικογενειακό τους περιβάλλον κάποιες
δυσκολίες ή και προβλήματα, «αλλά θα πρέπει με ψυχραιμία και με τους κατάλληλους
μηχανισμούς να εφαρμόσουμε την πολιτική
του Υπουργείου Παιδείας, η οποία στηρίζεται σε διεθνείς πρακτικές και τις ευρωπαϊκές
συστάσεις για την υποδοχή και την αποδοχή
όλων των παιδιών αδιακρίτως».

Στα μέσα Ιουλίου τα αποτελέσματα για ΑΑΕΙ Κύπρου και Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας
Στα μέσα του Ιούλη αναμένεται να γίνει η
ανακοίνωση αρχικά των αποτελεσμάτων και η
κατανομή των θέσεων στα ΑΑΕΙ της Κύπρου
και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας
Εξετάσεων, Δημήτρης Χανδριώτης.
Την Πέμπτη 30 Ιουνίου, ολοκληρώθηκαν
οι Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης, με τους
υποψηφίους να αναμένουν πλέον την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των προσπαθειών
τους για πρόσβαση στα δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας, καθώς και τις στρατιωτικές σχολές.
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ και ερωτηθείς

Αναμένουν τα
αποτελέσματα
των εξετάσεων
πρόσβασης
οι υποψήφιοι
πώς κύλησαν οι Παγκύπριες Εξετάσεις, οι οποίες φέτος για πρώτη φορά είχαν διαχωριστεί
από τις απολυτήριες εξετάσεις, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξετάσεων σημείωσε πως
«μέχρι πέρσι είχαν διπλό σκοπό οι Παγκύπριες

Εξετάσεις, τη χορήγηση απολυτηρίων στους
τελειόφοιτους και την πρόσβαση στα δημόσια
ΑΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας. Φέτος ο
σκοπός τους είναι καθαρά η πρόσβαση και για
αυτό ονομάζονται και Παγκύπριες Εξετάσεις
Πρόσβασης». Σημείωσε, παράλληλα, ότι όλα
κύλησαν ομαλά.
Προς τα τέλη Ιουλίου, όπως είπε ο κ. Χανδριώτης, «θα έχουμε την ανακοίνωση του γενικού βαθμού κατάταξης για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας και στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα μπουν
στην πλατφόρμα και ηλεκτρονικά θα κάνουν
τις επιλογές σχολών με βάση τα έγκυρά τους
πλαίσια από ένα επιστημονικό πεδίο».

Το Frederick τίμησε τους πρωτεύσαντες αποφοίτους
Το Πανεπιστήμιο Frederick τίμησε την περασμένη Τρίτη τους πρωτεύσαντες απόφοιτους και τις πρωτεύσασες απόφοιτες πτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων και
τους απόφοιτους και τις απόφοιτες των διδακτορικών προγραμμάτων του.
Σε ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο
Frederick αναφέρει ότι συνολικά βραβεύτηκαν 42 προπτυχιακοί/ές και μεταπτυχιακοί/
ές απόφοιτοι και απόφοιτες του ακαδημαϊκού
έτους 2021/22, οι οποίοι/ες έλαβαν τιμητικά
διπλώματα, μετάλλια αλλά και χρηματικά ή
άλλα βραβεία από εταιρείες και οργανισμούς
που δραστηριοποιούνται στους τομείς που

Συνολικά
βραβεύτηκαν 42
προπτυχιακοί/ές
και μεταπτυχιακοί/
ές απόφοιτοι
καλύπτουν τα προγράμματα σπουδών του
Πανεπιστημίου Frederick.
Βραβεύτηκαν, επίσης, δύο απόφοιτοι που
ισοψήφησαν, έχοντας την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση ανάμεσα σε όλους τους/τις

προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου. Πρόκειται για τους Παράσχο Ρόμπερτ Κάντ του πτυχιακού προγράμματος
στην Πληροφορική και τη Μαρυλίνα Αχιλλέως του διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού,
Integrated Master, οι οποίοι παρέλαβαν τιμητικό δίπλωμα, μετάλλιο και από μία πλήρη
υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές.
Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, κατά τη δική του
ομιλία τόνισε πως το Πανεπιστήμιο αναγνωρίζει και τιμά την ευγενή άμιλλα ως εξαίρετη επιστημονική, πνευματική και παιδευτική αξία.

Ερωτηθείς για το θέμα των κανόνων ευπρεπούς εμφάνισης, ο κ. Προδρόμου είπε
ότι οι κανονισμοί είναι εκεί και πρόσθεσε ότι
«δεν είναι δική μου δουλειά, του υπουργού,
να σχολιάζω».
«Οι διευθυντές σε όλη την Κύπρο, διαχρονικά, όχι μόνο φέτος, εφαρμόζουν κάποιους
κανονισμούς, οι οποίοι είναι γραμμένοι. Είναι κείμενοι. Δεν τους φτιάξαμε ούτε φέτος,
ούτε πέρσι και πρέπει να εφαρμόζονται»,
είπε. Ανέφερε ότι δεν είναι δουλειά του
Υπουργείου, της πολιτικής, το «πώς οι διευθυντές των σχολείων ευσυνείδητα εφαρμόζουν τους κανονισμούς λειτουργίας για όλα
τα παιδιά στο σχολείο».

Συνάντηση Υπουργού Εργασίας
- Οργάνωσης Προσωπικού
Αγγλικής Σχολής
Με τον Υπουργό Εργασίας, Κυριάκο Κούσιο, αναμένεται να συναντηθεί τη Δευτέρα, 4
Ιουλίου, η Οργάνωση Προσωπικού Αγγλικής
Σχολής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Οργάνωσης, «μετά από τη δημοσιοποίηση της
πρόθεσής μας να διαμαρτυρηθούμε μπροστά
από το Υπουργείο Εργασίας χθες Παρασκευή,
επικοινώνησε μαζί μας εκπρόσωπος του
Υπουργείου Εργασίας και μας μετέφερε πρόσκληση του
Υπουργού Εργασίας
για συνάντηση τη
Δευτέρα 4/7/2022.
Ως εκ τούτου, η προγραμματισμένη μας
διαμαρτυρία ακυρώνεται».
Να σημειώσουμε ότι ενημερώθηκε μέσω
επιστολής και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Αγγλική
Σχολή και την πρόθεση της Διοίκησης του
σχολείου να απολύσει τρεις εκλελεγμένες
συνδικαλίστριες. Με την επιστολή, που συνυπογράφουν οι συντεχνίες ΠΑΣΥΔΥ, ΟΕΛΜΕΚ,
ΠΟΕΔ, ΔΕΟΚ, ΠΕΟ, ΔΕΔΕ, Ισότητα, ΠΟΑΣΟ
και οι τ/κ συντεχνίες KTOS, DEV-IS, ζητήθηκε
συνάντηση με τον ΠτΔ και άμεση παρέμβασή
του για επίλυση του προβλήματος.

ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Σε πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων οφείλεται ο θάνατος του 35χρονου στο Παραλίμνι
Σε πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων καθώς και κάταγμα σπονδυλικής στήλης οφείλεται ο θάνατος του
Γιώργου Κορωνίδη, 35 ετών από το Παραλίμνι, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο
δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της
29ης Ιουνίου.
Τη νενομισμένη νεκροτομή διενήργησε η ιατροδικαστής Αγγελική Παπέττα και

σύμφωνα με τα ευρήματα, ο θάνατος του
35χρονου επήλθε από πολλαπλές κακώσεις
σώματος και ζωτικών οργάνων, καθώς και
κάταγμα σπονδυλικής στήλης συνεπεία οδικής σύγκρουσης».
Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουνίου, όταν γυναίκα ηλικίας 36
ετών, κάτοικος Παραλιμνίου, οδηγούσε το

όχημά της στην οδό Κοραή στο Παραλίμνι
με κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο Δερύνειας – Παραλιμνίου.
Ωστόσο σε κάποιο σημείο του δρόμου,
στην προσπάθειά της να στρίψει δεξιά, η
γυναίκα ανέκοψε την πορεία και συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε από την
αντίθετη κατεύθυνση ο Γιώργος Κορωνίδης,
ηλικίας 35 ετών, κάτοικος Παραλιμνίου.

Από τη σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος έφερε προστατευτικό
κράνος, εκτινάχθηκε στην άσφαλτο και με
ασθενοφόρο διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, ενώ
στη συνέχεια, αφού διασωληνώθηκε, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας,
όπου και κατέληξε τα ξημερώματα της Πέμπτης 30 Ιουνίου.

Αξιόπιστη
η μικρή
Το δικαστήριο έκρινε πλήρως
αξιόπιστη τη μικρή, παρά
τις μικρές ασυνέπειες ή
αντιφάσεις ή αδυναμία
μνήμης που υπήρξαν στο
σύνολο των αναφορών της,
τονίζοντας ότι αυτές ήταν
απολύτως δικαιολογημένες
λόγω της ηλικίας και λόγω των
τραυματικών γεγονότων που
έζησε για 8 μήνες στα χέρια
του ίδιου του παππού της...

Στη φυλακή ο παππούς που βίαζε την εγγονή του
Σκληρή γλώσσα από το Κακουργιοδικείο για έναν εγκληματία χειρίστου είδους
Ποινή φυλάκισης 20 χρόνων επέβαλε
χθες το Κακουργιοδικείο Λάρνακας - Αμμοχώστου σε 54χρονο από την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου ο οποίος βίαζε την ίδια την
εγγονή του στα 11 της μόλις χρόνια!
Το δικαστήριο επέβαλε συγκεκριμένα συντρέχουσες ποινές φυλάκισης με μεγαλύτερη αυτή των 20 χρόνων για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης, βιασμού,
άσεμνης επίθεσης και επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης. Και όλα
αυτά με θύμα την εντεκάχρονη εγγονή του!
Επιβάλλοντας την ποινή, το δικαστήριο
χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, όπως άρμοζε στην περίπτωση, κατακεραυνώνοντας τις
τερατώδεις πράξεις του παππού, τονίζοντας
ότι αντί να φυλάσσει, να προσέχει, να επιβλέπει και να φροντίζει την παραπονούμενη,
φέρνοντάς της χαρά, χαμόγελο και ευτυχία,
έφερε την ανηθικότητα, την καταρράκωση
της ψυχής και του σώματός της, τη δυστυχία,

τη βεβήλωση και τον εξευτελισμό της αγνής
και ανόθευτης ψυχής της. «Διά των πράξεών
του προκάλεσε ψυχική πληγή, ίσως ανεξίτηλη, τραυματίζοντάς την ψυχικά με τον πιο
άθλιο τρόπο, εκμεταλλευόμενος από τη μια
την παιδική αθωότητά της και από την άλλη
την απλόχερη αγάπη και εμπιστοσύνη που
έδειξε σε αυτόν και ευρισκόμενος εντός και
εκτός σπιτιού του, αντί για παιχνίδι, προέβαινε στις επαίσχυντες, ανώμαλες, αποτρόπαιες,
κατακριτέες, βδελυρές και άνομες ενέργειές
του», σχολίασε με οργίλο λεκτικό το δικαστήριο και πρόσθεσε: «Από φύλακας άγγελος που έπρεπε να ήταν ως παππούς, έγινε
εφιάλτης». Σίγουρα και χωρίς αμφιβολία η
διάπραξη αυτών των αδικημάτων από τον
παππού της παραπονούμενης φέρνει στην
επιφάνεια μια αρρωστημένη και απεχθή συμπεριφορά εκ μέρους του κατηγορουμένου, η
οποία υποσκάπτει τα θεμέλια της οικογένειας όπως τα γνωρίζουμε και είναι κοινωνικά

αποδεκτά και καθιερωμένα και καθιστά τα
αδικήματα πιο σοβαρά».
Σύμφωνα με την καταδικαστική απόφαση,
ο κατηγορούμενος, μεταξύ Δεκεμβρίου 2020
και Ιουλίου 2021, σε χώρους στο σπίτι του
αλλά και αλλού προέβη σε σεξουαλική κακοποίηση της εγγονής του.
Η 11χρονη αποκάλυψε τα φριχτά εγκλήματα του παππού της στη μητέρα της και σε
οικεία της πρόσωπα και ακολούθως εξετάστηκε από ψυχολόγο που γνωμάτευσε ότι
επηρεάστηκε η ψυχική της υγεία και παρουσίασε μετατραυματικό στρες. Αφού άνοιξε
την ψυχή της στην οικογένεια, η μικρή εξιστόρησε τα ίδια τρομακτικά γεγονότα στην
αστυνομία και στην ψυχολόγο, με αποτέλεσμα, ευτυχώς, η υπόθεση να πάρει το δρόμο
της δικαιοσύνης και τελικά ένας εγκληματίας χειρίστου είδους να καταλήξει για πολλά
χρόνια στη φυλακή.
Τάσος Περδίος

Καταζητούνται οκτώ άτομα που φαίνεται με δόλο να εισήλθαν στη Δημοκρατία
Συνολικά οκτώ πρόσωπα καταζητούνται
από την Αστυνομία, τα οποία φέρεται να έφτασαν στην Κύπρο με την πρόφαση να εργοδοτηθούν σε πλοίο ξένης εταιρείας, αλλά τελικά
διαπιστώθηκε πως επρόκειτο για απάτη, αφού
δεν εντοπίστηκαν. Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση εξασφάλισης πίστωσης με ψευδείς παραστάσεις, εξασφάλισης εγγραφής με ψευδείς
παραστάσεις και συνωμοσίας προς διάπραξη
κακουργήματος. Σύμφωνα με καταγγελία που
υπέβαλε στην Αστυνομία πράκτορας ναυτιλιακής εταιρείας που εδρεύει στη Λεμεσό, τον
περασμένο Μάιο η εταιρεία του έλαβε μήνυμα
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από συγκεκριμένο πρόσωπο που παρουσιαζόταν ως εργαζόμενος σε εταιρεία του εξωτερικού.
Στο μήνυμα ζητείτο η παροχή υπηρεσιών
για εξασφάλιση άδειας εισόδου στη Δημοκρατία για δέκα συνολικά πρόσωπα, υπηκόους

Θα εργοδοτούνταν σε πλοίο
το οποίο δεν θα ερχόταν ποτέ
στην Κύπρο
τρίτης χώρας, που θα έφταναν στην Κύπρο
αεροπορικώς, με σκοπό στη συνέχεια να επιβιβαστούν και να εργοδοτηθούν σε πλοίο ξένης
εταιρείας που θα έφτανε σε λιμάνι στην Κύπρο.
Αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες δι-

αδικασίες και δόθηκαν οι άδειες εισόδου στα
δέκα ύποπτα πρόσωπα, -οκτώ από τους υπόπτους αφίχθηκαν στην Κύπρο- θα διέμεναν σε
ξενοδοχείο στη Λεμεσό μέχρι την άφιξη του
πλοίου της ξένης εταιρείας στην Κύπρο.
Για πληρωμή των υπηρεσιών που παρείχε, ο ναυτικός πράκτορας απέστειλε μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ξένη
εταιρεία, χωρίς ωστόσο να λάβει οποιαδήποτε
απάντηση, ενώ από έλεγχο που έγινε στο ξενοδοχείο διαπιστώθηκε ότι οι οκτώ ύποπτοι ουδέποτε διανυκτέρευσαν στο ξενοδοχείο.
Διαπιστώθηκε επίσης ότι το πλοίο της ξένης εταιρείας δεν προγραμματίζεται να αφιχθεί
στην Κύπρο.
Μετά και την καταγγελία στην Αστυνομία
της υπόθεσης απάτης, εκδόθηκαν δικαστικά
εντάλματα σύλληψης των οκτώ υπόπτων που
αφίχθηκαν στην Κύπρο και καταζητούνται.

Τους «έφαγαν» €150.000,
γλίτωσαν στο παρά πέντε
€144.000
Μια ακόμα εταιρεία στη Λεμεσό βρέθηκε
στο στόχαστρο διαδικτυακής απάτης, μέσα
από την οποία αποσπάστηκε ποσό 150.000
ευρώ, ενώ την τελευταία στιγμή αποτράπηκε η κλοπή άλλων 144.000. Το συγκεκριμένο είδος ηλεκτρονικής απάτης, γνωστής
ως «Απάτη μέσω Τιμολογίων», που αφορά
κυρίως επιχειρήσεις που συναλλάσσονται
με άλλες εταιρείες που βρίσκονται σε χώρες
του εξωτερικού, καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από λειτουργό της εταιρείας η οποία
εξαπατήθηκε στη διάρκεια του τελευταίου
διμήνου. Σύμφωνα με την καταγγελία, η
λειτουργός τής εν λόγω εταιρείας έλαβε
στο υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
της τέσσερα μηνύματα που φαινόταν ότι είχαν σταλεί από έναν εκ των ιδιοκτητών της
εταιρείας και στα οποία επισυνάπτονταν
τέσσερα τιμολόγια με οδηγίες για πληρωμή τους, με εμβάσματα σε συγκεκριμένους
τραπεζικούς λογαριασμούς σε χώρες του
εξωτερικού.
Η γυναίκα προχώρησε σε πληρωμές
των τεσσάρων τιμολογίων για τα ποσά
των 45, 49, 63 και 144 χιλιάδων ευρώ
αντίστοιχα, με τέσσερα εμβάσματα από τον
τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, προς
τους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναφέρονταν στα ηλεκτρονικά μηνύματα που
είχε λάβει. Η υποψία ότι κάτι δεν πήγαινε
καλά γεννήθηκε την περασμένη Τετάρτη,
όταν η λειτουργός της εταιρείας έλαβε νέο
ηλεκτρονικό μήνυμα, οπότε και ενημέρωσε
τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος δεν είχε καμιά σχέση
με τα ηλεκτρονικά μηνύματα που της είχαν
σταλεί και ποτέ δεν είχε δώσει οδηγίες για
πληρωμή των επισυναπτόμενων τιμολογίων. Διαπιστώθηκε ότι τα ύποπτα μηνύματα
είχαν αποσταλεί από λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρόμοιου με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ιδιοκτήτη της
εταιρείας. Το μόνο που διέφερε ήταν ένα
ψηφίο στην ονομασία της διεύθυνσης του
λογαριασμού, το οποίο δύσκολα μπορούσε
να γίνει αντιληπτό.
Μετά από αυτή τη διαπίστωση, η εταιρεία προχώρησε άμεσα στην ανάκληση του
τελευταίου εμβάσματος των 144.000 ευρώ,
το οποίο και επιστράφηκε στην εταιρεία.
Για τα άλλα τρία εμβάσματα των 150.000
ενημερώθηκαν οι αντίστοιχες τράπεζες στο
εξωτερικό, χωρίς όμως να γίνει κατορθωτή
η ανάκλησή τους.
Χρήστος Χαραλάμπους
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Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για ανάπλαση των προσόψεων στην Πιαλέ Πασά
Πριν το τέλος του χρόνου θα ξεκινήσει το
μεγαλεπήβολο έργο της ανάπλασης των προσόψεων στη λεωφόρο Πιαλέ Πασά στη Λάρνακα.
Ο Δήμος Λάρνακας ανακοίνωσε χθες την προκήρυξη του διαγωνισμού ζητώντας προσφορές
από εργολάβους με προθεσμία μέχρι τις 12 Αυγούστου.
Oι εργασίες που θα γίνουν για επαναφορά
των προσόψεων όσο το δυνατό στην αρχική
τους μορφή είναι κυρίως αρχιτεκτονικής φύσε-

ως και περιλαμβάνουν αφαίρεση σαθρών σουβάδων, υλικών και επιχρισμάτων, αφαίρεση από
τις τελικές επιφάνειες, επενδύσεων με κεραμικά
ή πέτρα, ταμπέλες, επιγραφές και αφαίρεση υλικών τα οποία δεν συνάδουν με το χαρακτήρα
της περιοχής.
Ειδικά για τις διατηρητέες οικοδομές θα ακολουθηθούν οι διατάξεις του Περί Διατηρητέων
Οικοδομών Νόμου 240(Ι)2002 και του άρθρου
38(4) του Νόμου περί Πολεοδομίας και Χωροτα-

ξίας, σχετικά με οικοδομικές εργασίες και μετατροπές σε διατηρητέα οικοδομή. Επίσης, γίνεται
καθαρισμός δομικών στοιχείων και απομάκρυνση σκουριάς, εντοπισμός σημείων με υγρασία,
επιδιόρθωση ρωγμών και βλαβών στις τοιχοποιίες, σοβάτισμα της τελικής επιφάνειας, επιδιορθώσεις των μετώπων των μπαλκονιών και
των καρκανιών, επιδιόρθωση ή αντικατάσταση
πορτών, παραθύρων, κουφωμάτων, κουτιών της
ΑΗΚ, κιγκλιδωμάτων. Επίσης θα γίνει απόκρυ-

ψη φουγάρων, ντεπόζιτων, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (π.χ. καλωδίων) και άλλων στοιχείων που αλλοιώνουν την εικόνα του κτιρίου.
Τέλος, οι εργασίες, περιλαμβάνουν μπογιάτισμα των προσόψεων και των πλάγιων όψεων
των κτιρίων με γήινα χρώματα, σύμφωνα με
τους ενδεικνυόμενους χρωματισμούς.
Το έργο θα κοστίσει 1.050.000 ευρώ συν
ΦΠΑ και θα ολοκληρωθεί σε 15 μήνες.
Τάσος Περδίος

«Δεν γίνεται
να βγάζουν ψεύτες
διακόσιους γονείς...»
Χυδαία προσπάθεια κάλυψης
του γυμνασιάρχη από
το Υπουργείο Παιδείας

Χυδαία προσπάθεια κάλυψης του γυμνασιάρχη στη Λάρνακα βρίσκεται σε εξέλιξη από
το Υπουργείο Παιδείας. Στο πλαίσιο αυτό, το
υπουργείο όχι μόνο δεν κίνησε πειθαρχικές
διαδικασίες εναντίον του διευθυντή, αλλά επιχείρησε να βγει και από πάνω συγκαλώντας
μια σύσκεψη με επιλεγμένους Διευθυντές
Μέσης Εκπαίδευσης που αποτελούν τον Σύνδεσμο Διευθυντών.
Μετά τη σύσκεψη, η δήλωση του Υπουργού Παιδείας επιβεβαίωσε την πλήρη κάλυψη του υπουργείου προς τον γυμνασιάρχη
αλλά και τη ρατσιστική οπτική. Ο Πρόδρομος
Προδρόμου άφησε να εννοηθεί ότι ο μαθητής
από τη Συρία παραβίασε τους κανονισμούς με
σαφές υπονοούμενο ότι οι αλλοδαποί μαθητές δεν σέβονται τους κανονισμούς! Επίσης,
υιοθέτησε τον ισχυρισμό ότι ένας γονιός κρα-

τούσε κροτίδα, τον οποίο προέβαλε πρώτος ο
αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης την περασμένη Τετάρτη στο κρατικό ραδιόφωνο, όταν, χωρίς καν να έχει ολοκληρωθεί οποιαδήποτε έρευνα, ισχυρίστηκε ότι ένας
από τους γονείς κρατούσε κροτίδα στην τελετή αποφοίτησης! Ο ισχυρισμός αυτός προκάλεσε την αντίδραση του κ. Μιχάλη Σάββα, ο
οποίος ήταν ο πρώτος γονιός που αντέδρασε
απέναντι στη ρατσιστική συμπεριφορά του
διευθυντή. Ο κ. Σάββα διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του αξιωματούχου του
Υπουργείου Παιδείας και μάλιστα προειδοποίησε με αγωγές. «Εγώ ήμουν ο πρώτος που
σηκώθηκα και φώναξα “αίσχος, ντροπή αυτά
τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα”. Δεν έριξα
κροτίδα, κρατούσα μια τσάντα στον ώμο με
το απολυτήριο και την πλακέτα που δόθηκε

στο γιο μου, τα παπούτσια του και μία φανέλα
μήπως ιδρώσει. Εμείς νιώθουμε αδικημένοι,
δεν γίνεται ένας γυμνασιάρχης να λέει ψέματα και να υιοθετείται η θέση του από τον
αναπληρωτή Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης
που μετέφερε μόνο τη θέση του διευθυντή.
Δεν γίνεται να βγάζουν ψεύτες 200 γονείς.
Εγώ αυτό που έγινε δεν θα το αφήσω έτσι.
Εάν συνεχίσει να λέει ο γυμνασιάρχης και ο
αναπληρωτής Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης ότι έριξα κροτίδα, θα τους πάρω στα δικαστήρια. Ο Κ. Γιασουμής μετέφερε ό,τι του
είπε ο γυμνασιάρχης», ήταν η αποκαλυπτική
δήλωση του κ. Σάββα.
Στο μεταξύ, χθες κυκλοφόρησαν φωτογραφίες του μαθητή από τη Συρία με αλλοιωμένο
πρόσωπο, οι οποίες δείχνουν ξεκάθαρα ότι το
κούρεμα ήταν κομψό και καθόλου απρεπές. Ο

μικρός κατήγγειλε εκ νέου ότι η διεύθυνση τήρησε δύο μέτρα και δύο σταθμά επιτρέποντας
σε μαθήτριες με μακριά και βαμμένα νύχια να
παραλάβουν κανονικά τα απολυτήριά τους,
κάτι που δείχνει τις ρατσιστικές προθέσεις.
Σχολιάζοντας σχετικά, ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Λάρνακας,
Κώστας Κώστα, κατακεραύνωσε το Υπουργείο
Παιδείας και τον διευθυντή: «Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει αυταρχική, ετσιθελική και
ρατσιστική αντιμετώπιση από τον διευθυντή.
Εμείς δεν αποδεχόμαστε τα όποια τετελεσμένα
της έρευνας χωρίς να είναι μια έρευνα ολοκληρωμένη με όλους τους μάρτυρες και δεν
θα δεχθούμε κανένα αποτέλεσμα έρευνας που
δεν θα είναι πλήρως αντικειμενική και αξιόπιστη», ξεκαθάρισε.
Τάσος Περδίος

Δωρεά οργάνων και ζωή σε συνανθρώπους του δίνει ο 27χρονος ΣΥΟΠ
Ζωή σε συνανθρώπους του δίνει ο 27χρονος ΣΥΟΠ, Παναγιώτης Γιαννιός, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από ατύχημα που σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα κατά τη διάρκεια
εκπαιδευτικής άσκησης της Εθνικής Φρουράς,
στη θαλάσσια περιοχή της Λάρας, βυθίζοντας
στο πένθος ολόκληρη την κοινωνία.
Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας
ενημερώνει πως η οικογένεια του εκλιπόντος
αποφάσισε όπως προχωρήσει στη δωρεά ορ-

γάνων και συγκεκριμένα της καρδιάς, των
νεφρών, του πνεύμονα και του ήπατος, χαρίζοντας ζωή σε συνανθρώπους του που περιμένουν υπομονετικά για την εξεύρεση μοσχεύματος.
Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, οι διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει για την αξιολόγηση των οργάνων και την εξεύρεση των
δεκτών σε Ελλάδα και Κύπρο.
Υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευ-

να της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας
σχετικά με τα όσα έγιναν και τις συνθήκες που
οδήγησαν στον τραγικό θάνατο του Παναγιώτη Γιαννιού. Το Υπουργείο Άμυνας καλείται να
δώσει απαντήσεις στα αμείλικτα ερωτήματα
που γεννιούνται και στο γεγονός ότι πρόκειται
για τον τρίτο θάνατο στην ΕΦ σε διάστημα 13
μηνών. Επί τούτου, το ΑΚΕΛ θα εγγράψει άμεσα το θέμα προς εξέταση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή.

Συμμορία με όπλα και ναρκωτικά στην Τερσεφάνου
Σκληρά ναρκωτικά, όπλα και πυρομαχικά εντόπισε η Αστυνομία σε σπίτια στο χωριό
Τερσεφάνου στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης.
Η ΥΚΑΝ μαζί με το ΤΑΕ Λάρνακας φόρεσαν
χειροπέδες σε 45χρονο από το Ιράν και δύο
Ελληνοκύπριες γυναίκες, 32 και 35 ετών. Όλοι
προφυλακίστηκαν χθες από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για 7 μέρες, μεταξύ άλλων και
για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος.
Κατά τη διάρκεια ερευνών που έγιναν την

περασμένη Πέμπτη 30 Ιουνίου, εντοπίστηκαν
και κατασχέθηκαν στην οικία της 32χρονης ένα
πιστόλι μαζί με γεμιστήρα (περιείχε έξι σφαίρες),
7 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 18 γραμμάρια άσπρης κρυσταλλικής ουσίας μεθαμφεταμίνης, τρία κουτιά με 107 σφαίρες, δύο νάιλον
σακουλάκια που περιείχαν κάνναβη βάρους 2
γραμμαρίων και τρεις ζυγαριές ακριβείας. Ακόμα, σε έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητο της γυναίκας εντοπίστηκαν ακόμη τρεις σφαίρες και

ένα σακουλάκι που περιείχε μεθαμφεταμίνη.
Επίσης, σε έρευνα που έγινε στην οικία του
45χρονου εντοπίστηκαν δύο νάιλον συσκευασίες με μεθαμφεταμίνη, μια άδεια γεμιστήρα
πυροβόλου όπλου και ζυγαριές ακριβείας και
σε έρευνα που έγινε στην οικία της 35χρονης
εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη τέσσερις νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν άσπρη
κρυσταλλική ουσία μεθαμφεταμίνης.
Τάσος Περδίος
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Προοδευτική συμμαχία για να δοθεί προοπτική στη χώρα
Παρέμβαση Ανδρέα Μαυρογιάννη σε συγκέντρωση του ΑΚΕΛ Λάρνακας
Κάλεσμα για σχηματισμό μιας μεγάλης
προοδευτικής συμμαχίας, η οποία θα οδηγήσει σε αλλαγή της κυβέρνησης και θα
φέρει την προοπτική για τον τόπο και τους
ανθρώπους του, απηύθυνε ο ανεξάρτητος
υποψήφιος Ανδρέας Μαυρογιάννης. Ο κ.
Μαυρογιάννης χαιρέτισε συγκέντρωση
του ΑΚΕΛ Λάρνακας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη 29 Ιουνίου
και τόνισε ότι στόχος είναι αυτή η συμμαχία με ταπεινότητα να βρεθεί στην εξουσία
για να δώσει στη χώρα και τους ανθρώπους της προοπτική και ελπίδα ότι μπορεί
να πετύχει πολλά.
Στο δικό της χαιρετισμό η Επαρχιακή
Γραμματέας του ΑΚΕΛ Λάρνακας, Χρυστάλλα Αντωνίου, τόνισε ότι οι Λαρνακείς
θα δώσουν με αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους τη μάχη για
την προοδευτική αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου, μια αλλαγή που θα αφορά
στο λαό και θα ωφελήσει το λαό και θα
έχει βασικότατο στόχο τη λύση του Κυπριακού και την επανένωση, όπως υπογράμμισε.
Από την πλευρά του ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ,
Στέφανος Στεφάνου, στη δική του παρέμβαση ενώπιον των στελεχών του κόμματος
αναφέρθηκε στη μοναδική ανεξάρτητη
υποψηφιότητα του Ανδρέα Μαυρογιάννη,
η οποία υποστηρίζεται από το κόμμα της
Αριστεράς.
Όπως τόνισε, το αύριο της πατρίδας μας
μπορεί να διασφαλιστεί με την προοδευτι-

Σύσκεψη για κυματοθραύστες
και δρόμο αεροδρομίου Πάφου

κή αλλαγή την οποία χρειάζεται η Κύπρος
αλλά και ο λαός της.
Την αλλαγή, πρόσθεσε, τη φέρνει η
εκλογή στο ύπατο αξίωμα της Κυπριακής
Δημοκρατίας του ανεξάρτητου υποψηφίου Ανδρέα Μαυρογιάννη. «Ένας άνθρωπος που έχει τις γνώσεις, τις εμπειρίες,
την ευαισθησία και την εντιμότητα, που
διαθέτει τις σχέσεις και το κύρος στο διεθνές πεδίο για να ηγηθεί της προσπάθειας να βγάλουμε την Κύπρο από τα αδιέξοδα και να τη βάλουμε ξανά στο δρόμο
της μόνιμης ειρήνης, της προόδου και της
προκοπής», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο
Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ.
Στη συγκέντρωση βραβεύτηκαν οι Κομματικές Ομάδες Βάσεις που κάλυψαν το

90% της σύνδεσης των μελών, στόχος που
τέθηκε στο οργανωτικό πλάνο του 2022.
Οι Κομματικές Ομάδες που βραβεύτηκαν από τη Συντονιστική Πόλης και
Προαστίων είναι οι: Αγίου Νικολάου Α,
Γυναικών Άη Γιάννη, Γυναικών Σωτήρας,
Εζεκία Παπαϊωάννου, Σωτήρας, Σιάντωνα, Πάνω Λειβαδιών, Ορόκλινης, Ανδρέα
Μιχαηλίδη, Γυναικών Λιμανιού.
Οι Κομματικές Ομάδες που βραβεύτηκαν από τη Συντονιστική Υπαίθρου είναι
οι: Γυναικών και Αγ. Θωμά Αραδίππου,
Βάττενας 1, Δημήτρη Δημητρίου, Νίκου
Μπελογιάννη Ορμήδειας, Συνταξιούχων
Κιτίου, Ξυλοτύμπου, Ευθύμιου Γεωργίου
Ξυλοφάγου, Μαζωτού και Μελίνης.
Τάσος Περδίος

Η κατασκευή των κυματοθραυστών στο νοτιοδυτικό μέτωπο της Πάφου και της Γεροσκήπου, τα προβλήματα που προέκυψαν, αλλά και
το εναπομείναν κομμάτι του δρόμου που ενώνει
την τουριστική περιοχή με το αεροδρόμιο Πάφου, απασχόλησαν τη σύσκεψη της Εκτελεστικής Γραμματείας της Συντονιστικής Επιτροπής
Κομμάτων και Οργανώσεων (ΣΕΚΟ) Πάφου
που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου, υπό την προεδρία του Υπουργού
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Γιάννη
Καρούσου. Ο κ. Καρούσος ανέφερε πως για το
τμήμα του δρόμου που ενώνει τον αερολιμένα
Πάφου με την τουριστική περιοχή, που εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες, το Υπουργείο Μεταφορών «έδειξε όλη την καλή θέληση, προτείνοντας εναλλακτική όδευση, η οποία εξετάζεται
από το Τμήμα Περιβάλλοντος και αναμένουν
μέχρι το τέλος Αυγούστου τη γνωμάτευση».
Σε ό,τι αφορά τους κυματοθραύστες, είπε ότι
έγιναν προτάσεις και εισηγήσεις από τα δύο
τμήματα τα οποία είχαν κάποιες ενστάσεις, δηλαδή το Τμήμα Αλιείας και το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Οι συγκεκριμένες ενστάσεις, σημείωσε,
έγιναν αποδεκτές και τις επόμενες ημέρες θα
καταλήξουν, ούτως ώστε να προκηρυχθούν οι
προσφορές.
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Βαρύ τίμημα
για τους νέους

45 εκατ. ευρώ για επέκταση
του λιμανιού Λατσιού
Παρουσιάστηκε χθες η απόφαση της
Αρχής Λιμένων Κύπρου για επέκταση του
λιμανιού του Λατσιού στις Παλιές Αποθήκες Αρχής Λιμένων Κύπρου, στο λιμάνι
του Λατσιού από τον Γενικό Διευθυντή της
Αρχής Λιμένων Κύπρο, Άνθιμο Χριστοδουλίδη.
Σε δηλώσεις του ο Υπουργός Μεταφορών, Γιάννης Καρούσος, ανέφερε πως το
έργο δρομολογείται από την Αρχή Λιμένων
Κύπρου με προϋπολογισμό της τάξης γύρω
στα 45 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καλυφτεί
από το αποθεματικό της Αρχής Λιμένων
και αναμένεται να αναβαθμίσει την Πόλη
Χρυσοχούς και το τουριστικό προϊόν.
Ανέφερε επίσης πως πρόθεση του
Υπουργείου Μεταφορών είναι όπως όπου
δημιουργούνται τέτοιες υποδομές να γίνονται προσπάθειες ώστε να λειτουργήσουν
Τελωνείο και άλλες υποδομές για να μπορούν να προσελκύσουν και κρουαζιερόπλοια. Ανακοίνωσε ακόμη ότι η επέκταση
θα περιλαμβάνει περίπου 350 επιπρόσθετες θέσεις ελλιμενισμού, προσθέτοντας ότι
πρόκειται για μεγάλη αναβάθμιση και μεγάλο έργο σημαντικό τόσο για την τοπική
κοινωνία, όσο και για τον τουρισμό.
Εξάλλου, ο πρόεδρος της Αρχής Λιμένων Κύπρου, Αντώνης Στυλιανού, είπε ότι
η ανάπτυξη θα είναι εντελώς βιώσιμη, θα
σέβεται την οικολογία και την παράκτια
ιστορία του τόπου και πρωτίστως θα βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για
διαχείριση των υδάτων και των αποβλήτων.
Από την πλευρά του ο διευθυντής του
λιμανιού Λεμεσού, Παναγιώτης Αγαθοκλέους, χαρακτήρισε το έργο σημαντικής
στρατηγικής οικονομικής και κοινωνικής
σημασίας για την ανάπτυξη της περιοχής
με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία και τον τόπο μας γενικότερα.
Επίσης, ο δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς,
Γιώτης Παπαχριστοφή, ανέφερε ότι η παρουσίαση γίνεται σε ένα ζωτικής σημασίας
για τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς χώρο, στις
πετρόκτιστες αποθήκες στο Λατσί, οι οποίες
παλαιότερα λειτουργούσαν σαν αποθήκες
χαρουπιών και έχουν σημαντική ιστορία.
Μετά την παραχώρησή τους, συνέχισε, από
την Αρχή Λιμένων στο δήμο έναντι συμβολικού ενοικίου ο δήμος έχει προχωρήσει
στην αναβάθμιση και στον εξωραϊσμό τους.
Όσον αφορά τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις που θα γίνουν, σημείωσε πως αυτές δεν θα λειτουργήσουν ανταγωνιστικά
έναντι των υφισταμένων, αλλά αρμονικά
παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Οι νέοι θα πληρώσουν το πιο
βαρύ τίμημα. Σύμφωνα με την
ΚΤ, η ακρίβεια ήδη οδήγησε
στην αύξηση των τιμών, ενώ
επίκειται και αύξηση των
επιτοκίων. Αναφέρεται μάλιστα
ότι νοικοκυριά που βρίσκονται
σε διαδικασία ανέγερσης ή
αγοράς κατοικία, αναζητούν
νέα δάνεια για να καλύψουν το
αυξημένο κόστος.

Μαύρα σύννεφα στην αγορά κατοικίας
Ισχυρές ενδείξεις στασιμοπληθωρισμού βλέπει η Κεντρική Τράπεζα
Μαύρα σύννεφα μαζεύτηκαν πάνω από
την αγορά κατοικίας, με την Κεντρική Τράπεζα να βλέπει μάλιστα ισχυρές ενδείξεις
στασιμοπληθωρισμού (δηλαδή μείωσης της
δραστηριότητας και αύξησης των τιμών).
Σύμφωνα με έκθεση της ΚΤ για τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ), η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, το πρώτο τρίμηνο
του 2022 οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν
κατά 1,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (+0,7% οι οικίες και +1,7% τα
διαμερίσματα), και 3,2% σε σύγκριση με το
πρώτο τρίμηνο του 2021 (+1,5% οι οικίες και
+6,8% τα διαμερίσματα). Σημειώνεται ωστόσο ότι «προπορευόμενοι δείκτες άρχισαν να
δείχνουν τις πρώτες ενδείξεις συγκράτησης
της δραστηριότητας». Αναφέρεται μάλιστα
ότι «η αστάθεια και αυξημένη αβεβαιότητα
των τελευταίων δύο ετών, ως απόρροια της
πανδημίας, της διατάραξης των διεθνών
εφοδιαστικών αλυσίδων και της αύξησης

του κατασκευαστικού κόστους, όπως και οι
επιπτώσεις του πολέμου αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την πορεία της κατασκευαστικής δραστηριότητας, ενώ ταυτόχρονα
δρουν αυξητικά στις τιμές των ακινήτων».
Στην έκθεση επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
• Η μεγάλη αύξηση στις τιμές των υλικών
οδήγησε ήδη στην αύξηση των τιμών των
καινούργιων ακινήτων, ενώ αρνητικά επηρεάστηκαν και οι ανακαινίσεις. Αναφέρεται
μάλιστα ότι νοικοκυριά που βρίσκονται σε
διαδικασία ανέγερσης ή αγοράς κατοικία
αναζητούν νέα δάνεια για να καλύψουν το
αυξημένο κόστος.
• Η αγορά ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά ένεκα ενδεχόμενης αύξησης των επιτοκίων.
• Αρνητική επίδραση στην αγορά ενδέχεται να έχει και η μείωση του πραγματικού
διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών,

λόγω της ακρίβειας.
• «Προπορευόμενοι δείκτες άρχισαν να
παρουσιάζουν ενδείξεις αποδυνάμωσης».
Συγκεκριμένα ο δείκτης κατασκευαστικής
δραστηριότητας υποχώρησε τον Απρίλιο στο
-33, σε σύγκριση με -8 τον Ιανουάριο, ενώ
ο δείκτης προσδοκιών για εργοδότηση στον
τομέα των ακινήτων τους επόμενους τρεις
μήνες κυμάνθηκε σε αρνητικά επίπεδα τον
Μάρτιο και Απρίλιο, σε σύγκριση με θετικά
επίπεδα τους προηγούμενους μήνες. Επίσης,
επιδείνωση παρουσίασε και ο δείκτης εμπιστοσύνης στον κατασκευαστικό τομέα κατά
την ίδια περίοδο.
• Από την άλλη πλευρά ώθηση στην αγορά ακινήτων φαίνεται να δίνει το σχέδιο προσέλκυσης εταιρειών (headquartering) και
επενδυτές από τη Ρωσία και την Ουκρανία,
οι οποίοι αναζητούν εναλλακτική έδρα λόγω
του πολέμου.
Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Ελληνική: Επενδύσεις για την κοινωνία και το περιβάλλον
Τη δέσμευση της Ελληνικής Τράπεζας για
μακροχρόνιο θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία
και στο περιβάλλον αντικατοπτρίζει η Ετήσια
Έκθεση Βιωσιμότητας της Τράπεζας για το
2021 (ESG Impact Report), η οποία δόθηκε
χθες στη δημοσιότητα.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωσή
της, η στρατηγική της Τράπεζας για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση
(ESG) αποτελείται από τους στρατηγικούς πυλώνες Άνθρωπος, Κοινωνία, Περιβάλλον και
Αγορά, ενώ προστίθεται ότι η Ελληνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της μετάβασης στην Πράσινη
Οικονομία, επενδύει στην εφαρμογή βιώσιμων
πρακτικών και στη στήριξη πρωτοβουλιών και
επιχειρήσεων που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενώ παράλληλα στέκεται δίπλα
στην κοινωνία με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και με

Έκθεση για τον θετικό
αντίκτυπο των δράσεων
της Τράπεζας στο ESG
εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης για τη
διευκόλυνση όλων των πελατών στα πλαίσια
των σύγχρονων απαιτήσεων.
Σημειώνεται επίσης ότι, μεταξύ άλλων, το
2021 δόθηκαν 63 χιλ. ευρώ για περιβαλλο-

ντικές δράσεις, 160 χιλ. ευρώ σε υποτροφίες, βραβεία και στην εκπαίδευση και 82 χιλ.
ευρώ σε τοπικές κοινότητες και σε δράσεις
πολιτισμού και 123 χιλ. ευρώ σε δράσεις που
αφορούν την υγεία, ενώ το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού βράβευσε
την Ελληνική Τράπεζα για την πρωτοβουλία
#HBVolunteersChallenge, στο πλαίσιο της
Παγκύπριας Εβδομάδας Εθελοντισμού 2020,
δράση η οποία διοργανώθηκε και το 2021, και
στην οποία έλαβαν μέρος 2.296 μέλη του προσωπικού. Αναφέρεται επίσης ότι χορηγήθηκαν
με 15,6 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ακόμη, αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκαν 631 εκπαιδευτικά
προγράμματα για τα μέλη του προσωπικού,
ενώ ξεκίνησε και το πρόγραμμα feedBank App
για την ανταλλαγή απόψεων σε όλα τα επίπεδα
και τμήματα της Τράπεζας.

Στατιστική Υπηρεσία: Αύξηση στην αξία, αλλά και τον όγκο του λιανικού εμπορίου
Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Μάιο 2022
κατά 23,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
μήνα του προηγούμενου έτους, φτάνοντας
τις 141,5 μονάδες (2015=100), σύμφωνα με
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή. Κατά τον ίδιο
μήνα, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών
Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 12,2% σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προη-

γούμενου έτους και έφτασε τις 131,3 μονάδες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, ο δείκτης αξίας
υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 12,9% και
ο δείκτης όγκου αύξηση 3,4% σε σύγκριση με
την ίδια περίοδο του 2021.
Αναλυτικότερα, ως προς την αξία, η μεγαλύτερη αύξηση τον Μάιο φέτος σημειώθηκε
στο λιανικό εμπόριο καυσίμων οχημάτων σε

ειδικευμένα καταστήματα με 55,1%. Ακολουθεί το λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,
κουρτινών, χαλιών, βιβλίων, γραφικής ύλης,
αθλητικού εξοπλισμού, παιγνιδιών, φυτών,
ρολογιών, κοσμημάτων κ.ά. με 36,3% και το
εμπόριο υφασμάτων, ενδυμάτων, υποδημάτων με 24,3%.
Ως προς τον όγκο συναλλαγών, η μεγαλύτερη αύξηση τον Μάιο φέτος καταγράφηκε

στο λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,
κουρτινών, χαλιών, βιβλίων, γραφικής ύλης,
αθλητικού εξοπλισμού, παιγνιδιών, φυτών,
ρολογιών, κοσμημάτων κ.ά. με 23,4%, ακολουθεί το εμπόριο υφασμάτων, ενδυμάτων,
υποδημάτων με 20,2% και τα μη εδώδιμα
προϊόντα (εκτός των καυσίμων οχημάτων) με
14,5%. Ο όγκος του λιανικού εμπορίου καυσίμων αυξήθηκε κατά 11,4%.
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Πυρ ομαδόν από τα κόμματα για την καλπάζουσα ακρίβεια
Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα
προκάλεσε η σύσκεψη-φιάσκο στο Προεδρικό, στην οποία δεν λήφθηκε κανένα μέτρο
για άμεση μείωση της τιμής του ρεύματος ή
έστω για συγκράτηση των αυξήσεων, αλλά
ούτε και για ανακούφιση των ευάλωτων
νοικοκυριών.
Το ΑΚΕΛ υπέδειξε ότι «οι καταναλωτές
παραμένουν απροστάτευτοι απέναντι στις
συνεχείς ανατιμήσεις και την καλπάζουσα
ακρίβεια», ενώ παράλληλα «συνεχίζουν να
πληρώνουν την αδράνεια της κυβέρνησης στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου
ενεργειακού σχεδιασμού με αποτέλεσμα η

ΑΚΕΛ: «Οι καταναλωτές
πληρώνουν ακριβά την
αδράνεια της κυβέρνησης»
Κύπρος να παραμένει ουραγός στις ΑΠΕ».
Επανέφερε επίσης τις προτάσεις τις οποίες
έχει καταθέσει εδώ και μερικούς μήνες για
μείωση της τιμής του ρεύματος, όπως η διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών για τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη βάση του
μοντέλου που εφαρμόζεται σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, καθώς και η φορολόγηση του
υπερκέρδους των εταιρειών ενέργειας όπως

έπραξαν ήδη άλλες χώρες, προκειμένου να
στηριχθούν οι ευάλωτες ομάδες.
«Εργαλεία υπάρχουν. Αυτό που απαιτείται είναι πραγματική πολιτική βούληση για
ανακούφιση των καταναλωτών από τις αυξήσεις στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.
Αλλά η κυβέρνηση αποδεικνύει συνεχώς ότι
δεν διαθέτει (την αναγκαία βούληση)», επεσήμανε το ΑΚΕΛ.
Έντονη κριτική στην κυβέρνηση άσκησαν
και τα υπόλοιπα κόμματα, με εξαίρεση τον
ΔΗΣΥ ο οποίος επικαλέστηκε την ανάγκη να
μην τεθούν σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά.

