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Η Ενέργεια εμπεριέχει μεγάλες ευκαιρίες συνεργασίας
των δύο κοινοτήτων

Να αρθούν οι περιορισμοί
για πρόσβαση ΑμεΑ
σε Εκπαίδευση και Υγεία

Σε κίνδυνο φτώχειας πέραν
του 50% των εργαζόμενων
με μερική απασχόληση

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 9
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Προβάδισμα με σφραγίδα
Εφραίμ για το ΑΠΟΕΛ

Η ΑΕΚ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΠΛΕΪ ΟΦ ΤΟΥ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
ΝΙΚΗΣΕ (2-1) ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΝ ΠΑΡΤΙΖΑΝ
ΣΕΛ. 23

ΣΕΛ. 22

Φεύγουν... και άνοιξαν πυρ
εναντίον του μονοασφαλιστικού ΓεΣΥ

Στην πολεμική κατά του ΓεΣΥ πρωτοστατούν οι Υπ. Υγείας και Οικονομικών με πλήρη στήριξη Αναστασιάδη
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

Οι πολέμιοι του μονοασφαλιστικού αλληλέγγυου ΓεΣΥ στοχεύουν εκδικητικά
τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του ΟΑΥ

Ανδρέας Μαυρογιάννης: Η κοινωνία
των πολιτών να επαγρυπνεί για να διασώσει
τη μεγάλη αυτή κατάκτηση

Το ΓεΣΥ είναι από τις μεγαλύτερες κοινωνικές
κατακτήσεις του τόπου και πρέπει να διαφυλαχθεί η φιλοσοφία και η αρχιτεκτονική του

Σε ένα εξάμηνο αύξηση
60% στα καύσιμα - Στο
11% ο πληθωρισμός
Άλμα σε διψήφιο ποσοστό πραγματοποίησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο (10,9%), με τις κατηγορίες Στέγαση,
Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο να οδηγούν την
κούρσα ανόδου. Οι τιμές των καυσίμων μόνο για το
πρώτο εξάμηνο του 2022 (Ιανουάριο μέχρι Ιούνιο)
αυξήθηκαν κατά 60%. ΣΕΛ. 9

»

Το ΑΚΕΛ εντείνει
την πίεση προς
την κυβέρνηση
για επιβολή φορολογίας
στα υπερκέρδη ΣΕΛ. 9

»

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ Η ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΪΒΑΝ. ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Η ΚΙΝΑ

Οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν χθες τα μεγαλύτερα στρατιωτικά γυμνάσια της ιστορίας τους γύρω από
την Ταϊβάν, προβαίνοντας σε επίδειξη δύναμης σε αντίδραση για την προκλητική επίσκεψη της Προέδρου της
Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, της Νάνσι Πελόσι, στη νήσο. ΣΕΛ. 12

Ενόψει της συνάντησης
στο Προεδρικό, ο Καδής
επικαλείται μελέτες για
να μείνει το ασφαλτικό
στο Μιτσερό ΣΕΛ. 10

»

»

Ψάχνουμε εμβόλια
της ευλογιάς πιθήκων.
Μόνη φαρμακευτική
περίθαλψη οι ισχυρές
δόσεις αντιβιοτικών ΣΕΛ. 7
dialogos.com.cy

|

Νεό θύμα
ηλεκτρονικής απάτης.
Έχασε €50.000
από «επένδυση» σε
κρυπτονομίσματα ΣΕΛ. 7

Άμεση ενημέρωση με άποψη
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της σύνταξης

Του
Νεόφυτου Νεοφύτου

Τεράστια τα οικονομικά συμφέροντα πίσω από την πολεμική του ΓεΣΥ
Είναι τεράστια τα οικονομικά συμφέροντα
στο χώρο της Υγείας και η πολεμική εναντίον
του μονοασφαλιστικού συστήματος δεν είναι
καθόλου τυχαία. Οι πολέμιοι του μονοασφαλιστικού ΓεΣΥ φαίνονται αποφασισμένοι με κάθε
τρόπο και μέσο να επιτύχουν το στόχο τους,
που δεν είναι άλλος από την κατάρρευση του
συστήματος. Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και
η «ξαφνική» υπόσκαψη και πολεμική εναντίον του προέδρου του ΟΑΥ, Θωμά Αντωνίου, ο
οποίος είναι ο άνθρωπος που ηγείται τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια της προσπάθειας να
εφαρμοστεί το ΓεΣΥ, να επιλυθούν προβλήματα
και εμπόδια, να αυτονομηθούν και να αναβαθ-