Σύσκεψη στο Προεδρικό για ακρίβεια στο
ηλεκτρικό ρεύμα: Ο σώζων εαυτόν σωθήτω
Κανένα μέτρο για μείωση της τιμής, παρά τις αυξήσεις 40%
Χωρίς μέτρα για μείωση της τιμής του
ηλεκτρικού ρεύματος, ή έστω για ανακούφιση των ευάλωτων νοικοκυριών, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Προεδρικό, διαψεύδοντας τις προσδοκίες τις οποίες επιχείρησαν
να καλλιεργήσουν τις προηγούμενες μέρες
η κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ. Το χειρότερο
όμως για τους καταναλωτές είναι ότι έρχονται νέες δυσβάστακτες αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΑΗΚ, αφού για πρώτη φορά
στην ιστορία η μέση σταθμική τιμή των καυσίμων ξεπέρασε τα χίλια ευρώ!
Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ για τον
Ιούλιο, η μέση σταθμική τιμή των καυσίμων
-η οποία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το ύψος
του λογαριασμού που καλείται να πληρώσει
το κάθε νοικοκυριό και η κάθε μικρομεσαία
επιχείρηση- έφτασε στα 1.061,50 ευρώ, σε
σύγκριση με 930,29 ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή αυξήθηκε κατά 14,1%.
Σημειώνεται επίσης ότι σε σύγκριση με τον
περσινό Ιούλιο (521,31 ευρώ), το κόστος το
οποίο θα κληθούν να πληρώσουν οι καταναλωτές είναι αυξημένο κατά 103,6%!
Επισημαίνεται ότι με βάση στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας μέχρι τον Μάιο ο
πληθωρισμός στον ηλεκτρισμό έφτασε στο
40,8%, ενώ με τις νέες αυξήσεις αναμένεται
να πλησιάσει ή και να ξεπεράσει το 50%.

Ευχολόγια και δεσμεύσεις
για το απώτερο μέλλον
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό τον
Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και σ’ αυτή
συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών
Κωνσταντίνος Πετρίδης, η Υπουργός Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου, ο Υφυπουργός
παρά τω Προέδρω Πέτρος Δημητρίου, εκπρόσωποι της ΑΗΚ και της ΡΑΕΚ και υπη-

ρεσιακοί παράγοντες. Ωστόσο οι αποφάσεις
οι οποίες λήφθηκαν περιορίστηκαν στα ευχολόγια και τις δεσμεύσεις για το απώτερο
μέλλον.
Οι αποφάσεις είναι οι ακόλουθες:
• Επίσπευση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΑΗΚ για την αναβάθμιση του
δικτύου του οργανισμού με τρόπο που θα
το καθιστούν περισσότερο αποδοτικό και
ευέλικτο.
• Ενίσχυση της στελέχωσης της ΑΗΚ
ώστε να προχωρήσει η διαδικασία αναβάθμισης του δικτύου.
• Αξιοποίηση 80 εκατ. ευρώ για τα ευρωπαϊκά κονδύλια για επενδύσεις σε μεγάλα
συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
• Μελέτη από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας και τη ΡΑΕΚ της «ενδεχόμενης πιθανής επιβολής φορολογίας
ή τέλους σε τυχόν υπερκέρδη παραγωγών

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας».
• Αξιολόγηση της ενδεχόμενης λήψης
μέτρων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν μετά τις 31 Αυγούστου, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής παραχώρησης
κουπονιών σε οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά προς αντιμετώπιση της ενεργειακής
φτώχειας.
• Ετοιμασία σχεδίου από τους διαχειριστές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού
για αύξηση του ποσοστού ΑΠΕ που παράγεται από την ΑΗΚ. Όπως αναφέρεται, το
σχέδιο θα υποβληθεί για έγκριση στη ΡΑΕΚ
με στόχο να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο
πλάνο συμμετοχής της ΑΗΚ στις ΑΠΕ.
• Διενέργεια εκστρατείας διαφώτισης και
ενημέρωσης του κοινού όσον αφορά τις
επιλογές και τους τρόπους που θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση ενέργειας.
Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Νέα αύξηση της ακρίβειας στην Κύπρο προαναγγέλλει η Εurostat
Νέα αύξηση της ακρίβειας στην Κύπρο
προανήγγειλε η Ευρωπαϊκή Στατιστική
Υπηρεσία, εκτιμώντας ότι τον Ιούνιο ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
έφτασε στο 9,1%, σε σύγκριση με 8,8% τον
προηγούμενο μήνα.
Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας, η
οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, δείχνει
ότι ο ρυθμός αύξησης του Δείκτη στην Κύπρο είναι πιο υψηλός από τον μέσο όρο της
ευρωζώνης (8,6%). Επισημαίνεται επίσης
ότι μόνο τον τελευταίο μήνα ο Δείκτης στην
Κύπρο αυξήθηκε κατά 1,2% σε σύγκριση με
τον προηγούμενο μήνα.

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης
Τιμών Καταναλωτή έφτασε
στο 9,1% τον Ιούνιο
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία,
οι κύριες συνιστώσες της αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στη ζώνη του ευρώ
είναι η ενέργεια, η οποία έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό (41,9% τον Ιούνιο έναντι
39,1% τον Μάιο), ενώ ακολουθούν τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τα καπνικά
προϊόντα (8,9% έναντι 7,5% τον Μάιο), τα

μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (4,3%
έναντι 4,2% τον Μάιο) και οι υπηρεσίες
(3,4% έναντι 3,5% τον Μάιο).
Σημειώνεται ότι η έκθεση δεν περιλαμβάνει στοιχεία για τις συνιστώσες, οι οποίες
οδήγησαν στην αύξηση του Δείκτη στο κάθε
κράτος-μέλος.
Επισημαίνεται επίσης ότι τον Μάιο ο
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στον τομέα της
Ενέργειας στην Κύπρο έφτασε στο 37,6%.
Αυτό σημαίνει ότι τα νέα στοιχεία τα οποία
αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες
μέρες, ενδέχεται να οδηγήσουν το Δείκτη σε
επίπεδα πέραν του 40%.

Ακυρώσεις πτήσεων λόγω
απεργιών σε Ryanair και
EasyJet
Εννιά πτήσεις προς και από την Ισπανία
ακυρώθηκαν την Παρασκευή και δεκάδες
άλλες καθυστέρησαν λόγω απεργίας των
πληρωμάτων της Ryanair και της EasyJet.
Η απεργία έχει να κάνει με τους μισθούς
και τις συνθήκες εργασίας. Μέχρι η ώρα
11:00 (GMT) οκτώ πτήσεις της EasyJet είχαν ακυρωθεί και 21 είχαν καθυστέρηση,
σύμφωνα με τη συντεχνία που έκανε την
απεργία. Επίσης, ακυρώθηκε μια πτήση της
Ryanair και 113 καθυστέρησαν. Τα πληρώματα της EasyJet θα κάνουν απεργία κατά
τα τρία πρώτα Σαββατοκύριακα του Ιούλη
ζητώντας ισοτιμία στις εργασιακές συνθήκες
με βάση το τι ισχύει στις άλλες ευρωπαϊκές
αερογραμμές. Η απεργία των πληρωμάτων
της Ryanair στην Ισπανία, όπου υπάρχουν
περίπου 1.900 εργαζόμενοι, ξεκίνησε στις 24
Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο.
Επηρεάζει 10 από τις βάσεις της αεροπορικής εταιρείας στην Ισπανία. Την Πέμπτη
πάνω από 50 πτήσεις της Ryanair προς και
από τη χώρα ακυρώθηκαν λόγω των μέτρων.
Η απεργία της αεροπορικής εταιρείας μεταξύ
24 και 26 Ιουνίου ακύρωσε 129 πτήσεις.

Παράταση για το τέλος
εταιρειών
Παράταση μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2022
δίνεται στην καταβολή του ετήσιου τέλους
350 ευρώ που υποχρεούνται να πληρώσουν οι εταιρείες στον Έφορο Εταιρειών,
σύμφωνα με νόμο που ψήφισε η Βουλή.
Τη σχετική πρόταση νόμου υπέβαλε ο
βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου
και ψηφίστηκε με τη διαδικασία του κατεπειγόντως. Υπέρ ψήφισαν 32 βουλευτές
και εναντίον ένας.
Όπως εξήγησε ο Π. Λεωνίδου, η σχετική προθεσμία έληγε κανονικά στις 30
Ιουνίου, δηλαδή σήμερα και προτείνεται
η παράταση της προθεσμίας πληρωμής
του τέλους, ώστε να μην έχουν κυρώσεις
όσοι δεν το έχουν πληρώσει. Υπενθύμισε
ότι θέση του ΔΗΚΟ, όπως και άλλων κομμάτων είναι ότι το τέλος αυτό πρέπει να
καταργηθεί.
Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας, ο οποίος προήδρευε της Ολομέλειας,
είπε ότι υπάρχει σχετική πρόταση νόμου
του ΔΗΚΟ για κατάργηση του τέλους και
αναμένεται η εξέτασή της στην αρμόδια
Επιτροπή, αφού όπως είπε το τέλος είναι
πραγματικά τιμωρητικό.
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Η Βουλή αρνήθηκε τη διεξαγωγή ψυχομετρικών
για τους 300 ειδικούς αστυνομικούς
Έστω και ένα ατυχές συμβάν να γίνει, θα πρέπει να λογοδοτήσουν

Συνταγματική εκτροπή
καταγγέλλει ο Οδυσσέας
Μιχαηλίδης
Η Ελεγκτική Υπηρεσία παραμένει στη
θέση ότι ο καθορισμός τίτλου του δεύτερου τη τάξει στην Ελεγκτική Υπηρεσία, σε
πρόδηλη αντίθεση με τις ρητές πρόνοιες
του Συντάγματος, συνιστά συνταγματική
εκτροπή, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση
της Υπηρεσίας αναφορικά με την ψήφιση
του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού
του 2022. Όπως αναφέρεται, εκκρεμούσης της υπόθεσης ενώπιον του Ανωτάτου
Δικαστηρίου, το Υπουργικό Συμβούλιο περιέλαβε στο νομοσχέδιο του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού πρόνοια ανάλογη
με την υπό αναφορά εγκύκλιο, το οποίο
η Βουλή ψήφισε σε νόμο. Η Ελεγκτική
Υπηρεσία, προστίθεται, είναι υποχρεωμένη
να καταθέσει και νέα αίτηση στο Ανώτατο
Δικαστήριο αναφορικά με τον ψηφισθέντα
την Πέμπτη νόμο.
«Στο μεταξύ, εκτός εάν και μέχρις ότου
ο νέος νόμος κηρυχθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο ως αντισυνταγματικός ή το θέμα
που προέκυψε αποφασισθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, ο νέος νόμος θα τυγχάνει
εφαρμογής κατά την άσκηση των συνταγματικών εξουσιών τους από την Ελεγκτική
Υπηρεσία και τον Γενικό Ελεγκτή, όπως
και από το προσωπικό της Υπηρεσίας»,
αναφέρεται.
Με την προσφυγή στη δικαιοσύνη, επιδίωξη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σημειώνεται, είναι η διασφάλιση ότι η όποια ρύθμιση θα είναι συμβατή με το Σύνταγμα, κάτι
για το οποίο αποκλειστική αρμοδιότητα
έχει το Ανώτατο Δικαστήριο. Η Ελεγκτική
Υπηρεσία ζητά δήλωση του Δικαστηρίου
ότι η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 19.4.2022 είναι εξ υπαρχής
άκυρη και χωρίς οποιοδήποτε απολύτως
νομικό αποτέλεσμα. Η εγκύκλιος καθόριζε
ότι οι τίτλοι των δεύτερων τη τάξει στη Νομική Υπηρεσία, στην Ελεγκτική Υπηρεσία
και στο Γενικό Λογιστήριο δεν θα είναι αυτοί που προβλέπονται στο Σύνταγμα.

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τους
κανονισμούς για την πρόσληψη των 300 ειδικών συμβασιούχων αστυνομικών για αντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών
ροών, μετά και την έγκριση του σχετικού νόμου στην προηγούμενη συνεδρία της Ολομέλειας.
Ωστόσο, απέρριψε με 12 ψήφους υπέρ και
22 εναντίον την τροπολογία του ΑΚΕΛ, που
είχε ως σκοπό τη διεύρυνση των προσόντων
που πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι για
πρόσληψη ως ειδικοί συμβασιούχοι αστυνομικοί με την προσθήκη της προϋπόθεσης
της προηγούμενης επιτυχίας σε ψυχομετρική
εξέταση, η οποία θα διεξάγεται στα πρότυπα
που διεξάγονται οι ψυχομετρικές εξετάσεις
για την πρόσληψη αστυνομικών και ειδικών
αστυνομικών.
Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού
είπε ότι όσοι δεν θέλουν να γίνονται τα ψυχομετρικά τεστ θα πρέπει να παρακαλούν και
να προσεύχονται να μην υπάρξει έστω και
ένα ατυχές συμβάν γιατί θα πρέπει να λογοδοτήσουν.
Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης
τάχθηκε εναντίον της τροπολογίας αναφέροντας ότι η κυβέρνηση ζητά να προσλάβει
επειγόντως τους ειδικούς αστυνομικούς,
αφού αντιμετωπίζει ένα σοβαρότατο θέμα η
Κυπριακή Δημοκρατία. Παράλληλα, είπε ότι
ζητούν επιτακτικά την αλληλεγγύη της ΕΕ
στο πρόβλημα.
Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου ανέφερε ότι επί της ουσίας μπορεί να
έχει βάση η τροπολογία, ωστόσο στην παρούσα φάση αντιμετωπίζεται ένα επείγον εθνικό
πρόβλημα.
Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου
σημείωσε ότι συμφωνεί πως οι κανονισμοί
είναι γραμμένοι εκβιαστικά, πρόχειροι και
αφήνουν κενά, ωστόσο ανέφερε ότι δεν μας

παίρνει ο χρόνος, η όλη ιστορία πρέπει να τελειώσει, αφού η Κύπρος έχει γίνει ξέφραγο
αμπέλι.
Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ - Συνεργασία
Αλέκος Τρυφωνίδης ζήτησε γενικά να αφαιρεθούν τα ψυχομετρικά τεστ, αφού όπως είπε
αφαιρούμε εργαλεία που δίνουμε στην Αστυνομία και στο τέλος δεν βρίσκουμε άκρη.
Ο βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης τάχθηκε εναντίον της τροπολογίας
του ΑΚΕΛ, αφού θα επιμηκύνει τη διαδικασία για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Η βουλευτής των Οικολόγων Αλεξάνδρα
Ατταλίδου τάχθηκε υπέρ της τροπολογίας
του ΑΚΕΛ και εναντίον των κανονισμών,
αναφέροντας ότι η πρόσληψη των αστυνομικών δεν θα κάνει τίποτε για να εμποδίσει
την παράτυπη μετανάστευση, αφού θα βρίσκονται ήδη στο έδαφος της ΚΔ. Είπε επίσης
ότι όσοι τάσσονται υπέρ στο να οπλιστούν
κάποιοι και να μπουν στην πράσινη γραμμή

Τερματισμός εργασιών σε αυλή έπαυλης στην παραλιακή Νέου Χωριού
Οδηγίες για άμεσο τερματισμό εργασιών δόθηκαν στον εκπρόσωπο της εργοληπτικής εταιρείας που διενεργεί κατασκευαστικές εργασίες
σε αυλή κατοικίας, στην παραλιακή περιοχή του
Νέου Χωριού, μέρος της οποίας εμπίπτει εντός
της ζώνης της παραλίας, σύμφωνα με την Έπαρχο Πάφου, Μαίρη Λάμπρου. Σε δηλώσεις της στο
ΚΥΠΕ, με αφορμή τις καταγγελίες του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών σχετικά
τις συγκεκριμένες εργασίες στην παραλιακή
περιοχή του Νέου Χωριού, η Έπαρχος Πάφου
αναφέρει πως μετά από σχετική έρευνα διαπιστώθηκε ότι στην περιοχή Ασπρόκρεμμος του
Νέου Χωρίου, δίπλα από μια έπαυλη που τώρα

Μέρος της αυλής της κατοικίας
εμπίπτει μέσα στη ζώνη
της παραλίας
συμπληρώνεται, κατασκευάζονται μπετονένιος
διάδρομος και μπετονένια σκαλιά, που κυρίως
αφορούν εργασίες μέσα στην αυλή της κατοικίας. Ωστόσο σημειώνει ότι μετά τη σχετική έρευνα
διαπιστώθηκε πως ένα πολύ μικρό μέρος των
σκαλιών εμπίπτει εντός του παραλιακού κρατικού τεμαχίου. Όπως εξήγησε η κα Λάμπρου, «μέρος της αυλής της κατοικίας εμπίπτει μέσα στη

Υπό κράτηση δύο πρόσωπα για υπόθεση απαγωγής και επίθεσης με θύμα 25χρονο
Διατάγματα κράτησης τεσσάρων ημερών
εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου
εναντίον 21χρονου και 26χρονου, που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση φερόμενης
απαγωγής και επίθεσης με θύμα έναν 25χρονο
από την Πάφο, προς διευκόλυνση των ανακρίσεων.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της
ΑΔΕ Πάφου και υπεύθυνο του ΤΑΕ Πάφου,
Μιχάλη Νικολάου, 25χρονος κατήγγειλε στην
Αστυνομία ότι την Τρίτη, ενώ βρισκόταν σε
όχημα που οδηγούσε άλλο πρόσωπο, στην
Πάφο, σε κάποιο σημείο του δρόμου ο οδηγός
σταμάτησε το όχημα και έριξε στο πρόσωπο
του παραπονούμενου με σπρέι κάποιο υγρό, με

χωρίς ψυχομετρικά τεστ θα είναι υπεύθυνοι
για όποιο επεισόδιο.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος
των Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου,
ανέφερε ότι θα πρέπει «να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ποιους δίνουμε όπλα».
Οι συμβασιούχοι ειδικοί αστυνομικοί θα
τοποθετηθούν στην Υπηρεσία Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης της Αστυνομίας Κύπρου
και η εποπτεία τους θα ανατεθεί σε αστυνομικούς που κατέχουν το βαθμό του λοχία.
Οι συμβασιούχοι ειδικοί αστυνομικοί θα
προσλαμβάνονται για αρχική περίοδο υπηρεσίας διάρκειας δεκαοκτώ μηνών, η οποία θα
δύναται να ανανεωθεί για ακόμη 10 μήνες
ώστε να μην προλάβουν να γίνουν αορίστου
χρόνου.
Τα προσόντα πρόσληψης καθορίστηκαν
κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν και εφαρμόζονται στην Εθνική Φρουρά για την πρόσληψη των Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ).

Έριξε στο πρόσωπο του
παραπονούμενου με σπρέι
κάποιο υγρό
αποτέλεσμα αυτός να χάσει τις αισθήσεις του.
Στη συνέχεια, όταν επανήλθε, διαπίστωσε
ότι βρισκόταν σε άλλη περιοχή με δεμένα τα
χέρια του και μαζί με τον οδηγό του οχήματος,
στο οποίο προηγουμένως επέβαινε, βρισκόταν
και δεύτερο πρόσωπο.
Τα δύο πρόσωπα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 25χρονου στην Αστυνομία, φέρεται να τον απείλησαν, ενώ τον κτύπησαν στο

πρόσωπο με κάποιο εργαλείο, πιθανότατα,
όπως είπε, σκεπάρνι. Ο 25χρονος κατάφερε να
διαφύγει και προχώρησε σε καταγγελία στην
Αστυνομία. Επίσης, μεταφέρθηκε στο Τμήμα
Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών
του ΓΝ Πάφου, όπου έτυχε των πρώτων βοηθειών. Η Αστυνομία εξετάζει υπόθεση απαγωγής και επίθεσης, ξυλοδαρμού, απειλών,
απειλής βιαιοπραγίας και συνωμοσίας προς
διάπραξη κακουργήματος.
Μετά από περαιτέρω εξετάσεις η Αστυνομία
προχώρησε στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 21 και 26 ετών που συνελήφθηκαν και τέθηκαν υπό κράτηση. Οι εξετάσεις συνεχίζονται
από το ΤΑΕ Πάφου.

ζώνη της παραλίας και δεν θα έπρεπε να εκτελεστούν εκεί οποιεσδήποτε εργασίες». Σύμφωνα με
την Έπαρχο, «επί τόπου στάλθηκε ακτοφύλακας
και διοικητικός λειτουργός της περιοχής, όπου
συνάντησαν τον εκπρόσωπο της εργοληπτικής
εταιρείας, στον οποίο δόθηκαν οδηγίες για άμεσο
τερματισμό των εργασιών». Εξάλλου, αναφέρει
ότι σχετική επιστολή θα σταλεί και γραπτώς τόσο
στην εργοληπτική εταιρεία όσο και στον αγοραστή, με προειδοποίηση για μετακίνηση όλων
των αυθαίρετων εργασιών σε τακτή προθεσμία
μερικών ημερών. «Διαφορετικά», σημείωσε, «θα
προβεί η ίδια η Επαρχιακή Διοίκηση σε μέτρα με
επιβάρυνση του κόστους στους πταίστες».
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Ξεκίνησε η πρώτη φάση του δρόμου
Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς
Γ. Παπαχριστοφή: Πρέπει να φτάσει μέχρι και την Πόλη
Χρυσοχούς «για να μας βρει ικανοποιημένους»

Εκδηλώσεις προς τιμήν
του Παύλου Ξιούτα
Με την ευκαιρία της επετείου του θανάτου της εμβληματικής φυσιογνωμίας
της κυπριακής λαογραφίας, της κυπριακής εκπαίδευσης και ευρύτερα της κυπριακής κοινωνίας, του Παύλου Ξιούτα,
κυκλοφορεί την ερχόμενη εβδομάδα η
Επετηρίδα Εκδηλώσεων και Δράσεων
που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια
του έτους 2008, που ως γνωστόν προκηρύχθηκε ως «Έτος Παύλου Ξιούτα»,
επ’ αφορμή της συμπλήρωσης εκείνη τη
χρονιά 100 χρόνων από τη γέννησή του.
Το Έτος Παύλου Ξιούτα προκηρύχθηκε
από την εφημερίδα «Χαραυγή» και το
Πανεπιστήμιο Κύπρου και στη διάρκειά
του έγιναν σημαντικές εκδηλώσεις και
δράσεις που αναδείκνυαν το πολύπλευρο έργο και προσφορά του Παύλου Ξιούτα στην κυπριακή κοινωνία. Όλες οι
δραστηριότητες στη διάρκεια του «2008:
Έτος Παύλου Ξιούτα» τέθηκαν υπό την
αιγίδα του τότε Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια.
Την έκδοση της Επετηρίδας ανέλαβε
το «Ίδρυμα Λαογραφίας και Αγροτικής
Ζωής “Χρίστος Κουρτελλάρης”», ενώ την
επεξεργασία των υλικών της έκδοσης
έχουν κάνει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κύπρος Κουρτελλάρης και ο
Καθηγητής Μιχάλης Πιερής.

Ξεκίνησε η πρώτη φάση των κατασκευαστικών εργασιών του αυτοκινητόδρομου ΠάφουΠόλεως Χρυσοχούς. Η πρώτη φάση αφορά
δρόμο δύο λωρίδων από την Αγία Μαρινούδα μέχρι το Στρουμπί 15,5 χιλιομέτρων, με κοιλαδογέφυρες και σήραγγες και προϋπολογίζεται στα €86.845.010,00 (περιλ. ΦΠΑ). Επίσης,
υπάρχει πρόνοια για επέκτασή του σε τέσσερις
λωρίδες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου,
η α’ φάση περιλαμβάνει την κατασκευή ενός
ανισόπεδου κόμβου για σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου, ενός κυκλικού
κόμβου στην Τσάδα και ενός στο σημείο τερματισμού μετά το Στρουμπί. Προνοείται, επίσης, η
κατασκευή δύο διατρητικών σηράγγων μήκους
720μ. και 290μ. έκαστη, πέντε κοιλαδογεφύρων συνολικού μήκους 1.500μ., δύο υπέργειων διαβάσεων και εννέα υπόγειων διαβάσεων.
Τέλος, λόγω της ανωφέρειας του δρόμου θα κατασκευαστούν πρόσθετες λωρίδες κυκλοφορίας
σε μεγάλο μήκος (περίπου 12 χλμ.). Στο σύνολό του, ο αυτοκινητόδρομος θα είναι μήκους 31
χλμ. και θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις.
Το Υπουργείο αναφέρει ότι ο νέος δρόμος θα
συμβάλει στην οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Πόλεως Χρυσοχούς, αφού
θα διευκολυνθεί η προσέλκυση επενδύσεων
στην περιοχή, η εφαρμογή νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, με συνεπακόλουθα οφέλη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας,
και την προσέλκυση επισκεπτών και τουριστών
από την Κύπρο και το εξωτερικό. Η ύπαρξη
ασφαλούς οδικής συνδεσιμότητας και η ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή, θα περιορίσει το φαινόμενο της εσωτερικής

και εξωτερικής μετανάστευσης του οικονομικά
ενεργού πληθυσμού, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.
Σε δηλώσεις του ο Υπουργός Μεταφορών,
Γιάννης Καρούσος, ανέφερε ότι «η εκτέλεση
του έργου εμπίπτει στους στρατηγικούς στόχους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ως μέρος του βασικού οδικού
δικτύου της Κύπρου, με στόχο την αναζωογόνηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της επαρχίας
Πάφου».
Ερωτηθείς αν έχουν αρχίσει οι διαδικασίες για τη δεύτερη φάση του έργου, ο υπουργός
απάντησε θετικά, λέγοντας ότι πρέπει να επικαιροποιηθούν κάποιες μελέτες.

Στα μαλακά με 8 μήνες φυλάκιση για την κλοπή στην τράπεζα στο Κίτι
Ποινή φυλάκισης 8 μηνών επέβαλε χθες το
Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας στον 33χρονο από τη Δρομολαξιά για την κλοπή σε τράπεζα στο Κίτι. Πρόκειται για την υπόθεση που
είχε διαδραματιστεί την 1η Ιουνίου και είχε
αρχικά παρουσιαστεί ως ληστεία, ωστόσο στη
συνέχεια το αδίκημα μετατράπηκε σε κλοπή
μετά την πλήρη ομολογία του συλληφθέντος.
Ο 33χρονος, μετά από μερικές ώρες άρνησης αμέσως μετά τη σύλληψή του την ίδια
μέρα, έδωσε θεληματική κατάθεση και ομολόγησε ότι έκλεψε τα χρήματα ισχυριζόμενος
ότι το έπραξε επειδή χρωστούσε χρήματα και

Στις Κεντρικές
Φυλακές
ο 33χρονος από
τη Δρομολαξιά

δεχόταν πιέσεις για να εξοφλήσει. Η ομολογία
του πάντως ήταν μονόδρομος, αφού το έγκλημα είχε σχεδιαστεί με τέτοια προχειρότητα που
χρειάστηκαν πέντε λεπτά για να γίνει γνωστό

το όνομά του και 3-4 ώρες για να εντοπιστεί
και να συλληφθεί.
Όπως έγινε γνωστό, ο 33χρονος μπήκε σε
ένα υποκατάστημα τράπεζας στο οποίο ήταν
προσωπικά γνωστός στους υπαλλήλους έχοντας καλυμμένο μόνο το στόμα του με χειρουργική μάσκα. Το ακόμα πιο τραγελαφικό είναι
ότι είχε αφήσει τα μαλλιά και το μούσι του να
μεγαλώσουν προφανώς για να μην αναγνωριστεί, αλλά μόλις διέπραξε την κλοπή μετέβη
σε κουρείο στο χωριό του για να κουρευτεί και
να ξυριστεί!
Τάσος Περδίος

Ποινή φυλάκισης 12 μηνών στον Βρετανό που σκότωσε τουρίστρια με μπάγκι
Ποινή φυλάκισης 12 μηνών επέβαλε χθες το
Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου σε 26χρονο από τη Βρετανία που σκότωσε τουρίστρια
από τη Βρετανία στην Αγία Νάπα χτυπώντας
την με όχημα μπάγκι. Ο νεαρός καταδικάστηκε
σε 12μηνη φυλάκιση και στέρηση άδειας οδήγησης για 18 μήνες έχοντας βρεθεί ένοχος σε
αδικήματα πρόκλησης θανάτου λόγω απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας, αλόγιστης και επικίνδυνης οδήγησης και
εγκατάλειψης σκηνής δυστυχήματος που προκάλεσε θάνατο άλλου προσώπου.
Όπως διαπιστώθηκε μετά τη σύλληψή του, ο
26χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτι-

Οδηγούσε
μεθυσμένος και
υπό την επήρεια
ναρκωτικών

κών και αλκοόλ, όταν στις 4 περασμένου Μαΐου χτύπησε τη 46χρονη Καμίλα Κριστίνα Ράμνταλ, την ώρα που η κοπέλα διασταύρωνε σε
διάβαση πεζών, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.
Και δεν έφτανε αυτό, εγκατέλειψε τη σκηνή για
να εντοπιστεί, ευτυχώς, αργότερα και να συλ-

ληφθεί.
Η Ράμνταλ διασταύρωνε σε διάβαση πεζών,
αφού ένα αυτοκίνητο που διερχόταν σταμάτησε
κανονικά, αλλά δεν υπολόγιζε ότι ένας ανεξέλεγκτος ανεγκέφαλος θα προσπερνούσε το σταματημένο όχημα και θα συνέχιζε κανονικά την
πορεία του. Ο 25χρονος χτύπησε βίαια την τουρίστρια αφήνοντάς την νεκρή επιτόπου προτού
εξαφανιστεί από τη σκηνή εγκαταλείποντάς την.
Από τους ελέγχους στους οποίους υποβλήθηκε διαπιστώθηκε ότι είχε κάνει χρήση κάνναβης, ενώ ταυτόχρονα είχε στον οργανισμό του
πενταπλάσιο αλκοόλ από το επιτρεπόμενο όταν
κάθισε πίσω από το τιμόνι του μπάγκι.
Τάσος Περδίος

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, Γιώτης Παπαχριστοφή, είπε ότι «σίγουρα η σημερινή μέρα είναι μέρα χαράς για μας,
διότι επιτέλους μετά από ένα χρόνο που έχουν
υπογραφεί τα συμβόλαια ξεκινά το έργο». Τόνισε ότι για να ολοκληρωθεί το έργο πρέπει να
φτάσει μέχρι και την Πόλη Χρυσοχούς «για να
μας βρει ικανοποιημένους».
«Μας δίνει τη χαρά να δημιουργούνται οι
προϋποθέσεις ώστε να μπορούμε να παραμείνουμε στην πόλη Χρυσοχούς. Είμαστε απομακρυσμένοι. Με την ολοκλήρωση αυτού του
έργου δεν θα είμαστε απομακρυσμένοι, θα είμαστε κι εμείς κοντά με την Πάφο», είπε ο δήμαρχος.

Διαγωνισμός για το κτίριο
της Νομικής Υπηρεσίας
Την προκήρυξη διαγωνισμού μελετών για
προσχέδια υλοποίησης του κτιρίου της Νομικής Υπηρεσίας με τη μέθοδο «Μελέτη, Κατασκευή, Συντήρηση» ανακοίνωσε το Υπουργείο
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Πρόκειται για το πρώτο έργο που θα υλοποιηθεί με
τη μέθοδο «Μελέτη, Κατασκευή, Συντήρηση»
και θα είναι συνολικού εμβαδού 23.300m2 με
εκτιμώμενη δαπάνη κατασκευαστικού κόστους
έργου €35.000.000. Σε σχέση με τη διαδικασία
που θα ακολουθείται
για συγκεκριμένα έργα
που θα αποφασίζει το
Τμήμα Δημοσίων Έργων, ως αναθέτουσα
Αρχή, αναφέρεται ότι
αρχικά θα διεξάγεται
διαγωνισμός μελετών
για ετοιμασία προσχεδίων, όπου θα απονέμονται μόνο χρηματικά βραβεία στις τρεις καλύτερες προτάσεις χωρίς οποιαδήποτε άλλη
δέσμευση της αναθέτουσας Αρχής προς τον
νικητή του διαγωνισμού. Στη συνέχεια, θα διεξάγεται ανοικτός διαγωνισμός που θα οδηγεί σε
ανάθεση σύμβασης έργου με τη μέθοδο «Μελέτη, Κατασκευή, Συντήρηση», όπου τα προσχέδια της πρότασης του νικητή του διαγωνισμού
μελετών θα ενσωματώνονται στα έγγραφα
αυτού του διαγωνισμού με σκοπό να αναπτυχθούν σε πλήρεις μελέτες από την ομάδα του
αναδόχου εργολάβου.
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Βαλεντίνου Φακοντή*

Άτοµα µε
αναπηρίες:
οδικός χάρτης
και νοµοσχέδιο
Η εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα άτοµα µε αναπηρίες είναι
ιδιαίτερα σηµαντικό κοινωνικό θέµα, το οποίο
το κυπριακό κράτος θα έπρεπε να έχει ως
προµετωπίδα στην κοινωνική πολιτική που
εφαρµόζουµε. Λόγω της σηµασίας του, το θέµα
συζητήθηκε σε κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εργασίας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
Το βασικότερο συµπέρασµα που εξάγεται
από τη συνεδρία είναι η αδυναµία του κράτους
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τη Σύµβαση του ΟΗΕ για τα
∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρίες. Αναπάντητες παραµένουν από το 2017 και οι συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών
που παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της
Σύµβασης. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση
του προέδρου της Κυπριακής Συνοµοσπονδίας
Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), Χριστάκη
Νικολαΐδη, ότι «η κατάσταση στη χώρα µας σε
ό,τι αφορά τον έµπρακτο σεβασµό των δικαιωµάτων των Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) έχει
µείνει δεκαετίες πίσω...»
Είναι πλέον παραδεκτό από όλους ότι οι ξεχωριστές ανάγκες των ΑµεΑ δεν µπορούν να
καλυφθούν µόνο από το ΕΕΕ και τα επιδόµατα, ούτε µε διάσπαρτες νοµοθεσίες, γι’ αυτό και
απαιτείται η εκπόνηση νέου νοµοθετικού πλαισίου για τα ΑµεΑ, το οποίο να έχει αφετηρία τις
ανάγκες που η κάθε αναπηρία δηµιουργεί.
Ως ΑΚΕΛ έχουµε τονίσει κατ’ επανάληψη
την ανάγκη ετοιµασίας ξεχωριστής νοµοθεσίας
για τα άτοµα µε αναπηρίες, η οποία να συνάδει
µε τη Σύµβαση του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα των
Ατόµων µε Αναπηρίες, καθώς και την ανάγκη
συµµόρφωσης της Κύπρου µε τη Σύµβαση του
ΟΗΕ, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση, η εξάλειψη του αποκλεισµού και των
διακρίσεων και η ένταξη των ατόµων µε αναπηρίες σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτιστικής ζωής.
Σηµειώνω ότι η Σύµβαση του ΟΗΕ για τα
∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρίες (United
Nations Convention on the Rights of Persons
with Disabilities) θεωρείται «χάρτης πορείας»
των κρατών για τη διαχείριση της αναπηρίας.
Ο χάρτης πορείας διευκρινίζει τον τρόπο µε
τον οποίο όλα τα δικαιώµατα και ελευθερίες
θα εφαρµόζονται για τα άτοµα µε αναπηρίες.
Στόχος της είναι να προωθήσει, να προστατεύσει και να διασφαλίσει την πλήρη και ίση απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και θεµελιωδών ελευθεριών για τα άτοµα µε
αναπηρίες. Καθορίζει επίσης τις υποχρεώσεις
των κρατών-µελών του ΟΗΕ και υποδεικνύει
µέτρα για την ικανοποίηση των δικαιωµάτων
των ατόµων µε αναπηρίες.
Καλούµε, λοιπόν, την κυβέρνηση να τηρήσει
τα χρονοδιαγράµµατα που τίθενται και έστω
µετά από 8 χρόνια καθυστέρηση να προχωρήσει στην ετοιµασία του σχετικού νοµοσχεδίου.
Είναι καιρός πια οι πολιτικές στήριξης των
ατόµων µε αναπηρίες να σταµατήσουν να ενσωµατώνονται σε πολιτικές τύπου ΕΕΕ και τα
ΑµεΑ να σταµατήσουν να βιώνουν την ταλαιπωρία, τις καθυστερήσεις, τον εξευτελισµό και
την παραβίαση των δικαιωµάτων τους.
* Βουλευτής ΑΚΕΛ Πάφου

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Του
Νιαζί Κιζίλγιουρεκ*

Αποχαιρέτα το Κραν Μοντανά...
Μπήκαµε για τα καλά στην προεκλογική
περίοδο. Τρεις από τους πρωταγωνιστές του
Κραν Μοντανά τώρα διεκδικούν την προεδρία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας: Αβέρωφ
Νεοφύτου, πρόεδρος ∆ΗΣΥ, Νίκος Χριστοδουλίδης, τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος και
Ανδρέας Μαυρογιάννης, διαπραγµατευτής.
Το ∆ΗΚΟ στηρίζει τον Νίκο Χριστοδουλίδη,
ενώ το ΑΚΕΛ τον Ανδρέα Μαυρογιάννη.
Τα διάφορα αφηγήµατα για το τι συνέβη
στο περίφηµο δείπνο και γενικά στη διάσκεψη υπηρετούν πια µόνο προεκλογικές σκοπιµότητες. ∆υστυχώς, µόνο ο ιστορικός του
µέλλοντος θα ενδιαφερθεί να φωτίσει αυτή τη
χαµένη ευκαιρία...
Όµως ανεξάρτητα από το τι πραγµατικά
έχει συµβεί στο ελβετικό θέρετρο, γεγονός
είναι πως οι πολιτικές που ανέπτυξαν οι δύο
πλευρές µετά το καλοκαίρι του 2017 οδήγησαν στο σηµερινό αδιέξοδο.
Η τουρκική πλευρά ήδη από τη λήξη του
Κραν Μοντανά µιλούσε για λύση δύο κρατών,
επιστρέφοντας στους παλιούς ντεκτασικούς
καιρούς. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί αντιστάθηκε για ένα χρονικό διάστηµα, χωρίς όµως να βρει ανταπόκριση από
την ελληνοκυπριακή πλευρά και στη συνέχεια ανατράπηκε από την Άγκυρα.
Πλέον Τουρκία και τουρκοκυπριακή ηγεσία επιµένουν στην ξεχωριστή κυριαρχία και
τη λύση δύο κρατών. Με µια πολιτική της
πρόταξης απορρίπτουν κάθε πρόταση για
συνεργασία των δύο κοινοτήτων και όλα τα

µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης εάν πρώτα
δεν γίνει αποδεκτή η ξεχωριστή και ισότιµη
κυριαρχία.
Ο Νίκος Αναστασιάδης, δε, µε δηµόσιες
τοποθετήσεις του έκανε από τότε σαφές ότι
διαφωνεί µε την έννοια της πολιτικής ισότητας και της αποτελεσµατικής συµµετοχής των
Τουρκοκυπρίων. Συχνά τόνιζε ότι «η Τουρκία θα κυβερνά το οµοσπονδιακό κράτος εάν
λαµβάνονταν αποφάσεις µε τη θετική ψήφο
ενός Τουρκοκύπριου υπουργού». Ζητούσε η
ψήφος του Τουρκοκύπριου υπουργού «να
ισχύει µόνο για ζωτικά ζητήµατα των Τουρκοκυπρίων». Μιλούσε για «αποκεντρωµένη
οµοσπονδία...» Η πρότασή του αυτή στόχευε
να αποκλείσει την αποτελεσµατική συµµετοχή των Τουρκοκυπρίων από την οµοσπονδιακή εκτελεστική εξουσία. Η κύρια ιδέα ήταν: οι
Ελληνοκύπριοι είναι κράτος, οι Τουρκοκύπριοι είναι περιοχή.
Αυτή η πολιτική που ανέπτυξε ο Νίκος
Αναστασιάδης και οι συνεργάτες του απέχει
πολύ από την οµοσπονδιακή αντίληψη για
λύση βασισµένη στην πολιτική ισότητα των
δύο κοινοτήτων. Η προσέγγισή του µοιάζει,
µάλλον, µε την πολιτική Μακαρίου τη δεκαετία του 1960, όπου σκόπευε να ανασυγκροτήσει το δικοινοτικό κράτος ως καθαρά
ελληνοκυπριακό, µετατρέποντας τους Τουρκοκυπρίους σε µειονότητα.
Η πρόταση, δε, της θετικής τουρκοκυπριακής ψήφου αποκλειστικά σε τουρκοκυπριακά
θέµατα θυµίζει κάποιες προτάσεις του βρε-

τανικού αποικιακού καθεστώτος. Για παράδειγµα, ο κυβερνήτης Χάρντιγκ στην πρότασή
του στα τέλη 1955 - αρχές 1956 προνοούσε
έναν Τουρκοκύπριο υπουργό στην αυτόνοµη
κυβέρνηση της Κύπρου, που θα ήταν υπεύθυνος µόνο για τα τουρκοκυπριακά θέµατα.
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε σε διάφορους κύκλους η αντίληψη
ότι δεν πρέπει να µοιραστεί η εξουσία µε την
τουρκοκυπριακή κοινότητα. Για κάποιους είναι προτιµότερη µια διχοτοµηµένη Κύπρος,
αρκεί η κρατική εξουσία να µείνει στα χέρια
των Ελληνοκυπρίων. Όσοι συµµερίζονται
αυτή την αντίληψη, βλέπουν τη διχοτόµηση
της Κύπρου ως µικρότερο κακό από τη συγκυβέρνηση της χώρας και από τις δύο κοινότητες. Με λίγα λόγια, και οι δύο πλευρές
αποχαιρέτησαν το Κραν Μοντανά...
Υπό τις σηµερινές συνθήκες αδιεξόδου, ο
καινούργιος Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας θα έχει ιστορική ευθύνη. Αν συνεχίσει
την πολιτική του Αναστασιάδη (δηλαδή την
πολιτική που θέλει τους Ελληνοκυπρίους να
µονοπωλούν την κρατική εξουσία και τους
Τουρκοκυπρίους να έχουν διάφορες αρµοδιότητες αποκλειστικά στην περιοχή που ζουν),
πρέπει να γνωρίζει ότι µάλλον θα νοµιµοποιήσει και θα µονιµοποιήσει τη διχοτόµηση της
Κύπρου.
Θα χρειαστεί µια γιγαντιαία προσπάθεια
για την ανατροπή του αδιεξόδου και την εξασφάλιση της προοπτικής της επανένωσης...
* Ευρωβουλευτής ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες ∆υνάµεις

Της
Δρος Ανδρούλλας Ελευθερίου*

Ήξεις αφήξεις για τον Συνήγορο Ασθενή
Φωτιά έχει πάρει και πάλι το σκηνικό της
υγείας –και όχι άδικα– µε επίκεντρο αυτή τη
φορά το πολυσυζητηµένο θέµα του Συνηγόρου Υγείας και Ασθενή, ενός πάγιου και διαχρονικού αιτήµατος των οργανωµένων συνόλων ασθενών, ειδικότερα της ΟΣΑΚ και της
Παγκύπριας Συµµαχίας Σπάνιων Παθήσεων,
και ενός θεσµού «κλειδί» για την προστασία
των δικαιωµάτων τους. [...]
Μέχρι σήµερα, δυστυχώς, δεν κατορθώσαµε να δηµιουργήσουµε κατάλληλα εργαλεία ούτε για τη διαφύλαξη και προώθηση
των δικαιωµάτων όλων συνολικά των ασθενών, ούτε για τη λυσιτελή διευθέτηση των
παραπόνων που υποβάλλουν, ούτε για την
έγκυρη και συστηµατική ενηµέρωση για τα
δικαιώµατά τους και την αποτελεσµατική διεκδίκησή τους, αλλά ούτε συνολικότερα για
τη διασφάλιση και αξιολόγηση της ποιότητας
των παρεχόµενων υγειονοµικών υπηρεσιών
προς τους πολίτες. Υπήρξε, συνεπώς, βασικό
αίτηµα πολλών κοινωνικών εταίρων, και κυρίως των οργανωµένων ασθενών, τα τελευταία χρόνια να εκσυγχρονιστεί ο παρωχηµένος και εν πολλοίς αναξιοποίητος «Περί της
Κατοχύρωσης και της Προστασίας των ∆ικαιωµάτων των Ασθενών» Νόµος του 2004 και
να συµπεριλάβει, στο πλαίσιο της λελογισµένης επικαιροποίησής του, τη θέσπιση του Συνηγόρου Υγείας και Ασθενή.
Ακριβώς αυτοί ήταν οι λόγοι για τους οποίους, ως συντονίστρια της Ad Hoc Επιτροπής
για την αναβάθµιση του σχετικού νοµοσχεδίου και κατόπιν εντολής του Προέδρου της

∆ηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου, ανέλαβα το 2017 την εκπόνηση µελέτης
προς εισήγηση τροποποιήσεων στον υφιστάµενο Νόµο για τα ∆ικαιώµατα των Ασθενών, η οποία και παραδόθηκε γραπτώς στον
ίδιο τον Πτ∆ τον Σεπτέµβριο του 2018.
Στην εν λόγω µελέτη, υπό τον τίτλο «Εθνική Στρατηγική για τα ∆ικαιώµατα των Ασθενών», προβλεπόταν φυσικά, µεταξύ άλλων
τροποποιήσεων, και η θέσπιση του Συνηγόρου
Υγείας και Ασθενή, ως ανεξάρτητης αρχής µε
κύρια αποστολή την εξέταση παραπόνων από
όλους ανεξαιρέτως τους ασθενείς και για το
σύνολο των παρόχων υπηρεσιών υγείας, σχετικά µε «οποιαδήποτε απόφαση, πράξη ή παράλειψη αναφορικά µε τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που παραβιάζουν τα δικαιώµατα
των ασθενών, όπως αυτά καταγράφονται στον
παρόντα Νόµο και όπως αυτός τροποποιείται
ή/και αντικαθίσταται».
Είναι πραγµατικά απορίας άξιο και συνάµα
αποκαρδιωτικό ότι φτάνουµε εν έτει 2022 και
µετά την επίσηµη στήριξη από τον Πτ∆, τον
τότε Υπουργό Υγείας, Γιώργο Παµπορίδη και
τη Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Χριστίνα Γιαννάκη, σε µια δεύτερη δηµόσια διαβούλευση µε αντικείµενο το περίφηµο
Νοµοσχέδιο περί ∆ικαιωµάτων Ασθενών και
στο οποίο ο θεσµός του Συνηγόρου Υγείας
και Ασθενών έχει ξεκάθαρα υποβαθµιστεί σε
εκείνον του ∆ιαχειριστή / ∆ιεκπεραιωτή προβληµάτων και αιτηµάτων των ασθενών µόνο
σε ό,τι αφορά τους ιδιώτες γιατρούς και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

«Τα αναγραφόμενα από τους αρθρογράφους δεν εκφράζουν τις απόψεις της ΧΑΡΑΥΓΗΣ ή της Εκδοτικής Εταιρείας ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ ή του υπεύθυνου της στήλης.
Οι αρθρογράφοι/επιστολογράφοι φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη των όσων γράφουν, τα οποία είναι δυνατό να μην περιέχουν την αλήθεια, όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια».