μιστούν τα δημόσια νοσηλευτήρια, να υπάρξει
οικονομική αυτονόμηση και βιωσιμότητα του
συστήματος. Κάποιοι προφανώς δεν χωνεύουν
το γεγονός ότι το ΓεΣΥ, παρά τα προβλήματα και
τις αδυναμίες του, έχει αγκαλιαστεί από την κοινωνία των πολιτών και την ίδια στιγμή η οικονομική πίτα για τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που
επέλεξαν να μείνουν εκτός ΓεΣΥ έχει μικρύνει,
εξού η λυσσαλέα αντίδρασή τους. Δεν αποδέχονται τη θέση του ΟΑΥ ότι δεν μπορούν τα άτομα
που είναι εκτός του ΓεΣΥ να παρέχουν υπηρεσίες και να χρησιμοποιούν τις υποδομές των
νοσηλευτηρίων που έχουν ενταχθεί στο ΓεΣΥ.
Τα νοσηλευτήρια που είναι εκτός ΓεΣΥ ζητούν

στο παρά πέντε

λιστικού ΓεΣΥ, οπότε οι εργοδοτικές οργανώσεις
και οι ιδιωτικές κλινικές εκτός ΓεΣΥ ξεκίνησαν
την πολεμική εναντίον του προέδρου του ΟΑΥ.
Θυμήθηκαν να εγείρουν θέμα ασυμβίβαστου
για τον κ. Θωμά Αντωνίου. Πότε; Μετά που δεν
πέρασε το δικό τους για επιβολή του Δρος Αγαθαγγέλου στο Δ.Σ. του ΟΑΥ.
Συνεπώς, το θέμα του ασυμβίβαστου είναι η
αφορμή και το θέμα είναι εξόχως πολιτικό και
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα πρέπει να τοποθετηθεί. Είτε υπέρ των ανθρώπων και των συμφερόντων για ένα μονοασφαλιστικό ΓεΣΥ, είτε
υπέρ των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων
και της πορείας για πολυασφαλιστικό ΓεΣΥ.

Θα επισκευαστεί το νοσοκομείο Βαλουκλή, διαβεβαιώνουν Ερντογάν - Ιμάμογλου
Μεγάλο πλήγμα
για την ομογένεια
η πυρκαγιά στο
Βαλουκλή, λέει
ο Οικουμενικός
Πατριάρχης

Καύσωνας
Νέα κίτρινη προειδοποίηση
Δεν λέει να υποχωρήσει ο καύσωνας και οι ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και σήμερα,
με το Τμήμα Μετεωρολογίας να προειδοποιεί
με νέα κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά
υψηλές θερμοκρασίες λίγο πριν το μεσημέρι και
μέχρι νωρίς το απόγευμα. Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση, η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα
Παρασκευή αναμένεται να ανέλθει στους 41
βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού
και στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Η κίτρινη προειδοποίηση ισχύει από τις 11 το
πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα.

επίσης οικονομικό μερίδιο από τις παραπομπές
ασθενών και ενοχλούνται από το γεγονός ότι
αναβαθμίζονται τα δημόσια νοσηλευτήρια τόσο
σε υποδομές όσο και σε εξειδικευμένο ιατρικό
προσωπικό, ώστε οι ασθενείς να παραμένουν
για περίθαλψη εντός των νοσηλευτηρίων που
είναι συμβεβλημένα με το ΓεΣΥ.
Η υπόσκαψη και το ροκάνισμα του μονοασφαλιστικού ΓεΣΥ δεν είναι κάτι καινούργιο.
Είναι μια συνεχής διαδικασία και απλά τώρα
ξεσκεπάζονται. Με τη βοήθεια της κοινωνίας
των πολιτών δεν πέρασε το αίτημά τους για να
διοριστεί ο κ. Αγαθαγγέλου στο Δ.Σ. του ΟΑΥ, ο
οποίος είναι γνωστός πολέμιος του μονοασφα-

Οι εργασίες επισκευής στο Βαλουκλή θα
ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό, διαβεβαίωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν τον επικεφαλής ιατρό του νοσοκομείου,
Στάθη Λεάνα, με τον οποίο επικοινώνησε
τηλεφωνικώς. Η πυρκαγιά που ξέσπασε
χθες στο ελληνικό νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη τέθηκε υπό έλεγχο στις
14.20. Η Πυροσβεστική απομάκρυνε και μετέφερε σε άλλα νοσοκομεία 104 άτομα από την πτέρυγα
του γηροκομείο.
Ο Πρόεδρος Ερντογάν ανέθεσε επίσης στον Υπουργό
Υγείας Φαχρετίν Κοτζά να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες μελέτες για το Ελληνικό Νοσοκομείο Βαλουκλή.

Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ
Ιμάμογλου, δήλωσε ότι το ελληνικό νοσοκομείο του Βαλουκλή είναι ένα πολύτιμο ίδρυμα και θα αναστηλωθεί ξανά. Πρόσθεσε ότι
το σημαντικό είναι ότι δεν υπήρξε απώλεια
ανθρώπινων ζωών.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χαρακτήρισε την καταστροφή που
υπέστη το νοσοκομείο ως μεγάλο πλήγμα
για την ομογένεια. Εξέφρασε ικανοποίηση για το ότι δεν
χάθηκαν ανθρώπινες ζωές και ευχαρίστησε τις κρατικές
και αυτοδιοικητικές Αρχές και όλους όσοι εθελοντικά
βοήθησαν στη διάσωση των τροφίμων και στη μάχη για
την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Υπό έκδοση ο 9ος τόμος του «Φακέλου της Κύπρου»
Η προεργασία
του 10ου τόμου
βρίσκεται σε φάση
τελικού συνολικού
επανελέγχου
και θα εκδοθεί
σύντομα

Εκδίδεται το αμέσως επόμενο διάστημα ο ένατος τόμος του «Φακέλου της Κύπρου», στη βάση επιστημονικών κανόνων
και αξιόπιστης και χωρίς λάθη καταγραφής των καταθέσεων και λοιπών τεκμηρίων, αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε
χθες Πέμπτη η Βουλή των Αντιπροσώπων.
Όπως σημειώνεται, ο δέκατος τόμος,
η προεργασία του οποίου ευρίσκεται σε
φάση τελικού συνολικού επανελέγχου, θα εκδοθεί επίσης σε πολύ σύντομο διάστημα, σύμφωνα με γραπτές
και προφορικές διαβεβαιώσεις και συνεννόηση μεταξύ
της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτας
Δημητρίου και του Προέδρου της Βουλής των Ελλή-

νων Κωνσταντίνου Τασούλα και σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα από το ισχύον πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοβουλίων.
Η Βουλή σημειώνει επίσης ότι τα ευρύτερα ζητήματα που αφορούν στο «Φάκελο
της Κύπρου» θα απασχολήσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα την ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων και υπηρεσιακών
παραγόντων της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία
θα συγκληθεί εντός Σεπτεμβρίου 2022 με στόχο την
εις βάθος συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ως προς
όλες τις πτυχές του θέματος, όπως και για τον περαιτέρω χειρισμό επιμέρους ζητημάτων.