Ο αποδυναµωµένος, µη ανεξάρτητος χαρακτήρας που προσδίδεται πλέον στον Συνήγορο πόρρω απέχει τόσο από το αρχικό όραµα
της λειτουργίας αυτού του θεσµού, όσο και
από τον ουσιαστικό ρόλο που καλείται να επιτελέσει ο Συνήγορος, στον οποίο δεν χωρούν
διακρίσεις ή κατηγοριοποιήσεις ασθενών σε
εντός και εκτός Συστήµατος Υγείας. Καλό θα
ήταν να είχε προηγηθεί εσωτερική διαβούλευση µε όλους τους εµπλεκόµενους εταίρους
που έχουν καταπιαστεί συστηµατικά µε το ζήτηµα αυτό προτού προωθηθεί προς δηµόσια
συζήτηση ένα «ξεδοντιασµένο», όπως χαρακτηρίστηκε, νοµοσχέδιο.
Με διαπιστωµένη την αδυναµία των υφιστάµενων µηχανισµών να διαχειριστούν άµεσα και δραστικά τα προβλήµατα των ασθενών,
αλλά και τη σύγχυση που αναπόφευκτα δηµιουργείται στο κοινό για το ποιοι είναι τελικά
οι αρµόδιοι να επιληφθούν της ικανοποίησης
των αιτηµάτων ή παραπόνων σχετικά µε τις
υπηρεσίες υγείας, ο δρόµος στον οποίο κινούµαστε πλέον µοιάζει να είναι αδιέξοδος. Ο
Επίτροπος Εποπτείας του ΓεΣΥ και ο Συνήγορος Υγείας και Ασθενή, αν και παρουσιάζουν
µια αλληλοεπικάλυψη δραστηριοτήτων σε
κάποιο µικρό βαθµό, είναι δύο θεσµοί µε διαφορετικό όραµα, αρχές, σκοπούς, επίσηµους
όρους εντολής και αποστολή. Αν δεν αποσαφηνιστούν οι ρόλοι και δεν αρθεί το αδιέξοδο,
εκείνοι που θα κληθούν να πληρώσουν το
τίµηµα είναι και πάλι οι ασθενείς…
* Ιολόγος BSC, MSc, PhD - Εκτελεστική ∆ιευθύντρια
∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Θαλασσαιµίας (∆ΟΘ)

Παρακαλούμε τους επιστολογράφους και αρθρογράφους να περιορίζουν
τα κείμενά τους, για τις μεν επιστολές μέχρι 400 λέξεις, για τα δε άρθρα μέχρι 600 λέξεις.

κόσμος των ΣΠΟΡ

Πλήρης αθλητική ενημέρωση
από την Κύπρο και τον κόσμο
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ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ

ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ

ΠΑΦΟΣ FC

ΕΝΩΣΗ

Ξαφνικά προέκυψε θέμα με πιθανή
αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι ΣΕΛ. 18

Ο Έρικ Τεν Χαγκ ξεκινά
την ανανέωση από την άμυνα ΣΕΛ. 18

Ο Λεωνίδας Παπαδάκης θα είναι
ο νέος γυμναστής της ομάδας ΣΕΛ. 21

Αισιοδοξούν οι «βυσσινί»
για μια καλή πορεία... ΣΕΛ. 20

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΕΛ

Ικανοποίηση

Ο αμυντικός Ούγκο Μπάστο και ο επιθετικός Ανδρέας Μακρής ανακοινώθηκαν από την ΑΕΛ. Πρόκειται για τις
πρώτες μεταγραφές της λεμεσιανής ομάδας. Αμφότεροι υπέγραψαν συμβόλαιο δύο χρόνων. ΣΕΛ. 20

Στην Ομόνοια υλοποίησαν τον...
πρώτο στόχο στις μεταγραφές.
Αποκτήθηκαν τέσσερις
παίκτες πριν την έναρξη της
προετοιμασίας. «Είμαστε έτοιμοι»,
δήλωσε στον «Άστρα» ο Ανδρέας
Δημητρίου. ΣΕΛ. 21

Με... φόντο το Όρεγκον
Η Ολίβια Φωτοπούλου έκανε άλμα στην παγκόσμια κατάταξη των 200μ. με την εμφάνισή της στους
Παγκύπριους Αγώνες Στίβου και έβαλε πλώρη για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. ΣΕΛ. 23

Όλα στην ώρα τους
Στην Ανόρθωση δεν αγχώνονται
για τον τρόπο με τον οποίο κυλά
ο προγραμματισμός. Η ομάδα της
Αμμοχώστου στοχεύει σε καλούς
παίκτες και επιδεικνύει την
κατάλληλη υπομονή. ΣΕΛ. 20

Έστειλαν προτάσεις και αναμένουν απαντήσεις ΣΕΛ. 21

Όλο το βάρος στην εξεύρεση αριστερού μπακ ΣΕΛ. 21
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ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Θέμα αποχώρησης Μέσι
Όλα είναι πιθανά, σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα για τον Αργεντίνο

ΛΙΟΝ

Επίσημη η επιστροφή
Τολισό

Η Λιόν μαζεύει ξανά τα αστέρια της,
καθώς μετά τον Αλεξάντρ Λακαζέτ ανακοίνωσε και την επιστροφή του Κορεντέν Τολισό από την Μπάγερν Μονάχου.
Ο 27χρονος Γάλλος διεθνής μέσος
δεν ήταν βασικός στην ενδεκάδα της
πρωταθλήτριας Γερμανίας και είχε ζητήσει από τον ατζέντη του να του βρει
νέα ομάδα στη θερινή μεταγραφική περίοδο. Ο Τολισό αποχώρησε τον Ιούλιο
του 2017 για να μετακομίσει στη Γερμανία και την Μπάγερν Μονάχου. Μετά
από πέντε χρόνια στο Μόναχο έμεινε
ελεύθερος και επέστρεψε στη Λιόν.

FIFA

Μπαίνει το ημιαυτόματο
οφσάιντ

Η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά
στο ποδόσφαιρο, αρχικά με το goal line
technology και πλέον με το VAR. Ωστόσο η FIFA θέλει περισσότερη τεχνολογία στα γήπεδα, προκειμένου να εξαλειφθούν οι αδικίες και οι φωνές που
προκαλούν οι αμφισβητούμενες αποφάσεις των διαιτητών, ακόμη και σήμερα με την εκτεταμένη χρήση του VAR.
Το οφσάιντ αποτελεί ακόμη μια...
γκρίζα ζώνη, καθώς υπάρχουν σκιές σε
αρκετές οριακές φάσεις.
Η μελέτη και έρευνα του αρμόδιου
τμήματος τεχνολογίας της FIFA έχει
ολοκληρωθεί και πλέον ο «ημιαυτόματος εντοπισμός οφσάιντ» θα χρησιμοποιηθεί εντός γηπέδου στην πράξη
στη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ. «Η τεχνολογία είναι
πολύ σημαντική και χρήσιμη τόσο στην
προετοιμασία των αγώνων όσο και στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τη
διάρκεια των αγώνων. Σε περίπτωση
οφσάιντ η απόφαση λαμβάνεται μετά
από ανάλυση όχι μόνο της θέσης των
παικτών αλλά και της συμμετοχής τους
στη δράση.
Η τεχνολογία μπορεί να τραβήξει μια
γραμμή, αλλά η αξιολόγηση της παρέμβασης στο παιχνίδι παραμένει στα χέρια
του διαιτητή. Αυτό το νέο μέτρο, εκτός
από τη μείωση του ανθρώπινου λάθους,
στοχεύει επίσης στη μείωση του χρόνου
μεταξύ της φάσης και της στιγμής κατά
την οποία οι διαιτητές ανακοινώνουν
την τελική ετυμηγορία τους», είχε εξηγήσει πρόσφατα ο Πιερλουίτζι Κολίνα,
επικεφαλής της Επιτροπής Διαιτητών
της FIFA.
Όπως έγινε γνωστό, θα υπάρχει αισθητήρας στην μπάλα που θα χρησιμοποιείται στα παιχνίδια, ώστε να γίνει
δυνατή ανά πάσα στιγμή η ακριβής
θέση της στον αγωνιστικό χώρο.

Ουσιαστική αλλαγή νοοτροπίας παρατηρείται
τις τελευταίες ημέρες στο «στρατόπεδο» της Παρί
Σεν Ζερμέν και σίγουρα ένας από τους λόγους
είναι η πρόσληψη του Λουίς Κάμπος στη θέση
του τεχνικού διευθυντή. Μετά τη... χαλαρότητα
με την οποία αντιμετωπίζει τις επικείμενες αποχωρήσεις των Νεϊμάρ και Κιμπεμπέ, η διοίκηση
της Παρί Σεν Ζερμέν δεν θα ήταν αντίθετη στην
ιδέα ενός «διαζυγίου» και με τον Λιονέλ Μέσι.
Με τον Κριστόφ Γκαλτιέ προ των πυλών, ως
αντικαταστάτη του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, οι
ιθύνοντες των πρωταθλητών Γαλλίας φέρονται
αποφασισμένοι να φτιάξουν από την αρχή το
οργανόγραμμα του συλλόγου και να δημιουργήσουν ένα εντελώς διαφορετικό εργατικό δυναμικό για την επόμενη χρονιά.
«Ίσως θα έπρεπε να αλλάξουμε και το σύνθημά μας... Το Dream Bigger είναι καλό, αλλά σήμερα πρέπει πάνω απ’ όλα να είμαστε ρεαλιστές,
δεν θέλουμε πια κάτι φανταχτερό», δήλωσε με
νόημα, προ ημερών, ο ιδιοκτήτης του συλλόγου,
Νασέρ Αλ Κελαϊφί. Ο Νεϊμάρ φαίνεται πως οδεύει προς Ισπανία (Μπαρτσελόνα) ή Ιταλία (Μίλαν,
Γιουβέντους), ενώ ο Πρεσνέλ Κιμπεμπέ μπορεί
να φύγει από τη γαλλική πρωτεύουσα με μία
πρόταση κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από την
Ισπανία, δεν αποκλείεται να «σκάσει» και μία...
βόμβα τις επόμενες ώρες. Όπως αναφέρει ο
Πέδρο Μοράτα, δημοσιογράφος στο «COPE», οι
διοικούντες την Παρί σκοπεύουν να παραχωρήσουν -εκτός από τους Νεϊμάρ και Κιμπεμπέ- και
τον Μέσι.
Ο Αργεντινός σούπερ σταρ μάλλον δεν ικανοποίησε στην πρώτη του χρονιά στο Παρίσι

(11 γκολ, 15 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις)
και μένει να διαπιστωθεί εάν θα επιβεβαιωθεί η
συγκεκριμένη πληροφορία. Πάντως, η γαλλική
εφημερίδα «Le Parisien» ανέφερε πρόσφατα ότι
ο επτάκις κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» είναι
ένας από τους έξι «ανέγγιχτους παίκτες» στο σχεδιασμό των Γκαλτιέ και Κάμπος.

Επίσημο του Βιτίνια
Παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν είναι με κάθε
επισημότητα ο Βιτίνια! Ο 22χρονος χαφ, αφού
πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ανακοινώθηκε από τους Παριζιάνους υπογράφοντας
συμβόλαιο μέχρι το 2027.
Η Παρί, που είχε κλείσει το εν λόγω deal

εδώ και δύο εβδομάδες, κατέβαλε το ποσό των
40 εκατ. ευρώ στην Πόρτο ενεργοποιώντας έτσι
τη ρήτρα του ποδοσφαιριστή. Ο διεθνής Πορτογάλος άσος την περασμένη σεζόν κατέγραψε
47 συμμετοχές σ’ όλες τις διοργανώσεις με την
ομάδα της πατρίδας του, σημειώνοντας τέσσερα
τέρματα και πέντε ασίστ.
Αυτή συνιστά την πρώτη μεταγραφή της
πρωταθλήτριας Γαλλίας για το φετινό καλοκαίρι.
Πλέον, βάζει μπροστά τις επόμενες κινήσεις της,
αρχής γενομένης μ’ εκείνες του Μίλαν Σκρίνιαρ
της Ίντερ και του Ρενάτο Σάντσες της Λιλ. Αμφότερες οι περιπτώσεις, εξάλλου, βρίσκονται σε
αρκετά προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να
υπάρχει οριστική συμφωνία.

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ

ΤΟΤΕΝΑΜ

«Αντίο» από τον Μοράτα

Ο Ριτσάρλισον η δεύτερη ακριβότερη

Ο Ισπανός διεθνής, Άλβαρο Μοράτα, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από
τη Γιουβέντους, όπου ήταν δανεικός για δύο χρόνια από την Ατλέτικο
Μαδρίτης, μια ομάδα με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2023. «Πάντα υπερασπιζόμουν αυτή τη φανέλα με όλες μου τις
δυνάμεις και θα είμαι πάντα Γιουβεντίνος», έγραψε ο
29χρονος επιθετικός σε μήνυμά του στο Instagram,
χωρίς να διευκρινίσει πού θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν. Η Γιουβέντους επιβεβαίωσε ότι «η περιπέτεια του Άλβαρο Μοράτα τελειώνει» με τους
«μπιανκονέρι», τα χρώματα των οποίων είχε ήδη φορέσει μεταξύ 2014 και 2016 πριν από τις τελευταίες δύο
σεζόν. «Το απόλυτο γκολ του θα παραμείνει το υπέροχο που σημείωσε
στο Τορίνο κόντρα στη Λάτσιο (2-2) στις 16 Μαΐου κατά την τελευταία εμφάνισή του με τη φανέλα των “μπιανκονέρι”», υπογραμμίζει ο σύλλογος
του Τορίνο στην ιστοσελίδα του.

Ο Ριτσάρλισον, έχοντας περάσει και τα ιατρικά τεστ και έχοντας υπογράψει το συμβόλαιό του με την Τότεναμ για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, θα γίνει η δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή που πραγματοποιεί
το λονδρέζικο κλαμπ. Ο Αντόνιο Κόντε αποσκοπεί στην
πολύ σημαντική ενίσχυση του ρόστερ, ώστε να επενδύσει στη φετινή εξασφάλιση της τετράδας και να
παρουσιάσει κάτι πολύ καλύτερο για τα «σπιρούνια» τη νέα σεζόν. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν
από άλλους «μνηστήρες» για να χαλάσει το deal για
τον Ριτσάρλισον, ο Βραζιλιάνος ανακοινώθηκε επίσημα. Ο παίκτης θα γίνει η δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή
της ομάδας με τα 60 εκατ. λίρες, πίσω μονάχα από τον Τανγκί Ντομπελέ
που είχε κοστίσει 64 εκατ. Φυσικά όλοι θα ευελπιστούν αυτό να πάει
πολύ καλύτερα από τη θητεία του Γάλλου χαφ, ο οποίος δεν είχε προσφέρει τ’ αναμενόμενα...

Με αλλαγές στην άμυνα αρχίζει η ανανέωση
Μετά από μια εβδομάδα προπονήσεων, ο Έρικ
Τεν Χαγκ μπορεί να έχει πια καλύτερη άποψη
για τους παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Κυρίως, βέβαια, μπορεί να κρίνει εάν θα του
φανούν χρήσιμοι στην ομάδα που σχεδιάζει να
δημιουργήσει.
Ο Ολλανδός προπονητής έχει κάνει δεύτερο
σπίτι του το προπονητικό κέντρο του Κάρινγκτον
και καταστρώνει τα σχέδιά του για τη νέα Γιουνάιτεντ της αγωνιστικής περιόδου 2022-23.
Όπως μάλιστα αναφέρει η ιστοσελίδα «Goal.
com», ο Τεν Χαγκ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο
να αποκτηθούν οι Φρένκι Ντε Γιονγκ, Αντονι και
Κρίστιαν Έρικσεν.
Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έχει αφήσει να
εννοηθούν ο πρώην προπονητής του Άγιαξ, δεν
υπολογίζει τους Άντονι Μαρσιάλ, Αντρέας Περέιρα, Ερίκ Μπαγί, Άαρον Γουάν Μπισάκα, Άχελ
Τουανμπέζε, Άλεξ Τέλες, Μπράντον Γουίλιαμς
και Φιλ Τζόουνς.

Ένταση και συνεχείς οδηγίες
Ο Έρικ Τεν Χαγκ έχει βάλει στόχο να παρουσιάσει μια πολύ διαφορετική Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και φτάνει σε επίπεδα που ίσως να μην
είχαν συνηθίσει να βλέπουν οι ποδοσφαιριστές
της ομάδας αναφορικά με την ένταση και τις
οδηγίες για την τακτική και τις ασκήσεις.
Ο Ολλανδός κόουτς δεν κάθεται στην άκρη
να παρακολουθεί τις προσπάθειες των παικτών
αφήνοντας τους συνεργάτες του να κάνουν όλη
τη δουλειά. Θέλει να είναι αυτός στο επίκεντρο
και να γίνονται όλα όπως τα θέλει εκείνος. Έχει
βάλει στόχο να πετύχει ή ν’ αποτύχει γνωρίζοντας πως έκανε τα αδύνατα δυνατά γι’ αυτή την
ομάδα. Αυτές τις πρώτες μέρες της καλοκαιρινής
προετοιμασίας στο «Κάρινγκτον» τα πράγματα
έχουν αρκετή ένταση στην έναρξη της νέας εποχής του κλαμπ με τον Ολλανδό κόουτς, τη στιγμή
που ακόμα αναμένονται οι πρώτες μεταγραφικές
κινήσεις.

ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Ξεκαθαρίζει για Σεπφ στον Παναθηναϊκό

Παιχνίδια τακτικής για Τσόλακ στον ΠΑΟΚ

Η υπόθεση του Αλεσάντρο Σεπφ είναι ανοιχτή για τον Παναθηναϊκό και αναμένεται να ξεκαθαρίσει σύντομα. Ο διεθνής Αυστριακός χαφ της Αρμίνια Μπίλεφελντ είχε φτάσει κοντά στο «τριφύλλι»
πριν από αρκετές ημέρες, αλλά τότε το θέμα δεν προχώρησε. Το
τελευταίο διάστημα υπήρξε ξανά μια κινητικότητα,
με τον ποδοσφαιριστή να είναι «ζεστός» για ενδεχόμενη μετακίνησή του στο «τριφύλλι».
Ο έμπειρος άσος αρέσει στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και μένει να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη του θέματος. Βέβαια, ο Αυστριακός δεν
είναι ο μοναδικός στη λίστα των χαφ. Υπάρχουν
ακόμη δυο – τρεις πολύ καλές περιπτώσεις, ενώ
ταυτόχρονα το «τριφύλλι» δουλεύει και τα θέματα του εξτρέμ αλλά
και του κεντρικού αμυντικού. Είναι πιθανό μέχρι την Τρίτη, όταν
και αναχωρεί η αποστολή για την Αυστρία για το βασικό στάδιο
προετοιμασίας, να έχει αποκτηθεί ποδοσφαιριστής.

Στο προσκήνιο βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο ρεπορτάζ του
ΠΑΟΚ το όνομα του Αντόνιο Τσόλακ. Ο «δικέφαλος του βορρά»
έχει δεχθεί πρόταση για την παραχώρηση του Κροάτη επιθετικού
από τη Ρέιντζερς, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να ανάβει το «κόκκινο φως» για την πώλησή του. Ο παίκτης, από τη
μεριά του, θέλει να συνεχίσει την καριέρα του
στη Σκοτία και όλα δείχνουν ότι αργά ή γρήγορα αυτό θα συμβεί. Οι Θεσσαλονικείς, από τη
δική τους πλευρά, φέρονται να κερδίζουν χρόνο στην υπόθεση Τσόλακ για να μπορέσουν να
βρουν τον παίκτη που θα πλαισιώσει τον Νέλσον
Ολιβέιρα στην «ασπρόμαυρη» γραμμή κρούσης.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Λουτσέσκου είχε δηλώσει την περασμένη Πέμπτη ότι «αν ο Τσόλακ αποχωρήσει μέσα στις επόμενες ημέρες για
μας θα είναι ένα πρόβλημα, γιατί θα μείνουμε με έναν επιθετικό
πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς».
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ΑΕΚ

Αποχαιρέτησε Βύντρα, Βέλλιο κι άλλους
Κοντά στην απόκτηση του Τόμας Ντε Βινσέντι βρίσκεται η Λαμία
Η Λαμία προχωρά το σχεδιασμό της για την
επόμενη μέρα και ξεκινά με το «αντίο» σε οκτώ
παίκτες. Συγκεκριμένα, οι Άνχελ, Βύντρα, Αραμπούλι, Βέλλιος, Αραούχο, Τιρόνε, Μπανκουρά
και Νινούα δεν θα συνεχίσουν στην ομάδα της
Φθιώτιδας.
«Η ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Angel Martinez Ortega, Tyronne Gustavo
Del Pino Ramos, Bachana Arabuli, Λουκά Βύντρα, Alhassane Bangoura, Lucas Alves De
Araujo, Απόστολο Βέλλιο και Ninua Nika, θα
ήθελε να τους ευχαριστήσει θερμά για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην παραμονή της
ομάδας στη Super League 1 και να τους ευχηθεί
να έχουν υγεία και καλή συνέχεια στην καριέρα
τους», αναφέρει η ανακοίνωση.

Κοντά σε Ντε Βινσέντι
Ένας παλιός γνώριμος των ελληνικών γηπέδων είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει την πρώτη
καλοκαιρινή προσθήκη της Λαμίας. Πιο συγκεκριμένα, ο Τόμας Ντε Βινσέντι, που από το 2009
μέχρι το 2014 έπαιξε σε ΠΑΣ Γιάννινα (κυρίως)
και Καλαμάτα, ενώ ενδιάμεσα αποκτήθηκε από
τον Ολυμπιακό χωρίς όμως να αγωνιστεί σε επίσημο ματς με τους «ερυθρόλευκους».
Ο 33χρονος πλέον Αργεντινός μεσοεπιθετικός ήταν από τον Γενάρη του 2014 στο ΑΠΟΕΛ,
με το οποίο κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα
και δύο Κύπελλα. Πρόσφατα έμεινε ελεύθερος
και φαίνεται πως βρίσκεται σε προχωρημένες
επαφές με τη Λαμία. Ο Ντε Βινσέντι έπαιξε την
περασμένη σεζόν σε 15 ματς πρωταθλήματος
και σημείωσε ένα γκολ.

Μένει ο Φέστα
Αλλαγή δεδομένων υπήρξε στο «μέτωπο»
του Τζιανλούκα Φέστα στη Λαμία. Αρχικά όλα
έδειχναν πως ο Ιταλός τεχνικός θα αποχωρήσει,
κάτι που άλλωστε ανέφερε και ο ίδιος μιλώντας
σε ΜΜΕ της χώρας του.
Ωστόσο ο 53χρονος θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν και μάλιστα έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις.
«Η ΠΑΕ Λαμία ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή κ.
Gianluca Festa. Ο κ. Festa, με το ήθος και την
εργατικότητά του, σε μια δύσκολη εποχή για
την ομάδα μας, συνέβαλε τα μέγιστα στην παραμονή της στη Super League 1 για 6η συνε-

χόμενη χρονιά.
Συνεργάτες του κ. Festa είναι: Βοηθός προπονητής ο κ. Αντωνόπουλος Θεόδωρος, γυμναστής ο κ. Παντελίδης Σάκης, προπονητής τερματοφυλάκων ο κ. Νάσης Παναγιώτης, γυμναστής
αποκατάστασης ο κ. Κουκούλης Σπύρος.
Επίσης, η ΠΑΕ Λαμία ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον αθλητικό
διευθυντή κ. Κασναφέρη Γεώργιο. Συνεργάτης
της ΠΑΕ στο τμήμα scouting αναλαμβάνει ο
κ. Φαράντος Δημήτριος. Υπεύθυνος λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος συνεχίζει
ο κ. Συρογιάννης Γιάννης και team manager
συνεχίζει ο κ. Ζαγκανάς Γεώργιος», αναφέρει
η ανακοίνωση.

Εθνική Ελλάδας: Ο δρόμος για το Παγκόσμιο
Με τη νίκη της επί της Μεγάλης Βρετανίας (93-71) στη Λάρισα, η εθνική ομάδα καλαθόσφαιρας της Ελλάδας εξασφάλισε μια καλή
«προίκα» για τη δεύτερη προκριματική φάση
του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Καθώς μεταφέρονται όλα τα αποτελέσματα
στη δεύτερη προκριματική φάση, η ελληνική
ομάδα ξεκινά με ρεκόρ 3-1, ενώ ο νικητής του
αγώνα Μεγάλη Βρετανία - Τουρκία, που θα γίνει αύριο Κυριακή στο Νιούκαστλ, θα αρχίσει
με ρεκόρ 2-2 και ο ηττημένος με 1-3. Υπενθυμίζεται πως οι αγώνες του ομίλου, στον οποίο
συμμετέχει η Εθνική Ελλάδας, με τη Λευκορωσία ακυρώθηκαν μετά την αποβολή της από
τη FIBA λόγω της εμπλοκής της στη ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία.
Ο δεύτερος όμιλος, αυτός της εθνικής ομάδας της Ελλάδας, «ενώνεται» στη δεύτερη προκριματική φάση με τον πρώτο, από τον οποίο
προκρίνονται Λετονία, Σερβία και Βέλγιο, χω-

ρίς να υπολογίζονται τα αποτελέσματά τους
απέναντι στην τέταρτη Σλοβακία που αποκλείστηκε. Η Λετονία μετά τη νίκη με 66-59 επί
των Σέρβων εξασφάλισε μαθηματικά την πρώτη θέση και θα αρχίσει, όπως και η Ελλάδα, τη
δεύτερη προκριματική φάση με 3-1. Σερβία και
Βέλγιο αναμετριούνται την Κυριακή στην έδρα
των «πλάβι» και ο νικητής θα μπει στη δεύτερη
προκριματική φάση με 2-2, ενώ ο ηττημένος
με 1-3.
Υπενθυμίζεται πως οι τρεις πρώτες ομάδες
του νέου ομίλου, που θα απαρτίζεται από Ελλάδα, Λετονία, Σερβία, Τουρκία, Βέλγιο και Μ.
Βρετανία, προκρίνονται στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023.
Το πρώτο «παράθυρο» της δεύτερης προκριματικής φάσης γίνεται στις 25 και 28 Αυγούστου, συνεπώς όλες οι ομάδες θα είναι σε πλήρη
σύνθεση. Η Ελλάδα θα παίξει στο Βέλγιο στις
25/8 και θα υποδεχτεί τη Σερβία στις 28/8.

Εξελίξεις
με Γιόνσον
Έντονη φημολογία αναπτύχθηκε τις
προηγούμενες ημέρες ότι ο Γενς Γιόνσον ετοιμάζεται να πει το πολυπόθητο
«ναι» στην πρόταση της ΑΕΚ, η οποία
θα ανακοινώσει τη δεύτερη μεταγραφή
μετά τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.
Ο Δανός μέσος δέχθηκε ασφυχτική
πίεση από τους ανθρώπους της «Ένωσης», οι οποίοι είχαν σχηματίσει την εικόνα ότι στο τέλος θα φέρουν εις πέρας
αυτή τη δύσκολη και μεγάλη υπόθεση.
Ο παίκτης αναμενόταν χθες να δώσει την τελική του απάντηση, έχοντας
δεχθεί δύο προτάσεις από Ισπανία (Βαλένθια και Γρανάδα) και την πατρίδα
του (Μίντιλαντ).
Καμία από αυτές τις προσφορές,
όμως, δεν φαίνεται να φτάνει εκείνη της ΑΕΚ, η οποία προσφέρει στον
29χρονο άσο τετραετές συμβόλαιο με
αποδοχές 1 εκατ. ευρώ το χρόνο. Από
την ΑΕΚ έχουν ξεκαθαρίσει στον παίκτη και τον μάνατζέρ του πως θέλουν
να έχουν άμεσα την απάντηση του
Γιόνσον, ο οποίος την περσινή σεζόν
είχε 22 συμμετοχές στο πρωτάθλημα
και 2 στο Κύπελλο Ισπανίας.
Εν τω μεταξύ, ένας παίκτης που μπορεί υπό προϋποθέσεις να απασχολήσει
τον «Δικέφαλο» είναι ο Τάσος Δώνης.
Ο διεθνής φορ φάνηκε τις προηγούμενες ημέρες πως ήταν κοντά στη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ, αλλά λόγω των
αντιδράσεων που υπήρξαν από μερίδα
των οπαδών του σταμάτησε τις όποιες
συζητήσεις υπήρχαν με τη Ρεμς και με
τον παίκτη. Σύμφωνα με ελλαδικά δημοσιεύματα, για να προχωρήσει η συγκεκριμένη περίπτωση για την ΑΕΚ θα
πρέπει να αποχωρήσουν ο Άμραμπατ
και ο Αλμπάνης, όπως και ο Τάνκοβιτς.
Ο Δώνης είναι μία περίπτωση που εξετάζεται, καθώς προτάθηκε στην «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ.

ΑΡΗΣ

Πολύ κοντά
σε Καμάτσο
Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας
ακόμη προσθήκης βρίσκεται ο Άρης
μετά από αυτή του Ντιόπ.
Μετά από αρκετές μέρες επαφών με
τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η ομάδα της
Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι κατέληξε
στους όρους του δανεισμού του Ράφαελ Καμάτσο για τον επόμενο χρόνο και
πλέον μένει να οριστικοποιηθεί και ο
χρόνος άφιξής του στη Θεσσαλονίκη,
ώστε να προλάβει κάποιες προπονήσεις
στην Αυστρία.

20 |

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

«Αμοιβαία τα αισθήματα με την ΑΕΛ»
Οι δηλώσεις του Ανδρέα Μακρή για τη νέα σελίδα της καριέρας του
O Ανδρέας Μακρής ήταν ο νικητής της ψηφοφορίας για το καλύτερο τέρμα (Stoiximan
Top Goal) στη Β’ φάση του Πρωταθλήματος
Cyta 2021-2022. Μετά από ψηφοφορία με
έντονο συναγωνισμό κέρδισε με ποσοστό 56%
τον Τόρνικε Οκριασβίλι. Παραλαμβάνοντας το
βραβείο από τον ΠΑ.Σ.Π., μίλησε για το γκολ
του αλλά και την επιστροφή στην ΑΕΛ. Ο Κύπριος επιθετικός επεσήμανε ότι τα βρήκε εύκολα με τη διοίκηση, αφού η επιθυμία για να
συνεργαστούν ξανά ήταν αμοιβαία. Πιο κάτω
η συνέντευξη του ποδοσφαιριστή:
«Σας ευχαριστώ πολύ όπως και τους φιλάθλους που ψήφισαν. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα γι’ αυτή τη διάκριση. Όντως είναι ένα γκολ
που δεν το βλέπεις συχνά και είμαι πάρα πολύ
περήφανος που το πέτυχα. Είναι ένα γκολ το
οποίο μπαίνει μια φορά στην καριέρα ενός πο-

δοσφαιριστή. Το αφιερώνω στη γυναίκα μου
και στο νεογέννητο παιδάκι μου, αφού φαίνεται να μου έφερε την έμπνευση η γέννησή του,
μιας που μπήκε το γκολ μια βδομάδα μετά και
δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο».
Για την περασμένη περίοδο: «Το πρωτάθλημα που μας πέρασε ήταν ίσως ένα από
τα πιο αμφίρροπα πρωταθλήματα που έχουν
γίνει στην Κύπρο. Όλες οι ομάδες το πάλεψαν
μέχρι τέλους. Πολλές εκπλήξεις, ανατροπές
και γκολ στα τελευταία λεπτά. Είναι κάτι που
δεν βλέπεις συχνά, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
ακόμη και στο δεύτερο γκρουπ, πόσω μάλλον
στο πρώτο. Είδαμε ομάδες παραδοσιακά της
εξάδας να μένουν εκτός. Βλέπουμε ότι πολλές
ομάδες έχουν δυναμώσει. Προσωπικά για εμένα η σεζόν δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Στο πρώτο
μισό δεν έπαιξα σχεδόν καθόλου στην ΑΕΚ,

όμως ο Ολυμπιακός μού έδωσε την ευκαιρία
να επανέλθω και να απολαύσω το ποδόσφαιρο».
Για τη μεταγραφή του στην ΑΕΛ:
«Ναι, η επιστροφή μου στην ΑΕΛ με
χαροποίησε πάρα πολύ. Περίμενα
πώς και πώς να ανακοινωθώ
και να είμαι επίσημα μέλος και
πάλι της ΑΕΛ. Έχω ζήσει μεγάλες στιγμές εδώ, αφού ήμουν
παρόν στο κύπελλο που κατάφερε η ομάδα να πάρει μετά
από 30 χρόνια και αυτό θα μείνει
για πάντα στην καρδιά μου. Είμαι
πολύ τυχερός και ευγνώμων που το
έζησα. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά,
αφού τότε ήμουν δανεικός από το ΑΠΟΕΛ. Θα
επιδιώξω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ».

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Η ΑΕΛ ενισχύθηκε
σε άμυνα και επίθεση
Η διοίκηση της ΑΕΛ ανακοίνωσε
την απόκτηση δύο ποδοσφαιριστών
χθες, όπως είχε υποσχεθεί στον κόσμο της. Προστέθηκαν στο ρόστερ οι
Ούγκο Μπάστο και Ανδρέας Μακρής.
Η ανακοίνωση για Μπάστο
αναφέρει: «Η ΑΕΛ Ποδόσφαιρο
ανακοινώνει τη σύναψη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Ούγκο Μπάστο για
τα επόμενα δύο χρόνια.
Ο Μπάστο είναι 29χρονος (14/05/1993) Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός. Έχει αγωνιστεί
στη καριέρα του στις ομάδες Νεφτσι Μπακού, Εστορίλ,
Τσάβες, Αρούκα, Μπράγκα και
Βαρζίμ».
Για Μακρή: «Η ΑΕΛ Ποδόσφαιρο
ανακοινώνει τη σύναψη συνεργασίας με τον διεθνή Κύπριο επιθετικό
Ανδρέα Μακρη για τα επόμενα δύο
χρόνια. Ο Ανδρέας Μακρής είναι 26
ετών (27/11/1995), αγωνίζεται ως
επιθετικός και μεσοεπιθετικός και
έχει συμμετοχές σε όλες τις εθνικές
ομάδες. Αγωνίστηκε ξανά στην ομάδα
μας τη σεζόν 2018/19 κατακτώντας
το Κύπελλο Κύπρου, ενώ αγωνίστηκε και σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ,
Ανόρθωση, Γουόλσολ και Πάφο. Καλωσορίζουμε τον Ανδρέα Μακρή στην
οικογένεια της ΑΕΛ και του ευχόμαστε καλή επιτυχία».
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται
να προκύψουν και άλλες συμφωνίες,
αφού η ΑΕΛ έχει στείλει προτάσεις
σε ποδοσφαιριστές που την ενδιαφέρουν και με τους οποίους είχε επαφές
το προηγούμενο διάστημα. Συνεπώς,
είναι πολύ πιθανόν να πάρει αρκετές
θετικές απαντήσεις. Σε περίπτωση
που γίνει κάτι τέτοιο, τότε θα εκδοθούν και οι σχετικές ανακοινώσεις.
Αναμένεται πως αρχές της επόμενης
βδομάδας θα προκύψουν περισσότερες εξελίξεις.

Αναμονή για την ενίσχυση στην ΑΕΚ

ΕΝΠ

Υπάρχει αισιοδοξία
Με τα μούτρα στη δουλειά έπεσαν ο
Μαρίνος Σατσιάς και οι συνεργάτες του
με στόχο να παρουσιάσουν μια δυνατή Ένωση. Ο κ. Σατσιάς παρουσιάζεται
αισιόδοξος για την ομάδα που θα παρουσιάσει. Ο προπονητής εκτιμά πως
η Ένωση θα είναι έτοιμη στην ώρα της
για να διεκδικήσει τους στόχους της. Ο
κ. Σατσιάς και οι συνεργάτες του πραγματοποίησαν μεταγραφές που θεωρούν
ότι θα δώσουν το κάτι παραπάνω στην
ομάδα. Έδειξαν προτίμηση κυρίως στη
σερβική αγορά. Αποκτήθηκαν τρεις
Σέρβοι, ο τερματοφύλακας Ιβάν Κόστιτς,
ο αμυντικός Μάρκο Τζιεβρέμοβιτς και ο
επιθετικός Πράνκο Μηχαήλοβιτς, ένας
Ισπανός μέσος, ο Φερμάν Λόπεζ και
δύο Κύπριοι, οι Ονησίφορος Ρουσιάς
και Παναγιώτης Παναγιώτου.

Η προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ουγγαρία
συνεχίζεται με καθημερινές προπονήσεις,
αλλά και τα φιλικά τα οποία έχουν προγραμματιστεί. Σήμερα θα γίνει το παιχνίδι με τη Ραπίντ Βιέννης, το οποίο θα ξεκινήσει στις 17:30
και θα είναι μια καλή ευκαιρία για τον Χοσέ
Λουίς Όλτρα να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με την ετοιμότητα των παικτών
του.
Πρόκειται για το πιο δυνατό τεστ της ΑΕΚ
κατά την περίοδο της προετοιμασίας της και
η τεχνική ηγεσία αναμένεται να δώσει χρόνο
συμμετοχής σε όλους τους ποδοσφαιριστές.
Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται η προσπάθεια

ενίσχυσης της ομάδας με ποδοσφαιριστές που
αγωνίζονται στη μεσαία και επιθετική γραμμή.
Οι πληροφορίες των προηγούμενων ημερών
έκαναν λόγο για προχωρημένες συζητήσεις
με τον Μπρούνο Γκάμα, ωστόσο δεν έχει προκύψει κάτι νεότερο με τον πρώην παίκτη του
Άρη Θεσσαλονίκης.
Η προσπάθεια του Τσάβι Ρόκα είναι να βρει
άμεσα έναν ακραίο επιθετικό και έναν παίκτη
που να αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης.
Υπάρχει αισιοδοξία πως μέχρι τα μέσα της ερχόμενης βδομάδας θα προκύψουν εξελίξεις
και η διοίκηση θα είναι σε θέση να ανακοινώσει νέες συμφωνίες.

Όσον αφορά τη συνέχεια της προετοιμασίας, πέραν του σημερινού φιλικού με τη Ραπίντ,
η ΑΕΚ θα παίξει την ερχόμενη Τρίτη με αντίπαλο την ουγγρική Γκισβάρδα. Ο αγώνας είναι
προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 18:30.
Στο μεταξύ, η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές του επαναληπτικού στο «ΑΕΚ Αρένα»
(26/07) με αντίπαλο τη Μίντιλαντ. Πρώτος διαιτητής ορίστηκε ο Ιστβάντ Βαντ, με βοηθούς
τους Βέντσελ Τοθ και Ιστβάν Άλμπερτ και τέταρτο τον Φέρεντς Καρακό. Η διαιτητική ομάδα προέρχεται από την Ουγγαρία. Μέχρι τότε,
ωστόσο, προηγείται στις 19 Ιουλίου ο πρώτος
αγώνας στη Δανία.

Ανόρθωση: Ετοιμάζονται εκπλήξεις για τον κόσμο
Η νέα ποδοσφαιρική περίοδος αναμένεται
να βρει την Ανόρθωση πολύ πιο απαιτητική
σε σχέση με αυτήν που προηγήθηκε. Η ομάδα
της Αμμοχώστου στοχεύει στην κατάκτηση τίτλων και σε αυτή την προσπάθεια θέλει να έχει στο πλευρό
της τον κόσμο.
Πολύ σύντομα αναμένεται να έχουμε ανακοινώσεις
που αφορούν τους φίλους
της ομάδας, με τη διοίκηση
να ετοιμάζει αρκετές εκπλήξεις. Μέχρι την επόμενη βδο-

μάδα αναμένεται να γίνουν γνωστές οι τιμές
των εισιτηρίων διαρκείας και αναμένεται να
είναι ελκυστικές. Τόσο για τους περσινούς,
όσο και για τους νέους κατόχους.
Από κει και πέρα, αναμένεται
να προκύψουν νεότερα και στο
θέμα ενίσχυσης της ομάδας.
Η προσπάθεια για εξεύρεση
έμπειρων ποδοσφαιριστών
είναι δύσκολη, αλλά στην
Ανόρθωση προσπαθούν να...
αποσπάσουν τις υπογραφές
αυτών των ποδοσφαιριστών.

Όπως πληροφορούμαστε, έχουν σταλεί συμβόλαια και δεν αποκλείεται να προκύψουν
εξελίξεις ακόμα και εντός του Σαββατοκύριακου.
Αναφορικά με τα ονόματα παικτών που
βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας, στην Ανόρθωση καλούν τον κόσμο
να κλείσει τα αυτιά του και να αναμένει τις
επίσημες ανακοινώσεις. Μερικά από αυτά τα
ονόματα βρίσκονται στη λίστα του Νεόφυτου
Λάρκου, ωστόσο υπάρχουν και αρκετοί άλλοι
ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ενδιαφέρουν και τα
ονόματά τους δεν έχουν βγει προς τα έξω.

ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
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ΑΠΟΕΛ: Προτεραιότητα η απόκτηση ακραίου αμυντικού
Η εξεύρεση αριστερού ακραίου αμυντικού
αποτελεί προτεραιότητα στο ΑΠΟΕΛ. Οι συζητήσεις με τον Νίκλας Χουλτ βρίσκονται σε καλό
σημείο και οι «γαλαζοκίτρινοι» είναι διατεθειμένοι να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια για να
έχουν τη θετική απάντηση του Σουηδού.
Ο Χουλτ είναι στην κορυφή της λίστα του
Σωφρόνη Αυγουστή για τη θέση του αριστερού
μπακ, αλλά την ίδια ώρα εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις. Υπενθυμίζουμε ότι η ανάγκη
για κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης προήλθε
από την αποχώρηση του Σαμπάλα που ανακοινώθηκε χθες από τη Βενέτσια.
Επιπλέον, γίνονται προσπάθειες και για ενίσχυση της ομάδας στις υπόλοιπες θέσεις που
χρειάζεται για να καλυφθούν τα κενά. Κεντρικός αμυντικός και ακραίοι επιθετικοί είναι οι

θέσεις στις οποίες το ΑΠΟΕΛ θα ενισχυθεί.
Από εκεί και πέρα, η προετοιμασία της ομάδας στη Βουλγαρία συνεχίζεται χωρίς να προκύπτουν οποιαδήποτε προβλήματα. Ο Κύπριος
προπονητής έχει όλους τους ποδοσφαιριστές
μαζί του και αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα.
Μάλιστα ο Σωφρόνης Αυγουστή από το πρώτο
φιλικό παιχνίδι που έγινε προχθές -έστω και αν
δεν αγωνίστηκαν όλοι οι παίκτες- εξήγαγε χρήσιμα συμπεράσματα για τη μετέπειτα πορεία
της ομάδας. Άλλωστε τα συγκεκριμένα φιλικά
γίνονται αποκλειστικά για τους προπονητές.
Υπενθυμίζουμε ότι το επόμενο φιλικό παιχνίδι θα διεξαχθεί σήμερα στις 19:00 με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Δυνατό παιχνίδι, όπου
λογικά αυτή τη φορά θα αγωνιστούν όλοι οι
παίκτες.

Δημητρίου: «Ακόμα 3-4 μεταγραφές»
Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ομόνοιας μίλησε για... όλα
Για την πορεία του προγραμματισμού της
Ομόνοιας αλλά και για πολλά ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν τους «πράσινους»
αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ομόνοιας σε δηλώσεις που παραχώρησε χθες
στον Άστρα 92.8. Αναλυτικά οι δηλώσεις
του:
Για τις έως τώρα μεταγραφές: «Ο προγραμματισμός μας εξελίσσεται ακόμα καλύτερα απ’ ό,τι εκτιμούσαμε, καθώς καλύψαμε
τις θέσεις που θέλαμε πριν την έναρξη της
προετοιμασίας. Περιμένουμε ότι θα γίνουν
ακόμα 3-4 προσθήκες. Δεν πρόκειται να
βιαστούμε εάν δεν είμαστε σίγουροι για
τους παίκτες που θα έρθουν. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την προετοιμασία για τη
νέα σεζόν».
Για την εκδήλωση της Δευτέρας: «Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Θα
είναι μια πρωτότυπη εκδήλωση για τα δεδομένα της Κύπρου. Θα έχουμε στη διάθεσή
μας το άνω και κάτω διάζωμα της κεντρικής
εξέδρας. Για τα παιδιά κάτω των 12 ετών η
είσοδος θα είναι δωρεάν και για τον υπόλοιπο κόσμο θα είναι στα 5 ευρώ. Οι φίλοι
της ομάδας μας θα πρέπει να φυλάξουν τα
εισιτήριά τους, γιατί λειτουργήσει και ως
λαχνός για κλήρωση με πολύ ωραία δώρα.
Θα ξεκινήσει η όλη εκδήλωση με fun day
στις 18:00. Στις 20:00 το σκηνικό θα μεταφερθεί στις εξέδρες. Θα παρουσιάσουμε το
ρόστερ της νέας χρονιάς και τις νέες εμφανίσεις και θα σβήσουμε και την τούρτα όλοι
μαζί. Είναι μια γιορτή για όλους τους Ομονοιάτες. Θα υπάρχουν πολλά εισιτήρια για
τους φίλους μας, αλλά είναι προτιμότερο να

τα προαγοράσει ο κόσμος».
Για τα διαρκείας και την privilege: «Ξεκινώντας από την κάρτα privilege, ο κόσμος
έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια. Έχουμε
ξεπεράσει τις 4.000 κάρτες. Ο κόσμος αναγνώρισε αμέσως τα θετικά και την αποκτά
με μεγάλη χαρά και προθυμία. Αυτή η κάρτα στοιχίζει 40 ευρώ το χρόνο, αλλά αυτά
τα λεφτά τα κάνεις απόσβεση πολύ εύκολα.
Αν κάποιος αγοράσει κάρτα διαρκείας, τότε
αυτόματα γλιτώνει αυτά τα λεφτά. Για τα εισιτήρια διαρκείας είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και πιστεύουμε ότι ο φετινός αριθμός
μπορεί να είναι μεγαλύτερος σε σχέση με

την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο που
ήταν λίγο κάτω από τις 4.000. Μέχρι τις 16
Ιουλίου έχουν προτεραιότητα οι περσινοί
κάτοχοι. Παράλληλα, υπάρχει ανοιχτή διάθεση για θέσεις που δεν είχαν κάτοχο την
περασμένη περίοδο».
Για την προετοιμασία και τα φιλικά: «Δευτέρα και Τρίτη θα γίνουν τα εργομετρικά
τεστ και Τετάρτη η πρώτη προπόνηση. Μια
βδομάδα αργότερα η ομάδα θα μεταβεί στην
Κυπερούντα και ακολούθως θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί έχουν
διευθετηθεί δύο φιλικά και μένει ακόμα ένα
για να τα ανακοινώσουμε όλα μαζί».

Απόλλωνας: Έστειλαν προτάσεις και περιμένουν
Στον Απόλλωνα έχουν στείλει προτάσεις
σε παίκτες που ενδιαφέρονται να εντάξουν
στο ρόστερ της ομάδας και περιμένουν απαντήσεις. Επιθετικό, εξτρέμ και κεντρικό αμυντικό είναι οι θέσεις στις οποίες οι «γαλάζιοι» ψάχνουν να ενισχύσουν την ομάδα.
Ανά πάσα στιγμή μπορούν να προκύψουν
εξελίξεις και ανακοινώσεις από πλευράς
Απόλλωνα από τη στιγμή που έχουν σταλεί
προτάσεις. Χθες ο Απόλλωνας ανακοίνωσε
την πρόσληψη του Ελληνογερμανού Αδάμου Αδάμ στη θέση του βοηθού προπονητή
και την έναρξη της συνεργασίας με τον Πέτρο Χατζηνικολάου, ο οποίος θα αναλάβει τη
θέση του head of scouting στην ομάδα.
Στο μεταξύ, εξελίξεις αναμένονται σύντομα και με την υπόθεση του Ιωάννη Πίττα,
καθώς οι δύο πλευρές έχουν κοινή θέληση

να επεκτείνουν τη μεταξύ τους συνεργασία.
Είναι ένα ιδιαίτερο ζήτημα το οποίο χειρίζονται με κάθε προσοχή στον Απόλλωνα.
Χθες ξεκίνησε και επίσημα η προετοιμασία της ομάδας για τη νέα χρονιά. Μέρος
των ποδοσφαιριστών πέρασε από τις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις, κάτι που θα
γίνει και με τους υπόλοιπους σήμερα. Αύριο
Κυριακή η ομάδα θα μεταβεί στις Πλάτρες
για το πρώτο μέρος της προετοιμασίας της,
ενώ από τις 16 μέχρι τις 28 του μήνα θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας
στην Αυστρία.
Από την προετοιμασία στις Πλάτρες θα
απουσιάζουν οι Πίττας, Χάμπος και Φιλιώτης που είχαν υποχρεώσεις με την Εθνική
και ο Κολ που ζήτησε να μείνει ακόμα λίγες
μέρες στην Αργεντινή.

ΠΑΦΟΣ FC

Ανακοίνωσε Παπαδάκη
Δύο ανακοινώσεις είχαμε χθες από
την Πάφος FC που αφορούν την προπονητική ομάδα. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε την πρόσληψη του γυμναστή Λεωνίδα
Παπαδάκη και την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κύπριο προπονητή
τερματοφυλάκων, Νίκο Κωνσταντινίδη.
«H Πάφος FC ανακοινώνει την πρόσληψη του αθλητικού επιστήμονα, Λεωνίδα Παπαδάκη, ως υπεύθυνου φυσικής
κατάστασης της πρώτης ομάδας. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο χώρο του ποδοσφαίρου έχοντας εργαστεί στο παρελθόν
με επιτυχία σε ομάδες της ελληνικής
Superleague, όπως τον Αστέρα Τρίπολης, όπου και συνεργάστηκε με τον δικό
μας Νίκο Κωνσταντινίδη, Πλατανιά, ΠΑΣ
Γιάννινα και Παναιτωλικό καθώς και
στην Tavria FC στην ουκρανική Premier
Liga. Τα δύο τελευταία έτη εργάστηκε ως
επικεφαλής γυμναστής στις ομάδες της
Ομόνοιας και στη συνέχεια του ΑΠΟΕΛ»,
αναφέρει η ανακοίνωση.
Όπως γράψαμε και πιο πάνω, ανακοίνωσε και την ανανέωση της συνεργασίας
με τον Νίκο Κωνσταντινίδη.
«Η Πάφος FC ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας μεταξύ της ομάδας
και του έμπειρου Κύπριου προπονητή
τερματοφυλάκων Νίκου Κωνσταντινίδη.
Θα έχει υπό την επίβλεψή του όλους τους
προπονητές τερματοφυλάκων της Ακαδημίας της Πάφος FC. Ευχόμαστε στον
Νίκο Κωνσταντινίδη καλή επιτυχία στο
έργο του», αναφέρει η ανακοίνωση.
Στο μεταξύ, θέμα προκύπτει με τον
Βραζιλιάνο ακραίο αμυντικό Μαρσίνιο, με τον οποίο η παφιακή ομάδα έχει
συμφωνήσει. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα στη Βραζιλία, ο Μαρσίνιο απαγορεύεται να ταξιδέψει για το εξωτερικό,
καθώς εκκρεμεί εις βάρος του υπόθεση
στα δικαστήρια της χώρας. Η κατηγορία
που αντιμετωπίζει είναι ότι χτύπησε με το
αυτοκίνητό του και σκότωσε δύο άτομα.
Ο Μαρσίνιο, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, οδηγούσε πάνω από το όριο
ταχύτητας και είχε βρεθεί στο αίμα του
μεγαλύτερη ποσότητα αλκοόλ από το επιτρεπόμενο όριο. Η υπόθεση δεν έχει εκδικαστεί και γι’ αυτό δικαστήριο στο Ρίο
Ντε Τζανέιρο τού απαγορεύει την έξοδο
από τη χώρα.
Στην παφιακή ομάδα είναι ενήμεροι
για την εξέλιξη αυτή και περιμένουν από
πλευράς παίκτη απάντηση κατά πόσο θα
καταφέρει να έρθει στην Κύπρο ή όχι για
να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και κατ’
επέκταση ν’ αγωνιστεί. Την ίδια ώρα, η
ομάδα θα μεταβεί σήμερα στη Λετονία για
το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.
Από την Κύπρο θα αναχωρήσουν όσοι
ποδοσφαιριστές βρίσκονται στο νησί, ενώ
οι υπόλοιποι θα ταξιδέψουν για τη Ρίγα
από την εκάστοτε πόλη που βρίσκονται.
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Νέο Land Rover Defender με θέσεις για οκτώ επιβάτες

DRIFT BY PSALTIS

Σήμερα ο τέταρτος
αγώνας
Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Drift By
Psaltis Autoparts & ENEOS Motor Oil
συνεχίζεται σήμερα Σάββατο στην πίστα
Achna Speedway. Τον αγώνα διοργανώνει το Power Drift Club, ενώ τελεί υπό
την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Αυτοκινήτου.
Η τέταρτη αγωνιστική συνάντηση θα
είναι μονοήμερη, αφού θα διεξαχθεί εξ
ολοκλήρου σήμερα στο χώρο «Parking»
και τα νέα δεδομένα αυτή τη φορά είναι
ότι θα ολοκληρωθεί βράδυ. Ώρα έναρξης
θα είναι στις 2 το μεσημέρι με τα μονά
βαθμολογημένα περάσματα της Semi
Pro και ακολούθως της Pro θα ακολουθήσουν οι διπλές μονομαχίες, οι οποίες
θα διεξαχθούν υπό το φως των προβολέων και θα καθορίσουν τον νικητή στις
δύο κατηγορίες. Στον αγώνα δήλωσαν
συμμετοχή 19 οδηγοί στην κατηγορία
Pro και οκτώ στην κατηγορία Semi Pro.
Στο φετινό πρωτάθλημα σε τρεις αγώνες
μετρούμε δύο διαφορετικούς νικητές και
στον τέταρτο αναμένεται να δούμε τρίτο
διαφορετικό νικητή, καθώς ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Enver Haskasap
δεν αγωνίζεται.
Αυτό ανοίγει διάπλατα το δρόμο
στους υπόλοιπους μνηστήρες του τίτλου
και οδηγοί όπως ο David David, ο Δημητράκης Χριστοφή με Psaltis ENEOS
BMW, ο Αλέξης Χάρης Γεωργίου με το
Psaltis Autoparts Silvia S15 και Sergio
Γρηγορίου θα προσπαθήσουν να κερδίσουν τον αγώνα με σκοπό να πλησιάσουν ή να περάσουν τον πρωτοπόρο της
βαθμολογίας.
Ο Πάμπος Χαραλάμπους με το Psaltis
/ ENEOS BMW φαίνεται ότι ξεπέρασε τα
προβλήματα που τον ταλαιπώρησαν και
αναμένεται να είναι εκ των πρωταγωνιστών στην αναμέτρηση, με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες να έχουν σαν στόχο
ένα δυνατό πλασάρισμα ψηλά στη γενική κατάταξη, ενώ αξιοσημείωτη είναι η
πρώτη φετινή συμμετοχή του προέδρου
του Power Drift Club Πάμπου Τσουρή.
Στην κατηγορία Semi Pro ο πρωτοπόρος Ευτύχιος Χριστοδούλου με το Psaltis
/ ENEOS BMW μετά τις δυο συνεχόμενες
νίκες στους δυο προηγούμενους αγώνες
θέλει να δώσει συνέχεια στο σερί, ούτως
ώστε να αποσπαστεί περαιτέρω στη βαθμολογία.
Οι Γιάννος Μιχαήλ και Χρίστος Λοΐζου, δεύτερος και τρίτος αντίστοιχα στη
βαθμολογία, θέλουν να παρουσιαστούν
ανταγωνιστικοί και αδιαπραγμάτευτος
στόχος είναι η νίκη. Στις συμμετοχές είναι επίσης ο Σάββας Σπύρου, ο οποίος
εντυπωσίασε στον προηγούμενο αγώνα,
καθώς επίσης και οι Stefan Sorin, Αντώνης Νικολάου, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και Νέαρχος Σοφοκλέους. Χορηγός
του αγώνα είναι η εταιρεία Psaltis Auto
Parts & ENEOS Motor Oil.

Μεγαλώνει η γκάμα του εμβληματικού
Land Rover Defender. Η νέα γενιά του ικανότερου 4Χ4 μοντέλου βρίσκεται στους εκθεσιακούς χώρους του Ομίλου Πηλακούτα με τις
εκδόσεις Defender 90 και Defender
110. Η Land Rover προχωρεί
ένα βήμα πιο πέρα παρουσιάζοντας την έκδοση Defender
130. Ένα μοντέλο ειδικά
σχεδιασμένο για να χαρίσει
περιπέτειες με θέσεις για
οκτώ επιβάτες σε τρεις σειρές καθισμάτων!
Με μια ευρύχωρη διάταξη

θέσεων 2-3-3 και με τις τελευταίες ψηφιακές
τεχνολογίες τόσο εντός στην καμπίνα αλλά και
σε αναρτήσεις και πλαίσιο, το Defender 130
είναι ο πιο σκληροτράχηλος και ικανός
ειδικός πλοηγός για off-road περιπέτειες και όχι μόνο.
Η έκδοση 130 διατηρεί τη
σκληροτράχηλη κληρονομιά της υπόλοιπης γκάμας,
προσθέτοντας ωστόσο και
τον αναγκαίο μοντερνισμό.
Το πρακτικό Defender 130
θα προστεθεί στην γκάμα
των Defender 90 και 110 και

με εμπορικές Hard Top εκδόσεις.
Με την παρουσίαση της νέας γενιάς του κορυφαίου αυτοκινήτου εκτός δρόμου στην ιστορία της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, το
Defender έφερε μαζί του μεγάλες σχεδιαστικές
αλλά και τεχνολογικές αλλαγές. Σε πεντάθυρη
ή τρίθυρη έκδοση και με τρεις μορφές αμαξώματος, έχει μόνιμη τετρακίνηση με σύστημα
επιλογής ανάλογα με το έδαφος και (προαιρετικό) πίσω διαφορικό Active Locking, που του
προσφέρουν αξεπέραστες ικανότητες σε κάθε
είδους οδόστρωμα. Το Land Rover Defender
130 θα μοιράζεται την ίδια γκάμα κινητήρων
με τις υπόλοιπες εκδόσεις του Defender.

Λαμπρός εορτασμός της AMG
Εντυπωσίασαν τα Mercedes-AMG ONE, Vision AMG και VISION EQXX
Το προηγμένο hypercar Mercedes-AMG
ONE με υβριδική κίνηση E PERFORMANCE
έκανε το δυναμικό του ντεμπούτο στο κοινό
στο Goodwood Festival of Speed ως μέρος
των εορτασμών των 55 χρόνων της AMG.
Μαζί με την απόλυτη πολυτέλεια απόδοσης της AMG, συμπεριλαμβανομένης της
νέας σειράς AMG GT Track και GT 63 S E
PERFORMANCE, το AMG ONE εμφανίστηκε
για πρώτη φορά στην εμβληματική ανάβαση
στο λόφο Goodwood. Με την εξαιρετική μελέτη σχεδίασης Vision AMG, η Mercedes-AMG
προσφέρει μια γεύση από το πλήρως ηλεκτρικό μέλλον της Driving Performance, ενώ το
VISION EQXX έκανε επίσης το ταξίδι μέχρι
τον διάσημο λόφο.
Η πιο αποτελεσματική Mercedes που κατασκευάστηκε ποτέ έκανε την εμφάνισή της
στο Goodwood μετά από ένα οδικό ταξίδι
1.202 χιλιομέτρων από τη Στουτγάρδη στο
Silverstone και το Brixworth με μία μόνο
φόρτιση της μπαταρίας. Αυτό ήταν το δεύτερο τέτοιο ταξίδι σε λιγότερο από τρεις μήνες.
Αυτές οι ακραίες σύγχρονες επιδόσεις και
αποτελεσματικότητα της Mercedes στέκονται
μαζί στο Goodwood με μια σωρεία από αγωνιστικούς θρύλους για τον εορτασμό των 55
χρόνων της AMG και του τεχνολογικού επιτεύγματος της Mercedes μέσω του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Με περισσότερους από 1.000 ίππους από
έναν υβριδικό υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα V6 1,6 λίτρων, η AMG ONE πρόσφερε
στους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού ένα μοναδικό ήχο κινητήρα σε ένα αυτοκίνητο παραγωγής. Δηλαδή τον ήχο ενός
κινητήρα Formula 1 σε αυτοκίνητο για το
δρόμο. Η εξαιρετικά περίπλοκη υβριδική κίνηση E PERFORMANCE της Mercedes-AMG
ONE είναι το αποτέλεσμα στενής συνεργασίας με τους ειδικούς της Mercedes-AMG High

Performance Powertrains στο Brixworth.
Διαθέτει συνδυασμένη ισχύ 1.063 ίππων που
παράγεται χρησιμοποιώντας έναν κινητήρα
εσωτερικής καύσης και τέσσερις ηλεκτρικούς
κινητήρες και αξιοποιεί την τελευταία λέξη
της αεροδυναμικής και της τεχνολογίας πλαισίου από ανθρακονήματα.
Η μελέτη σχεδίασης Vision AMG, με τη
σειρά της, δείχνει το μέλλον. Κάτω από την
εντυπωσιακή εξωτερική σχεδίαση του τετράθυρου κουπέ βρίσκεται η εξίσου εξαιρετική,
αποκλειστική πλατφόρμα AMG.EA, η οποία
αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης στο Affalterbach για πλήρως ηλεκτρικά
μοντέλα επιδόσεων. Η σπορ σχεδίαση υψηλής
τεχνολογίας και οι αναλογίες που κόβουν την

ανάσα δίδουν στο Vision AMG έναν φουτουριστικό χαρακτήρα. Η διαμόρφωση των τεσσάρων θυρών καθιστά επίσης σαφές ότι το
εκθεσιακό αυτοκίνητο προσφέρει μια γεύση
ενός λειτουργικού αμιγώς ηλεκτρικού σπορ
αυτοκινήτου του μέλλοντος.
Ο εορτασμός των 55 χρόνων AMG στο
Goodwood Festival of Speed περιελάμβανε
επίσης δύο από τα τελευταία προϊόντα της
AMG. Το GT 63 S E PERFORMANCE που χρησιμοποιεί μια μπαταρία υψηλής απόδοσης
στον πίσω άξονά του για να παρέχει «πάντα
σε λειτουργία» υβριδική ισχύ στο σύστημα
μετάδοσης κίνησης V8 των 843 ίππων και
1400 Nm, ενώ δίπλα του παρουσιάστηκε και
η AMG GT Track Series.

Δαυίδ Δαυίδ: H νίκη είναι το μόνο ζητούμενο
Με στόχο μόνο τη νίκη συμμετέχει στον τέταρτο γύρο του φετινού Παγκύπριου Πρωταθλήματος Drift η ομάδα της WD-40 και ο Δαυίδ Δαυίδ. Όλα τα μέλη της ομάδας δηλώνουν
πανέτοιμοι για τον τέταρτο γύρο του θεσμού
που θα διεξαχθεί σήμερα στην πίστα Achna
Speed Way και διοργανώνεται από το Power
Drift Club.
O Δαυίδ Δαυίδ με το πανίσχυρο WD-40
Nissan Silvia S15 είναι από τα φαβορί για την
κατάκτηση του φετινού τίτλου. Στον τέταρτο
γύρο θα κυνηγήσει με όλες του τις δυνάμεις τη
νίκη, κάτι που θα τον ξαναφέρει στην κορυφή
του πρωταθλήματος οδηγών. Μετά και τον τρίτο γύρο, στην πρωτοπορία βρίσκεται ο Enver
Haskasap με 346 βαθμούς, ενώ ακολουθεί στη

δεύτερη θέση ο Δαυίδ 309 βαθμούς.
Το παγκοσμίου φήμης προϊόν WD-40 έκανε την εμφάνισή του στην αγορά το 1953 και
προσφέρει περισσότερες από 2.000
λύσεις για το σπίτι, το αυτοκίνητο, το συνεργείο, τη ναυσιπλοΐα και άλλα. Τα αρχικά «WD» προέρχονται
από τις λέξεις Water
Displacement, δηλαδή
εκτόπιση του νερού. Ο
αριθμός «40» προήλθε
από την 40ή φόρμουλα του δημιουργού του,
Norm Larsen, για την
έγκριση του προϊόντος από

τη NASA για την οποία και δημιουργήθηκε. Το
WD-40 είναι το Νο1 λιπαντικό και αντισκωριακό προϊόν στον κόσμο και αποτελεί και ένα
από τα αναγνωρίσιμα brand παγκοσμίως. Ένα σπρέι- εργαλείο για όλες
τις χρήσεις!
Επίσημος αντιπρόσωπος της WD-40 στην
Κύπρο είναι η εταιρεία
Leo Patriotis Ltd. Ένας
πρωτοποριακός εμπορικός οργανισμός και
προμηθευτής προϊόντων
D.I.Y, Hardware, Car Care
και Automotive Chemicals
στην κυπριακή αγορά.
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Προς Όρεγκον η Ολίβια Φωτοπούλου
Η Κύπρια πρωταθλήτρια έκανε άλμα στην παγκόσμια κατάταξη των 200μ.
Η πολύ καλή παρουσία της Ολίβιας Φωτοπούλου στα Medochemie Παγκύπρια Πρωταθλήματα Ανδρών/ Γυναικών την έφερε στις
θέσεις συμμετοχής για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανανέωσε την κατάταξη των αθλητών και αθλητριών καθώς και τη λίστα κατάταξης στο «Δρόμο
για το Όρεγκον».
Στα 200μ. η Φωτοπούλου ανήλθε στην 56η
(από την 64η) θέση, η οποία είναι η τελευταία
που δίνει πρόκριση για το Παγκόσμιο. Η πρωταθλήτριά μας έκανε στο «Τσίρειο» την καλύτερη κούρσα της καριέρας της, τερματίζοντας
πρώτη σε 23.25, που της πρόσφεραν 1.209
βαθμούς (1.109 η επίδοση και 100 η πρώτη
θέση), που είναι οι περισσότεροι που μάζεψε
τους τελευταίους μήνες. Έτσι, ανέβασε τον μέσο
όρο της από τις πέντε καλύτερες παρουσίες της
στους 1.158 βαθμούς, που είναι τέσσερις περισσότεροι από την 57η Βρετανίδα Ιμάνι Λάνσικοτ
και την 58η Γαλλίδα Ζεμινά Ζοσέφ. Η ευχάριστη αυτή εξέλιξη αναμένεται να επικυρωθεί
επίσημα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, η
οποία θα αποστείλει εντός των επόμενων ημερών την ειδική πρόσκληση στην ΚΟΕΑΣ για τη
συμμετοχή και της Ολίβιας Φωτοπούλου στο
Παγκόσμιο του Όρεγκον, που θα διεξαχθεί από
τις 15 έως τις 24 Ιουλίου.
Κατά τ’ άλλα ο Μίλαν Τράικοβιτς παρέμεινε
στην 25η θέση και πρώτη που δίνει πρόκριση από την παγκόσμια κατάταξη, στα 110μ. με
εμπόδια, ανεβάζοντας τον μέσο όρο του στους
1.285 βαθμούς.
Οι 1.185 βαθμοί που μάζεψε ο Απόστολος
Παρέλλης στη δισκοβολία στους Παγκύπριους
ήταν ο δεύτερος καλύτερος απολογισμός του

σε διοργάνωση και του ανέβασαν τον μέσο όρο
στους 1.175 βαθμούς, οι οποίοι τον πέταξαν
από την 32η θέση στην 26η (περνάνε 32). Όλα
δείχνουν πως θα του δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχει σε ακόμα ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, έχοντας κατακτήσει την καταπληκτική 5η
θέση στο τελευταίο της Ντόχα το 2019.
Άνοδο δύο θέσεων σημείωσε η Φίλιππα
Φωτοπούλου στο μήκος και από την 31η είναι
πια στην 29η θέση της παγκόσμιας κατάταξης
και στις πρώτες 32 που περνούν στο Παγκόσμιο. Στους Παγκύπριους είχε τη δεύτερη καλύτερή της διοργάνωση με 1.199 βαθμούς και
έφτασε τον μέσο όρο της στους 1.186, νιώθοντας ασφαλής αφού απέχει από την 33η θέση
14 βαθμούς!
Όσον αφορά στα υπόλοιπα αποτελέσματα
και τη νέα παγκόσμια κατάταξη, σημειώνομε

ότι στα 100μ. η Ολίβια Φωτοπούλου ανέβηκε
στην 56η θέση με 1.169 βαθμούς, όμως περνούν οι πρώτες 48. Ο Χριστόφορος Γενεθλή
στη δισκοβολία ανέβηκε τέσσερις θέσεις και
βρίσκεται στην 49η με 1.101 βαθμούς (προκρίνονται 32), ενώ ο Βασίλης Κωνσταντίνου έχασε
τρεις θέσεις στο ύψος και είναι τώρα 59ος με
1.112 βαθμούς. Άνοδο οκτώ θέσεων σημείωσε η Ανδρονίκη Λαδά στη δισκοβολία και είναι
στην 49η θέση με 1.030 βαθμούς, ενώ εκτός
λίστας βγήκε η Στυλιάνα Ιωαννίδου στο ύψος.
Για πρώτη φορά μπήκαν στην παγκόσμια
κατάταξη και στο «Δρόμο για το Όρεγκον» η
Ναταλία Χριστοφή στα 100μ. με εμπόδια, ευρισκόμενη στην 59η θέση με 1.164 βαθμούς
(περνάνε 40) και ο Αλέξανδρος Πουρσανίδης
στη σφυροβολία, ευρισκόμενος στην 60ή θέση
με 1.092 βαθμούς (προκρίνονται 32).

Εκδήλωση Μαραθώνιου Λεμεσού

ΣΑΜΠΟ

Τριήμερο κάμπινγκ
Τριήμερο αθλητικής δράσης από την
Κυπριακή Ομοσπονδία Σάμπο στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Λάρνακας μετά την
πετυχημένη διεθνή διοργάνωση του
διεθνούς τουρνουά. Το τριήμερο 27-29
Ιουνίου πραγματοποιήθηκε προπονητικό κάμπινγκ και σεμινάριο διαιτησίας με
συμμετοχή 50 ατόμων από την Κύπρο,
τη Γαλλία και το Ισραήλ. Το σεμινάριο
εντασσόταν στο πλαίσια της Ακαδημίας
Αθλητισμού του ΚΟΑ και σε αυτό δίδαξαν διακεκριμένοι διεθνείς διαιτητές
από το εξωτερικό.
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Σάμπο, Μάριος Ανδρέου, εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίησή
του για τις πρόσφατες δραστηριότητες:
«Όλοι φύγαμε σοφότεροι από αυτές τις
διεθνείς διοργανώσεις και προπάντων
απόλυτα ικανοποιημένοι ότι συμβάλαμε
στην πρόοδο και ανάπτυξη του σάμπο.
Επίσης, η ικανοποίησή μας πηγάζει και
από το γεγονός ότι από τη Διεθνή Ομοσπονδία αποκομίζουμε τα εύσημα για
το έργο που επιτελούμε. Το άθλημα του
σάμπο απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι
προβάλλει τον κυπριακό αθλητισμό και
επίσης βοηθά τα μέγιστα τον αθλητικό
τουρισμό του τόπου μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Λεμεσό το 1ο ετήσιο Networking Εvent του ΟΠΑΠ
Μαραθωνίου Λεμεσού που χορήγησαν η ASG
Leasing και η PrimeTel. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη σε όλες τις εταιρείες που συμμετείχαν
στον PrimeTel εταιρικό δρόμο 5 χλμ. του 14ου
ΟΠΑΠ Μαραθωνίου Λεμεσού και βραβεύθηκαν
εκείνες που τον στηρίζουν για περισσότερα από
10 χρόνια.
Ο διευθυντής του Μαραθωνίου Λεμεσού,
Σπύρος Σπύρου, αφού ευχαρίστησε τις εταιρείες
που συμμετείχαν στον PrimeTel εταιρικό δρόμο
5 χλμ, επεσήμανε ότι ο αγώνας δεν
είναι μια απλή αθλητική διοργάνωση. Τόνισε, επίσης, την προσφορά της στη φιλανθρωπία,
στον εθελοντισμό, στην προώθηση της βιωσιμότητας
και της προστασίας του
περιβάλλοντος και την τουριστική προβολή του τόπου
μας. Ειδική αναφορά έγινε από

τον κ. Σπύρου στο ποσό των 70.000 ευρώ που
μαζεύτηκε από δρομείς για συνανθρώπους μας
που έχουν ανάγκη.
Ο Θεοδόσης Θεοδοσίου, εμπορικός διευθυντής της PrimeTel, εξέφρασε τις ευχαριστίες του
για τη μαζική και ολοένα μεγαλύτερη συμμετοχή των εταιρειών στον PrimeTel εταιρικό δρόμο
του ΟΠΑΠ Μαραθωνίου Λεμεσού. «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η PrimeTel διαχρονικά
στηρίζει αυτό τον Μαραθώνιο που προάγει το ευ
αγωνίζεσθαι και προβάλλει τον δραστήριο και
υγιεινό τρόπο ζωής», πρόσθεσε.
Η ASG Leasing, μια από τις κορυφαίες εταιρείες μίσθωσης αυτοκινήτων
στην Κύπρο, στηρίζει διαχρονικά
τον ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού. O διευθυντής ανάπτυξης
εργασιών της εταιρείας Ανδρέας Σπύρου εξήρε τη σημασία
της ενίσχυσης του θεσμού μέσα
από τη μαζική συμμετοχή με
σκοπό την κοινωνική προσφορά.
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tv agenda
ΡΙΚ2
20:00 Μεσογειακοί Αγώνες (Αλγερία): Κολύμβηση (Ζ)
Cablenetsports1 HD
18:40 Ποδόσφαιρο (φιλικός αγώνας): Pre Game (Ζ)
19:00 Ποδόσφαιρο (φιλικός αγώνας): ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΑΠΟΕΛ
(Ζ)
Cablenetsports2 HD
24:00 Πρωτάθλημα Αργεντινής: Βελέζ Σάρσφιλντ - Ατλέτικο
Τουκουμάν (Ζ)
Cablenetsports3 HD
20:00 Μεικτές πολεμικές τέχνες: Λευκωσία (Ζ)
Cytavision Sports2 HD (κανάλια 202/ 502)
18:00 Αγώνας αυτοκινήτων (Παγκύπριο Πρωτάθλημα Power
Drift): Πίστα Άχνας/ 4ος αγώνας (Ζ)
Cytavision Sports3 HD (κανάλια 203/ 503)
17:00 Φόρμουλα 1 (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα): Βρετανικό
Γκραν Πρι/ προκριματικά (Ζ)
Cytavision Sports4 HD (κανάλια 204/ 504)
13:00 Τένις (τουρνουά Γκραν Σλαμ): Γουίμπλεντον (Ζ)
Cytavision Sports5 HD (κανάλια 205/ 505)
15:30 Τένις (τουρνουά Γκραν Σλαμ): Γουίμπλεντον (Ζ)
Cytavision Sports6 HD (κανάλια 206/ 506)
15:00 Τένις (τουρνουά Γκραν Σλαμ): Γουίμπλεντον (Ζ)
Cytavision Sports7 HD (κανάλια 207/ 507)
13:00 Τένις (τουρνουά Γκραν Σλαμ): Γουίμπλεντον (Ζ)
05:00 Μεικτές πολεμικές τέχνες (UFC Fightings): Λας Βέγκας (Ζ)
Novasports Start
10:40 Αγώνας αυτοκινήτων (DTM - 1η μέρα): Γερμανία/
προκριματικά (Ζ)
14:30 Αγώνας αυτοκινήτων (DTM - 1η μέρα): Γερμανία (Ζ)
16:30 Ποδόσφαιρο (φιλικός αγώνας): ΠΑΟΚ - Γκρόνινγκεν
(Ζ)

ΣΤΙΒΟΣ

Σειρά των Παίδων
και των Κορασίδων

Διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο
στο Τσίρειο το 47ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Στίβου Παίδων και Κορασίδων
(Κ-16), για παιδιά που γεννήθηκαν τα
έτη 2007, 2008 και 2009.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάθε αγώνισμα θα υπάρχει ξεχωριστή κατάταξη
για τα παιδιά, αναλόγως του έτους που
έχουν γεννηθεί και δεν θα ισχύσει ομαδική βαθμολογία. Όλοι όσοι θα λάβουν
μέρος θα πρέπει να προσκομίσουν στη
γραμματεία το δελτίο υγείας τους του
ΚΟΑ. Κάθε αθλητής και αθλήτρια δικαιούται να λάβει μέρος το πολύ σε δύο
αγωνίσματα. Αρκετά από τα παιδιά που
θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση στην
ηλικιακή κατηγορία τους, έδειξαν τις
ικανότητές τους στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κ-18, στο οποίο είτε αναδείχθηκαν νικητές είτε πήραν θέση στο
βάθρο. Κι αυτό που θέλουν όλοι τους
είναι να κάνουν την καλύτερη φετινή
τους εμφάνιση και να βελτιώσουν τις
επιδόσεις τους.
Πρόκειται για μία σημαντική διοργάνωση, λόγω του ότι σε αυτές τις ηλικίες
φαίνεται το βάθος που υπάρχει σε κάθε
αγώνισμα, η δουλειά που κάνουν οι
ακαδημίες των Γυμναστικών Συλλόγων
και ποια είναι τα παιδιά που πρέπει να
προσεχτούν ιδιαίτερα, αφού διαθέτουν
τις προδιαγραφές για λαμπρή μελλοντική πορεία.

Καράτε: Τιμή για την Ειρήνη Κοντού
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου βραβεύει ως
καλύτερη αθλήτρια της ακαδημαϊκής χρονιάς 2021-2022 την καρατέκα Ειρήνη Κοντού. Σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας
Καράτε σημειώνεται ότι η βράβευση της
αθλήτριας αποτελεί μεγάλη τιμή για το
άθλημα, καθώς επιλέχθηκε ανάμεσα από
δεκάδες άλλα αθλήματα και φοιτητές. Η
Ειρήνη Κοντού είναι πρωτοετής φοιτήτρια
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και
Επιστημών της Αγωγής του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής.
Κατά την περίοδο που επιλέχθηκε να
βραβευτεί αγωνίστηκε στις Κατηγορίες
Τζούνιορς και Γυναικών στα -48 και -50

κιλά αντίστοιχα. Κατέχει τη 15η θέση στην
παγκόσμια κατάταξη και κατέλαβε τη 2η
θέση στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα Καράτε
τον Οκτώβριο του 2021.
Εξασφάλισε, επίσης, νίκες σε αγώνες
στην Ισπανία και στο Ντουμπάι, καθώς και
την 5η θέση στα πρωταθλήματα Πρέμιερ Λιγκ στην Πορτογαλία και στο
Μαρόκο. Κατατάχθηκε στην 7η
θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών
και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο σε αγώνες Νέων, διοργανώσεις που έγιναν στην
Τουρκία. Στο Παγκύπριο Πρω-

τάθλημα εξασφάλισε την πρώτη θέση.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πριν
ακόμη ενηλικιωθεί έφτασε στο νούμερο 4
της παγκόσμιας κατάταξης Νεανίδων. Στην
τεράστιά της προσπάθεια που τιμά τη χώρα
μας, μεγάλη συμβολή έχει ο προπονητής
της, Νικόλας Βατυλιώτης, η στήριξη της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καράτε, καθώς επίσης και οι
εταιρείες/χορηγοί οι οποίες
την στηρίζουν: Sabbianco
Properties, Arawaza Intl
Arawaza Cyprus, Cyview
Developers & Constructions
Ltd και Iron FX.
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ΔΕΥΤΕΡΑΣ

σαν σήμερα
2008:
Πρωτάθλημα Κωφών

Του
Γιώργου Χατζηαντώνη

Θα στηρίξει την επιλογή Τιμούρ η ΚΟΠ;
Οι πληροφορίες των τελευταίων ημερών επιβεβαιώθηκαν με την πρόσληψη του Τιμούρ Κετσπάγια στον πάγκο της Εθνικής Κύπρου. Με συμβόλαιο μέχρι την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων
του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στα
προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026,
βάσει της ανακοίνωσης της ΚΟΠ.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο η
Ομοσπονδία θα μείνει συνεπής στη συμφωνία με
τον Γεωργιανό προπονητή, καθότι δεν το συνηθίζει. Εδώ και κάτι χρόνια καταστρώνει μακροπρόθεσμα πλάνα για την Εθνική και με τα πρώτα στραβά

αποτελέσματα τα τινάζει όλα στον αέρα και… φτου
κι απ’ την αρχή.
Σημειώνω ενδεικτικά ότι κατά την τελευταία
οκταετία ο πάγκος της Εθνικής Κύπρου έγινε από
τους πιο «ηλεκτρικούς» στο κυπριακό ποδόσφαιρο.
Λαμβάνοντας υπόψιν και τη συχνότητα των αγώνων που δίνει, βεβαίως βεβαίως.
Έχουμε και λέμε: Πάμπος Χριστοδούλου (201415), Χριστάκης Χριστοφόρου (2016-17), Ραν Μπεν
Σιμόν (2017-19), Γιόχαν Βάλεμ (2020-2021), Νίκος Κωστένογλου (2021-2022). Κοντολογίς, μιλάμε για πέντε προπονητές συν ο Τιμούρ έξι. Κανο-

νική παρέλαση!
Το θέμα στην προκειμένη περίπτωση είναι κατά
πόσο η Ομοσπονδία θα ενεργήσει ανάλογα εάν τα
αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα στο ξεκίνημα του Κετσπάγια. Διότι και τον Κωστένογλου
τον «στήριζαν» μέχρι που του έδωσαν… πασαπόρτι.
Εν κατακλείδι, η προϊστορία καταδεικνύει ότι
η ΚΟΠ μόνο πλάνο δεν εφαρμόζει για την Εθνική
και ουσιαστικά πειραματίζεται. Διότι απαραίτητη
προϋπόθεση για να λειτουργήσει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο είναι η σταθερότητα στoν πάγκο. Αυτά
και ο χρόνος θα δείξει.

Φανατικός

Ο Τιμούρ Κετσπάγια είναι ο νέος προπονητής της εθνικής μας ομάδας των Ανδρών. Ο Τιμούρ Κετσπάγια ξέρει πολύ καλά
το τι έχει να διαχειριστεί και πόσες είναι
οι απαιτήσεις που υπάρχουν από όλους.
Άλλωστε το δήλωσε και ο ίδιος μετά την
ανακοί
νωση πρόσληψής του. Νέα εποχή λοιπόν για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και ελπίζουμε ότι θα αλλάξουν
κάποια πράγματα. Ελπίζουμε ότι η αγωνιστική εικόνα της ομάδας θα είναι βελτιωμένη. Είναι αλήθεια ότι είχαμε πιάσει πάτο
με τον Νίκο Κωστένογλου στον πάγκο. Ο
Τιμούρ Κετσπάγια εκ των προτέρων ξεκινά
με πολλά θετικά. Στα δικά του χέρια όμως
βρίσκεται η αξιοποίησή τους. Πάντως θα
αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την
πρώτη του κλήση για να δούμε ποιες θα
είναι οι επιλογές του.
Φανατικός

Απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών ο Joe
Fagan, ο προπονητής που οδήγησε τη Λίβερπουλ στην κατάκτηση
του τρεμπλ το 1983 (Πρωτάθλημα, Λιγκ Καπ και Ευρωπαϊκό
Κύπελλο).

2000:
«Χρυσό» γκολ

1994:
Φόνος για το αυτογκόλ

Ο 27χρονος Κολομβιανός αμυντικός Andres Escobar δολοφονήθηκε στο Μεντεγίν της Κολομβίας
για το αυτογκόλ που πέτυχε κατά
τη διάρκεια του αγώνα ΗΠΑ Κολομβία (2-1) στην προημιτελική
φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου
των ΗΠΑ.

1967:
Ερασιτέχνης πρωταθλήτρια

Εκτός σεναρίων το αυτονόητο...
Τα περισσότερα ΜΜΕ ασχολούνται τις τελευταίες μέρες με την αποχώρηση του Σαμπάλα από το ΑΠΟΕΛ για τη Βενέτσια. Το
ενδεχόμενο να πήγε κάπου που θεωρεί πως θα είναι πιο καλά ο Αργεντινός δεν συζητείται καν...

Ολοκληρωτική αλλαγή

Εποχή Τιμούρ

2001:
Aπεβίωσε ο Fagan

Με το «χρυσό» γκολ του David
Trezeguet στον «ξαφνικό θάνατο»
η Γαλλία νίκησε την Ιταλία με
2-1 στον τελικό του Euro 2000
στο Ρότερνταμ και έγινε η πρώτη
ομάδα που μετά την κατάκτηση
του Μουντιάλ στέφθηκε και πρωταθλήτρια Ευρώπης.

ΚΟΑ και Μακάρειο
Έμεινε στα αζήτητα για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν το Μακάρειο. Καμία ομάδα
δεν το δήλωσε ως έδρα, όπως ήταν αναμενόμενο. Το ότι δεν προσφέρεται για ποδοσφαιρικούς αγώνες δεν
χρειάζεται να το γράψουμε. Το ξέρει όλος ο
κόσμος. Υπενθυμίζουμε
ότι πριν από δύο χρόνια
η Ομόνοια είχε ζητήσει
από τον ΚΟΑ την παραχώρηση του σταδίου για
ν’ αγωνίζεται. Μάλιστα
η Ομόνοια ήταν διατεθειμένη με δικά της
έξοδα να κάνει πολλές ανακαινίσεις, ώστε
να το μετατρέψει σε πραγματικό γήπεδο. Ο
ΚΟΑ είχε αρνηθεί για τους δικούς του λόγους. Αποτέλεσμα αυτού να μη γίνει οτιδήποτε και το στάδιο να βρίσκεται σε άθλια
κατάσταση. Είναι κρίμα κι άδικο να συμβαίνει αυτό. Από την άλλη όμως υπάρχει και
ευθύνη στον ΚΟΑ για την όλη κατάσταση.

Άρχισε στην Πάτρα το 1ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου
Κωφών Α/Γ, που ολοκληρώθηκε
στις 12/7. Στους άνδρες συμμετείχαν 15 ομάδες και στον τελικό η
Γερμανία επικράτησε της Τουρκίας
με 5-3 στα πέναλτι (3-3 κ.α.). Στις
γυναίκες συμμετείχαν 5 ομάδες
και στον τελικό η Ρωσία νίκησε με
1-0 (παράταση) τη Γερμανία.

Ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα για την ΑΕΛ, δεν ισχύει. Αυτό
μπορεί κανείς να το διαπιστώσει εύκολα βλέποντας τις προθέσεις για αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας (θα είναι διψήφιος ο
αριθμός των μεταγραφών), αλλά και από τις πολλές προσθήκες που έγιναν στην εταιρεία. Όλες αυτές οι αλλαγές έγιναν με
στόχο να γίνει ακόμα πιο οργανωμένη προσπάθεια και για να
μπορέσει η ΑΕΛ να βαδίσει στις ανάγκες της εποχής. Το πιο
σημαντικό απ’ όλα είναι η στήριξη που έχει η διοίκηση από
τον κόσμο. Πάνε αρκετά χρόνια να δούμε αυτή την αισιοδοξία
στα πρόσωπα των ΑΕΛιστών και αυτό είναι σίγουρα ένα θετικό στοιχείο στην προσπάθεια που θα γίνει τη νέα περίοδο. Με
την ανάλογη παρουσία και στο γήπεδο από ομάδα και κόσμο,
η ΑΕΛ μπορεί να ελπίζει πως θα πετύχει τους στόχους που
έθεσε για τη νέα χρονιά.
Κόκορας

Η Γαλλίδα Catherine Lacoste,
κόρη του Rene Lacoste και της
Γαλλίδας πρωταθλήτριας του ερασιτεχνικού γκολφ, Simone Thion
de la Chaume, έγινε η πρώτη
ερασιτέχνης, η πρώτη ξένη και η
πιο μικρή σε ηλικία (22 ετών) που
κέρδισε το τουρνουά US Open στο
γκολφ.

1961:
Σερί με ρεκόρ

Ο Ολυμπιακός έκανε ρεκόρ στην
ιστορία του Κυπέλλου, καθώς
κατέκτησε το τρόπαιο για 5η
συνεχόμενη φορά. Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν στον τελικό τον
Πανιώνιο με 3-0 (Σιδέρης 68’, 89’
και Κώστας Παπάζογλου 34’).

1960:
«Πέταξε» ο Brag

Ο Αμερικανός Donald Brag κατέρριψε στο Στάνφορντ το παγκόσμιο
ρεκόρ του επί κοντώ με άλμα
4.80μ.

1935:
Αγώνας πυγμαχίας

Η ομάδα πυγμαχίας της Μεγάλης Βρετανίας νίκησε τις ΗΠΑ
στο πρώτο International Golden
Gloves.

καλημέρα σας
n Μετά... βαΐων και κλάδων ανακοινώθηκε η
συμφωνία της ΚΟΠ με τον Μ. Μάζιτς για
ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η θητεία
του προέδρου της Επιτροπής Διαιτησίας κρίθηκε ως επιτυχημένη, εξ ου και φρόντισε να
παραμείνει στη θέση για ακόμα ένα χρόνο.
n Συγγνώμη, μας δουλεύει ή μας επεξεργάζεται
η ΚΟΠ; Με ποια λογική έκρινε ως επιτυχημένη τη θητεία του Μάζιτς από τον Δεκέμβριο του 2020, που ανέλαβε το πόστο του
επικεφαλής στη διαιτησία;
n Στις δύο σεζόν που πέρασαν έγιναν σοβαρότατα λάθη από τους διαιτητές με επακόλουθο
η ΚΟΠ να καταφύγει στη λύση των ξένων,
μετά την έντονη κατακραυγή της πλειοψηφίας των ομάδων.

n Είδαμε, επίσης, λάθη ακόμα και στη χρήση
του VAR, που υποτίθεται ότι εφαρμόστηκε
για να τα περιορίσει. Στην τελευταία σεζόν,
μάλιστα, η εικόνα της διαιτησίας ήταν επιεικώς τραγική, αφού πολλοί ήταν εκείνοι που
σφύριζαν... κλέφτικα.
n Η κάθοδος ξένων και μόνο καταδεικνύει το
χάλι της διαιτησίας για μία ακόμα χρονιά.
Εντούτοις, η ΚΟΠ επιμένει στο δικό της
τροπάρι: «Ο κ. Μάζιτς, ακολουθώντας τη φιλοσοφία της Ομοσπονδίας, έδωσε ιδιαίτερη
έμφαση στην ανάπτυξη και προώθηση νέων,
υποσχόμενων διαιτητών και ήδη έχει ανανεώσει σε μεγάλο βαθμό τον κατάλογο Α’ και
Β’ Κατηγορίας, με στόχο να διασφαλιστεί το
μέλλον της κυπριακής διαιτησίας», σημειώνει στην ανακοίνωσή της.

n Για την καρατόμηση τεσσάρων διαιτητών εκ
των οποίων οι τρεις τα έκαναν μαντάρα εδώ
και χρόνια, ενώ του άλλου κατά... παραγγελία ούτε κουβέντα δεν μας είπε η ΚΟΠούλα.
Μούγγα!
n Για τους τρεις θα πω καιρός ήταν να τους κόψει κάποιος τον... βήχα. Ωστόσο, από τη στιγμή που οι έχοντες καίρια πόστα φέρονται να
ενδίδουν σε πιέσεις και παρεμβάσεις βάλτε
του ρήγανη, κυρίες και κύριοι...
n Εν κατακλείδι, είναι ηλίου φαεινότερον πως
η ΚΟΠ βολεύτηκε μια χαρά με τον Σέρβο,
επειδή μπορεί να τον κουλαντρίζει. Όπως
και ο ίδιος, επειδή «τσακρά» τον παχυλό του
μισθό και ποιος την (βάλτε δική σας λέξη) τη
διαιτησία.
Άσχημος
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Η δίκη για το βιβλίο του Γ. Μιχαήλ για τον Γρίβα και τη «Χ»
Μέρος 3ο - τελευταίο
Του
Μιχάλη Μιχαήλ
Δημοσιεύουμε σήμερα το 3ο και τελευταίο
μέρος της απόφασης του δικαστηρίου στη δίκη
εναντίον του εκπαιδευτικού Γ. Μιχαήλ σε αγωγή που κατέθεσαν εναντίον του συγγενείς του Γ.
Γρίβα.

Δικαστική γνώση
Το Δικαστήριο έχει κληθεί από τους συνηγόρους των διαδίκων να λάβει δικαστική γνώση ορισμένων θεμάτων που αφορούν τη σχετική περίοδο. Στο θέμα αυτό δεν υπήρξε ταύτιση
απόψεων μεταξύ των συνηγόρων των διαδίκων.
Κατά την αντίληψή μου, στην περίοδο αυτή της
μεγάλης δοκιμασίας για την Ελλάδα, η κατοχή
της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα, η αντίσταση του ελληνικού λαού για ανάκτηση της
ελευθερίας του και ο εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε την απελευθέρωση είναι θέματα αδιαμφισβήτητα, για τα οποία το Δικαστήριο μπορεί με ασφάλεια να λάβει δικαστική γνώση. Οι
λεπτομέρειές τους όμως, σε σχέση με τις οποίες
υπήρξε έντονη διαφωνία, δεν είναι δυνατό, όσο
σημαντικές και αν είναι, να γίνουν το αντικείμενο δικαστικής γνώσης.

Φωτογραφία εποχής. Η λεζάντα γράφει: «Η ομάς δολιοφθοράς λιμένος Πειραιώς υπό τον ανθυπολοχαγόν Γεώργιον
Γαλλιανόν μετά του Αρχηγού της Οργανώσεως Χ».

Τι είναι εξύβριση
Το τι είναι εξύβριση δεν προσδιορίζεται νομοθετικά. Αποτελεί θέμα πραγματικό που αποφασίζεται με βάση τα γεγονότα της κάθε υπόθεσης
(βλ. την αγγλική υπόθεση Brutus ν. Cozens,
(1972) 2 All E.R. 1297 (H.L.)). Εξετάζοντας την
έννοια της εξύβρισης, αποσυνδεδεμένης από
οποιοδήποτε εξωγενές και ανεξάρτητο στοιχείο
πρόθεσης που μπορεί να εμπεριέχεται σε μια ποινική διάταξη, προκύπτει το ερώτημα κατά πόσο
εμπερικλείει την ύπαρξη κάποιου παράγοντα ενδογενούς πρόθεσης.
Στην υπόθεση Brutus ν. Cozens (supra) ο δικαστής Dilhorne αναφέρθηκε στην έννοια της
εξύβρισης με τρόπο που περιλάμβανε μια ενδογενή πρόθεση. Όπως όμως παρατήρησε άλλο
δικαστήριο στην υπόθεση Parkin ν. Norman,
(1982) 2 All E.R. 583, (C.A.), η διατύπωση εκείνης
της άποψης δεν σχετιζόταν άμεσα με το επίδικο
θέμα, πράγμα που περιορίζει τη χρησιμότητά της.
Κατά το ελληνικό δίκαιο, όπως αναφέρεται στον
ποινικό κώδικα του Τούση και Γεωργίου, 2η Έκδοση στη σελ. 718, Κεφ. ΑΠ154/1956 Π. Χρ. στ
368,373/1957 Ποιν. Χρ. η 83, στην περίπτωση
παρόμοιας διάταξης στην Ελλάδα προκύπτει δόλια προαίρεση, η οποία αναλύεται «εις την βούλησιν της προσβολής της τιμής του άλλου και εν
τη γνώσει του υβριστικού χαρακτήρος των λόγων
ή έργων», ενώ σύμφωνα με την ΑΠ 329/1957 Π.
Χρ. στ 27, «στοιχείο της εξυβρίσεως είναι ο δόλος
του πράττοντος περιλαμβάνων των γνώσιν ότι η
εκδήλωσις είναι πρόσφορος ίνα παραγάγει εξωτερικά την εντύπωσιν καταφρονήσεως ορισμένου προσώπου άμα δε και την βούλησιν όπως η
τοιαύτη εκδήλωσις περιέλθη εις γνώσιν άλλων».
Στην Αγγλία, σύμφωνα με την απόφαση στην
υπόθεση Parkin ν. Norman (supra), η εξύβριση
στοιχειοθετείται εξ αντικειμένου εφόσον εκτοξεύεται ύβρις εναντίον προσώπου το οποίο θα
μπορούσε να την εκλάβει ως τέτοια, ανεξάρτητα
του αν αυτός που την εκτοξεύει δεν συνειδητοποιεί τη δυνατότητα εξύβρισης εκείνου του συγκεκριμένου προσώπου ή οποιουδήποτε άλλου
προσώπου και ανεξάρτητα αν οποιοσδήποτε στη
γνώση του οποίου έχει περιέλθει δεν την εξέλαβε
ως ύβρη. Κατά τη γνώμη μου, και στο κυπριακό
ποινικό δίκαιο, οι ευρύτερες έννοιες του οποίου
είναι συγγενικές με τις αντίστοιχες αγγλικές, το
θέμα προσεγγίζεται με αυτόν τον τρόπο. Στο αδίκημα προσβολής μνήμης τεθνεώτος, με εξαίρεση
την περίπτωση στην οποία απαιτείται το στοιχείο
της κακοβουλίας, δεν προβλέπεται από τη σχετική διάταξη ειδική πρόθεση, αλλά είναι αρκετό ως
πρόθεση μόνο το ότι προβαίνει ένας στη δημοσί-

Χίτες στην Αθήνα πανηγυρίζουν για την επιστροφή του Βασιλιά μετά την απελευθέρωση.

ευση του επίδικου κειμένου.
Εδώ είναι κατάλληλο στάδιο να προσθέσω ότι
και η έννοια των όρων «κακόβουλος» και «βάναυσος» αποτελούν στο κυπριακό δίκαιο, σύμφωνα με παρόμοιες αρχές, θέματα πραγματικά
και αυτό δεν ανατρέπεται από το ότι τυγχάνουν
διαφορετικής κατάταξης σε συστήματα άλλων
χωρών από τις οποίες προέρχεται η πρόνοια του
άρθρου 202Α. Πρέπει όμως να προσθέσω ότι στο
εν λόγω άρθρο, στον όρο «κακόβουλος» πρέπει
να αποδοθεί η συνήθης έννοια της λέξης και
όχι η τεχνική έννοια που αποδίδεται σε αυτό ως
στοιχείο στη διάπραξη αδικήματος που έχει την
πηγή του είτε στο αγγλικό κοινό δίκαιο είτε στην
αγγλική νομοθεσία.
Έχοντας αποκλείσει την ύπαρξη ενδογενούς
παράγοντα πρόθεσης ως μέρους της έννοιας της
εξύβρισης, πρέπει να εξετάσω τώρα κατά πόσο
είναι δυνατό να προσδιορισθεί περαιτέρω και με
τρόπο θετικό η έννοια της εξύβρισης. Παρ’ όλον
ότι δεν είναι ορθό να διατυπώνεται δικαστικός
ορισμός μιας απλής λέξης με έννοια καθιερωμένη στην κοινή αντίληψη, εν τούτοις είναι χρήσιμο
εδώ, για να οξυνθεί η αντίληψη και να ελεγχθεί
η σκέψη να εντοπισθεί ο πυρήνας ή το υπόβαθρο
της έννοιας, χωρίς βέβαια με αυτό να προσδιορίζονται γενικότερα τα γνωρίσματά της, η μορφή
ή η έκταση που θα μπορούσε κατά περίπτωση
να λάβει. Η ιδιάζουσα φύση της παρούσας υπό-

θεσης καθιστά το εγχείρημα αυτό καθοριστικής
σημασίας και έχει απασχολήσει το Δικαστήριο
ιδιαίτερα. Κατά την αντίληψή μου, η έννοια της
εξύβρισης εξυπακούει το στοιχείο της ιδιοτέλειας
στο ατομικό επίπεδο μεταξύ ενός προσώπου έναντι άλλου προσώπου ή περιορισμένης ομάδας ή
κατηγορίας προσώπων, αλλά όχι έναντι του κοινού γενικά. Τέτοια ιδιοτέλεια εκφράζεται όχι κατ’
ανάγκη ενσυνείδητα και διαπιστώνεται εξ αντικειμένου. Η απομόνωση αυτού του στοιχείου δεν
είναι εύκολη, γιατί ίσως να μοιάζει λιγότερο με
ένα εξωτερικό
γνώρισμα και περισσότερο με μια σύμφυτη
προϋπόθεση ή παράγοντα που ενσωματώνει κοινωνικές αξίες. Έτσι, η έννοια καλύπτει ενέργειες, το αξιόποινο των οποίων κρίνεται αναγκαίο
για εξυπηρέτηση κοινωνικών σκοπών, αλλά δεν
εκτείνεται σε τομείς όπου θα επενεργούσε ανασταλτικά στην πρόοδο της ανθρωπότητας. Ένας
τέτοιος τομέας είναι και η συγγραφή της Ιστορίας. Η προβολή θέσεων, η διατύπωση κρίσεων και
η κατάληξη σε χαρακτηρισμούς επί ιστορικών
θεμάτων δεν μπορεί να θεωρηθεί εξύβριση όσο
και αν θίγει ή προσβάλλει, εφόσον ανάγεται μέσα
στα όρια ενδιαφέροντος για την ιστορία.

Τι είναι Ιστορία
Η απάντηση στο ερώτημα τι είναι «Ιστορία»
δεν είναι απλή και δεν θα επεκταθώ περισσό-

τερο από ότι χρειάζεται για τους σκοπούς της
παρούσας υπόθεσης. Η έννοια της Ιστορίας
εκτείνεται σε ευρύ πεδίο αντιλήψεων, σχολών
και φιλοσοφικών τοποθετήσεων.
Κατά την κρίση μου, εδώ, το επίδικο δημοσίευμα αναφέρεται καθαρά στην Ιστορία όσο
αυστηρά και αν καθοριστούν τα όριά της. Η αναφορά στις πολιτικές, στρατιωτικές και κοινωνικές εξελίξεις της εν λόγω περιόδου, και η θέση
του Γεώργιου Γρίβα σε σχέση με αυτές, αποτελεί
θέμα Ιστορίας. Το δημοσίευμα δεν επεκτείνεται
πέρα από μια υπάρχουσα, βαθιά ριζωμένη διαμάχη, αναφορικά με την εξέλιξη των πραγμάτων της τότε εποχής στον ελλαδικό χώρο, που
καθρεφτίζει καταστάσεις οι οποίες έχουν σημαδέψει την πορεία του ελληνισμού.
Η θέση αυτή στην οποία έχω καταλήξει είναι
ανεξάρτητη από το ποια μπορεί να ήταν τα ιστορικά γεγονότα. Η διακρίβωση των γεγονότων σε
ποινική δίκη επιτυγχάνεται με την προσκόμιση
μαρτυρίας. Ως εξαίρεση έχει ήδη αναφερθεί η
περίπτωση γεγονότος τόσο γνωστού και αδιαμφισβήτητου, ώστε η ύπαρξή του να αποτελεί
αντικείμενο δικαστικής γνώσης. Η προσαγωγή
μαρτυρίας είναι θέμα που αφήνεται στις δυνατότητες και στην κρίση των διαδίκων. Παρόλον
ότι, κάτω από ορισμένες σπάνιες περιστάσεις, το
Δικαστήριο έχει δικαίωμα αυτεπάγγελτα να καλέσει μαρτυρία, περιοριστικοί κανόνες αποκλείουν την εισαγωγή μαρτυρίας που, αν και σχετική, δεν πληροί ορισμένα απόλυτα κριτήρια που
έχουν την προέλευσή τους στο αγγλοσαξονικό
σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Η προσπάθεια
για διαπίστωση των γεγονότων σε μια δικαστική
διαδικασία εντάσσεται σε στενά πλαίσια και δεν
επεκτείνεται σε πολύπλευρη και εξαντλητική
έρευνα με όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες για
ανακάλυψη της αλήθειας στο βαθμό που επιδέχονται οι περιστάσεις.
Το Δικαστήριο δεν είναι εφοδιασμένο με τους
μηχανισμούς που χρειάζονται για να μπορέσει
να εντοπίσει, σε μια υπόθεση όπως είναι η παρούσα, το σύνολο των στοιχείων που υπάρχουν
για τα πράγματα της σχετικής περιόδου, ή για
να εξετάσει σε ποια από αυτά θα έπρεπε να αποδοθεί σημασία. Αλλά ούτε και θα μπορούσε με
τα κριτήρια που εφαρμόζονται σε δικαστική διαδικασία να προβεί σε επιλογή και αξιολόγηση
στοιχείων για να καταλήξει σε κάποια δική του
θέση αναφορικά με το περιεχόμενο της Ιστορίας. Ο τρόπος επιλογής του υλικού καθώς και η
αξιολόγησή του διαφορετικά γίνεται για τη συγγραφή της Ιστορίας και διαφορετικά γίνεται για
τη διαπίστωση γεγονότων σε μια δικαστική διαδικασία. Διαφορετικές είναι οι προσεγγίσεις και
οι βάσεις της κρίσης. Τα Απομνημονεύματα του
Στρατηγού Μακρυγιάννη είναι καταξιωμένα ως
πολύτιμη ιστορική πηγή, όσο και αν μπορούσε
κανείς να υποστηρίξει ότι ήταν μονόπλευρα, ότι
περιλαμβάνουν ευρήματα που αναφέρονται σε
ανεξακρίβωτα πραγματικά θέματα, καθώς και
χαρακτηρισμούς που θίγουν και προσβάλλουν.
Όμως τέτοια αντίκριση των πραγμάτων θα
ήταν εντελώς αδιανόητη σε μια δικαστική διαδικασία. Θα ήταν, επομένως, άτοπο για το Δικαστήριο να αποφανθεί ως προς το περιεχόμενο
της Ιστορίας.
Για τους λόγους που προσπάθησα να εξηγήσω, το επίδικο δημοσίευμα δεν αποτελεί εξύβριση.
Με το αποτέλεσμα αυτό δεν χρειάζεται να
επεκταθώ σε εξέταση των διαφόρων εισηγήσεων του κ. Κληρίδη αναφορικά με θέματα άλλων
υπερασπίσεων σε κατηγορία δυνάμει του άρθρου 202Α.
Η κατηγορία δεν έχει αποδειχθεί. Ο κατηγορούμενος αθωώνεται και απαλλάσσεται.
Γ. Νικολάου,
Ε.Δ.,
/ΑΚ.
Πιστό αντίγραφο,
Πρωτοκολλητής.
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Νικόλα Κυριακίδη*

Φορολογικά
κίνητρα και
µειονεκτήµατα
Το φορολογικό συζητείται όλο και πιο έντονα
τους τελευταίους µήνες. Είτε επειδή ο Υπουργός
Οικονοµικών διαλαλεί πως ο εταιρικός φόρος
θα αυξηθεί σύντοµα στο 15%, είτε επειδή σε δύσκολες οικονοµικές συνθήκες θυµόµαστε όλα τα
στρεβλά που µας προβληµατίζουν.
Πρόσφατα η κυβέρνηση εξήγγειλε νέα φορολογικά κίνητρα για προσέλκυση εργαζοµένων
από το εξωτερικό και επαναπατρισµό Κυπρίων.
Πρόκειται για ιδιαίτερα ευνοϊκά κίνητρα, τα οποία
µειώνουν στο µισό περίπου το φόρο εισοδήµατος
για όσα από αυτά τα άτοµα αµείβονται µε πέραν
των 55.000 ευρώ ετησίως. Προφανώς το µέτρο
αυτό φέρνει σε δυσµενή θέση τους Κύπριους εργαζόµενους, αφού ο καθαρός τους µισθός θα είναι
σηµαντικά χαµηλότερος από τον αντίστοιχο κάποιου ξένου που έρχεται να εργαστεί στην Κύπρο.
Ενδεικτικά, αν κάποιος λαµβάνει ακάθαρτο µισθό
100.000 ευρώ, θα «καθαρίζει» 70.000 ευρώ, ενώ
ένας ξένος θα «καθαρίζει» 85.229 ευρώ. Ας είναι
όµως. Αντιλαµβανόµαστε πως τα κίνητρα αυτά
παραχωρούνται για να γίνει πιο ελκυστικός προορισµός η Κύπρος για άτοµα που µπορούν να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες κι αυτό θα
συµβάλει στην προσπάθεια προσέλκυσης διεθνών
εταιρειών για να εγκατασταθούν στην Κύπρο. Άλλωστε, µπορούν να τα αξιοποιήσουν και κυπριακές εταιρείες για να προσλάβουν άτοµα από άλλες
χώρες. Μάλιστα, τους συµφέρει γιατί µπορούν να
προσφέρουν χαµηλότερο ακάθαρτο µισθό σε έναν
ξένο, άρα χαµηλότερο κόστος για την επιχείρηση,
ο οποίος θα λαµβάνει τελικά υψηλότερο µισθό
από έναν Κύπριο.
Ας δούµε όµως και τη µεγαλύτερη εικόνα.
Αυτήν της φορολογίας των εταιρειών, όπου και
πάλι οι κυπριακών συµφερόντων επιχειρήσεις
έχουν ανταγωνιστικό µειονέκτηµα σε σχέση µε
άλλες κυπριακές εταιρείες µη «ιθαγενών» συµφερόντων, αφού καλούνται να καταβάλουν 17% επί
των µερισµάτων ως Έκτακτη Εισφορά για την
Άµυνα. Ένα απλό παράδειγµα: Κυπριακή εταιρεία
µε ιθαγενείς µέτοχους µε κερδοφορία 100.000
ευρώ θα καταβάλει 12,5% εταιρικό φόρο και φόρο
άµυνας 14.875 ευρώ. Μία κυπριακή εταιρεία ξένων συµφερόντων/µετόχων µε πανοµοιότυπα
οικονοµικά αποτελέσµατα θα καταβάλει µηδέν
ευρώ φόρο άµυνας. Σε βάθος πενταετίας µιλάµε
για µία διαφορά της τάξης των 74.375 ευρώ. Όλοι
µπορούµε να αντιληφθούµε πόσο σηµαντικό είναι αυτό το ποσό για µία μικροµεσαία επιχείρηση
και το ότι οι δύο εταιρείες δεν ανταγωνίζονται επί
ίσοις όροις. Εσχάτως δε, επί των µερισµάτων προστέθηκε και ο φόρος 2,65% για το ΓεΣΥ. Με δεδοµένο, λοιπόν, ότι προσελκύουµε διαρκώς ξένες
εταιρείες στην Κύπρο -και καλά κάνουµε- πρέπει,
αγαπητοί υποψήφιοι Πρόεδροι της ∆ηµοκρατίας,
να εισηγηθείτε µέτρα τα οποία θα ενισχύουν την
ανταγωνιστικότητα και των εγχώριων επιχειρήσεων. Είναι καλά να επικαλείστε όλοι την πράσινη
µετάβαση, την ψηφιακή µετεξέλιξη και τις διάφορες ευρωπαϊκές συµφωνίες, αλλά σας έχουµε νέα!
Όλα αυτά συνεπάγονται κόστος και µεγάλες επενδύσεις. Πώς θα µπορέσει µία κυπριακή επιχείρηση να επενδύσει και να ανταγωνιστεί µίαν άλλη,
κυπριακή εταιρεία, αλλά ξένων συµφερόντων,
όταν η ίδια η Πολιτεία την θέτει εκ των προτέρων
σε µειονεκτική θέση; ∆εν µας φτάνει να ανταγωνιζόµαστε εταιρείες από άλλες χώρες, τώρα είµαστε λιγότερο ανταγωνιστικοί και από τις εταιρείες
που προσελκύουµε στη χώρα µας.
* CEO της WiRE

Διαφάνεια, συμμετοχή, αποτελεσματικότητα
Τα τελευταία χρόνια η εµπιστοσύνη των
πολιτών στους θεσµούς της χώρας έχει καταρρακωθεί και γενικότερα διέπεται από µεγάλο
βαθµό δυσπιστίας. Οι αποφάσεις πίσω από
κλειστές πόρτες, οι συχνές αναφορές σε αλισβερίσι µεταξύ των πολιτικών κοµµάτων και
τα φαινόµενα διαφθοράς που βλέπουν συχνάπυκνά το φως της δηµοσιότητας έχουν δηµιουργήσει ένα δικαιολογηµένο αίσθηµα έλλειψης εµπιστοσύνης, το οποίο αποτυπώνεται και
σε κατά καιρούς δηµοσκοπήσεις που βλέπουν
το φως της δηµοσιότητας. ∆εν είναι τυχαίο
που υπό αυτές τις συνθήκες το ενδιαφέρον
των πολιτών για τα κοινά µειώνεται διαρκώς.
Η λύση δεν µπορεί να είναι άλλη από την αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η κυπριακή Βουλή έχει µία πρώτης τάξεως ευκαιρία να αναδείξει τις δράσεις που υλοποιεί καθηµερινά,
ικανοποιώντας παράλληλα και µία σηµαντική
απαίτηση των πολιτών. Η ευκαιρία αυτή προκύπτει από το ισχυρό αίτηµα των πολιτών οι
συνεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών
να µεταδίδονται σε ζωντανή µετάδοση. Όπως
προκύπτει από έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία IMR/Πανεπιστήµιο Λευκωσίας για λογαριασµό της Zenox Public Affairs, µε δείγµα
1.000 άτοµα, το 86% των ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ των ζωντανών µεταδόσεων των συνεδριών, όπως άλλωστε γίνεται και σε αρκετές
άλλες χώρες εδώ και καιρό. Το συγκεκριµένο
αίτηµα γίνεται ακόµα πιο ισχυρό στις νεότερες
ηλικιακές οµάδες, όπου το ποσοστό αγγίζει το
93%. Έχοντας υπόψη την απουσία των νέων

από τις εκλογικές αναµετρήσεις των τελευταίων χρόνων και την αυξανόµενη µη συµµετοχή
τους στα κοινά, γίνεται αντιληπτό πως τέτοιου
είδους στοχευµένες ενέργειες µόνο θετικό
αποτέλεσµα µπορεί να έχουν.
Οι συµµετέχοντες στην έρευνα θεωρούν
πως µε αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων,
οι νοµοθετικές ρυθµίσεις θα υλοποιούνται µε
ταχύτερο ρυθµό και η ενηµέρωση θα είναι πιο
έγκαιρη. Εµείς θα προσθέταµε και πιο έγκυρη,
αφού τα τελευταία χρόνια, λόγω των οικονοµικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα
ΜΜΕ, έχει περιοριστεί η κάλυψη των συνεδριών των Επιτροπών και συνήθως αυτό που
µεταδίδεται είναι οι δηλώσεις που γίνονται µε
το πέρας της συνεδρίασης.
Αν το δούµε και από την πλευρά της Βουλής όµως, και πάλι µπορεί να υπάρξουν θετικές συνέργειες από µία τέτοια εξέλιξη. Μπορεί
για παράδειγµα να αυξηθεί η παρουσία και
η συµµετοχή των βουλευτών στις συνεδρίες
των Επιτροπών. Όλοι γνωρίζουµε πως σε αρκετές περιπτώσεις η απαρτία στις Επιτροπές
είναι οριακή, επειδή πολλές φορές οι βουλευτές έχουν αρκετές ταυτόχρονες υποχρεώσεις.
Επίσης, οι πολίτες αισιοδοξούν πως µε αυτόν
τον τρόπο οι πολιτικοί θα αναλαµβάνουν την
ευθύνη των λεγόµενων και των πράξεών τους,
αφού θα νιώθουν ότι τα όσα θα λένε θα µπορεί
να τα ακούσει ο οποιοσδήποτε.
Φρονούµε επίσης πως η ζωντανή µετάδοση των συζητήσεων στις κοινοβουλευτικές
επιτροπές θα ενισχύσει τη διαφάνεια και την

ουσιαστική συµµετοχή στα πολιτικά τεκταινόµενα. Στα πλαίσια της έρευνας, µόλις ένα
ποσοστό 6% των πολιτών απάντησε πως εµπιστεύεται απόλυτα τη νοµοθετική εξουσία. Το
39% απάντησε πως «µάλλον την εµπιστεύεται», ενώ το 31% απάντησε πως «µάλλον δεν
την εµπιστεύεται» και το 24% πως «δεν την
εµπιστεύεται καθόλου».
Τέλος, κι αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς,
τα τελευταία χρόνια γίναµε µάρτυρες αρκετών
άσχηµων και σε κάποιες περιπτώσεις αισχρών
συµπεριφορών σε συνεδρίες της Βουλής. Από
µη κόσµια συµπεριφορά µέχρι ύβρεις και σεξιστικά υπονοούµενα. Φαινόµενα που δεν
παρατηρούµε στις συνεδρίες της Ολοµέλειας.
Μήπως αν οι συνεδρίες των επιτροπών µεταδίδονταν ζωντανά, θα ήταν ένα αποτρεπτικό
εργαλείο για τέτοιου είδους συµπεριφορές, όσο
απογοητευτικό κι αν αυτό ακούγεται;
Αντιλαµβανόµαστε ότι η ζωντανή µετάδοση των Επιτροπών συνεπάγεται κάποιο επιπρόσθετο κόστος, αλλά είµαστε σίγουροι πως
µπορούν να εξευρεθούν τα σχετικά κονδύλια
µε δεδοµένο ότι ο προϋπολογισµός της Βουλής των Αντιπροσώπων για το 2022 προβλέπει δαπάνες ύψους €31,5 εκατ., ενώ για τα έτη
2023 και 2024 τα ανώτατα όρια ανέρχονται
στα €32 εκατ. και €32,6 εκατ. αντίστοιχα.
Σε πολλές ανεπτυγµένες χώρες οι συνεδρίες των Επιτροπών µεταδίδονται ζωντανά εδώ
και χρόνια. Ας µη µείνουµε ουραγοί για ακόµα
µία φορά από τη στιγµή που το συγκεκριµένο
ζήτηµα αποτελεί µάλιστα λαϊκή απαίτηση.
* Συνιδρυτής της Zenox Public Affairs

Του
Κωνσταντίνου Κωνσταντή*

Πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις εύφλεκτων υλικών
Τελευταία και σε χρονικό διάστηµα µικρότερο του ενός έτους (8 µήνες), έχουµε γίνει
µάρτυρες πολλών επικίνδυνων συµβάντων
που σχετίζονται µε την αποθήκευση και τη
διαχείριση αποβλήτων. [...] Το ότι δεν είναι η
πρώτη φορά που παρατηρούνται τέτοια περιστατικά σε µικρό χρονικό διάστηµα, θα πρέπει
κατ’ ελάχιστον να προβληµατίσει την Πολιτεία
και τους επιστηµονικούς και επαγγελµατικούς
φορείς του τόπου. Το ΕΤΕΚ σίγουρα δεν στοχεύει στην εκ των υστέρων επίρριψη ευθυνών.
Επιθυµεί όµως διακαώς να δηµιουργηθούν οι
αναγκαίοι µηχανισµοί που µέσα από τη µελέτη και τη βάσανο της διερεύνησης για τις αιτίες αυτού του είδους των περιστατικών θα δώσουν τις καταλληλότερες λύσεις για αποφυγή
παρόµοιων περιστατικών.
Επισηµαίνεται ότι η επικινδυνότητα τέτοιων ατυχηµάτων µπορεί να σχετίζεται µε
πυρκαγιά, έκρηξη ή και διαρροή τοξικών ουσιών στην ατµόσφαιρα, που µπορεί να επηρεάσουν όχι µόνο το προσωπικό της εγκατάστασης, αλλά και τους κατοίκους της ευρύτερης
περιοχής, καθώς και το περιβάλλον. Οι άµεσες
συνέπειες µπορεί να αντιστοιχούν σε ανθρώπινες απώλειες, πρόκληση σοβαρών προβληµάτων υγείας στον πληθυσµό, καταστροφές καλλιεργειών, ρύπανση του υδροφόρου
ορίζοντα κ.ά. Ακόµη πιο σηµαντικές µπορεί να
είναι και οι µακροπρόθεσµες συνέπειες στην
υγεία του πληθυσµού.
Όσον αφορά τα αίτια, το πρώτο που θα

πρέπει να προβληµατίσει και να διερευνηθεί
είναι η ύπαρξη αποτελεσµατικών µηχανισµών
παρακολούθησης της τήρησης των µέτρων
πρόληψης που εφαρµόζονται και εφόσον
η εγκατάσταση αδειοδοτείται αν υπάρχει
συµµόρφωση µε τους όρους που έχουν επιβληθεί. Πιστεύουµε ακράδαντα ότι η τακτική
παρακολούθηση και ο έλεγχος από τα αρµόδια
κυβερνητικά τµήµατα όλων των προληπτικών
µέτρων που εφαρµόζονται είναι καθοριστικός
παράγοντας για την αποφυγή πρόκλησης βιοµηχανικού ατυχήµατος µεγάλης έκτασης. Γι’
αυτόν το λόγο όλες οι Υπηρεσίες που εµπλέκονται σε τέτοιες κρίσιµες υποδοµές θα πρέπει
να είναι επαρκώς στελεχωµένες.
Ένα δεύτερο σηµείο [...] είναι οι περιπτώσεις
που τέτοιου είδους συµβάντα λαµβάνουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Παρόλο που πρωταρχικό µέληµά µας θα πρέπει να είναι η πρόληψη,
η ετοιµότητα, η αµεσότητα και ο συντονισµός
µεταξύ των αρµόδιων τµηµάτων για αποφυγή
τέτοιων συµβάντων ιδιαίτερης σηµασίας, είναι
και ο σωστός συντονισµός για περιορισµό της
πυρκαγιάς και µείωση των επιπτώσεών της.
Προς το σκοπό αυτό τα όποια σχέδια δράσης
των κρατικών υπηρεσιών για τη διαχείριση
τέτοιου είδους κρίσεων και καταστροφών θα
πρέπει να επικαιροποιούνται και να τίθενται
σε δηµόσια διαβούλευση, ώστε να προσαρµόζονται στα δεδοµένα της εποχής µας και στις
εµπειρίες άλλων χωρών. Αναγκαία θεωρούµε
επίσης την ενηµέρωση των πολιτών µε τη δι-

«Τα αναγραφόμενα από τους αρθρογράφους δεν εκφράζουν τις απόψεις της ΧΑΡΑΥΓΗΣ ή της Εκδοτικής Εταιρείας ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ ή του υπεύθυνου της στήλης.
Οι αρθρογράφοι/επιστολογράφοι φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη των όσων γράφουν, τα οποία είναι δυνατό να μην περιέχουν την αλήθεια, όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια».

εξαγωγή ειδικών ασκήσεων και διοργάνωση
ενηµερωτικών δράσεων, ώστε να γνωρίζουν
εκ των προτέρων τι πρέπει να πράττουν στο
στάδιο της διαχείρισης τέτοιου είδους κρίσεων.
Περαιτέρω, κρίνουµε ότι µια πολύ καλή
πρακτική θα ήταν η δηµιουργία ή επέκταση
ενός τοπικού Μηχανισµού Παρακολούθησης.
Κάτι αντίστοιχο έχει ήδη συσταθεί στο Ενεργειακό Κέντρο στο Βασιλικό για την παρακολούθηση της εφαρµογής των µέτρων προστασίας και την αποφυγή πρόκλησης οιωνδήποτε
δυσάρεστων συµβάντων που µπορεί να οδηγήσουν σε επηρεασµό της ασφάλειας και της
υγείας του προσωπικού, των περιοίκων αλλά
και του περιβάλλοντος χώρου. Ένας τέτοιος
θεσµός όχι µόνο θα δηµιουργούσε συνθήκες
αυξηµένης προστασίας, αλλά και θα έστελνε στις γειτονικές κοινότητες µηνύµατα που
όχι µόνο θα καθησύχαζαν τις ανησυχίες που
υπάρχουν, αλλά και την ελπίδα ότι τέτοιες
αναπτύξεις µπορούν να συµβάλουν θετικά
στην ευηµερία της περιοχής.
Το ΕΤΕΚ σε κάθε περίπτωση είχε παρέµβει
µε ανακοινώσεις του, τονίζοντας, µεταξύ άλλων, ότι η υγεία των πολιτών και η προστασία
του περιβάλλοντος δεν µπορούν να εξαρτώνται από δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Επαναλαµβάνω, όπως και τότε, ότι το
Επιµελητήριο θα σταθεί αρωγός της Πολιτείας
στην υλοποίηση των πιο πάνω ή οποιωνδήποτε άλλων µέτρων κριθούν αναγκαία.
* Αρχιτέκτονας, πρόεδρος ΕΤΕΚ

Παρακαλούμε τους επιστολογράφους και αρθρογράφους να περιορίζουν
τα κείμενά τους, για τις μεν επιστολές μέχρι 400 λέξεις, για τα δε άρθρα μέχρι 600 λέξεις.
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O βελονισμός βοηθά στην αντιμετώπιση των πονοκεφάλων
Ο βελονισμός μπορεί να ανακουφίσει τους
ανθρώπους με έντονους χρόνιους πονοκεφάλους, όπως δείχνει μία νέα μικρή κινεζική μελέτη. Οι πονοκέφαλοι με ένταση συχνά
δημιουργούν ένα αίσθημα πίεσης ή σφιξίματος και στις δύο πλευρές του κεφαλιού. Οι εν
λόγω πονοκέφαλοι δεν επιδεινώνονται με τη
σωματική δραστηριότητα και δεν δημιουργούν αίσθημα ναυτίας. Θεωρούνται χρόνιοι
όταν συμβαίνουν τουλάχιστον 15 ημέρες τον
μήνα. Όχι σπάνια, οι πάσχοντες καταφεύγουν
σε εναλλακτικές μεθόδους ιατρικής και η νέα
μελέτη δείχνει ότι τουλάχιστον ο βελονισμός
μπορεί να έχει θετικό αποτέλεσμα, μειώνοντας

Σύμφωνα με τη μελέτη,
ο αριθμός των ημερών με
πονοκέφαλο μειώθηκε από
20 σε επτά ημέρες μηνιαίως
τον μέσο αριθμό των ημερών του μήνα με πονοκέφαλο.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Γινγκ
Λι του Πανεπιστημίου Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής στην Τσενγκντού, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στην επιθεώρηση
«Neurology» της Αμερικανικής Ακαδημίας
Νευρολογίας, μελέτησαν 218 ανθρώπους δι-

αγνωσμένους με χρόνιους πονοκεφάλους, συνοδευόμενους με αίσθημα έντασης κατά μέσο
όρο επί 11 έτη και για 22 ημέρες τον μήνα.
Σύμφωνα με τη μελέτη, ο αριθμός των
ημερών με πονοκέφαλο μειώθηκε από 20 σε
επτά ημέρες μηνιαίως μετά τον πραγματικό
βαθύ βελονισμό και από 23 σε 12 ημέρες το
μήνα μετά τον επιφανειακό βελονισμό. «Μολονότι η μελέτη έδειξε ότι ο βελονισμός μπορεί να μειώσει τους πονοκεφάλους, χρειάζεται
περισσότερη έρευνα για να προσδιοριστεί η
μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα του βελονισμού και πώς αυτός συγκρίνεται με άλλες
θεραπευτικές επιλογές», δήλωσε ο Λι.

Η διατροφή που προστατεύει
από τον καρκίνο του μαστού
Τα πρώτα αποτελέσματα μιας μελέτης που διήρκεσε 21 χρόνια
Η διατροφή έχει αποδειχθεί πως συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της καλής
υγείας. Είναι ενδεικτικό πως οι γυναίκες που
προσέχουν τι βάζουν στο πιάτο τους μετά την
κλιμακτήριο αντιμετωπίζουν μειωμένο κίνδυνο να διαγνωστούν με καρκίνο του μαστού.
Αρκεί, όπως δείχνει νέα έρευνα, στην
οποία συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες γυναίκες, να επιλέγουν τις σωστές τροφές. Ποιες
είναι αυτές; Τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης,
καθώς σε αυτά απέδωσαν οι επιστήμονες τη
μείωση του κινδύνου –που σημειωτέον υπολογίστηκε κατά 14% κατά μέσο όρο.
Παρ’ όλα αυτά, η ερευνητική ομάδα έκανε
ένα βήμα παραπέρα δημιουργώντας μία λίστα
με εκείνα τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης τα
οποία είναι πιο ωφέλιμα. Πιο συγκεκριμένα,
την προστασία αυτή αποκόμιζαν μόνο όσες
είχαν υψηλά στις καθημερινές προτιμήσεις
τους τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα φρούτα, τα λαχανικά, τους ξηρούς καρπούς, τα
όσπρια και τα φυτικά έλαια. Επίσης, στην ίδια
λίστα συμπεριλαμβάνονται το τσάι και ο καφές –χωρίς όμως ζάχαρη.
Η μελέτη ξεκίνησε το 1993. Τότε οι γυναίκες που εντάχθηκαν σε αυτή συμπλήρωσαν
ένα αναλυτικό ερωτηματολόγιο διατροφής,
διαδικασία που επανέλαβαν και το 2005.
Έπειτα και με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες αναλόγως με την κατανάλωση ζωικών προϊόντων και σε υποκατηγορίες αναλόγως με την
κατανάλωση φυτικών. Η ταξινόμηση έγινε με
βάση 18 διαφορετικές κατηγορίες τροφίμων.
Η μέση ηλικία των γυναικών κατά την
έναρξη της μελέτης ήταν τα 21 χρόνια, με
τους ερευνητές να τις παρακολουθούν επί 21
χρόνια. Στο μεσοδιάστημα, οι 3.968 από αυ-

τές εκδήλωσαν καρκίνο του μαστού.
Είναι σημαντικό πάντως να υπογραμμιστεί πως τα συμπεράσματα της νέας αυτής
μελέτης παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Διατροφής
(Nutrition 2022). Συνεπώς, τα ευρήματα
θεωρούνται προκαταρκτικά μέχρι να δημοσιευθούν σε επιστημονική επιθεώρηση έπειτα
από αξιολόγηση από ομάδα ανεξάρτητων ειδικών.
Σε κάθε περίπτωση, τα ευρήματα της μελέτης οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι
εσφαλμένη η αντίληψη πως ένα διαιτολόγιο που δεν περιέχει πολλά κρέατα –πόσω
μάλλον επεξεργασμένα– είναι υγιεινό, όπως
υπογράμμισε στο ίδιο συνέδριο η επικεφαλής ερευνήτρια Dr. Sanam Shah, υποψήφια
διδάκτωρ Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο
Paris-Saclay στη Γαλλία.

«Δεν είναι εξίσου υγιεινά όλα τα διαιτολόγια που βασίζονται σε φυτικής προέλευσης
τρόφιμα», δήλωσε. «Πολλοί νομίζουν ότι αν
κόψουν το κρέας και τα προϊόντα του τρέφονται υγιεινά, αλλά αυτό δεν ισχύει. Έχει σημασία τι είδους φυτικά τρόφιμα καταναλώνει
κάποιος».
Όπως πάντως διευκρίνισε, καμία από τις
γυναίκες που συμμετείχαν στη μελέτη δεν
είχε αποκλείσει εντελώς το κρέας από τη διατροφή της. Επιπλέον, καμία δεν ήταν χορτοφάγος, συνεπώς έτρωγαν και γαλακτοκομικά
προϊόντα, ψάρια και αβγά.
Το ερώτημα εντούτοις που γεννάται είναι
πώς η πλούσια σε υγιεινά φυτικά τρόφιμα
διατροφή μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης
καρκίνου του μαστού. Η απάντηση όμως παραμένει άγνωστη, καθώς δεν έχει ακόμη αποκωδικοποιηθεί ο ακριβής μηχανισμός.

Καρδιοπάθεια: Η έλλειψη ύπνου αναγνωρίζεται ως παράγοντας κινδύνου
Βασιζόμενη σε μελέτες της τελευταίας δεκαετίας, η Αμερικανική Ένωση Καρδιολογίας
αναγνώρισε τη διάρκεια του ύπνου ως νέο
παράγοντα κινδύνου για τα καρδιαγγειακά
νοσήματα. Η διάρκεια του ύπνου περιλαμβάνεται πλέον σε ερωτηματολόγιο οκτώ σημείων για την εκτίμηση του κινδύνου.
Η νέα λίστα δημοσιεύτηκε την Τετάρτη στο
Circulation, επιθεώρηση της Αμερικανικής
Ένωσης Καρδιολογίας, και αντικαθιστά το
ερωτηματολόγιο επτά σημείων που χρησιμοποιείτο από το 2010.
Πέρα από τη διάρκεια ύπνου, το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει και τις αρχικές κατηγορίες: διατροφή, φυσική δραστηριότητα,
έκθεση στη νοκοτίνη, δείκτης μάζας σώμα-

Οι άνθρωποι που δεν
κοιμούνται αρκετά
αντιμετωπίζουν αυξημένο
κίνδυνο για παθήσεις
τος, λιπίδια του αίματος, επίπεδα γλυκόζης
και αρτηριακή πίεση.
«Οι άνθρωποι που δεν κοιμούνται αρκετά
αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για παθήσεις όπως η παχυσαρκία, η υπέρταση και ο
διαβήτης», δήλωσε ο δρ Εντουάρντο Σάντσεζ,
αρμόδιος της Ένωσης για θέματα πρόληψης.
Τα νοσήματα αυτά είναι γνωστό ότι αυξάνουν
τον κίνδυνο προβλημάτων στην καρδιά και
τα αγγεία.

Όσον αφορά τους άλλους παράγοντες κινδύνου, οι ενημερωμένες οδηγίες έχουν σε
ορισμένες περιπτώσεις τροποποιηθεί.
•Τα λιπίδια του αίματος πρέπει να μετρώνται ως τα επίπεδα της μη HDL χοληστερόλης αντί ως επίπεδα ολικής χοληστερόλης. Η
HDL είναι η λεγόμενη «καλή» χοληστερόλη
που μειώνει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας και
εγκεφαλικού επεισπδίου.
•Η έκθεση στη νικοτίνη περιλαμβάνει πλέον το παθητικό κάπνισμα και το άτμισμα.
•Η μέτρηση του σακχάρου του αίματος
επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει μέτρηση
της αιμοσφαιρίνης A1c (γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαρίνη), εξέταση που δίνει εικόνα για τα
επίπεδα σακχάρου το προηγούμενο τρίμηνο.

Της
Κριστίν Κιλικίτα

Μέθοδοι
αποτρίχωσης
Η αποτρίχωση αποτελεί αναμφίβολα μια
από τις πιο βαρετές διαδικασίες στην περιποίηση κάθε γυναίκας. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι η αποτρίχωση είναι πιο συχνή και
επείγουσα. Πιο κάτω θα δείτε διάφορους
τρόπους αποτρίχωσης που προσφέρουν
μεγαλύτερη διάρκεια στο αποτέλεσμα, ενώ
άλλοι, όπως το ξύρισμα και η κρέμα, είναι
ιδανικοί ως μια πιο γρήγορη λύση.
Ξύρισμα: Η πιο απλή, ανώδυνη και γρήγορη μέθοδος για να απαλλαγείτε προσωρινά από τις τρίχες στα πόδια, το μπικίνι και
τις μασχάλες είναι το ξυράφι. Μπορεί να
γίνει άνετα και εύκολα στο σπίτι, αλλά η διάρκειά του είναι πολύ μικρή σε σχέση με τις
υπόλοιπες μεθόδους και οι τρίχες ενδέχεται
να βγουν πιο άγριες και πιο σκληρές μετά
από 2-3 ημέρες. Στην ουσία το ξυράφι κόβει
τις τρίχες από την επιφάνεια του δέρματος.
Μπορεί να είναι εύκολο, γρήγορο και οικονομικό, ωστόσο μπορεί μετά το ξύρισμα να
εμφανιστούν κόκκινα σπυράκια με γυρισμένες τρίχες και έντονη φαγούρα.
Αποτρίχωση με κερί: Το κερί είναι μια
μέθοδος που έχει μεγαλύτερη διάρκεια και
την τάση να μειώνει την πυκνότητα της
τριχοφυΐας. Αφαιρεί τις τρίχες από τη ρίζα
αφήνοντας την επιδερμίδα απαλή, αλλά πονάει λίγο. Υπάρχουν βέβαια μυστικά που θα
σας βοηθήσουν να περιορίσετε τον πόνο της
αποτρίχωσης. Το κερί χρησιμοποιείται τόσο
στο μπικίνι, τα χέρια και τα πόδια, αλλά και
στο πρόσωπο.
Σπιτική χαλάουα με μέλι: Η αποτρίχωση με μέλι είναι μια φυσική μέθοδος που έχει
παρόμοια τεχνική με το κερί και ίδια αποτελέσματα. Οι τρίχες τραβιούνται και βγαίνουν
από τη ρίζα, ενώ σταδιακά αποδυναμώνονται και μειώνεται η τριχοφυΐα, αφήνοντας
το δέρμα βελούδινο. Λόγω της φυσικής της
προέλευσης έχει σπάνιες αλλεργικές αντιδράσεις. Μπορείτε να βρείτε έτοιμη χαλάουα
στα καταστήματα καλλυντικών αλλά και στα
σούπερ μάρκετ. Αν όμως θέλετε, μπορείτε να
φτιάξετε τη δική σας χρησιμοποιώντας υλικά από την κουζίνα σας.
Αποτριχωτική κρέμα: Η κρέμα αποτρίχωσης είναι επίσης μια πολύ εύκολη και
ανώδυνη επιλογή για την αφαίρεση της
ανεπιθύμητης τριχοφυΐας από το σώμα, το
μπικίνι αλλά και το πρόσωπο. Ωστόσο δεν
ενδείκνυται για ευαίσθητες επιδερμίδες,
αλλά ούτε για γενική αποτρίχωση στο μπικίνι. Λειτουργεί καίγοντας ουσιαστικά την
τρίχα με τα χημικά συστατικά που περιέχει.
Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι επιφανειακό και
παρόμοιο με το ξυράφι, με τη διαφορά ότι
μπορεί να αργήσει 1-2 ημέρες παραπάνω για
να εμφανιστούν οι τρίχες. Χρειάζεται προσοχή, καθώς μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις
να προκαλέσει και δερματικά εγκαύματα.
Αποτριχωτική μηχανή: Άλλη μια μέθοδος αποτρίχωσης που έχει μεγάλη διάρκεια
(περίπου 3 εβδομάδες) και εξασθενεί με τον
καιρό την τρίχα αφαιρώντας την από τη ρίζα
είναι η μηχανή.
Είναι ελαφρώς επώδυνη, αλλά όσο περισσότερο την χρησιμοποιείτε, η ένταση του
πόνου μειώνεται λόγω της συνήθειας αλλά
και της αποδυνάμωσης των ριζών. Μπορεί
να χρησιμοποιηθεί στα πόδια, χέρια, μπικίνι και πρόσωπο αφήνοντας την επιδερμίδα
απαλή και καθαρή, χωρίς μαύρους πόρους ή
άλλες ατέλειες.
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Πεντανόστιµη τάρτα µε µπέικον και πράσο

Υλικά:
•1 συσκευασία φύλλο ζύµης για τάρτα
•80 γρ. µπέικον, κοµµένο σε κύβους
•2 πράσα ψιλοκοµµένα
•3 αβγά
•200ml γάλα
•100 γρ. τυρί ρεγκάτο, τριµµένο

Εκτέλεση:
Προθερµάνετε το φούρνο στους 200
βαθµούς Κελσίου και αφήστε τη ζύµη να ξεπαγώσει.
Σε ένα τηγάνι σοτάρετε το µπέικον µε λίγο
ελαιόλαδο µέχρι να γίνει τραγανό, αφαιρέστε
το και βάλτε τα πράσα να σοταριστούν µέχρι

να µαραθούν (γύρω στα 8 λεπτά). Βγάλτε τα
και αφήστε τα να κρυώσουν µαζί µε το µπέικον.
Χτυπήστε τα αβγά µαζί µε το γάλα, αλατοπιπερώστε και προσθέστε το τριµµένο τυρί.
Ανακατέψτε καλά. Απλώστε τη ζύµη σε µια
λαδωµένη φόρµα για τάρτες, τρυπήστε την
παντού µε ένα πιρούνι και ψήστε την για 15
µε 20 λεπτά.
Βγάλτε την από το φούρνο και ρίξτε µέσα
τα πράσα µε το µπέικον. Περιχύστε µε το
µείγµα και βάλτε την τάρτα στο φούρνο για
άλλα 20 µε 25 λεπτά, µέχρι η γέµιση να φουσκώσει και η ζύµη να πάρει χρώµα. Αφήστε
την λίγο να σταθεί και σερβίρετε.

σταυρόλεξο

ΚΑΘΕΤΑ
1 Φτιάχνουν, δημιουργούν κάτι (το
όγδοο γράμμα είναι Υ). 2 Χρονικός
σύνδεσμος - Ένα... ναυτικό (αρχικά) - Ταφικός πάπυρος των αρχαίων Αιγυπτίων. 3 Αλέξανδρος...:
συλλέκτης έργων τέχνης από
την Αλεξάνδρεια (1908-1987) Φωνή βατράχου. 4 Τμήμα λιμανιού

ζώδια
ΚΡΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

Η Σελήνη στο Σκορπιό µπορεί να επηρεάσει τόσο τη συναισθηµατική όσο και την καταναλωτική σου συµπεριφορά, πολλαπλασιάζοντας τις αχρείαστες ή βιαστικές επιλογές
σου.

Μια δυσάρεστη είδηση µπορεί να σε «σοκάρει», ουσιαστικά όµως σε βοηθά να «προσγειωθείς» στην πραγµατικότητα και να επικεντρωθείς σε αυτά που έχουν αληθινή αξία
για σένα.

ΤΑΥΡΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Η Σελήνη στο Σκορπιό επηρεάζει άµεσα
τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου κι ίσως
προς στιγµή να βρεθείς «στον αέρα», σίγουρα όµως θα πρέπει να περιµένεις µέχρι να
κατακαθίσει ο «κουρνιαχτός».

Οι διαθέσεις σου αλλάζουν γρήγορα κι
αυτή η συναισθηµατική αστάθεια µπορεί να
προβληµατίσει το ταίρι σου, αφού κάποια
πράγµατα δεν κρύβονται.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Πρόσεξε µήπως εµπλακείς σε µια υπόθεση που σε ξεπερνά. Από την άλλη πλευρά,
θα σου δοθεί η δυνατότητα να ξεκαθαρίσεις
ένα οικονοµικό σου θέµα.

Η Σελήνη στο Σκορπιό σε καλεί να µην
αµελήσεις θέµατα που αφορούν την υγεία ή
τη διατροφή σου κι αν δεις ότι οι δυνάµεις
σου σε εγκαταλείπουν, µην επιµείνεις να παριστάνεις τον... ήρωα!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Σήµερα ξυπνούν µνήµες που µπορεί να
σε κάνουν να µελαγχολήσεις, αλλά το ζητούµενο είναι να αφήσεις πίσω σου τα παλιά, χαράσσοντας µια νέα πορεία.

Κάθε διερευνητική προσπάθειά σου είναι
χρήσιµη, καλό είναι όµως να µην αναλωθείς
σε υποθέσεις της καθηµερινότητας.

ΛΕΩΝ

Τα σχέδια και οι φιλοδοξίες σου µπορεί µεν
να είναι «στην κόντρα», αλλά σίγουρα µε τις
αντιρρήσεις τους θα συµβάλουν στο να διορθώσεις κάποια από τα λάθη σου.

Η Σελήνη στο Σκορπιό µπορεί να συµβάλει σε µια οικογενειακή αναστάτωση ή την
αναδιάταξη του χώρου σου µε σκοπό να εξυπηρετηθούν κάποιες επείγουσες ανάγκες.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Το τρίγωνο του Ερµή µε τον Πλούτωνα
σε ωθεί να «ξεσκαρτάρεις» υλικό, κρατώντας
µόνο αυτά που σου χρειάζονται πραγµατικά.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ
Οι... πιέσεις που δέχεσαι αυξάνονται, ίσως
µάλιστα να είναι στο «κόλπο» κι ένας φίλος
που δρα εν αγνοία σου για να σε φέρει πιο κοντά µε ένα πρόσωπο που «καίγεται» για σένα.

sudoku
ΛΥΣΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1 Συνεργασία ανεξάρτητων κρατών σε θέματα αμοιβαίων συμφερόντων (το έκτο γράμμα είναι Π).
2 Παρεμπόδιση με συμβουλή - «Το
Άξιον ...»: ποιητική συλλογή του
Οδυσσέα Ελύτη. 3 Θέρετρο της
Αργολίδας - Διάφανα, διαυγή. 4
Ασυγύριστοι, ανάστατοι. 5 Με το
«σεις» δηλώνει υπερβολική λεκτική ευγένεια - Παρέα στο αλφάβητο
- Οι μυθικές αδελφές του έγιναν
αστέρια - Δύο ουρανικά σύμφωνα. 6 Σιωπηλή... εικόνα - Δηλώνει
περιέργεια - Μάσκα... χωρίς άκρες
- Ιστορική πόλη της Γαλλίας. 7 Και
άλλα... σύντομα - Όρος του ποδοσφαίρου. 8 Αυτή οφείλει να δώσει
εξηγήσεις - Σύντομο διαφημιστικό
φιλμ (ξεν.). 9 Πρόθεση... αναβολής - Κλίση, ροπή - Επιφώνημα
που δηλώνει αγανάκτηση. 10 ...
Λόρελ: αξέχαστος κωμικός - «Το
Κόκκινο ...»: τηλεοπτική σειρά που
προβλήθηκε από το OPEN TV. 11
Ανάθημα - Οπωσδήποτε άνοστες
αυτές οι τροφές. 12 Αυτή ευθύνεται για αξιόμεμπτη πράξη - Αρχαία
χώρα στο βασίλειο του Αγαμέμνονα - Αόριστο άρθρο. 13 Είδος παλιού όπλου που γέμιζε από μπροστά - Πρότυπο, βάσει του οποίου
κατασκευάζεται μια σειρά ενδυμάτων (το πρώτο γράμμα είναι Φ).

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

για φορτοεκφόρτωση εμπορεύματος πλοίων (ξεν.) - Μιχαήλ ...: αξέχαστος Λετονός σκακιστής (19361992) - Δήθεν (επίρρ.). 5 Άγγλων
διάζευξη - Πρόθεμα χημικών όρων
- Οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (αρχικά) - Αρχαία... υπόθεση.
6 Καθένα από τα δυο άκρα άξονα
γύρω από το οποίο περιστρέφεται
μια σφαίρα - Οι βελόνες του σταχυού. 7 Εταιρεία διοργάνωσης και
διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών
(αρχικά) - ... Βελουχιώτης: ηγετική μορφή της Εθνικής Αντίστασης
- Γαλλικό θέρετρο. 8 Η τελευταία
συλλαβή μιας λέξης - Εκκρίνει
τη χολή (καθ.). 9 Γιος του Δία και
της νύμφης Αίγινας (μυθ.) - Όνομα
βασιλιάδων της Νορβηγίας και της
Δανίας. 10 ...Χρυσός: τραγουδιστής της ελαφρός μουσικής από
την Κωνσταντινούπολη - Ανώτατα

(καθ.). 11 ... Πασάς: Αλβανός πολιτικός και στρατιωτικός που δολοφονήθηκε στο Παρίσι - Η βάση
μιας σαλάτας (πληθ.). 12 Γέμιση...
πίτας - Δηλώνει άρνηση - Αφιερωμένος στο Θεό ή σε ιερό πρόσωπο.
13 «Το ... Του Παρθενώνα»: βιβλίο
της Τζόαν Μπρετόν Κόνελι (το τρίτο γράμμα είναι Ν) - Μήνας των
Εβραίων.

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.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΣ ΥΛΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ελευθερία και Αναγκαιότητα (1)
Είναι φιλοσοφικές κατηγορίες, που εκφράζουν την αλληλοσχέση µεταξύ της ελεύθερης και ενεργούς δραστηριότητας του
ανθρώπου µε τις εξωτερικές συνθήκες, σε
πρώτο πλάνο µε τη δράση των αντικειµενικών, µη εξαρτώµενων από τη συνείδηση και
τη θέληση των ανθρώπων νοµοτελειών της
φύσης και της κοινωνίας.
Τι σηµαίνει όµως Ελευθερία; Κάποιος
µπορεί να ισχυριστεί ότι Ελευθερία είναι να
κάνει το άτοµο ό,τι θέλει και ό,τι επιθυµεί.
Mια τέτοια περίπτωση, τόσο γενικευµένη,
αναµφίβολα προσκρούει σε κάποιες προϋποθέσεις, που αν δεν ληφθούν σοβαρά υπόψιν κατά την προσπάθεια υλοποίησης της
θέλησης ή της επιθυµίας µπορεί είτε να παραµείνουν στη σφαίρα του ανεκπλήρωτου,
είτε να οδηγήσουν σε καταστροφικά αποτελέσµατα. Συγκεκριµενοποιώντας, κάποιος
µπορεί να θέλει να πετάξει, δεν θα µπορούσε
να το πράξει όµως αν δεν υπάρχουν κάποιες
αναγκαίες προϋποθέσεις ή δεν γνωρίζονται
ορισµένοι βασικοί νόµοι για υπέρβαση της
έλξης της γης. Σ’ αντίθετη περίπτωση, η επιχείρηση υλοποίησης της επιθυµίας θα καταλήξει στο τίποτα.
Εποµένως, µόνο η θέληση και η επιθυµία
δεν µπορούν να ερµηνεύσουν ή να προσδώσουν την έννοια Ελευθερία, η ύπαρξη της
οποίας είναι εξαρτώµενη και άµεσα συνδεδεµένη µε την ύπαρξη και ταυτόχρονα µε τη
γνώση των αντικειµενικά δρώντων νόµων
και τις επικρατούσες κοινωνικές συνθήκες,
που καθορίζουν τον τρόπο, το βαθµό και το
βάθος διοχέτευσής της (σχολεία, µορφωτικά
ιδρύµατα, θεσµοί του κράτους, της Εκκλησίας κ.ά.). Η δε κυρίαρχη τάξη καθορίζει και το
επίπεδο της γνώσης, αλλά πολύ περισσότερο
χειραγωγεί τη γνώση που διοχετεύεται στις
ευρύτερες µάζες του λαού σε µια προσπάθεια
να τον κρατήσει υπό τον έλεγχό της. Άρα, σε
επίπεδο κοινωνικών οµάδων και όχι µόνο,
για την επίτευξη των στόχων ή των επιδιώξεών τους δεν είναι αρκετή η γνώση των
αντικειµενικών νόµων, αλλά µια αναγκαία
προϋπόθεση είναι να κατέχουν οικονοµική
και πολιτική εξουσία.
Οι ιδεαλιστές, στην πλειοψηφία τους

Οι υπαρξιστές υποστηρίζουν
ότι το Είναι αποκαλύπτεται
στον άνθρωπο μόνο άμεσα,
μέσω της προσωπικής του
Ύπαρξης και όχι έμμεσα,
μέσω της ορθολογικής
σκέψης

αντιµετωπίζουν την Ελευθερία και την Αναγκαιότητα ως αλληλοαποκλειόµενες έννοιες
και αντιλαµβάνονται την Ελευθερία ως τη
δυνατότητα το άτοµο να ενεργεί σύµφωνα µε τη θέλησή του, προσδιοριζόµενη από
εξωτερικές συνθήκες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι η άποψη περί αιτιοκρατίας
(ντετερµινισµός), καθορίζουσα την Αναγκαιότητα των ανθρώπινων δράσεων, αφαιρεί
πλήρως τις όποιες ευθύνες του ανθρώπου
και εποµένως καθιστά αδύνατη την ηθική
εκτίµηση των ενεργειών του. Μόνο η χωρίς
κανέναν περιορισµό, η απόλυτη Ελευθερία
αποτελεί κατά την άποψη των ιδεαλιστών τη
βάση, πάνω στην οποία µπορεί να καθοριστεί η ανθρώπινη ευθύνη και κατ’ επέκταση η ηθική. Ο ακραίος υποκειµενισµός στην
επεξήγηση της Ελευθερίας, στο τέλος κλίνει προς τον εξιστενσιαλισµό (υπαρξισµός),
όπως οι Σαρτρ, Γιάσπερ κ.ά.

Η επίτευξη της Ελευθερίας απαιτεί
συνειδητή, στοχευµένη δράση
∆ιαµετρικά αντίθετη άποψη, αλλά εξίσου
λανθασµένη, υποστηρίζουν οι οπαδοί του
µηχανικού ντετερµινισµού, οι οποίοι απορρίπτουν την Ελευθερία της θέλησης µε την αιτιολογία ότι όλες οι ενέργειες και οι πράξεις
του ανθρώπου καθορίζονται από εξωγενείς,
µη εξαρτώµενες από τον ίδιο, περιστάσεις.
Μια τέτοια µεταφυσική προσέγγιση απλώς
απολυτοποιεί την αντικειµενικά υπάρχουσα

Αναγκαιότητα και τελικά οδηγεί στο φαταλισµό.
Η επιστηµονική επεξήγηση των κατηγοριών Ελευθερία και Αναγκαιότητα στηρίζεται
στην αποδοχή της οργανικής αλληλοσχέσης
τους. Η πρώτη προσπάθεια για τη θεµελίωση αυτής της άποψης ανήκει στον Σπινόζα, ο οποίος κατέδειξε ότι η Ελευθερία των
δράσεων του ανθρώπου προσδιορίζεται από
το επίπεδο νοηµοσύνης του. Στη συνέχεια
σηµαντικό βήµα προόδου, από τη σκοπιά
όµως του ιδεαλισµού, ήταν η άποψη που
ανέπτυξε ο Χέγκελ, προσδιορίζοντας την
Ελευθερία ως αναγνωρίσιµη Αναγκαιότητα.
Ο Μαρξισµός θεωρεί τη γνώση της Αναγκαιότητας ως µιας από τις καθοριστικές,
όµως όχι τη µοναδική προϋπόθεση για
επίτευξη της Ελευθερίας, η οποία είναι η
συνειδητή, στοχοπροσηλωµένη δραστηριότητα, σύµφωνη µε την ήδη αναγνωρίσιµη
Αναγκαιότητα, βασισµένη στη γνώση των
αντικειµενικών νόµων της φύσης και της
κοινωνίας και στη χρήση αυτή της γνώσης. Από αυτή την προσέγγιση απορρέει η
αποδοχή ότι η αντικειµενική Αναγκαιότητα
είναι πρωτεύον και η θέληση, η συνείδηση
του ανθρώπου δευτερεύον, παραγόµενο από
το πρώτο. Η Αναγκαιότητα υπάρχει και στη
φύση και στην κοινωνία µε τη µορφή νοµοτελειών και αν µια νοµοτέλεια δεν είναι αναγνωρίσιµη, τότε παρουσιάζεται ως µια «τυφλή» Αναγκαιότητα.
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Μπέλα Κουν (1886 - 1938)
Ούγγρος και σοβιετικός κοµµουνιστής πολιτικός και δηµοσιογράφος γεννήθηκε στο
Σιλβαντσιέχ της Τρανσυλβανίας (Αυστροουγγαρία) στις 20 Φεβρουαρίου 1886 και εκτελέστηκε στη Μόσχα στις 29 Αυγούστου 1938.
Από νεαρή ηλικία ο Κουν γίνεται µέλος
του Ουγγρικού Σ/δ Κόµµατος και αναπτύσσει
πλούσια δράση για τη συνδικαλιστική οργάνωση των οικοδόµων και µεταλλωρύχων,
ενώ συνέβαλε στη δηµιουργία µαρξιστικών
φοιτητικών οργανώσεων. Το 1905 υπό την
ηγεσία του οργανώθηκαν απεργίες σε µια
σειρά βιοµηχανίες, που καταστάλθηκαν αιµατηρά από την Αστυνοµία. Για αυτή τη δράση
του καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ½ χρόνων.
Με την Επανάσταση του Φλεβάρη 1917
ο Κουν εντάσσεται στο ΡΣ∆ΕΚ (µπ). Το 1918
συνέβαλε στη δηµιουργία ουγγρικής οµάδας
µέσα στο ΡΚΚ (µπ), από πρώην Ούγγρους
αιχµαλώτους που αποτέλεσε τον προκάτοχο
του Ουγγρικού Κ.Κ. Ταυτόχρονα επιµελείτο
την εφηµερίδα «Κοινωνική Επανάσταση».
Με την πτώση της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας επιστρέφει στη Βουδαπέστη, ιδρύει το Ουγγρικό ΚΚ (2 Νοεµβρίου 1918), ενώ
ήδη στις 22 Φεβρουαρίου 1919 το ΚΚ οργανώνει διαδηλώσεις διαµαρτυρίας προσεγγίζοντας και τους Σοσιαλδηµοκράτες, οι οποίοι
τελικά συµµάχησαν µε τους Κοµµουνιστές.
Σύντοµα τα δύο Κόµµατα ενοποιήθηκαν στο
Σοσιαλιστικό Κόµµα (21 Μαρτίου), που αµέσως κήρυξε το σχηµατισµό της Ουγγρικής
Σοβιετικής ∆ηµοκρατίας, η οποία κρατήθηκε
στη ζωή για 133 µέρες, αντιστεκόµενη στις
αντιδραστικές δυνάµεις και τις ξένες επεµβάσεις, υποστηριζόµενες από την ΑΝΤΑΝΤ.
Στη συνέχεια ο Κουν επιστρέφει στη Σοβιετική Ρωσία όπου ενεργοποιείται η κοµµατική του ταυτότητα στο ΡΚΚ (µπ) και τον
Οκτώβριο 1920 αναλαµβάνει ως πρόεδρος
της Επαναστατικής Επιτροπής της Κριµαίας,
την οποία και ξεκαθάρισε από τα υπολείµµατα των Λευκοφρουρών του Βράγγελ. Είχε
επίσης ενεργό δράση στην ΚΟΜΙΝΤΕΡ ως
µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του
Προεδρείου της. Το 1937 συνελήφθηκε και
σε λίγους µήνες καταδικάστηκε το 1938 σε
θάνατο διά τυφεκισµού. Το 1955 αποκαταστάθηκε η µνήµη του.

Εξιστενσιαλισμός (Υπαρξισμός) (1)
Μια αντιορθολογιστική τάση στην αστική
φιλοσοφία, που εµφανίσθηκε στον 20ό αιώνα
σε µια προσπάθεια δηµιουργίας νέας κοσµοαντίληψης, που να ανταποκρίνεται στις αντιλήψεις τής τότε αστικής διανόησης. Οι ιδεολογικές πηγές του Υπαρξισµού στηρίζονται στη
φιλοσοφία της ζωής, τη φαινοµενολογία του
Χούσερλ, τη θρησκευτικο-µυστικιστική διδασκαλία του Κιέρκεγκωρ. Ο Υπαρξισµός υποδιαιρείται στον θρησκευτικό (Μαρσέλ, Γιάσπερς
κ.ά.) και τον αθεϊστικό (Χάιντεγκερ, Σαρτρ,
Καµύ, Σιµόν Μποβουάρ).
Στον Υπαρξισµό αντανακλάται η κρίση του
αστικού φιλελευθερισµού µε την επιφανειο-αισιόδοξη κοσµοαντίληψη και µε την πίστη στην
προοδευτική ανάπτυξη της αστικής κοινωνίας,
η οποία δεν µπορούσε να αντέξει τα θυελλώδη
γεγονότα του 20ού αιώνα. Ο Υπαρξισµός τελικά ήταν µια αντίδραση στον ορθολογισµό του
∆ιαφωτισµού και της κλασικής γερµανικής
φιλοσοφίας, καθώς επίσης και προς τη θετικιστική φιλοσοφία του Καντ, που είχε εξαπλωθεί

στα τέλη του 19ου - αρχές του 20ού αιώνα.
Σύµφωνα λοιπόν µε την άποψη των Υπαρξιστών, ο χαρακτηριστικός άξονας της ορθολογιστικής σκέψης εκπηγάζει από την αρχή της
αντίθεσης του αντικειµένου και του υποκειµένου. Ως αποτέλεσµα αυτής της αντίθεσης, όλη
η υπάρχουσα πραγµατικότητα, συµπεριλαµβανοµένου και του ίδιου του ανθρώπου, εµφανίζεται ενώπιον των ορθολογιστών µόνο ως
αντικείµενο επιστηµονικής µελέτης και πρακτικού χειρισµού, εποµένως µια τέτοια προσέγγιση έχει ένα χαρακτήρα «άµορφο» («απρόσωπο»). Αντίθετα, ο Υπαρξισµός εµφανίζεται ως
η αντίθεση της απρόσωπης «αντικειµενικής»
επιστηµονικής σκέψης. Με αυτόν τον τρόπο ο
Υπαρξισµός βρίσκεται εξ αντικειµένου σε αντιπαράθεση τόσο µε τη φιλοσοφία, όσο και µε
την επιστήµη.
Αντικείµενο της φιλοσοφίας υποστηρίζει
π.χ. ο Χάιντεγκερ πρέπει να γίνεται το «είναι», την ίδια στιγµή που αντικείµενο της
επιστηµονικής γνώσης πρέπει να είναι η

«ύπαρξη». Και µε την έννοια «ύπαρξη» υπονοεί όλα όσα σχετίζονται µε τον εµπειρικό
κόσµο, από τον οποίο πρέπει απαραίτητα να
διαχωρίσουµε το Είναι. Το τελευταίο επιτυγχάνεται όχι έµµεσα (µέσω της ορθολογικής
σκέψης), αλλά µόνο άµεσα, αποκαλυπτόµενο
στον άνθρωπο µέσω του Είναι του, της προσωπικής του Ύπαρξης. Ακριβώς σ’ αυτή την
Ύπαρξη περικλείεται η αδιαίρετη ολότητα του
υποκειµένου και του αντικειµένου, απρόσιτη
είτε για την ορθολογική-επιστηµονική, είτε
για τη θεωρητική σκέψη.
Στην καθηµερινότητά του λοιπόν ο άνθρωπος, όχι και τόσο συχνά συνειδητοποιεί
τον εαυτό του µε την έννοια της Ύπαρξης. Για
να γίνει κάτι τέτοιο, απαραίτητη προϋπόθεση
είναι ο άνθρωπος να ευρεθεί σε µια ακραία
κατάσταση, όπως να αντιµετωπίσει πρόσωπο
µε πρόσωπο τον κίνδυνο του θανάτου. Ευρισκόµενος αυτοπροσώπως σε µια τέτοια ακραία
κατάσταση ο άνθρωπος για πρώτη φορά συνειδητοποιεί την ελευθερία του.
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Ρωσία: Παίρνει τον έλεγχο
του φυσικού αερίου
στη Σαχαλίνη
Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει αυξήσει
τα διακυβεύματα σε έναν οικονομικό πόλεμο με
τη Δύση και τους συμμάχους της με ένα διάταγμα που καταλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο του έργου φυσικού αερίου και πετρελαίου Sakhalin-2
στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, μια κίνηση που
θα μπορούσε να αναγκάσει σε αποχώρηση τη
Shell και τους Ιάπωνες επενδυτές.
Το διάταγμα, που υπογράφηκε την Πέμπτη,
δημιουργεί μια νέα εταιρεία που θα αναλάβει
όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της
Sakhalin Energy Investment Co, στην οποία
η Shell και δύο ιαπωνικές εμπορικές εταιρείες
Mitsui και Mitsubishi κατέχουν λίγο λιγότερο
από το 50%.
Το διάταγμα πέντε σελίδων, το οποίο ακολουθεί τις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη
Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία, δείχνει ότι το Κρεμλίνο θα αποφασίσει τώρα εάν οι
ξένοι εταίροι μπορούν να παραμείνουν.
Η κρατική Gazprom έχει ήδη μερίδιο 50%
συν μία μετοχή στο Sakhalin-2, το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου το 4% της παγκόσμιας
παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου
(LNG).
Η κίνηση απειλεί να αναστατώσει μια ήδη
στενή αγορά LNG και αυξάνει τους κινδύνους
που αντιμετωπίζουν οι δυτικές εταιρείες που
εξακολουθούν να βρίσκονται στη Ρωσία.

ξένος τύπος

Μαύρα μαντάτα
στην οικονομία
Αυγή, Ελλάδα

«Το διάταγμα της Ρωσίας ουσιαστικά απαλλοτριώνει ξένες μετοχές στη Sakhalin Energy
Investment Company, σηματοδοτώντας μια περαιτέρω κλιμάκωση των συνεχιζόμενων εντάσεων», δήλωσε η Lucy Cullen, κύρια αναλυτής
από την εταιρεία συμβούλων Wood Mackenzie.
Σύμφωνα με το Reuters, πολλές δυτικές εταιρείες έχουν ήδη φύγει, ενώ άλλες είπαν ότι θα
αποχωρήσουν από τη Ρωσία, αλλά η κίνηση του
Πούτιν περιπλέκει μια ήδη πολύπλοκη διαδικασία για όσους αναζητούν την έξοδο. Η Μόσχα
προετοιμάζει νόμο ο οποίος αναμένεται να ψηφιστεί σύντομα, για να επιτρέψει στο κράτος να
κατάσχει περιουσιακά στοιχεία δυτικών εταιρειών που αποφασίζουν να φύγουν.
Η Shell, η οποία έχει ήδη διαγράψει την αξία
όλων των ρωσικών περιουσιακών της στοιχεί-

επανειλημμένα δηλώσει ότι η Μόσχα θα ανταποδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους
συμμάχους της το πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και άλλες κυρώσεις.

Η Μόσχα προετοιμάζει νόμο για να επιτρέψει στο κράτος να κατάσχει
περιουσιακά στοιχεία δυτικών εταιρειών που αποφασίζουν να φύγουν
ων, κατέστησε σαφές πριν από μήνες ότι σκοπεύει να εγκαταλείψει το Sakhalin-2 και βρίσκεται σε συζητήσεις με πιθανούς αγοραστές.
Πηγές ανέφεραν ότι η Shell πίστευε ότι
υπήρχε κίνδυνος η Ρωσία να εθνικοποιήσει
ξένα περιουσιακά στοιχεία, ενώ ο Πούτιν έχει

Το Sakhalin-2, στο οποίο η Shell έχει μερίδιο
27,5% μείον μία μετοχή, είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα LNG στον κόσμο με παραγωγή 12
εκατομμυρίων τόνων. Τα φορτία της κατευθύνονται κυρίως προς την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα,
την Κίνα, την Ινδία και άλλες ασιατικές χώρες.

Η Ιαπωνία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εισαγόμενη ενέργεια, είχε δηλώσει
προηγουμένως ότι δεν θα εγκαταλείψει τα συμφέροντά της στο έργο.
Ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός Fumio Kishida
δήλωσε την Παρασκευή ότι η απόφαση της Ρωσίας δεν θα σταματήσει αμέσως τις εισαγωγές
LNG, ενώ ο Υπουργός Βιομηχανίας της Ιαπωνίας Koichi Hagiuda είπε ότι η κυβέρνηση δεν
θεώρησε το διάταγμα ως επίταξη.
«Το διάταγμα δεν σημαίνει ότι οι εισαγωγές
LNG της Ιαπωνίας θα καταστούν αμέσως αδύνατες, αλλά είναι απαραίτητο να ληφθούν όλα
τα δυνατά μέτρα για την προετοιμασία για απρόβλεπτες περιστάσεις», είπε ο Hagiuda στους δημοσιογράφους.

«Δεν θα βιαστούμε να επικυρώσουμε την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ»
Η συμφωνία που υπογράφηκε με τη Φινλανδία και τη Σουηδία για την άρση του βέτο
της Τουρκίας στην ένταξή τους στο ΝΑΤΟ δεν
είναι το τέλος της υπόθεσης και υποχρεώνει
τις δύο σκανδιναβικές χώρες να τηρήσουν τις
υποσχέσεις τους, ανέφερε χθες Παρασκευή ο
Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του αεροπλάνου με το οποίο επέστρεψε στη χώρα
του μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη
Μαδρίτη, ο Ερντογάν δήλωσε πως το τουρκικό Κοινοβούλιο δεν χρειάζεται να βιαστεί για
να εγκρίνει τις υποψηφιότητες της Φινλανδίας και της Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Η
Άγκυρα θα πρέπει πρώτα να δει αν οι δύο χώρες θα τηρήσουν τις υποσχέσεις που έδωσαν σε

αντάλλαγμα για την υποστήριξη της Άγκυρας,
περιλαμβανομένης της έκδοσης των υπόπτων
που ζητεί η Τουρκία, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος.
«Αυτό θα πρέπει να είναι σαφές: οι υπογραφές αυτές δεν σημαίνουν πως το θέμα τελείω-

σε. Χωρίς την έγκριση του Κοινοβουλίου μας,
αυτό δεν τίθεται σε εφαρμογή. Έτσι δεν υπάρχει ανάγκη να βιαστούμε», δήλωσε ο Ερντογάν,
σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NTV.
«Η μπάλα είναι τώρα στην περιοχή τους.
Η Σουηδία και η Φινλανδία δεν είναι αυτή τη
στιγμή μέλη του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.
Ερωτηθείς σχετικά με την έκδοση υπόπτων,
ο Ερντογάν δήλωσε πως αν οι σκανδικαβικές
χώρες δεν στείλουν αυτά τα άτομα στην Τουρκία, «τότε θα κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο μέσω των θεσμών και των μονάδων μας».
Ο ίδιος είπε ακόμη, σύμφωνα με την ίδια
πηγή, ότι θα ενέκρινε πιθανόν την επαναφορά
της θανατικής ποινής, αν το Κοινοβούλιο τού
υπέβαλλε σχετικό νομοσχέδιο.

Στον αστερισμό του Ψυχρού Πολέμου ο Μπάιντεν
Μαζική καταδίκη
των ΝΑΤΟϊκών σχεδίων
Ριζοσπάστης, Ελλάδα

Τα ψυχικά σημάδια
των lockdowns

The New York Times, International Edition

Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέμεινε στην καλλιέργεια του ψυχροπολεμικού κλίματος, αλλά
και στη ΝΑΤΟποίηση της Ευρώπης -όπως αυτά
αναδείχθηκαν και από το ανακοινωθέν της συνόδου της Μαδρίτης- στη συνέντευξή του μετά
το τέλος της. Επικεντρώνοντας στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τον πόλεμο, δήλωσε
ότι το «ΝΑΤΟ είναι περισσότερο ενωμένο από
ποτέ» και ότι η Συμμαχία «θα υπερασπιστεί κάθε
σπιθαμή ΝΑΤΟϊκού εδάφους».
Επίσης, επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ προτίθενται
να ανακοινώσουν επιπλέον στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, ύψους 800 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ τόνισε πως οι ΗΠΑ κινητοποιούν τον κόσμο να συνταχθεί στο πλευρό
της Ουκρανίας. Άλλωστε, επιπλέον στρατιωτική

βοήθεια έχουν ήδη ανακοινώσει η Βρετανία, η
Γερμανία και άλλες χώρες.
Ο Τζο Μπάιντεν, κατά την προσφιλή του τακτική, υποστήριξε ότι η Ρωσία «πληρώνει πολύ
βαρύ τίμημα για την εισβολή της στην Ουκρανία».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν παρέλειψε να
επισημάνει ότι είπε στον Τούρκο ομόλογό του
Ταγίπ Ερντογάν πως η Ουάσιγκτον «θα πρέπει
να πουλήσει» μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην
Τουρκία, αλλά για να το κάνει αυτό απαιτείται η
έγκριση του Κογκρέσου.
Ο Τζο Μπάιντεν πρόσθεσε ότι πιστεύει πως
το Κογκρέσο θα δώσει το «πράσινο φως» για την
πώληση των F-16.
«Θα πρέπει να τους πουλήσουμε F-16»,
αλλά «χρειάζομαι την έγκριση του Κογκρέσου,
γι’ αυτό και νομίζω ότι μπορώ να την εξασφαλίσω», είπε συγκεκριμένα, καθώς το θέμα της
αγοράς μαχητικών αεροσκαφών έχει προκαλέσει σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ της Άγκυρας
και της Ουάσινγκτον.

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Αθήνα: Διάβημα
στον Ρώσο πρέσβη
για την απέλαση
Ελλήνων διπλωματών
Διάβημα προς τον Ρώσο Πρέσβη στην Ελλάδα
πραγματοποίησε χθες Παρασκευή ο Γενικός
Γραμματέας του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών
αναφορικά με την απέλαση οκτώ Ελλήνων
διπλωματών από τις διπλωματικές και προξενικές
Αρχές στη Ρωσία.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, «η
ρωσική αντίδραση ήταν δυσανάλογη σε σύγκριση
με τα μέτρα που είχε ανακοινώσει η χώρα μας κατά
συγκεκριμένων Ρώσων διπλωματών, οι οποίοι είχαν κηρυχθεί ανεπιθύμητοι, καθώς είχαν αποδεδειγμένα επιδείξει
δράση που δεν συνάδει με διπλωματική τους ιδιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Βιέννης για τις
Διπλωματικές Σχέσεις του 1961 και της Σύμβασης της Βιέννης για τις Προξενικές Σχέσεις του 1963».
Αντιθέτως, σημειώνει το ΥΠΕΞ, «οι απελάσεις των Ελλήνων διπλωματών δεν έχουν καμία δικαιολογητική βάση,
πέραν του ότι λειτουργούν ως δυσανάλογα αντίποινα». Τέλος, εκφράστηκε η διαμαρτυρία της ελληνικής πλευράς για το
περιεχόμενο πρόσφατων δηλώσεων Ρώσων αξιωματούχων και τονίστηκε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται γενικεύσεις
και διατύπωση κατηγοριών εναντίον της χώρας μας που δεν μπορούν να επαληθευθούν.
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Περού: Πυρκαγιά απειλεί
το Μάτσου Πίτσου
Περουβιανοί πυροσβέστες δίνουν μάχη για να
περιορίσουν δασική πυρκαγιά κοντά στο Μάτσου
Πίτσου, την ακρόπολη των Ίνκα, καθώς οι φλόγες
απειλούν να πλησιάσουν τον παγκοσμίως γνωστό
αρχαιολογικό χώρο στις Άνδεις.
Η πυρκαγιά, η οποία έχει κατακάψει περιοχή χονδρικά
ίση με τη μισή Πόλη του Βατικανού, εκδηλώθηκε
την Τρίτη, όταν αγρότες έβαλαν φωτιά σε χαμηλή
βλάστηση καθώς προετοίμαζαν τα χωράφια τους για
τη νέα σπορά.
Έως την Τετάρτη είχαν απανθρακωθεί περίπου
200 στρέμματα γης, σύμφωνα με τον δήμαρχο
της κοντινής πόλης Κούσκο. Το Μάτσου Πίτσου, συγκρότημα λίθινων κτιριακών δομών στην κορυφή βουνού,
οικοδομήθηκε πριν από 500 και πλέον χρόνια από την αυτοκρατορία των Ίνκα, η οποία εκτεινόταν σε μεγάλο μέρος
της νότιας Αμερικής, από τον Ισημερινό μέχρι τη Χιλή. Ο αρχαιολογικός χώρος και η θέα που κόβει την ανάσα έχουν
μετατρέψει την επαρχία Κούσκο στον κορυφαίο περουβιανό τουριστικό προορισμό και θεωρείται ένα από τα επτά
σύγχρονα θαύματα του κόσμου. «Δίνουμε μάχη με αυτή την πυρκαγιά εδώ και δύο ημέρες και δεν έχει καταστεί δυνατό
να την ελέγξουμε, καθώς η περιοχή είναι αδιάβατη», εξήγησε ο Ρομπέρτο Αμπάρκα, ο διευθυντής της υπηρεσίας
αντιμετώπισης κινδύνων στην επαρχία Κούσκο.

Διαδηλώνουν ξανά εναντίον
του στρατού οι Σουδανοί

«Αν υπάρχει
στρατιωτικοποίηση
στον νότιο Ειρηνικό,
είναι ξεκάθαρο ποιος
και γιατί πυροδοτεί
τέτοιες εντάσεις»

Πεκίνο: Παραπλανεί η Νέα Ζηλανδία με τις δηλώσεις της
Με πρόδηλη τη δυσαρέσκειά της από την
επίθεση σε επίπεδο ανακοινώσεων που δέχεται το τελευταίο διάστημα από τη Δύση, μετά
το ΝΑΤΟ, απάντησε η Κίνα σε έντονο ύφος
και στη Νεοζηλανδή Πρωθυπουργό, μετά τις
δηλώσεις της Τζασίντα Άρντερν στη σύνοδο
της βορειοατλαντικής συμμαχίας στη Μαδρίτη, ότι το Πεκίνο έχει «γίνει πιο επιθετικό κατά
το πρόσφατο χρονικό διάστημα, επιθυμώντας
να αμφισβητήσει τα προβλεπόμενα και τους
κανόνες του διεθνούς δικαίου».
Η πρεσβεία της Κίνας στη Νέα Ζηλανδία
χαρακτήρισε τις δηλώσεις αυτές «παραπλανητικές» και «λανθασμένες». «Πρέπει να σημειώσουμε το σχετικό σχόλιο που έκανε η πλευρά της Νέας Ζηλανδίας στη διάσκεψη του
ΝΑΤΟ, το οποίο περιλαμβάνει μερικούς πα-

ραπλανητικούς ισχυρισμούς κατά της Κίνας»,
ανέφερε εκπρόσωπος Τύπου σε ανακοίνωση
που αναρτήθηκε την Πέμπτη στην ηλεκτρονική σελίδα της πρεσβείας, όπου σημειώνεται
επίσης: «Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο σχόλιο
δεν βοηθάει στην εμβάθυνση της αμοιβαίας
εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών».
Η Νέα Ζηλανδία, που έχει σοβαρή εξάρτηση από την Κίνα στον τομέα του εμπορίου, έχει συχνά αποφύγει την άσκηση άμεσης
κριτικής στο Πεκίνο. Ωστόσο πρόσφατα έχει
σκληρύνει τον τόνο της τόσο για ζητήματα
ασφάλειας αλλά και για την αυξανόμενη παρουσία του Πεκίνου στην περιοχή του Νοτίου Ειρηνικού, μετά την πρόσφατη υπογραφή
μιας συμφωνίας ασφάλειας μεταξύ της Κίνας
και των Νήσων του Σολομώντα που βρίσκο-

νται δίπλα της.
Η κινεζική πρεσβεία αναφέρθηκε ακόμη
σε σχόλια που έκανε η Άρντερν σχετικά με
μία προσπάθεια πρόκλησης αναστάτωσης και
αστάθειας στον Ειρηνικό, δηλώνοντας ότι η
οποιαδήποτε κλιμάκωση της έντασης στον
Ειρηνικό «δεν μπορεί να προκληθεί από τη
συνεργασία της Κίνας με τους νησιωτικούς
συνεργάτες της προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.
Αυτού του είδους η συνεργασία δεν έχει σε
τίποτα να κάνει με τη στρατιωτικοποίηση της
περιοχής», προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση. «Αν υπάρχει στρατιωτικοποίηση στον νότιο Ειρηνικό, είναι ξεκάθαρο ποιος αλλά και
γιατί πυροδοτεί τέτοιες εντάσεις», τονίζεται
ακόμη.

Χιλιάδες πολίτες βγήκαν και την Παρασκευή στους δρόμους του Χαρτούμ, μία μέρα
μετά το θάνατο εννέα διαδηλωτών από τις
δυνάμεις ασφαλείας. Οι αστυνομικές δυνάμεις αντιμετώπισαν ακόμη μία φορά τους
πολίτες που ζητούν από το στρατό να παραδώσει την εξουσία, με δακρυγόνα και ακραία
καταστολή.
«Ο λαός θέλει την πτώση του στρατηγού
Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν», ήταν ένα
από τα βασικά συνθήματα των διαδηλωτών
στην πρωτεύουσα του Σουδάν, ενώ κρατούσαν φωτογραφίες των θυμάτων της αστυνομικής βίας.
Οι Σουδανοί διαδηλώνουν κάθε Πέμπτη
κατά του στρατιωτικού
πραξικοπήματος
του
Οκτωβρίου 2021, ωστόσο η προχθεσινή διαδήλωση είχε συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ήταν η
επέτειος του πραξικοπήματος της 30ής Ιουνίου του 1989, από τον
Όμαρ αλ Μπεσίρ, ο οποίος εκδιώχθηκε από
την εξουσία το 2019 από το στρατό έπειτα
από λαϊκή εξέγερση.
Ο στρατός, αν και αρχικά είχε δεχθεί να
μοιραστεί την εξουσία με πολίτες, στις 25
Οκτωβρίου του 2021, ο αρχηγός του στρατού, ο στρατηγός Μπουρχάν, έβαλε τέλος σε
αυτή την εύθραυστη κατανομή της εξουσίας,
συλλαμβάνοντας τους πολίτες συγκυβερνώντες του. Στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι,
με το στρατό να παραμένει στην εξουσία.
Από τότε και έως την Πέμπτη, που σκοτώθηκαν 9 άνθρωποι, 113 διαδηλωτές, εκ των
οποίων 18 παιδιά, έχουν σκοτωθεί, ενώ χιλιάδες έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με τον
ΟΗΕ, οι δυνάμεις της τάξης ανοίγουν τακτικά πυρ με αληθινά πυρά κατά του πλήθους.
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ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελείται αύριο Κυριακή 3 Ιουλίου 2022 στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Άγιο Ιωάννη Πιτσιλιάς, το Εθνικό Μνημόσυνο του Λοχία Καταδρομών Αναστάση Α. Πίττα, που έπεσε ηρωικά μαχόμενος υπό το Πολεμικό Λάβαρο της 31ης μοίρας
καταδρομών στις μάχες του Αγίου Γεωργίου Κερύνειας κατά τη
βάρβαρη τουρκική εισβολή στις 22 Ιουλίου 1974, Δεκανέα Χριστόφορου Σ. Γιατρού, που ενώ ήταν αιχμάλωτος, δολοφονήθηκε από τους εισβολείς στο χωριό Ελιά Κερύνειας, στις 21 Ιουλίου
1974, Καταδρομέα Σάββα Ν. Μαλεκκίδη, που έπεσε ηρωικά
μαχόμενος υπό το πολεμικό λάβαρο της 32ας Μοίρας Καταδρομών τον Αύγουστο του 1974 κατά τη βάρβαρη τουρκική εισβολή στις επιχειρήσεις της μονάδας του για κατάληψη της Άσπρης
Μούττης στον Παχύαμμο στην Αλωνάγρα, και συνταξιούχου δάσκαλου και λογοτέχνη Κώστα Μοιράνθη / Χατζηγιάννη, τον
οποίο εκτέλεσαν οι Τούρκοι κατά την προέλασή τους προς την Κερύνεια, ενώ αυτός υπηρετούσε στην Πολιτική Άμυνα μεταφέροντας φαγητό.
Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο Έντιμος Υπουργός Εσωτερικών, κ. Νίκος Νουρής
Μεταφορά φλόγας από τους εφέδρους καταδρομείς της κοινότητας και το σωματείο Περικλή Δημητρίου στο Μνημείο Πεσόντων
και Αγνοουμένων.
Θα ακολουθήσει δέηση για ανεύρεση του Αγνοουμένου, Έφεδρου
Στρατιώτη Δήμου Χρ. Δημοσθένους.
Κατάθεση στεφάνων στον χώρο του Μνημείου Πεσόντων και
Αγνοουμένων της Κοινότητας.
Καλούμε όσους τιμούν την Μνήμη τους να παραστούν.
ΑΠΟ ΤΟ Κ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ.

ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ
Η οικογένεια του
Κωστάκη Μαυροκωνσταντή
από Κάτω Δίκωμο
Εις μνήμην των γονιών του

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Έρανος
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για
παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο Μια
Ευχή», μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής στήριξής του, ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα της Διαδρομής Αγάπης,
με αριθμό άδειας Ν.Π 60/2021,
που πραγματοποιήθηκε μεταξύ
16-20 Μαρτίου 2021:
Έσοδα: €329.642,18,
Έξοδα: €2.237,76,
Καθαρά έσοδα: €327.404,42

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Δικαιοδοσία Επικύρωσης Διαθηκών
ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1955
Αναφορικά με τον ΣΤΗΒΕΝ
ΑΝΤΟΝΙ ΑΝΤΡΙΟΥ ΝΤΑΓΚΛΑΣ,
άλλως STEVEN ANTONY
ANDREW DOUGLAS, Αρ. Ταυτότητας 1114447, που απεβίωσε
την 12η/08/2021, τέως εκ Αλεθρικού της επαρχίας Λάρνακας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Με το παρόν δίνεται ειδοποίηση
ότι μετά την παρέλευση 8 ημερών
από τη δη¬μοσίευση της παρούσας θα υποβληθεί στο Πρωτοκολλητείο Επικύρωσης Διαθη¬κών
του
Επαρχιακού
Δικαστηρίου Λάρνακας αίτηση για να παραχωρηθεί στην Deborah Gina
Grattan, από το Αλεθρικό, Λάρνακα, το παραχωρητήριο της διαθήκης του ΣΤΗΒΕΝ ΑΝΤΟΝΙ ΑΝΤΡΙΟΥ ΝΤΑΓΚΛΑΣ, άλλως
STEVEN ANTONY ANDREW
DOUGLAS, τέως εκ Αλεθρικού
της επαρχίας Λάρνακας.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΥΤΖΙΟΥΡΗΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Κλίμακα €2.000 – €10.000
Αρ. Αίτησης: I 168/2022

ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΑΦΟΡΩΣΙ ΤΗΝ VARDAS DEVELOPMENT LIMITED (ΗΕ 173411)
από τη Λευκωσία
και

ΓΙΑΓΚΟΥ
ΜΑΥΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗ

ΘΕΟΓΝΩΣΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗ

εισφέρει στην εφημερίδα
«Χαραυγή»
το ποσό των 100 ευρώ.

ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΑΦΟΡΩΣΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ, ΚΕΦ. 113
Δίνεται ειδοποίηση ότι η εταιρεία BLUE CIRCLE ENGINEERING LIMITED, από τη Λευκωσία,
καταχώρισε στις 14/04/2022, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση με την οποία αιτείται Διάταγμα του Δικαστηρίου για την εκκαθάριση της πιο πάνω αναφερόμενης εταιρείας.
Δίνεται, επίσης, ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 11/11/2022
και ώρα 9:00 π.μ., ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, και οποιοσδήποτε πιστωτής, μέλος, συνεισφορέας, εγγυητής των υποχρεώσεων της εταιρείας και οποιοσδήποτε έχει περιουσία που υπόκειται σε υποθήκη, ή επιβάρυνση, ή εξασφάλιση για οποιαδήποτε οφειλή ή υποχρέωση της εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση
οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό
αυτό κατά το χρόνο της ακροάσεως, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου.
Αντίγραφο της αιτήσεως θα δοθεί από τους δικηγόρους της BLUE CIRCLE ENGINEERING
LIMITED σε οποιοδήποτε εκ των ως άνω προσώπων θα ζητήσει τέτοιο αντίγραφο.

ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
ΠΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΥ
ΛΑΠΗΘΙΩΤΗ

ΔΡ. Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
Δικηγόροι BLUE CIRCLE ENGINEERING LIMITED

ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και παππού

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Πωλείται οικιστικό τεμάχιο σε καταπληκτική
περιοχή (Grammar School)
και βιοτεχνικό τεμάχιο στη Λακατάμια.
Τηλ. 99599598,
99609646

ΕΘΝΙΚΟ MNHMOΣΥΝΟ
Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας
το ετήσιο μνημόσυνο του ήρωα της Αντίστασης

ΑΘΑΝΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

καθώς και δέηση για την εξακρίβωση της τύχης
του αγνοουμένου

ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

που θα γίνει αύριο Κυριακή 3 Ιουλίου 2022 και ώρα 8:45 π.μ.
στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στην Αμαργέτη. Του μνημοσύνου θα προΐσταται ο Αρχιμανδρίτης Στέφανος Κυκκώτης.
Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο δημοσιογράφος κ. Πέτρος
Πασιάς. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στην προτομή του
Ήρωα στον περίβολο της εκκλησίας.

ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η οικογένεια του Πανίκου Μιχαήλ
από τη Λάπηθο και τώρα στην Πάφο εισφέρει
το ποσό των €50 στην εφημερίδα «Χαραυγή»,
εις μνήμην του Πανίκου Λαπηθιώτη
και του Γιώργου Λαπηθιώτη.

από το Παλαίκυθρο
που απεβίωσε στις 01/07/22 σε ηλικία 93 ετών, κηδεύουμε σήμερα
Σάββατο, 02/07/2022 και ώρα 10:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αποστόλου
Ανδρέα (συνοικισμός Στροβόλου 3) και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν.
Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Δήμητρα Χριστοδούλου
Παιδιά: Κυριάκος-Σταυρούλα, Χρηστάκης Ελένη, Κάτια
Εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς
Αντί στεφάνων εισφορές να γίνονται στην εκκλησία Αποστόλου Ανδρέα, Συνοικισμός Στροβόλου 3.

Έπεσεν την 15ην Ιουλίου 1974 εις Αρχιεπισκοπή υπέρ Ελευθερίας,
Δημοκρατίας, Νομιμότητας της Κύπρου.

Αγνοούμενος από
την 14η Αυγούστου
1974 στο Παλαίκυθρο της Κυθρέας,
Τ.Π. 226

Π.Α. 99462962
Εκ μέρους της οικογένειας

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Ζητείται μηχανολόγος μηχανικός
Λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών της η εταιρεία μας
ζητεί να προσλάβει μηχανολόγο μηχανικό, άντρα ή γυναίκα, για πλήρη απασχόληση. Ο/η υποψήφιος/α αφού ενημερωθεί και εκπαιδευτεί πλήρως για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες μας θα μπορεί να αναλάβει τα πιο κάτω καθήκοντα:
• Ετοιμασία μελέτης και σχεδιασμό συστημάτων
• Ετοιμασία προσφορών και εξυπηρέτηση πελατών
• Τεχνική υποστήριξη σε τεχνικούς/εγκαταστάτες
• Παράδοση τελειωμένων συστημάτων (commissioning)
• Προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας
μας σε επαγγελματίες (μηχανολόγους μελετητές, αρχιτέκτονες, εργοληπτικές εταιρείες κ.α.)
Προσόντα:
• Κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού/Μηχανικού
Περιβάλλοντος
• Καλή γνώση και χρήση Η/Υ
• Καλή γνώση προγράμματος σχεδιασμού AUTOCAD θα
θεωρηθεί πλεονέκτημα
• Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
• Έμπιστο και υπεύθυνο άτομο, ευχάριστο, επικοινωνιακό
• Προηγούμενη πείρα δεν είναι απαραίτητη
Παρακαλούμε όπως στείλετε βιογραφικό στο condeana@
cytanet.com.cy
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/7/2022

Ζητείται πωλήτρια/ης
Ζητείται πωλήτρια/της, για μερική ή/και πλήρη απασχόληση,
με ευχάριστη προσωπικότητα για πωλήσεις σε κατάστημα στο
MY MALL LIMASSOL.
Προσόντα:
• Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
• Βασικές γνώσεις Η/Υ.
Καθήκοντα:
• Παρουσίαση και πώληση προϊόντων.
• Τοποθέτηση προϊόντων στα ράφια και καθαρισμός καταστήματος και ραφιών.
Παρακαλούμε στείλτε τα βιογραφικά σας στη διεύθυνση:
topvacancy.cy@gmail.com
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/7/2022

Ζητείται σχεδιαστής και χειριστής
εκτυπωτικών μηχανών
Η εταιρεία Panayiotides and Sons Ltd αναζητά σχεδιαστή
και χειριστή εκτυπωτικών μηχανών στη Λευκωσία.
Καθήκοντα:
• Προετοιμασία και εφαρμογή λογότυπων στα προϊόντα με
λογισμικό CorelDraw, Photoshop και Illustrator.
• Σχεδιασμός και ετοιμασία καταλόγου και ιστοσελίδας
εταιρείας.
• Έκδοση φιλμ για παραγωγή.
• Εκτυπώσεις σε ψηφιακό εκτυπωτή και χαράξεις.
• Διαχείριση εξωτερικών εργασιών σε συνεργάτες.
Προσόντα:
• Γνώστης προγραμμάτων Microsoft Office, CorelDraw,
Photoshop, Illustrator, InDesign.
• Οργανωτικά προσόντα.
• Τήρηση χρόνου παράδοσης παραγγελιών.
• Προφορική και γραπτή γνώση αγγλικής και ελληνικής
γλώσσας.
Πληροφορίες: τηλ. 99518048.
Αποστολή βιογραφικού: costas@panayiotides.com
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/7/2022

Ζητείται διανομέας εξαρτημάτων
Η εταιρεία Χρ. Καποδίστριας και Υιοί Λτδ ζητά να προσλάβει διανομέα για το κατάστημά της στην επαρχία Λάρνακας.

Ζητείται νοσηλευτικό
προσωπικό
Το Αρεταίειο Νοσοκομείο ζητά νοσηλευτικό προσωπικό σε
όλους τους νοσηλευτικούς θαλάμους (Παθολογικό, Χειρουργικό, Γυναικολογικό, Χειρουργεία και Εντατική) στη βάση
πλήρους απασχόλησης.
Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο Νοσηλευτικής
• Εγγεγραμμένος/η στο μητρώο νοσηλευτών Κύπρου
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Προϋπηρεσία
• Γνώση Η/Υ
• Γνώση αγγλικής γλώσσας
• Ευχάριστη προσωπικότητα
• Ομαδικό πνεύμα
Επιπρόσθετα προσόντα:
Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Προσφέρουμε:
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον
• Συνεχή εκπαίδευση
• Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης
• Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών 13ος / Ταμείο Προνοίας
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος ηλεκτρονικά στο: hr@
aretaeio.com.
Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 22
200625. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δεν θα
ληφθούν υπόψιν.
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23/7/2022

Ζητούνται
καθαριστές/τριες κουζίνας
Ζητούνται καθαριστές/τριες κουζίνας στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα.
Προσόντα:
• Γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Καθήκοντα:
• Καθάρισμα κουζίνας
• Λάντζα
Τηλ. Επικοινωνίας: 22-844000
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/7/2022

Ζητείται
βοηθός κουζίνας
Το Kennedy’s Cafe ψάχνει άτομο για τη θέση του βοηθού
κουζίνας για μερική ή πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα:
• Εργατικότητα
• Ομαδικό πνεύμα
• Να μπορεί να δουλεύει υπό πίεση και να ακολουθεί οδηγίες
Καθήκοντα θέσης:
• Ετοιμασία παραγγελιών (παρασκευή σάντουιτς και προϊόντων καφετέριας)
• Προεργασία κουζίνας για επόμενη μέρα
• Γενική καθαριότητα κουζίνας
Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών
επικοινωνήστε στο email:
team@thekennedyscafe.com ή στο τηλ. 22 250722.
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κέννεντυ 46Α, 1076 Λευκωσία

Καθήκοντα:
Η διανομή εξαρτημάτων αυτοκινήτων στους πελάτες της
εταιρείας.

Ζητείται
πωλητής/τρια

Απαραίτητα προσόντα:
• Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής.
• Κάτοχος άδειας οδήγησης χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων (manual gearbox).
• Ευχάριστη προσωπικότητα.
• Συνεργάσιμο άτομο, ευγενικό, θετικό.
• Πελατοκεντρική προσέγγιση.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνούν
τηλεφωνικώς στον αριθμό 22620010 (κα Άντρη Σωτηρίου) ή να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους στο
HR@chrkapodistrias.com

Ζητείται πωλήτρια/της, για μερική ή/και πλήρη απασχόληση, με ευχάριστη προσωπικότητα για πωλήσεις σε κατάστημα στο METROPOLIS MALL LARNACA.
Προσόντα:
• Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
• Βασικές γνώσεις Η/Υ.
Καθήκοντα:
• Παρουσίαση και πώληση προϊόντων.
• Τοποθέτηση προϊόντων στα ράφια και καθαρισμός καταστήματος και ραφιών.
Παρακαλούμε στείλτε τα βιογραφικά σας στη διεύθυνση:
topvacancy.cy@gmail.com

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/7/2022

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/7/2022
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Ζητούνται καθαριστές/τριες
δωματίων
Ζητούνται καθαριστές/τριες δωματίων στο Ξενοδοχείο
Κλεοπάτρα.
Προσόντα:
• Γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
Καθήκοντα:
• Καθάρισμα δωματίων ή/και κοινόχρηστων χώρων.
Τηλ. Επικοινωνίας: 22-844000
Ημερομηνία λήξης υποβολής
αιτήσεων: 18/7/2022

Ζητείται υπεύθυνη οροφοκομίας /
υπεύθυνη ορόφου
Το AZIA RESORT & SPA, ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο 5
αστέρων στην Πάφο, ψάχνει να προσλάβει:
YΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΟΦΟΥ
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:
• Καλή γνώση ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας.
• Προηγούμενη πείρα σε σχετικές θέσεις.
• Ομαδικό πνεύμα και ευχάριστη προσωπικότητα.
• Αίσθηση παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
Τι προσφέρουμε:
• Ελκυστικό πακέτο απολαβών ανάλογα με την πείρα και
τα προσόντα.
• Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ωφελήματα όπως ορίζονται από το νόμο.
• Γεύματα κατά την εργασία στο εστιατόριο του προσωπικού.
Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές.
Για προσωπικές συνεντεύξεις, παρακαλώ κάνετε αίτηση
στο website μας: www.aziaresort.com/careers ή στείλτε
το βιογραφικό σας με μια πρόσφατη φωτογραφία στο hr@
aziaresort.com.
Τηλ.: 26-845100
www.aziaresort.com
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/7/2022

Ζητείται επιστάτης / εργοδηγός
Η εταιρεία Smartly & Co., εκ μέρους και διά λογαριασμό πελάτη της, μιας εκ των κορυφαίων κατασκευαστικών εταιρειών στην Κύπρο, επικεντρωμένης στην παροχή
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προτίθεται, λόγω επέκτασης των δραστηριοτήτων της, στην πλήρωση θέσης Επιστάτη / Εργοδηγού.
Απαιτούμενα προσόντα:
• Τουλάχιστον 5 χρόνια σχετικής εμπειρίας.
• Γνώση των κατασκευαστικών διαδικασιών.
• Εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης, επικοινωνίας και
εποπτείας.
• Κατανόηση και γνώση κατασκευαστικών σχεδίων.
• Μεθοδικότητα, ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια.
Καθήκοντα:
• Οργάνωση εργοταξίου.
• Διασφαλίζει ότι το προσωπικό του έργου εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του.
• Διασφαλίζει το συντονισμό και την επικοινωνία όλων
των τμημάτων της ομάδας συμπεριλαμβανομένων των
προμηθευτών, των υπεργολάβων.
• Παροχή, παρακολούθηση και έλεγχος εργασίας, εγκαταστάσεων και υλικών για την κάλυψη του προγράμματος.
• Εξασφάλιση της τήρησης όλων των κανονισμών και
προτύπων ασφάλειας και υγείας.
Παρέχονται:
• Μισθός αναλόγως προσόντων
• Παροχή 13ος μισθός
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Προοπτικές ανέλιξης και ανάπτυξης
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως, μέχρι και τις 10 Ιουλίου 2022, αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βιογραφικό σημείωμα, στο gateway@smartly.com.cy,
με θέμα «ΥΠ-123».
Σημειώσεις:
• Παρακαλούμε όπως αποφευχθεί τηλεφωνική επικοινωνία για την υπό αναφορά θέση.
• Απόρριψη βιογραφικών θα γνωστοποιείται στους αιτητές,
με ταυτόχρονη διαγραφή του βιογραφικού τους σημειώματος, από τη βάση δεδομένων συλλογής και αξιολόγησης
των βιογραφικών, ηλεκτρονικά, μέσω του υποβληθέντος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των.
• Αιτητές προς αξιολόγηση θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά, μέσω του υποβληθέντος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
τους.
Εφαρμόζονται όλες οι πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού
Προσωπικών Δεδομένων.
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ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Διά βίου μάθηση
στην Τεχνική Σχολή Πάφου
Σπουδαστές από 17 μέχρι και 70 χρονών με θέληση για γνώση

Δράσεις για τη βιώσιμη
ανάπτυξη των ωκεανών
Την αναβάθμιση και την περαιτέρω προώθηση καινοτόμων και επιστημονικά τεκμηριωμένων δράσεων που θα συνδράμουν
στην επίτευξη του στόχου που έχουν θέσει
τα Ηνωμένα Έθνη περί βιώσιμης ανάπτυξης
των ωκεανών καθώς και της προστασίας
του θαλάσσιου οικοσυστήματος είχε την ευκαιρία να συζητήσει ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Δημητριάδης στη Σύνοδο των
Ηνωμένων Εθνών για τους Ωκεανούς που
διεξάγεται μεταξύ 27 Ιουνίου και 1 Ιουλίου
στη Λισαβόνα. Ο κ. Δημητριάδης εξέφρασε
την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα
της Κύπρου να συνεχίσει να εργάζεται για
την επίτευξη των καθορισμένων στόχων που
συνδέονται με την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη των ωκεανών, ενώ σημείωσε επίσης τη
μεγάλη σημασία της θάλασσας για την Κύπρο
και τον ιστορικό δεσμό με αυτή μέσω παραδοσιακών χρήσεων και δραστηριοτήτων, όπως
η ναυτιλία, η αλιεία, ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός, τονίζοντας παράλληλα ότι η
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και
η μείωση του αποτυπώματος του διοξειδίου
του άνθρακα είναι ζωτικής σημασίας στις
προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίτευξη μίας βιώσιμης γαλάζιας ανάπτυξης. Ο
Υφυπουργός Ναυτιλίας επεσήμανε τη σημασία της επιστημονικής γνώσης, της έρευνας
και της καινοτομίας στην επίτευξη του στόχου
Βιώσιμης Ανάπτυξης Αρ. 14 των Ηνωμένων
Εθνών, καθώς επίσης και των στόχων της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, τονίζοντας ότι
θα πρέπει να οικοδομηθούν συνεργασίες και
να αναληφθούν διεθνείς στοχευμένες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.
Αναφερόμενος στις διεθνείς συνεργασίες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη
όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν
τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τη γαλάζια
οικονομία, ο κ. Δημητριάδης τόνισε ότι θα
πρέπει αυτές να είναι πάντοτε ευθυγραμμισμένες με το Διεθνές Δίκαιο, και ειδικότερα
με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το
Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Η θέληση της γνώσης δεν έχει όρια ηλικίας στην Εσπερινή Τεχνική Σχολή Πάφου,
στην οποία φοιτούν μαθητές από 17 μέχρι
και 70 χρονών. Η τελετή αποφοίτησης της
Σχολής πραγματοποιήθηκε την περασμένη
εβδομάδα και η διευθύντρια της Εσπερινής
Τεχνικής Σχολής Πάφου, Άννα Σταυρινίδου
Ιερίδη, ανέφερε ότι ήταν μια δύσκολη περίοδος με πολλούς περιορισμούς, αλλά κατάφεραν να έχουν κοντά τους σπουδαστές
με αγάπη και αλληλεγγύη. Έχοντας λάβει
όλα τα απαιτούμενα μέτρα υγείας, σημείωσε, «ολοκληρώσαμε με επιτυχία τον κύκλο
σπουδών, είτε διά ζώσης είτε διαδικτυακά,
που σίγουρα έφερε πρωτόγνωρες διαδικασίες εκπαίδευσης, χωρίς την πρακτική
εξάσκηση στα εργαστήρια αλλά μόνο με
θεωρητικά μαθήματα». Αναφερόμενη στους
μαθητές της Σχολής, είπε ότι «υπάρχουν
πολλοί σπουδαστές που είναι εργαζόμενοι
σε πρωινά ωράρια, αλλά παρά την κούρασή
τους με επιμονή και προσοχή παρακολουθούσαν τα μαθήματά τους».
Ο Χρήστος Σόλωνος, καθηγητής του
Κλάδου Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών
Τεχνών, αναφέρθηκε στο μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει στον κλάδο του. Υπάρχει,
είπε, «μεγάλη ζήτηση και χρόνο με το χρόνο
αυξάνεται». Αναφερόμενος στην ηλικία των
μαθητών του, ανέφερε ότι κυμαίνεται από
17,5 μέχρι και 70 ετών.
Ο καθηγητής της Μηχανολογίας της Σχολής, Αντώνης Αντωνιάδης, εξήγησε πως η
ιδιαιτερότητά της είναι πως σ’ αυτήν «φοιτούν άτομα που ήδη εργάζονται και θέλουν
να αποκτήσουν μια επιπρόσθετη γνώση ή
να ανοίξουν δική τους δουλειά». Υπάρχουν,
πρόσθεσε, «και μαθητές οι οποίοι έχουν ήδη

απολυτήριο, αλλά επιθυμούν να μάθουν μια
άλλη τέχνη».
Την ικανοποίησή του για το ενδιαφέρον
των σπουδαστών στο μάθημα της Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών εξέφρασε ο καθηγητής Ηλεκτρολογίας Μάνος
Χαραλαμπίδης. Είναι, είπε, μια δωρεάν φοίτηση που παρέχει πάρα πολλές ευκολίες.
Από την πλευρά της, η μαθήτρια Αλεξιάνα Τσαουσίδου ανέφερε ότι η διά βίου μάθηση «είναι για όλους εμάς που δεν μπορέσαμε
κάποια στιγμή να ολοκληρώσουμε τα όνειρά
μας». Η ίδια εργάζεται σε ξενοδοχείο από το
2018 και αυτό αποτέλεσε το ερέθισμα που
την ώθησε να ψάξει περισσότερα όσον αφορά το θέμα της μαγειρικής. Αναφέρθηκε επίσης και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν
λόγω της πανδημίας, λέγοντας ωστόσο πως

Εξοικονόμηση €240.000 ετησίως από ψηφιοποίηση λογαριασμών υδροληψίας
Με την ψηφιοποίηση των λογαριασμών
υδροληψίας και την αποστολή τους πλέον
σε ηλεκτρονική μορφή θα εξοικονομηθούν
πέραν από 120 τόνοι χαρτιού και 240 χιλιάδες ευρώ το χρόνο, αναφέρει το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, το
οποίο πληροφορεί τους καταναλωτές του
ότι παρατείνεται η περίοδος για την ψηφιοποίηση των λογαριασμών υδροληψίας,
με τελική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου
2022.
Το Συμβούλιο αναφέρει ότι όπως υπολογίζεται, έχοντας πλέον υπόψη και τους
νέους μας καταναλωτές την επόμενη δεκαετία, θα εξοικονομηθούν 2,4 εκατομμύρια
ευρώ, χρήματα τα οποία θα επανεπενδυθούν στο δίκτυο ύδρευσης.

Με τον νέο χρόνο τερματίζεται
η ταχυδρομική αποστολή όλων
των λογαριασμών του ΣΥΛ
Σύμφωνα με ανακοίνωση, η παράταση
προκύπτει μετά την ένταξη της Υδατοπρομήθειας Λακατάμιας και των υδρευτικών
συστημάτων έξι κοινοτήτων της περιαστικής Λευκωσίας στα διοικητικά όρια του
Συμβουλίου, προκειμένου να δοθεί αρκετός
χρόνος στους κατοίκους του δήμου και των
κοινοτήτων να προχωρήσουν στις διαδικασίες ψηφιοποίησης των λογαριασμών
υδροληψίας τους.
Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκω-

Παγκύπρια πρωτιά για τους μαθητές της Τεχνικής Σχολής Πάφου
Παγκύπρια πρωτιά εξασφάλισαν μαθητές
της Τεχνικής Σχολής Πάφου στον παγκύπριο
διαγωνισμό «IN-U: ΙNSPIRE UNIQUENESS»
που διεξήχθη με τη συμμετοχή μαθητών και
μαθητριών των Τεχνικών Σχολών.
Οι μαθητές της ΤΕΣΕΚ Πάφου «απέδειξαν
ότι μπορούν να κοιτάνε ψηλά και να πετυχαίνουν σπουδαίες διακρίσεις». Στον παγκύπριο
διαγωνισμό «IN-U: ΙNSPIRE UNIQUENESS», ο
οποίος διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείο
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Νεολαίας και του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, οι μαθητές της ΤΕΣΕΚ Πάφου κατέκτησαν
την κορυφή με παγκύπρια πρωτιά με την ιδέα
ενός έξυπνου συστήματος άρδευσης που βασί-

οι καθηγητές τους στάθηκαν στο πλευρό
τους.
Ο Οδυσσέας Οδυσσέως, στρατιωτικός στο
επάγγελμα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ πως παρακολούθησε ξενοδοχειακά στην Εσπερινή Τεχνική Σχολή Πάφου εδώ τρία χρόνια μαζί με
δύο φίλους του, επίσης στρατιωτικούς. Μας
αρέσει, είπε, «η μαγειρική και εφόσον υπάρχει ο χρόνος το δοκιμάσαμε».
Από την πλευρά του ο Γιώργος Αναστασίου, ο οποίος σπουδάζει εδώ και ένα χρόνο
στο Τμήμα Δομικών Έργων και Κατασκευών, ανέφερε ότι εργάζεται σε ξενοδοχείο ως
συντηρητής. Παλαιότερα, πρόσθεσε, «είχα
αποφοιτήσει από την Τεχνική Σχολή ως επιπλοποιός και αποφάσισα να παντρέψω την
επιπλοποιεία με τα δομικά έργα για μια καλύτερη δουλειά».

Έξυπνο σύστημα άρδευσης
που βασίζει τη λειτουργία
του σε αισθητήρες υγρασίας
και βροχής
ζει τη λειτουργία του σε αισθητήρες υγρασίας
και βροχής με στόχο την εξοικονόμηση νερού
και βελτίωση της ποιότητας καλλιεργειών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σχολείου,
οι μαθητές της ΤΕΣΕΚ Πάφου που συμμετείχαν
εντυπωσίασαν τόσο με την ιδέα τους αλλά και
με την παρουσίασή τους ενώπιον της πενταμε-

λούς κριτικής επιτροπής. Η ομάδα που διακρίθηκε αποτελείται από τους μαθητές Κωνσταντίνο Φραγκέσκου του τμήματος ΘΗΨ3, Ιωάννου
Ιάκωβο του τμήματος ΘΗΨ3, Γιώργο Αχιλλέως
του τμήματος ΘΗΨ2, Κωνσταντίνο Παφίτη του
τμήματος ΘΗΨ2 και Πέτρο Μάριο Στόκκο του
τμήματος ΘΗΨ2.
Μέντορας της ομάδας ήταν ο κύριος Τυρίμος
Μιχάλης, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της
Capacitor Partners, τον οποίο η διεύθυνση της
Τεχνικής Σχολής Πάφου ευχαριστεί πολύ για τις
πολύτιμες συμβουλές προς την ομάδα του σχολείου τους. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί ήταν ο Β.Δ.
Βενέδικτος Χατζησάββας και ο εκπαιδευτικός
Ευθυμίου Στέφανος, καταλήγει η ανακοίνωση.

σίας εγκαινίασε επίσημα τον περασμένο
μήνα την εκστρατεία ενημέρωσης για την
ψηφιοποίηση των λογαριασμών υδροληψίας με το σλόγκαν: «Περνάμε το χαρτί
στην ιστορία. Περνάμε στη νέα εποχή».
Με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης
λογαριασμών και με την έναρξη του νέου
έτους τερματίζεται η ταχυδρομική αποστολή όλων των λογαριασμών υδροληψίας
στους καταναλωτές του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, οι οποίοι θα ειδοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά για τις οφειλές τους και ειδικότερα μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email) και γραπτών μηνυμάτων (SMS).
Περισσότερα στο: www.wbn.org.cy./ψηφιοποίηση-λογαριασμών
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Περιφερειακή συνεργασία σε θέματα ενέργειας
Το ενεργειακό μέλλον της Κύπρου και της
ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, η πράσινη μετάβαση, αλλά και η περιφερειακή συνεργασία σε θέματα ενέργειας ήταν μερικά από τα κύρια θέματα που αναπτύχθηκαν
κατά τη διάρκεια της «1ης Ημερίδας Κύπρου
- Ελλάδας για ρυθμιστικά θέματα ενέργειας»,
που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 στο ξενοδοχείο Radisson Blu Hotel
στη Λάρνακα.
Η ημερίδα διοργανώθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) στα πλαίσια
της ανανέωσης της συνεργασίας μεταξύ των
Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών ΚύπρουΕλλάδας βάσει του Μνημονίου Συναντίληψης
που είχε υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών για

Πρώτη ημερίδα Κύπρου Ελλάδας για ρυθμιστικά
θέματα ενέργειας
πρώτη φόρα το 2012.
Στην ημερίδα αναγνώσθηκε χαιρετισμός της
Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κας Νατάσας Πηλείδου, ενώ παρευρέθηκαν
τα μέλη της ΡΑΕΚ και της ΡΑΕ, εκπρόσωποι
από τις Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας της Μεσογείου (Αιγύπτου και Ισραήλ) καθώς και εκπρόσωποι από τον Διαχειριστή Συστήματος
Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και Διαχειριστή
Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ). Επίσης, παρό-

ντες ήταν ακαδημαϊκοί, τεχνοκράτες, εκπρόσωποι εθνικών οργανισμών καθώς και άλλοι
παράγοντες που σχετίζονται με τον τομέα της
Ενέργειας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το ενεργειακό αύριο της Κύπρου.
Στο εναρκτήριο καλωσόρισμά του ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ, Δρ Ανδρέας Πουλλικκάς, ανέφερε ότι η Κύπρος καλείται να διαδραματίσει
καταλυτικό ρόλο στα ενεργειακά δρώμενα στην
περιοχή της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου
και ως εκ τούτου επιβάλλεται να αναβαθμίσει
αλλά και να εντείνει τις πρωτοβουλίες της για
συνεργασίες σε ρυθμιστικά θέματα ενέργειας
καθώς και να υλοποιήσει τις κατ’ εξοχήν σημαντικές συμφωνίες με τις γειτονικές χώρες,
Ελλάδα, Αίγυπτο και Ισραήλ.

Μαθητές βραβεύτηκαν για τις καινοτόμες
επιχειρηματικές ιδέες τους
Ανάπτυξη των δημιουργικών και επιχειρηματικών δυνατοτήτων των μαθητών
Τους νέους της Κύπρου που διακρίθηκαν
για τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες τους
βράβευσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία της Κυπριακής
Δημοκρατίας, Δρ Νικόλας Π. Μαστρογιαννόπουλος, στο πλαίσιο του πρωτοποριακού διαγωνισμού IN-U: INSPIRE UNIQUENESS. Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο μεγάλος τελικός του
διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε στο Lemon
Park στη Λευκωσία, παρουσία μαθητριών και
μαθητών, εκπαιδευτικών καθώς και φορέων
της ερευνητικής, ακαδημαϊκής και καινοτόμου
επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου.
Ο διαγωνισμός απευθυνόταν στη μαθητική
κοινότητα της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με κεντρική ιδέα να εμπνεύσει τη νεολαία της Κύπρου,
ώστε να ξεδιπλώσει τις δημιουργικές και επιχειρηματικές της δυνατότητες, αναπτύσσοντας
καινοτόμες και τεχνολογικές λύσεις/προϊόντα.
Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων έρευνας και
καινοτομίας στη νέα γενιά και ιδιαίτερα των
μαθητών/τριών που ακολουθούν την Τεχνική
και Επαγγελματική Εκπαίδευση, καθώς και η
μελλοντική ενσωμάτωσή τους στη βιομηχανία
και το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας
ευρύτερα.
Το πρώτο βραβείο, που αποτελείται από
χρηματικό έπαθλο ύψους €6.000 και ταξίδι σε
χώρα με προηγμένο οικοσύστημα έρευνας και
καινοτομίας, κατέκτησε η ομάδα της ΤΕΣΕΚ
Πάφου με το έξυπνο σύστημα άρδευσης και
εξοικονόμησης νερού.
Τη δεύτερη θέση πήρε η ομάδα “Disinfectant
Gate” (ΤΕΣΕΚ Μακαρίου Γ’ Λευκωσίας) για την

κατασκευή καινοτόμας Απολυμαντικής Πύλης,
κερδίζοντας το ποσό των €3.000.
Στην τρίτη θέση τερμάτισε η ομάδα «Παθητικό Ενεργειακό Θερμοκήπιο» (Περιφερειακή
Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/
Αυγόρου) για την κατασκευή κυκλικού θερμοκηπίου «επενδυμένου» με χρησιμοποιημένα
μπουκάλια νερού, τα οποία αποθηκεύουν θερμότητα, λαμβάνοντας το βραβείο των €1.000.
Τα χρηματικά ποσά θα καταβληθούν στα
οικεία σχολεία για ενίσχυση των ερευνητικών
υποδομών τους.
Σε χαιρετισμό του, ο επικεφαλής επιστήμονας Δρ Νικόλας Π. Μαστρογιαννόπουλος
συνεχάρη τους συμμετέχοντες και τους διαβεβαίωσε ότι η Πολιτεία πιστεύει και επενδύει
σε αυτούς, θέτοντας τις βάσεις για το μέλλον
που τους αξίζει. Όπως εξήγησε, σε μία εποχή που ο πλανήτης βρίσκεται ενώπιον νέων

προκλήσεων, το ταλέντο και οι ικανότητες της
μαθητιώσας νεολαίας της Κύπρου αποτελούν
παράδειγμα της προοπτικής που υπάρχει για
τον τόπο και βασικό συστατικό για τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης που θα
ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και
θα βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών,
με επίκεντρο την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία.
Ο επικεφαλής επιστήμονας ευχαρίστησε
επίσης τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
καθώς και τους μέντορες που από την πρώτη
στιγμή αγκάλιασαν θερμά το διαγωνισμό IN-U:
INSPIRE UNIQUENESS, συμβάλλοντας στην
προσπάθεια να καταστεί θεσμός για τα σχολεία
της Κύπρου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός έτυχε
της αμέριστης στήριξης της Cyta, η οποία πρόσφερε δώρα σε όλα τα μέλη των βραβευθέντων
ομάδων.

Sky Bridge 721, η πιο μεγάλη κρεμαστή πεζογέφυρα στον κόσμο
Μετά από δύο χρόνια εργασιών, η μεγαλύτερη σε μήκος κρεμαστή πεζογέφυρα
στον κόσμο υποδέχεται πλέον αιθεροβάμονες –στην κυριολεξία– πεζοπόρους στην
Τσεχική Δημοκρατία. Με την ονομασία
Sky Bridge 721, η κρεμαστή πεζογέφυρα
ενώνει δύο κορυφές του όρους Kralicky
Snezník, προσφέροντας θέα που κόβει την
ανάσα.
Με μήκος 721 μέτρα, η πεζογέφυρα,
της οποίας τα επίσημα εγκαίνια έγιναν τον
προηγούμενο μήνα, έσπασε το ρεκόρ που
κατείχε η μήκους 516 μέτρων πεζογέφυρα
στην περιοχή Arouca της Πορτογαλίας και
η οποία είχε εγκαινιαστεί την άνοιξη του
2021.

Για την κατασκευή της
απαιτήθηκαν 1.030 κυβικά
μέτρα τσιμέντου
Η Sky Bridge 721 ξεκινά από το Σαλέ
Slaměnka και πηγαίνει μέχρι την πλαγιά
του Λόφου Chlum. Οι επισκέπτες εισέρχονται σε αυτή σε ύψος 1.125 μέτρα από
την επιφάνεια της θάλασσας και εξέρχονται
δέκα μέτρα υψηλότερα. Για την κατασκευή
της απαιτήθηκαν 1.030 κυβικά μέτρα τσιμέντου, με αποτέλεσμα το συνολικό βάρος
της να ανέρχεται σε 405 τόνους (το συνολικό βάρος των σχοινιών ανήλθε σε 405

τόνους και αυτό των βοηθητικών δομών σε
20 τόνους). Διανύοντας τα 721 μέτρα της,
οι επισκέπτες θα ανέλθουν στο υψηλότερο
σημείο στα 95 μέτρα από το έδαφος ή 1.116
μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.
Παράλληλα, οι επισκέπτες έχουν μοναδική ευκαιρία να μάθουν την τοπική
ιστορία μέσω μιας εκπαιδευτικής διαδρομής που ακούει στο όνομα «Η Γέφυρα του
Χρόνου»: οκτώ εκπαιδευτικά πάνελ και ένα
συνδεδεμένο διαδραστικό παιχνίδι με καθήκοντα τα οποία είναι οργανωμένα θεματικά και χρονολογικά θα επιτρέψουν στους
πεζοπόρους, μετά από περίπατο περίπου
μιας ώρας σε συγκεκριμένες διαδρομές, να
επιστρέψουν στο παρόν.

Στην Κύπρο τα δύο ισπανικά
αεροσκάφη Air Tractor
Ο διευθυντής του Τμήματος Δασών, Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, δήλωσε ότι έφθασαν στην
Κύπρο τα δυο ισπανικά αεροσκάφη και από
την περασμένη Παρασκευή είναι επιχειρησιακά
έτοιμα για κατάσβεση πυρκαγιών.
Σε ό,τι αφορά άλλα 2 ελικόπτερα, ο κ. Αλεξάνδρου ανέφερε ότι είμαστε ακόμη στο στάδιο
του διαγωνισμού για τη μίσθωσή τους και οι
διαδικασίες δεν ολοκληρώθηκαν ακόμη. Μέσα
στις προσφορές, είπε, περιλαμβάνονται και ρωσικά Kamov. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες.
Τα πρωτεύοντα πτητικά μέσα που διαθέτει
αυτή τη στιγμή η Κύπρος είναι έξι, συμπεριλαμβανομένων των δύο Air Tractor.
«Πρόκειται για πρωτεύοντα μέσα, γιατί η
αποστολή τους είναι η κατάσβεση πυρκαγιών.
Δηλαδή αναμένουν οδηγίες οι χειριστές για
κατάσβεση. Πτητικά μέσα διαθέτει και η Αστυνομία και ο στρατός, ωστόσο χρησιμοποιούνται
για επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και άλλες.
Αν παραστεί όμως ανάγκη, βεβαίως και ρίχνονται κι αυτά στη μάχη για κατάσβεση πυρκαγιών», εξήγησε ο Χαράλαμπος Αλεξάνδρου.

Xάραξη ναυτιλιακής
στρατηγικής
Στη συνάντηση του Δ.Σ. της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (ECSA), της οποίας προεδρεύει ο Κύπριος Φίλιππος Φιλής, η Κύπρος
συμμετείχε ενεργά με την παρουσία εκπροσώπων του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΝΕ, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου και
την κυπριακή ναυτιλιακή βιομηχανία εκπροσώπησαν ο γενικός διευθυντής του Κυπριακού
Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, Θωμάς Καζάκος,
ως πρόεδρος της Επιτροπής Θαλάσσιων Κρατικών Ενισχύσεων της ECSA και ο Νικόλαος
Χατζηιωάννου εκ μέρους της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών.
Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν κατά
τη διάρκεια της συνάντησης του Διοικητικού
Συμβουλίου ήταν η δημιουργία στρατηγικού
σχεδιασμού της ECSA για την κλιματική αλλαγή και οι συνεχείς προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας για να επιτευχθεί ο στόχος της
ολοκληρωτικής μείωσης της εκπομπής αερίων
από πλοία μέχρι το 2050.
Επιπρόσθετα, συνεχίζει η ανακοίνωση,
καθορίστηκε γενική στρατηγική για τον Οργανισμό με στόχο την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και εκπροσώπησης των Ευρωπαίων πλοιοκτητών σε φορείς χάραξης
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα που αφορούν τη ναυτιλία.
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Τα 5 θέματα που διαβάστηκαν περισσότερο στο «dialogos.com.cy» τις τελευταίες 7 μέρες

Δεν γνωρίζουν στο ΥΠΕΞ αν
η σύζυγος του Χριστοδουλίδη…
παρουσιάζεται στην εργασία της

Πρωτοφανές τέχνασμα από κυβέρνηση:
Άλλαξε τίτλο στο κονδύλι για το «Μουσείο
Γρίβα» και το πήρε ξανά στη Βουλή

Δεν γνωρίζουν στο ΥΠΕΞ αν η σύζυγος του υποψηφίου
για τις Προεδρικές, Ν. Χριστοδουλίδη, παρουσιάζεται στην
εργασία της και εκτελεί κανονικά τα καθήκοντά της!
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Χαραυγής», τις τελευταίες εβδομάδες η κα Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη φαίνεται να έχει αφιερωθεί
στην
προεκλογική
εκστρατεία του συζύγου της και να απουσιάζει πολλές ώρες
από το γραφείο της…
Σύμφωνα, μάλιστα,
με τις πληροφορίες
μας, ενώ της ζητήθηκε να λάβει άδεια άνευ απολαβών, όπως συνέβη και σε
άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, η ίδια δεν αποδέχθηκε! Η
«Χαραυγή» επικοινώνησε με το Υπουργείο Εξωτερικών, το
οποίο ωστόσο δεν ήταν σε θέση να απαντήσει τι ακριβώς
συμβαίνει και αν δόθηκε στην κα Καρσερά άδεια άνευ απολαβών ή όχι! Όπως μας λέχθηκε, ο μεν Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης δεν ήταν σε θέση να απαντήσει,
αφού, όπως είπε, δεν είναι ο αρμόδιος για να δίνει άδειες
στο προσωπικό, ενώπιον δε της διεύθυνσης του Υπουργείου δεν υπάρχει κάποια σχετική ενημέρωση.

Σε μια πρωτοφανή θεσμική εκτροπή, η κυβέρνηση του Συναγερμού αποπειράθηκε την Πέμπτη να ξεγελάσει τη Βουλή προκειμένου
να αποσπάσει έγκριση για το διαβόητο «Μουσείο Γρίβα» που θέλει να
δημιουργήσει. Παρόλο που τον περασμένο Δεκέμβρη η πλειοψηφία
της Βουλής απέκοψε το σχετικό
κονδύλι, η κυβέρνηση, προσπαθώντας να παραπλανήσει το
Κοινοβούλιο, άλλαξε τον τίτλο
του σχετικού κονδυλίου και το
συμπεριέλαβε στον συμπληρωματικό Προϋπολογισμό.
Η λαθροχειρία της κυβέρνησης ματαιώθηκε με έκτακτη τροπολογία που κατέθεσε το ΑΚΕΛ στην Ολομέλεια και η οποία
στηρίχθηκε από ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγους. Το κονδύλι
δεσμεύτηκε και η κυβέρνηση θα κληθεί να λογοδοτήσει στη Βουλή
για την ενέργειά της, που προσβάλλει τα κοινοβουλευτικά θέσμια μα
προπαντός προσβάλλει την ιστορική μνήμη του κυπριακού λαού. Για
άλλη μια φορά, ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ έμειναν μόνοι να υπερασπίζονται
τον πρωτομάστορα της προδοσίας της πατρίδας μας.

Επεκτείνουν την Προδηµοτική
και… ανοίγουν ταυτόχρονα
το δρόµο προς τα ιδιωτικά
Η επέκταση της υποχρεωτικής Προδηµοτικής Εκπαίδευσης από την ηλικία των 4 ετών αποτελούσε ένα πάγιο αίτηµα
των εκπαιδευτικών και των γονιών. Η απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου για τη σταδιακή υλοποίησή της χαιρετίστηκε
θετικά, αλλά δηµιούργησε και έντονους προβληµατισµούς.
Γονείς και εκπαιδευτικοί αυτό που απαιτούν είναι να
υπάρξουν ουσιαστικά µέτρα και τα κοινοτικά να µετατραπούν
σε δηµόσια νηπιαγωγεία. Να σταµατήσουν οι εργαζόµενοι γονείς να χρυσοπληρώνουν για την εκπαίδευση και φροντίδα
των παιδιών τους.

Τρόμος και ταλαιπωρία
για επιβάτες υπεραστικού
λεωφορείου
Κάτι παραπάνω από τραυματική ήταν η εμπειρία
για τον ηθοποιό Προκόπη Αγαθοκλέους να ταξιδέψει με υπεραστικό λεωφορείο από τη Λευκωσία
στη Λεμεσό.
Μαζί με άλλους 25 συνταξιδιώτες του έζησαν
τον τρόμο, αφού το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν
φαίνεται να έπαθε σοβαρή μηχανική βλάβη με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στον αυτοκινητόδρομο.
Ωστόσο, όπως καταγγέλλει ο Προκόπης Αγαθοκλέους, η βλάβη δεν περιορίζεται μόνο στη μηχανή,
αφού η κακή κατάσταση και ενδεχομένως η ακαταλληλότητα του λεωφορείου ήταν ορατή από την
ώρα που επιβιβάστηκαν σε αυτό.
Σπασμένα πατώματα, κουρτίνες χαλασμένες,
κλιματισμός που δεν υπήρχε και πολλά άλλα.
Στην πλειοψηφία τους μετανάστες και ηλικιωμένοι, οι επιβάτες του λεωφορείου έζησαν τον τρόμο
όταν κοντά στην έξοδο του Κόρνου ακούστηκε μια
έκρηξη και το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε.
Στη συνέχεια κατέβηκαν από αυτό και περίμεναν -όπως μας είπε ο Προκόπης Αγαθοκλέους- μια
ώρα μέχρι να έρθει άλλο λεωφορείο για να μπορέσουν να πάνε στον προορισμό τους μετά από σχεδόν δυο ώρες.

Λάρνακα: Νέο ρατσιστικό επεισόδιο
από τον… γνωστό διευθυντή
Νέο ρατσιστικό επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον ίδιο διευθυντή
γυμνασίου της Λάρνακας σημειώθηκε χθες κατά την τελετή αποφοίτησης. Ο διευθυντής, ο οποίος πέρσι είχε επιδείξει ρατσιστική συμπεριφορά εναντίον μαθήτριας από
την Κένυα, επανήλθε αμετανόητος, αυτή τη φορά στοχοποιώντας μαθητή από τη Συρία. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες
μας, ο διευθυντής αρνήθηκε να
δώσει απολυτήριο στον τελειόφοιτο μαθητή με δικαιολογία το
κούρεμά του, όπως ακριβώς είχε κάνει και πέρσι με τη μαθήτρια από
την Κένυα.
Αυτή τη φορά όμως η ανοχή των γονέων εξαντλήθηκε, με αποτέλεσμα η τελετή αποφοίτησης να καταλήξει σε μια χαώδη κατάσταση
εξέγερσης των γονέων εναντίον του διευθυντή.

Διαβάστε ολόκληρο το περιεχόμενο των πιο πάνω θεμάτων στο dialogos.com.cy/topnews

Άρης: Η Κίνα πανηγυρίζει για τον
πρώτο παγκόσμιο χάρτη του πλανήτη
Έχοντας συμπληρώσει 1.344 περιφορές γύρω από τον Άρη
στα πρώτα δύο χρόνια της αποστολής του, το κινεζικό σκάφος
Tianwen-1 μετέδωσε φωτογραφίες ολόκληρης της επιφάνειας
του Άρη, ένα πρώτο βήμα για την εκτόξευση νέων ρομποτικών
αποστολών. Το Tianwen-1, του οποίου το όνομα σημαίνει «αναζήτηση της ουράνιας αλήθειας», εκτοξεύτηκε το 2020 και είναι η
πρώτη αποστολή της Κίνας στον κόκκινο πλανήτη.
Το μητρικό σκάφος παρέμεινε σε τροχιά, απελευθέρωσε όμως το
ρομπότ Zhurong που προσεδαφίστηκε τον Μάιο του 2021 για να
μελετήσει από κοντά τη γεωλογία του πλανήτη. Η κινεζική Εθνική
Υπηρεσία Διαστήματος (CNSA) ανακοίνωσε ότι ο δορυφόρος έχει ολοκληρώσει την πρωτεύουσα αποστολή του, η οποία περιeλάμβανε την
απεικόνιση ολόκληρου του πλανήτη σε μέση ανάλυση. Οι εικόνες που
αναρτήθηκαν σε κοινωνικά μέσα δείχνουν το σκληρό τοπίο του Άρη,
γεμάτο κοκκινωπούς αμμόλοφους και αρχαίους κρατήρες πρόσκρουσης. Το σκάφος φωτογράφισε μεταξύ άλλων το κάλυμμα πάγου στους
πόλους, το Όρος Όλυμπος (Olympus Mons), που είναι το μεγαλύτερο
ηφαίστειο του Ηλιακού Συστήματος με ύψος 21,9 χιλιόμετρα, καθώς
και το Valles Marineris, το μεγαλύτερο φαράγγι του Ηλιακού Συστήματος με μήκος άνω των 4.000 χιλιομέτρων. Η κινεζική αποστολή
έχει συλλέξει μέχρι σήμερα σχεδόν 1 terabyte δεδομένων, τα οποία
θα γίνουν διαθέσιμα σε ερευνητές άλλων χωρών «στον κατάλληλο
χρόνο», όπως ανέφερε η CNSA.
Στο μεταξύ, το ρομπότ Zhurong βρίσκεται σε νάρκη από τις 18 Μαΐου λόγω της έλευσης του σκληρού αρειανού χειμώνα και της αρειανής σκόνης που εμποδίζει τους ηλιακούς συλλέκτες. Η ελπίδα είναι
ότι θα ξυπνήσει τον Δεκέμβριο με τον ερχομό της άνοιξης.
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Οι πλημμύρες απειλούν το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού
Σε πιο δυσμενή θέση και πιο εκτεθειμένες οι φτωχές χώρες
Σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού απειλείται από σημαντικές πλημμύρες, με τις φτωχές χώρες να βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή, σύμφωνα με μελέτη
που δόθηκε στη δημοσιότητα. Η έρευνα, η
οποία δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Nature Communications», διασταύρωσε τα δεδομένα για τους κινδύνους
αντιμετώπισης πλημμυρών από ποταμούς,
βροχές και τη θάλασσα με τα δεδομένα της
Παγκόσμιας Τράπεζας για την κατανομή του
πληθυσμού και τη φτώχεια.
Από τη διασταύρωση αυτή προέκυψε ότι
περίπου 1,81 δισεκατομμύρια κάτοικοι, ήτοι
το 23% του παγκόσμιου πληθυσμού, βρίσκονται άμεσα εκτεθειμένοι σε πλημμύρες, που
έχουν περίοδο επανάληψης την εκατονταετία, άνω των 15 εκατοστών. Από αυτούς, τα
780 εκατομμύρια ζουν με λιγότερα από 5,50
δολάρια την ημέρα.
Η ανατολική και νότια Ασία, με πρώτες
την Κίνα και την Ινδία, συγκεντρώνει 1,24
δισεκατομμύρια κατοίκους τους οποίους
αφορά αυτή η απειλή. «Αυτό θέτει μεγάλους
κινδύνους για τις ζωές και τα μέσα διαβίωσης, ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς», σύμφωνα με τη μελέτη. Σχεδόν το
90% των ανθρώπων που είναι εκτεθειμένοι
στον κίνδυνο πλημμυρών ζει σε φτωχές χώρες ή σε χώρες μεσαίου εισοδήματος.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, περίπου
το 12% του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2020 βρισκόταν σε ζώνες που διατρέχουν κίνδυνο.
Ωστόσο η εξέταση μόνον της νομισματικής
πλευράς του θέματος αυτού μπορεί να δημιουργήσει προκατάληψη, εστιάζοντας την
προσοχή στις πλούσιες χώρες και τα οικονομικά κέντρα, προειδοποιούν.
«Οι χώρες χαμηλού εισοδήματος είναι

«Παράθυρο» για τους
κινητήρες εσωτερικής καύσης

εκτεθειμένες κατά δυσανάλογο τρόπο στους
κινδύνους αντιμετώπισης πλημμυρών και
είναι πιο ευάλωτες σε καταστροφικές επιπτώσεις μακροπρόθεσμα», διαπιστώνεται
από τη μελέτη αυτή του Τζουν Ρέντσλερ της
Παγκόσμιας Τράπεζας και των συναδέλφων
του.
Η μελέτη αυτή παρέχει «την πρώτη παγκόσμια αξιολόγηση για την έκθεση στον
κίνδυνο πλημμυρών και τη φτώχεια», σημειώνει ο Τόμας ΜακΝτέρμοτ του Εθνικού
Πανεπιστημίου της Ιρλανδίας στο Γκάλγουεϊ. Η κλιματική αλλαγή και μια κακά
σχεδιασμένη αστικοποίηση αναμένεται να
επιδεινώσουν τους κινδύνους αυτούς τα ερχόμενα χρόνια, προειδοποιούν οι ερευνητές.
Πρωτοφανείς πλημμύρες έπληξαν την Κίνα
τον φετινό Ιούνιο, προκαλώντας την απομάκρυνση για προληπτικούς λόγους 500.000
ανθρώπων από τις εστίες τους.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις των μουσώνων
προκάλεσαν επίσης αυτόν το μήνα το θάνατο περισσότερων από 100 ανθρώπων στο
Μπαγκλαντές και πλημμύρες που άφησαν
πίσω τους περισσότερα από 7 εκατομμύρια
ανθρώπους σε επισφαλή κατάσταση. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι κλιματικές
αλλαγές έχουν ως αποτέλεσμα πιο ισχυρές
και πιο έντονες βροχοπτώσεις σε όλο τον
κόσμο.
Tην ίδια ώρα, μια άλλη μελέτη επισημαίνει πως ο κίνδυνος για δασικές πυρκαγιές
θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, ιδίως
στη Μεσόγειο, όπως εκτιμά μία νέα διεθνής
επιστημονική μελέτη. Από την άλλη πλευρά,
όμως, επισημαίνει ότι υπάρχουν περιθώρια
για ανθρώπινες δράσεις και πολιτικές που
μπορούν να παίξουν κρίσιμο ρόλο, ώστε να
μειώσουν τον κίνδυνο της φωτιάς.

«Παράθυρο» για τη συνέχιση της χρήσης
οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης
και μετά το 2035, με χρήση ανανεώσιμων καυσίμων, άνοιξε το Συμβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε..
Συγκεκριμένα, ενώ η αρχική πρόταση που
είχε υιοθετήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
προέβλεπε την απαγόρευση πώλησης νέων
οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης
από το 2035 (άρα επιτρέπονταν μόνο ηλεκτρικά οχήματα), η τροποποίηση που υιοθετήθηκε
από το Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση
για τη δημιουργία πλαισίου που θα περιλαμβάνει και τη χρήση νέων οχημάτων με κινητήρες
εσωτερικής καύσης μετά το 2035, εφόσον χρησιμοποιούν αποκλειστικά ουδέτερα καύσιμα.
Το Συμβούλιο καλεί επίσης την Επιτροπή να
αξιολογήσει το 2026 την αποτελεσματικότητα
και τις επιπτώσεις του Κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις στα
υβριδικά αυτοκίνητα (plug-in hybrid) και την
παράμετρο του κόστους και της κοινωνικής
δικαιοσύνης (δεδομένου ότι επί του παρόντος
τα ηλεκτρικά οχήματα είναι ακριβότερα από τα
συμβατικά και συνεπώς μη προσιτά στον μέσο
καταναλωτή).
Κατά τις πληροφορίες, οι τροποποιήσεις
υιοθετήθηκαν μετά από πρόταση της Γερμανίας, ενώ θετική ήταν η πρώτη αντίδραση της
FuelsEurope που εκπροσωπεί την ευρωπαϊκή
βιομηχανία διύλισης.

Η κλιματική αλλαγή θα αυξήσει τα επόμενα χρόνια τις δασικές πυρκαγιές
Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία του πλανήτη στο μέλλον, τόσο θα αυξάνεται ο κίνδυνος των πυρκαγιών. Τα κλιματικά μοντέλα δείχνουν ότι αυτό ισχύει, ιδιαίτερα για περιοχές
όπως η Μεσόγειος (όπου και η Κύπρος) και η Αμαζονία στη Νότια Αμερική. Ήδη η διάρκεια της ετήσιας περιόδου πυρκαγιών έχει -κατά μέσο όρο- αυξηθεί παγκοσμίως κατά
14 ημέρες ετησίως (27%) στη διάρκεια της περιόδου 1979-2019.

Χιμπατζήδες: Επιλέγουν, όπως ο άνθρωπος, τους φίλους τους όσο μεγαλώνουν
Εν μέσω των συνεχών αντιδράσεων για την
προ ημερών θανάτωση χιμπατζή στο Αττικό
Ζωολογικό Πάρκο, κι ενώ εξετάζονται έγγραφα και χώροι όπου ζουν άγρια ζώα, με αφορμή
το συμβάν, το φως της δημοσιότητας βλέπει εκ
νέου έρευνα επιστημόνων από τις ΗΠΑ, που
καταδεικνύει ότι και οι χιμπατζήδες, εκτός από
τους ανθρώπους, γίνονται πιο επιλεκτικοί στις
φιλίες τους όσο περνούν τα χρόνια.
Συγκεκριμένα, οι αρσενικοί χιμπατζήδες

δείχνουν επίσης κοινωνική επιλεκτικότητα, η
οποία σχετίζεται με την ηλικία.
Οι συντάκτες της έρευνας από το πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν συγκέντρωσαν δεδομένα από 78.000 ώρες παρατήρησης στο εθνικό
πάρκο Κιμπάλε στην Ουγκάντα για 21 έτη έως
και το 2016.
Παρατηρήθηκε η κοινωνική συμπεριφορά
21 αρσενικών χιμπατζήδων από 15 έως 58
ετών. Διευκρινίζεται, δε, ότι επελέγησαν τα αρ-

σενικά, αφού παραμένουν στις κοινότητες στις
οποίες γεννήθηκαν, ενώ η πλειονότητα των
θηλυκών σκορπίζουν σε νέες ομάδες.
Συγκεκριμένα, τα αρσενικά καθαρίζουν το
ένα το άλλο, κυνηγούν και μοιράζονται το γεύμα, κάνουν μαζί περιπολία στα όρια των περιοχών τους και σχηματίζουν συμμαχίες για να
ανέβουν ψηλότερα στις «βαθμίδες» της ομάδας
τους και να διατηρηθούν σε αυτό το επίπεδο.
Βάσει των συμπερασμάτων που εξήχθησαν,

οι μεγαλύτεροι χιμπατζήδες είχαν σημαντικά
περισσότερο αυθεντικές φιλίες από ό,τι οι νεότεροι, στους οποίους οι απόπειρες φιλίας ήταν
πιο συχνά μονόπλευρες.
Διαπιστώθηκε, δε, ότι οι άνω των 35 ετών
περιποιούνταν τους πραγματικούς φίλους
τους, ενώ εμπλέκονταν σε λιγότερο επιθετική
συμπεριφορά απέναντι σε άλλους της ομάδας
-δάγκωμα, χτύπημα, κυνηγητό- όσο μεγάλωναν.
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φαρμακεία

tv ενημέρωση

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
• Μίου Βέρα, Λεωφ. Στροβόλου 139Β,
έναντι Υπεραγοράς «Δήμος», Στρόβολος,
22428666, 22320026
• Σάββα Χρήστος, Λεωφ. Αθαλάσσας
146Α, δίπλα από ζαχαροπλαστείο BIANCO,
Στρόβολος, 22514131, 22356369
• Νουρής Νίκος, Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 33,
έναντι Αγοράς Αγίου Αντωνίου, 22751801,
22374323
• Γκομπριάλ Ναμπίλ Γιάννης, 28ης
Οκτωβρίου 28 Β&Γ, έναντι Κινηματογράφου «ΟΘΕΛΛΟΣ», Έγκωμη, 22590447,
22819910
• Αναστασίου Αντριάνα, Προμηθέως 12A,
πίσω από ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, ακριβώς
δίπλα από Pie Bakery, 22665544, 22779650

ΛΕΜΕΣΟΣ
• Χαραλάμπους Χάρης, Μίλτωνος 56,
Άγιος Σπυρίδωνας, στρίψιμο BMW Πηλακούτα, προς Ζακάκι, έναντι Ζορπά,
25710330,25770285
• Μαλιώτη Χρυσάνθη, Γεώργιου Αβέρωφ

σαν σήμερα
1778
Πεθαίνει ο Ζαν Ζακ Ρουσό, Γάλλος φιλόσοφος.
1853
Η Ρωσία ξεκινάει τον Κριμαϊκό Πόλεμο.
1912

Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία
κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

1939

Γεννιέται ο Αλέκος Παναγούλης, δημοκράτης ήρωας
της ελληνικής αντίστασης κατά της Χούντας των
Συνταγματαρχών.

1949

Πεθαίνει ο Γκεόργκι Δημητρώφ, ηγετικό στέλεχος
της Γ’ Διεθνούς, εξέχουσα μορφή του διεθνούς
κομμουνιστικού κινήματος και ηγέτης της ΛΔ της
Βουλγαρίας.

1956

Οι Βρετανοί αποικιοκράτες απαγχονίζουν τους
Ιωάννη Πατάτσο, Ανδρέα Ζάκο και Χαρίλαο Μιχαήλ
της ΕΟΚΑ.

1976

Η ΛΔ του Βιετνάμ και το Νότιο Βιετνάμ ενώνονται,
δημιουργώντας ένα ενιαίο κράτος Λαϊκής Δημοκρατίας. Η συνένωση ήταν αποτέλεσμα της νίκης των
Βιετναμέζων κομμουνιστών έναντι του αμερικανικού
ιμπεριαλισμού.

26, βόρεια φώτων FOUI, πλησίον Λυκείου
Αγίου Ιωάννη, 25567939, 99461515
• Πετρίδης Πέτρος, Αγίας Φυλάξεως 64,
νοτίως Λεωφ. Μακαρίου (από Λανίτειο προς
Τζιαμούδα), 25366340, 96362348
• Καρδιακίδου Μαριάννα, Λεωφ. 28ης
Οκτωβρίου 353, KANIKA SEA FORUM,
25337050, 25337050

ΛΑΡΝΑΚΑ
• Σωκράτους - Κυπριανού Ελένη, Κιλκίς
15 - 17, Αντρούλλα Court, κατ. 4, πλησίον
Σχολής Καλογραιών, 24651035, 24624163
• Ευθυμίου Έλενα, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου
Γ’ 111, Αραδίππου, 24727232, 99023693

ΠΑΦΟΣ
• Μανώλης Ευάγγελος, Αριστοτέλη Σάββα 49, δρόμος Νοσοκομείου προς Μεσόγη,
Αναβαργός, 26930599, 26943628

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
• Πιττάτζιης Ισαάκ, Αγίου Γεωργίου 7,
Παραλίμνι, 23822577, 23827058

εφημερίες
Κατάλογος εφηµερευόντων
ιατρών για σήµερα Σάββατο 2
Ιουλίου και αύριο Κυριακή 3
Ιουλίου 2022
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Παθολόγος: Αριστομένης Δημήτριος
Τουρβάς, τηλ.: 99097385, 22108553
Ουρολόγος: Αχιλλέας Κορέλλης, τηλ.:
99562642
Οδοντίατρος: Άδωνις Παναγίδης,
τηλ. 99382880

ΛΕΜΕΣΟΣ

Εφηµερεύει µόνο Σάββατο
Οδοντίατρος: Μαρία Ευαγγελίδου,
τηλ. 25333302, 99309777
Εφηµερεύει µόνο Κυριακή
Οδοντίατρος: Στέφανη Τζιεπράν, τηλ.
96303145

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΣΗΜΕΡΑ

Εφηµερεύει µόνο Σάββατο
Οδοντίατρος: Ναμπιλ Ιμπραχίμ, τηλ.
96638962
Εφηµερεύει µόνο Κυριακή
Οδοντίατρος: Πέτρη Κωνσταντίνου,
τηλ. 99174399

Κατάθεσις της τιμίας Εσθήτος της παναγίας Θεοτόκου εν Βλαχερναίς

ΠΑΦΟΣ

εορτολόγιο
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ΑΥΡΙΟ
Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου, Αγίου Υακίνθου
μάρτυρος

ο καιρός
ΚΕΡΥΝΕΙΑ 33
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 38
ΠΑΦΟΣ 31

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 33
ΛΑΡΝΑΚΑ 33

ΛΕΜΕΣΟΣ 33

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, μετά το μεσημέρι
όμως θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά
νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί και στα δυτικά βορειοδυτικοί,
ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν μέχρι το απόγευμα νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη
για να καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα
ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους
31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια
και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Εφηµερεύει µόνο Σάββατο
Οδοντίατρος: Παναγιώτα Γεωργίου,
τηλ. 99465386
Εφηµερεύει µόνο Κυριακή
Οδοντίατρος: Ζήνωνας Ευαγόρου,
τηλ. 95988634

κληρώσεις
ΕΞΤΡΑ 5
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 1/7/2022

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 11194ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
7, 9, 18, 26, 35
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 11195ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
9, 16, 18, 26, 32

SUPER 3
49587 (10.00).......................2.......4......0
49588 (11.00).......................8.......5......5
49589 (12.00).......................7.......6......3
49590 (13.00).......................3.......4......1
49591 (14.00).......................3.......9......6
49592 (16.00).......................7.......1......6
49593 (17.00).......................9.......7......5
49594 (18.00).......................0.......9......9
49595 (20.00).......................1.......6......6
49596 (21.00).......................2.......5......0

ΡΙΚ1

07.30 Λούνα Παρκ 08.00 Eu4u 09.00
Ειρήνη Πάσι 10.00 Σε Προσκυνώ, Γλώσσα
11.00 Χρονογράφημα 11.30 Χρυσές Συνταγές-Weekend Edition 12.00 Παραδοσιακή Βραδιά 14.00 Ειδήσεις 14.30 Μαζί/
Birlikte 15.30 Κύπριοι του Κόσμου 16.00
Road Story 16.30 Art Cafe 17.30 Μουσικό
Ραντεβού 18.00 Ειδήσεις και στη Νοηματική 18.20 Ειρήνη Πάσι 19.00 Τα Καλύτερα μας Χρόνια 20.00 Ειδήσεις 21.00 Play
List 22.15 «Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης» Μαύρη κωμωδία παραγωγής 2015 βασισμένη στο θεατρικό έργο του Άκη Δήμου, κατάλληλη για άνω των 15 ετών. 23.15 Ειδήσεις
23.20 «Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης» - (Η
συνέχεια) 00.00 Λούνα Παρκ 00.30 Road
Story 01.00 Eu4u 02.00 Ειδήσεις 03.00
Χρυσές Συνταγές Weekend Edition 03.30
Χρονογράφημα 04.00 Art Cafe 05.00 Μαζί/
Birlikte 05.30 Μουσικό Ραντεβού 06.00
Ειρήνη Πάσι 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 09.20
Αστυνόμος Σαΐνης 09.45 Mini Pet Pals
10.05 Ο Σούπερ Μπαμπάς 10.15 Η Μπο ταξιδεύει 10.35 Τα Στρουμφάκια 11.00 ΠΟΠ
ΚΟΡΝ παίζω και μαθαίνω 11.40 Ο σκανδαλιάρης Τοτός 12.10 Λέο Ντα Βίντσι 12.35
H Μία και Εγώ 13.00 Ο Σούπερ Μπαμπάς
13.10 Mini Pet Pals 13.25 Η Μπο ταξιδεύει 13.50 Τα Στρουμφάκια 14.40 Λέο Ντα
Βίντσι 15.05 H Μία και Εγώ 15.30 ΠΟΠ
ΚΟΡΝ παίζω και μαθαίνω 16.10 Μανώλης και Κατίνα 16.30 Ιστορίες του Χωρκού
17.00 Apollo13. The Inside Story 18.00
Euromaxx a la Carte 18.30 Προσωπογραφίες 19.15 Know It 19.40 Ειδήσεις στην Αγγλική 19.50 Ειδήσεις στην Τουρκική 20.00
Μεσογειακοί Αγώνες - Κολύμβηση 22.00
Ο Σωματοφύλακας του Εκτελεστή - (The
Hitman’s Bodyguard) - Μαύρη κωμωδία
δράσης και περιπέτειας παραγωγής 2017,
κατάλληλη για άτομα άνω των 18 ετών
00.00 Ειδήσεις στην Αγγλική και Τουρκική
(επανάληψη) 00.20 Euronews

PLUS

06.20 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 07.30 Ο ΚΑΡΟΤΑΚΙΑΣ 08.30 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 09.00
ΑΝΑΔΕΙΞΕ ΤΟ (E) 09.35 ΕΞΥΠΝΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ (SMART ΓΕΥΣΕΙΣ) (E) 11.00 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 14.00 ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 16.30 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 18.30 ΤΑΞΙΔΙ
ΓΕΥΣΕΩΝ, Season III (2020/2021) (Ε) 19.25
FATSA BOOK 20.25 Ο ΚΑΙΡΟΣ 20.30
ΞΕΝΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 22.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ (12) 00.25 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ (12) - 02.20
ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 03.10 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12)
04.00 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 04.50 ΑΟΡΑΤΟΣ
ΦΑΚΟΣ 05.00 ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (Ε)

ΟΜΕGA

05.30 ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ 09.50
OPEN WEEKEND 13.00 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ
ΤΥΧΗΣ (Ε) 15.15 GREEN KITCHEN BY

MADAME GINGER (E) 16.15 ΑΝΟΙΧΤΑ
18.00 OMEGA NEWS 18.10 ΕΙΚΟΝΕΣ
19.10 ΡΙΞΕ ΜΙΑ ΖΑΡΙΑ 20.10 OMEGA
NEWS 21.15 ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΚΟΜΑ
23.15 THE BODYGUARD 01.15 ΡΙΞΕ ΜΙΑ
ΖΑΡΙΑ (E) 02.00 OPEN WEEKEND (Ε)
04.30 ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ (Ε)

ANT1

06.20 ΛΙΦΤΙΝΓΚ (Ε) 07.10 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ (Ε) 08.00 MAMMA
MIA (Ε) 08.30 ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ ΜΟΥ ΨΕΜΑ
(Ε) 09.00 ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟ ΦΙΛΟ ΣΟΥ (Ε)
09.30 ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ (Ε) 11.10
DADDY COOL (Ε) 12.00 ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’
ΟΛΑ 12.50 ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ ΙΙΙ 14.20
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΙ ΩΡΑΙΟΣ (Ε) 15.45 ΕΚΕΙΝΕΣ ΚΙ ΕΓΩ (Ε) 16.30 5 X 5 (Ε) 17.30 5
X 5 (Ε) 18.00 TA NEA ΣΕ 10’ 18.15 5 Χ 5
(Ε) 18.40 ROYK ZOYK SPECIAL (Ε) 20.15
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 21.15 16 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ –
16 BLOCKS (12) 00.45 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ II (12)
02.00 ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ (15) 02.50 ΜΑΥΡΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ (Ε) (15) 03.40 7 ΖΩΕΣ (Ε)
04.30 ΖΕΥΓΑΡΙΑ (Ε) (12) 05.20 ΤΑΝΓΚΟ
ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (Ε)

SIGMA

06.00 Οι Αδιάφθοροι (Ε) 06.30 Love it
(Ε) 08.00 Καλό Μεσημεράκι (Ε) 09.40 Ώρα
για Φαγητό (Ε) 10.40 DOT 11.40 Βουράτε Γειτόνοι (Ε) 13.00 Κάτι Ξαναψήνεται
(Ε) 14.30 The Masked Singer (Ε) 17.00
ΟΛΑ ΓΚΟΥΝΤ 18.00 Γεγονότα σε συντομία
18.10 ΟΛΑ ΓΚΟΥΝΤ 19.10 Passenger με
τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη 20.00 Τομές
στα Γεγονότα 21.00 The Masked Singer
- Νέο επεισόδιο 23.45 Στην Υγειά μας ρε
παιδιά (Ε) 00.30 Γεγονότα Τίτλοι Ειδήσεων
00.40 Στην Υγειά μας ρε παιδιά (Ε) 03.00
Dot (Ε) 04.00 Ήρθε κι Έδεσε (Ε)

AΛΦΑ

06.00 60’ ΕΛΛΑΔΑ (Ε) 07.00 ROOMIES
08.00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΧΟΥΛΑΣ 09.00 Η
ΦΑΜΙΛΙΑ (Ε) 09.50 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ 13.00 X – FACTOR (Ε)
14.45 ΑΣΕ ΜΑΣ ΡΕ ΜΑΜΑ 16.00 THE
CHASE (Ε) 17.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Ε) 18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ 18.10 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
(Ε) 19.15 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ 20.00 ALPHA NEWS 21.00 Η ΓΗ ΤΗΣ
ΕΛΙΑΣ 22.45 CHART SHOW 02.15 THE
CHASE (Ε) 03.00 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ
ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ

CAPITAL

07.15 Τηλεαγορά tvmall 08.00 Ο Γιάννης τα έκανε θάλασσα (1964) – Ελληνική ταινία 09.35 Μπαμπάδες νταντάδες – Family
comedy 11.10 Τηλεαγορά tvmall 12.00
Ο Γολγοθάς μιας αθώας (1961) – Ελληνική ταινία 13.50 Τηλεαγορά tvmall 15.00
Τηλεαγορά Τσαγκαράκης 18.00 Τηλεαγορά
tvmall 19.05 Κορίτσια για καλοπέραση –
Romance comedy 21.00 Ξένη ταινία 23.00
Ξένη ταινία 01.00 Ξένη ταινία 02.45 Ο χαμένος θησαυρός της Ουγκαρίτ – Adventure
04.30 Η βαθιά άκρη του ωκεανού – Drama
06.20 Προσωπικότητες (Ε)

στη συχνότητα του Άστρα 92,8
06:00-06:55 ΣΤΟ ΠΙ ΚΑΙ ΦΙ
Μουσικές επιλογές με τον Πάμπο Φιλίππου.
06:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
07:00 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
Με τον Μιχάλη Μιχαήλ.
07:05-09:55 ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ
Θέματα από την επικαιρότητα με τον Νεόφυτο Νεοφύτου.
07:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
09:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:05-12:55 ΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΓΑΜΕ
Με τον Johnny B.
10:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:05-13:55 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΟΚΤΕΪΛ
Αθλητική εκπομπή με τον Γλαύκο Μιχαη-

λίδη.
14:05-16:55 Ο,ΤΙ ΑΓΑΠΑΜΕ ΜΕΝΕΙ ΕΔΩ
Μουσική εκπομπή με τον Σάββα Δημητρίου.
14:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:05-19:00 ΑΠΟ ΠΑΓΚΑΚΙ ΣΕ ΠΑΓΚΑΚΙ
Mε τον Αρίωνα.
19:00-21:00 ΓΑΡΙΦΑΛΟ ΜΕ ΓΙΑΣΕΜΙ
Μια μουσικοποιητική εκπομπή με τον Γιώργο Καλογήρου.
21:00-24:00 ΕΝΑ ΠΑΝΕΡΙ ΓΕΜΑΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Λαϊκά τραγούδια με τον Ανδρέα Χρυσάνθου.
00:00-07:00 ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ
Μουσικές επιλογές του Άστρα 92,8.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Το κακό ουκ έρχεται μόνο
Ο Ντιέγκο ντε Μπρέα τονίζει μέσα από τη σκηνοθετική του
προσέγγιση την ψυχρότητα, τις κακουχίες, τη βαρβαρότητα και
το κακό που πηγάζει από τους ανθρώπους σαν από το κουτί της
Πανδώρας. Πάντα νέο, απροσδόκητο και πιο βάναυσο από πριν.
Γιατί το κακό δεν έρχεται ποτέ μόνο του.

«Οιδίπους Τύραννος» από το Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος
Αυλαία στις
6 Ιουλίου 2022
με τη σοφόκλεια
τραγωδία

Με τον «Οιδίποδα Τύραννο» του Σοφοκλή
σηκώνει αυλαία στις 6 Ιουλίου το 25ο Διεθνές
Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος. Την
παράσταση παρουσιάζουν το Εθνικό Θέατρο
του Σεράγεβο και το Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου MESS σε σκηνοθεσία του διακεκριμένου
Σλοβένου σκηνοθέτη Ντιέγκο ντε Μπρέα.
Η πόλη της Θήβας πλήττεται από λοιμό, οι
πολίτες της πεθαίνουν και κανείς δεν γνωρίζει πώς να βάλει ένα τέλος σε αυτό. Ο βασιλιάς Οιδίποδας αναζητά να εξακριβώσει την
αιτία και ζητά χρησμό από το μαντείο των
Δελφών. Ο χρησμός του Απόλλωνα προβλέπει πως η πόλη θα σωθεί μόλις βρεθεί ο υπαίτιος για το θάνατο του βασιλιά Λάιου και εκδιωχθεί από την πόλη. Ο βασιλιάς αποφασίζει
να εξιχνιάσει το μυστήριο και ξετυλίγει ένα

κουβάρι φρικτών αποκαλύψεων. Ο παλιός
χρησμός επαληθεύτηκε. Όσο κι αν ο Οιδίποδας προσπάθησε να αποφύγει το πεπρωμένο
του, κάθε πράξη του τον οδήγησε προς αυτό.
Τώρα, ο μόνος δρόμος που του μένει είναι αυτός της εξορίας.
Στο επίκεντρο της σοφόκλειας τραγωδίας
τίθεται το άτομο σε σχέση με την προσωπική
του ελευθερία, την εξουσία, την κοινωνία και
τη θεϊκή βούληση. Ο Ντιέγκο ντε Μπρέα τονίζει μέσα από τη σκηνοθετική του προσέγγιση
την ψυχρότητα, τις κακουχίες, τη βαρβαρότητα και το κακό που πηγάζει από τους ανθρώπους σαν από το κουτί της Πανδώρας. Πάντα
νέο, απροσδόκητο και πιο βάναυσο από πριν.
Γιατί το κακό δεν έρχεται ποτέ μόνο του.
«Ο Οιδίπους Τύραννος είναι μια αρχαία ελ-

Διαγωνισμό για έργα τέχνης
προκηρύσσει η Βουλή

Κέβιν Σπέισι: Ντοκιμαντέρ ερευνά τις
καταγγελίες σε βάρος του ηθοποιού
Το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 4 ετοιμάζει νέα σειρά ντοκιμαντέρ που θα καταγράφει την άνοδο και την πτώση του Κέβιν Σπέισι.
Το ντοκιμαντέρ «Spacey Unmasked» θα ερευνά από εγκληματολογική
πλευρά την υπόθεση του ηθοποιού και την καριέρα του αρχίζοντας από
την παιδική ηλικία, την επιτυχία του στο Μπρόντγουεϊ, τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες, μέχρι την πτώση του από καταγγελίες για
αποπλάνηση, σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση.
Η σειρά, αποτελούμενη από δύο μέρη, σε σκηνοθεσία της Κίρα Φίλιπ, θα προβληθεί μετά την έκβαση δύο δικαστικών υποθέσεων εναντίον του Κέβιν Σπέισι –τη μήνυση που κατατέθηκε από τον ηθοποιό
Άντονι Ραπ στη Νέα Υόρκη που πρόκειται να εκδικαστεί τον Οκτώβριο

και τις ποινικές διώξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο έπειτα από καταγγελίες
τριών ανδρών.
«Ο Κέβιν Σπέισι είναι ένας από τους ηθοποιούς της εποχής μας που
απολάμβαναν τις περισσότερες τιμές και θαυμασμό», δήλωσε η εκτελεστική παραγωγός Ντόροθι Μπερν. «Το ταλέντο του τού χάρισε δύο
Όσκαρ και πολλά άλλα βραβεία», πρόσθεσε.

Αποφυλακίζεται για λόγους υγείας
ο Πέτρος Φιλιππίδης
Έπειτα από μια επεισοδιακή ημέρα (Πέμπτη) και τη μεταφορά του
Πέτρου Φιλιππίδη με ισχαιμικό επεισόδιο στη νευρολογική κλινική
του νοσοκομείου της Νίκαιας και την εισήγηση του εισαγγελέα για
αποφυλάκιση για λόγους υγείας, τελικά ο ηθοποιός αποφυλακίζεται
υπό όρους. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας έκανε ομόφωνα δεκτό το αίτημα για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του
Πέτρου Φιλιππίδη. Με την ίδια απόφασή του επέβαλε τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από χώρα, της εμφάνισης στο
αστυνομικό τμήμα της περιοχής του 2 φορές το μήνα και εγγυοδοσία
20.000 ευρώ. Ο ηθοποιός δικάζεται από τον περασμένο Μάρτιο για
τρεις υποθέσεις σεξουαλικής βίας σε βάρος συναδέλφων του. Η δίκη
θα συνεχιστεί την Τρίτη 5 Ιουλίου. Στις 4.00 το πρωί της Παρασκευής

ληνική τραγωδία ενός από τους τρεις σπουδαίους τραγωδούς, του Σοφοκλή, στην οποία
ο τραγικός ήρωας, ο Οιδίποδας, προσπαθεί να
γλιτώσει από το πεπρωμένο που του καθόρισαν οι θεοί και να αποφύγει τα δεινά που
αυτό θα του επιφέρει. Αγνοώντας την καταγωγή του, ως υιοθετημένος γιος και όχι ως
πραγματικό παιδί των γονιών του, φέρνει
τον εαυτό του σ’ ένα μονοπάτι που θα τον
οδηγήσει στην πραγμάτωση της προφητείας: ο Οιδίποδας δολοφονεί τον πατέρα του,
παντρεύεται τη μητέρα του και αποκτά μαζί
της παιδιά. Όλα αυτά συμβαίνουν πριν από
την έναρξη της πλοκής έργου και η τραγωδία
εκτυλίσσεται από την αποκάλυψη της αλήθειας και έπειτα», αναφέρει στο σημείωμά
του ο δημιουργός.

ο προφυλακισμένος στον Κορυδαλλό Πέτρος Φιλιππίδης αισθάνθηκε
αδιαθεσία. Ο γιατρός της φυλακής αφού τον εξέτασε διέταξε αμέσως τη
μεταφορά του στο νοσοκομείο Νίκαιας για περαιτέρω εξετάσεις. Εκεί
διαπιστώθηκε πως ο ηθοποιός, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό, υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο και έκτοτε νοσηλεύεται στο θάλαμο κρατουμένων της νευρολογικής κλινικής.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την κατασκευή τριών έργων γλυπτικής
- χύτευσης - χαρακτικής - κεραμικής, τα οποία θα παραχωρούνται ως δώρο σε υψηλούς φιλοξενούμενούς
της. Το είδος της καλλιτεχνίας/φιλοτεχνίας όπως και
το υλικό κατασκευής του έργου εναπόκειται στον/ην
ίδιο/α τον/την καλλιτέχνη. Το έργο πρέπει
να σχετίζεται με τον
πολιτισμό της Κύπρου
και/ή να έχει σχέση,
ή να αποδίδει, ή εκφράζει την ιδέα της
Δημοκρατίας και του
κοινοβουλευτισμού,
και να είναι τοποθετημένο σε κατάλληλη
συσκευασία. Το έργο
πρέπει να μεταφέρεται εύκολα, ενώ η καλλιτεχνική
πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από επεξηγηματικό
σημείωμα με τη σκέψη του/της δημιουργού με επεξήγηση ως προς τη σημειολογία του προτεινόμενου
έργου. Το κόστος κάθε έργου καθορίζεται στην τιμή
των €250 ανά τεμάχιο. Θα επιλεγούν τρία συνολικά
έργα και θα παραγγελθούν είκοσι τεμάχια από το καθένα. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε καλλιτέχνες
που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή διαμένουν μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ οι
προτάσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι
την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022. Για πληροφορίες
και τα έντυπα συμμετοχής στην ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων www.parliament.cy και στα
τηλέφωνα 22407360/22407305.
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Το σημερινό πρόγραμμα των Μεσογειακών
Με συμμετοχή 32 Κυπρίων αθλητών σε
πέντε αθλήματα συνεχίζονται οι 19οι Μεσογειακοί Αγώνες. Στην κολύμβηση θα
λάβουν μέρος οι Παναγιώτης Πανάρετος και Μάρκος Ιακωβίδης
στο 50μ. Πρόσθιο, ο Ανδρέας
Πάντζιαρος στα 100μ. Ελεύθερο και ο Χρίστος Μανώλη
στα 1500μ. Ελεύθερο. Η Ποδηλασία Δρόμου θα διεξαχθεί το απόγευμα για τις γυναίκες. Η Άντρη Χριστοφόρου
θα κυνηγήσει το μετάλλιο.

Σήμερα θα γίνουν οι τελευταίες ιστιοδρομίες
πριν τις τελικές κούρσες όλων των κατηγοριών. Η Μαριλένα Μακρή (Laser Radial)
βρίσκεται στην 4η θέση. Θα αγωνιστούν επίσης οι Παναγιώτης Ιορδάνου και Γεώργιος Γιασεμίδης
(Laser), η Μαρία Χριστίνα Μιχαήλ (Laser Radial), ο Ιάκωβος Χριστοφίδης (iQFoil) και
Νατάσα Λάππα (iQFoil). H
τελευταία διεκδικεί θέση στον
τελικό.
Ο στίβος σημαδεύεται με... κυ-

πριακά χρώματα. Στο επί κοντώ θα αγωνιστούν
οι Νίκανδρος Στυλιανού και Χρίστος Ταμάνη,
στον ακοντισμό ο Σπύρος Σάββα και στα 5000μ.
η Θάλεια Χαραλάμπους.
Στα εμπόδια σημαντική κρίνεται η συμμετοχή του Μίλαν Τράικοβιτς στον προκριματικό,
της Δάφνης Γεωργίου και της Ναταλίας Χριστοφή. Η Φίλιππα Φωτοπούλου στο 200άρι
ξεκινά την προσπάθεια για ακόμη ένα μετάλλιο σε αγώνισμα που τρέχει και η Μαριάννα
Πισσιάρα. Στον αντίστοιχο προκριματικό των
Ανδρών θα λάβουν μέρος οι Σταύρος Αυγουστίνου και Αλεξάντερ Μπίτσι.

Έγραψαν ιστορία οι αθλητές μας
Ένα αργυρό και δύο χάλκινα ο χθεσινός απολογισμός
Συνεχίστηκαν οι επιτυχίες για την αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής στους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν.
Η αποστολή μας κατέκτησε αργυρό μετάλλιο
στη σφυροβολία του στίβου με τον Αλέξανδρο Πουρσανίδη, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος με βολή στα 73.71. Επίσης, αυτή η βολή
αποτελεί και την καλύτερή του επίδοση τη
φετινή χρονιά. Πρώτος τερμάτισε ο Τούρκος
Μπαλτατσί με βολή 74.34 και τρίτος ο Ιταλός
Ολιβιέρι με βολή 72.18. Με αυτό το μετάλλιο
φτάσαμε στα εννέα στους αγώνες του Οράν
και μέχρι στιγμής αποτελεί ρεκόρ μεταλλίων
για όλους τους Μεσογειακούς Αγώνες που
συμμετείχαμε.
Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της ημέρας,
είχαμε ακόμα ένα μετάλλιο. Η αποστολή μας
κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο με την Κάλια
Αντωνίου στα 50 μέτρα ελεύθερο στο κολύμπι Γυναικών, καθώς η αθλήτριά μας τερμάτισε στην 3η θέση με χρόνο 25.06, με διαφορά πέντε χιλιοστά του δευτερολέπτου από
τη 2η Σλοβένα Κλάνκαρ (25.01), ενώ πρώτη
τερμάτισε η Ισπανίδα Κάμπο με χρόνο 24.97.
Επίσης, στον τελικό προκρίθηκε και η Άννα
Χατζηλοΐζου, η οποία τερμάτισε στην 6η θέση
με χρόνο 25.55.
Oι δύο αθλήτριές μας συμμετείχαν στα
προκριματικά στη δεύτερη σειρά, με την
Κάλια να τερματίζει στην πρώτη θέση και η
Άννα στην τρίτη.
Χάλκινο μετάλλιο πήραμε και στη σκυταλοδρομία γυναικών με τις Μαριάννα Πισσιάρα, Δάφνη Γεωργίου, Ολίβια και Φίλιππα
Φωτοπούλου. Τα κορίτσια μας τερμάτισαν

τρίτες, με χρόνο 45.10 και κατέκτησαν το
χάλκινο μετάλλιο.
Στον τελικό του άλματος εις μήκος αγωνίστηκε η Φίλιππα Φωτοπούλου, η οποία
τερμάτισε στην 7η θέση με άλμα 6.34. Πρώτη τερμάτισε η Γκαρντάσεβιτς από τη Σερβία,
δεύτερη η Οσβίς από την Αίγυπτο και τρίτη η
Ταβάρες από την Πορτογαλία.
Στη 12η θέση τερμάτισε ο Κυριάκος Παμπακάς στο άλμα εις ύψος, ο οποίος έφτασε
επιτυχώς μέχρι τα 2.04μ., ενώ είχε αποτυχημένη προσπάθεια στα 2.09μ. και δεν συνέχισε παρακάτω. Επίσης, στα 800μ. του στίβου
ο Χρίστος Δημητρίου τερμάτισε 7ος με χρόνο
1:51.18 στην πρώτη σειρά των προκριματικών και αποκλείστηκε.

Στα 100 μέτρα ύπτιο στους άνδρες δεν
τα καταφέραμε και αποκλειστήκαμε, με τους
Σοφοκλή Μούγη και Φίλιππο Ιακωβίδη να
σημειώνουν χρόνο τερματισμού 58.01 και
58.19, τερματίζοντας στη 16η και 17η θέση
αντίστοιχα. Οι δύο αθλήτριες συμμετείχαν
στην τρίτη σειρά των προκριματικών, πραγματοποίησαν το καλύτερό τους, όμως δεν κατάφεραν να περάσουν στον τελικό.
Στον ημιμαραθώνιο, ο Αμήν Καττίρι τερμάτισε στην 5η θέση με χρόνο 1:06:18. Αγωνιστική δράση είχαμε και στη σκοποβολή με τη
16χρονη Κωνσταντίνα Μαρκίδου να τερματίζει στην 21η στο αεροβόλο τουφέκι με βαθμολογία 608.7.
Θεόδωρος Τσιολάκης (Απεσταλμένος ΕΑΚ)

ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΚΑΡΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

«Έπεσε» θύμα έκπληξης

Ηττήθηκε από την Αρμίνια

Δεν κατάφερε να προχωρήσει περισσότερο στο Wimbledon η Μαρία
Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε 2-0 σετ από την Τατιάνα Μαρία και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Οι δύο αθλήτριες ήταν προσεκτικές στο πρώτο κομμάτι του αγώνα. Η Γερμανίδα κατάφερε και εκμεταλλεύτηκε στον
απόλυτο βαθμό την ευκαιρία
που της δόθηκε για μπρέικ. Στο
όγδοο γκέιμ κατάφερε να σπάσει
το σερβίς της Σάκκαρη και στη
συνέχεια (στο δικό της σερβίς)
έκλεισε το πρώτο σετ με 6-3. Στο
δεύτερο σετ όλα έδειχναν να πηγαίνουν υπέρ της Μαρίας Σάκκαρη, ωστόσο η Τατιάνα Μαρία
έκανε εντυπωσιακό φινάλε και
πήρε το σετ με 7-5 και το παιχνίδι
με 2-0 σετ.

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Αρμίνια Μπίλεφελντ στο πέμπτο
φιλικό των «ερυθρολεύκων» στην Αυστρία, όπου πραγματοποιούν
το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους. Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 3-1 από τους Γερμανούς, χωρίς να δείξουν κάτι... καλό. Τα
γκολ της Μπίλεφελντ πέτυχαν
οι Κλος (8’) και Ρζατκόβσκι (23’)
και Χακ (88’). Μείωσε ο Τικίνιο στο 35’. Ο Ολυμπιακός είχε
κατοχή, αλλά δεν ήταν αρκετά
επιθετικός. Βελτιώθηκε μετά
τις αλλαγές του Μαρτίνς στο β’
μέρος, όμως οι Γερμανοί «κλείδωσαν» τη νίκη. Ο Ολυμπιακός
κλείνει σήμερα (2/7, 16:30) τις
υποχρεώσεις του στην Αυστρία
με το δυνατό φιλικό κόντρα στη
Red Bull Ζάλτσμπουργκ.

{ Πλήρης αθλητική ενημέρωση από την Κύπρο και τον κόσμο }

Στεναχώρια στο ΑΠΟΕΛ
για τη στάση του Σαμπάλα
Με ανακοίνωση που εξέδωσε η
διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, έκανε γνωστό
ότι ο Φακούντο Σαμπάλα αποτελεί
παρελθόν από την ομάδα, αφού εξάσκησε πρόνοια του συμβολαίου του.
Παράλληλα, γίνεται
λόγος για αδικαιολόγητη απουσία του
ποδοσφαιριστή από
δύο
προπονήσεις,
ενώ εκφράζεται η
στεναχώρια για τον
τρόπο με τον οποίο
λειτούργησε ο ποδοσφαιριστής, αλλά και οι εκπρόσωποί
του. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, το ΑΠΟΕΛ κατέθεσε πρόταση
στον Σαμπάλα μετά το τέλος της σεζόν (όπως ο ίδιος επιθυμούσε), ωστόσο ποτέ δεν πήρε απάντηση. Οι «γαλαζοκίτρινοι» σημειώνουν πως του
πρόσφεραν συμβόλαιο με αυξημένες
απολαβές, ώστε να μη μείνει σε εκκρεμότητα το όλο θέμα.

Ο Άρης ανακοίνωσε
τα φιλικά στη Σλοβενία
Ο Άρης ανακοίνωσε το πρόγραμμα
των τεσσάρων φιλικών που θα δώσει
στη Σλοβενία από τις 4 έως τις 15
Ιουλίου. Η αρχή θα γίνει την Τετάρτη
6 Ιουλίου κόντρα στη Σλάβεν Μπελούπο Κροατίας. Ο αγώνας θα
διεξαχθεί στο γήπεδο Στοΐντσι. Ο
δεύτερος αγώνας
κόντρα στον Άρη
Θεσσαλονίκης θα
διεξαχθεί την επομένη Πέμπτη 7 Ιουλίου στο
γήπεδο Γκόρνια Ραντόνα. Σε αυτό το
γήπεδο θα διεξαχθούν και τα άλλα
δύο φιλικά παιχνίδια, κόντρα στην
ουγγρική Φεχερβάρ την Κυριακή 10
Ιουλίου και την ουκρανική Ντνίπρο
την Πέμπτη 14 Ιουλίου. Και οι τέσσερις αγώνες θα αρχίσουν στις 17:30.
Πρόκειται για σημαντικά φιλικά τεστ
που θα καταδείξουν και την ετοιμότητα της ομάδας για τη νέα περίοδο.

Ο Σαλάχ υπέγραψε
παραμονή στη Λίβερπουλ
Οι «reds» ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με
τον Μο Σαλάχ κλείνοντας έτσι θετικά μια υπόθεση, η οποία φαινόταν
ότι δεν θα έχει αίσιο τέλος. Οι δύο
πλευρές φαίνονταν
ότι δεν μπορούσαν
να τα βρουν, καθώς
οι απαιτήσεις που
αξίωνε ο Αιγύπτιος
κρίνονταν ως υπέρογκες από τον Γιούργκεν Κλοπ. Ωστόσο,
όπως φάνηκε και
από το αποτέλεσμα, βρέθηκε η «χρυσή τομή» μεταξύ τους. «Αισθάνομαι
θαυμάσια και είμαι ενθουσιασμένος
με θέληση να κερδίσουμε πολλά τρόπαια. Είναι μια χαρούμενη ημέρα για
όλους. Μας πήρε λίγο χρόνο, νομίζω,
για να ανανεώσουμε, αλλά τώρα όλα
τελείωσαν και πρέπει να επικεντρωθούμε στη συνέχεια», ανέφερε ο Σαλάχ στις πρώτες του δηλώσεις.