Το τελευταίο αντίο στον Τάκη Κουνναφή
Τροχαίο
Τραυματισμός 38χρονης
Γυναίκα 38 ετών χτυπήθηκε από διερχόμενο
αυτοκίνητο ενώ διασταύρωνε πεζή το δρόμο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας,
γύρω στις 11.00 πριν το μεσημέρι της Πέμπτης,
στην οδό Σωτηράκη Μαρκίδη, στην Πάφο, οδηγός αυτοκινήτου που κινείτο στη δεξιά λωρίδα
του δρόμου σταμάτησε το όχημά του επιτρέποντας στην 38χρονη να διασταυρώσει πεζή το
δρόμο. Ενώ η 38χρονη διασταύρωνε το δρόμο,
κάτω από συνθήκες που διερευνώνται χτυπήθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα
ηλικίας 30 ετών στην αριστερή λωρίδα της οδού
Σωτηράκη Μαρκίδη.
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Η οικογένεια και
οι συνάδελφοί του
αποχαιρέτησαν
τον παλαίμαχο
δημοσιογράφο

Η δημοσιογραφική οικογένεια καθώς
και η οικογένειά του αποχαιρέτησαν χθες
τον παλαίμαχο δημοσιογράφο και τέως
αρχισυντάκτη της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», Τάκη Κουνναφή, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών. Στη νεκρώσιμο
ακολουθία που εψάλη στην εκκλησία του
Αγίου Δημητρίου στην Ακρόπολη, έντονο
ήταν το «παρών» της νέας γενιάς των δημοσιογράφων οι οποίοι μαθήτευσαν, δούλεψαν ή συνεργάστηκαν με τον Τάκη Κουνναφή κατά τη διάρκεια
της πολύχρονης πορείας του στη δημοσιογραφία, την
οποία υπηρέτησε με ζήλο και σθένος για 50 και πλέον
χρόνια. Πέραν της οικογένειας του Τάκη Κουνναφή και

Tηλ. Σύνταξης: 22864500
Email: haravgi-news@dialogos.com.cy
Fax Σύνταξης: 22332205
Τηλ. Aθλητικού Tμήματος: 22864533
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Tηλ. Διαφημίσεων: 22864506
Email: marketing@dialogos.com.cy
Fax Διαφημίσεων: 22766949

των λειτουργών των ΜΜΕ, παρέστησαν
και αρχηγοί ή εκπρόσωποι κομμάτων και
δεκάδες γνωστοί και φίλοι του εκλιπόντος,
οι οποίοι έκαναν εισφορά εις μνήμην του
και κατέθεσαν στεφάνια.
Σε επικήδειο λόγο του εκ μέρους της οικογένειας, ο γιος του εκλιπόντος, Νικόλας
Κουνναφής, είπε ότι ο πατέρας του ήταν
ένας αγωνιστής της αλήθειας, ο οποίος τον
τελευταίο χρόνο έδωσε σκληρή και άνιση μάχη για να
κρατηθεί στη ζωή, λόγω σοβαρών προβλημάτων με την
υγεία του. Αναφέρθηκε σε στιγμές της ζωής του και
στις ατελείωτες ώρες που πέρασε ασχολούμενος με τη
δημοσιογραφία.
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Θωμάς Αντωνίου:
Tο ζήτημα είναι
καθόλα πολιτικό κι όχι
προσωπικό ή νομικό

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 |

3

Υπερβάλλοντας ζήλος Γενικού Ελεγκτή να κυνηγήσει τον πρόεδρο του ΟΑΥ!
Επανήλθε χθες ο πρόεδρος του Δ.Σ. του
ΟΑΥ, Θωμάς Αντωνίου, μετά την ανακοίνωση
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, επαναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων πως το θέμα είναι πρωτίστως πολιτικό και όχι νομικό. Την ίδια ώρα,
ο κ. Αντωνίου αναφέρθηκε ξεκάθαρα στον
Γενικό Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, επικρίνοντάς τον για υπέρβαση καθήκοντος. Μιλώντας χθες στον «Άστρα» με αφορμή την ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία
αναφέρει ότι έχει ασυμβίβαστο λόγω του ότι η
σύζυγός του είναι συμβεβλημένη με τον ΟΑΥ,
ο Θωμάς Αντωνίου επεσήμανε ότι ο Γενικός
Ελεγκτής όφειλε να παραδώσει ο ίδιος την
υπόθεση στη Νομική Υπηρεσία, στο βαθμό
που θεωρεί ότι πρόκειται για νομικό ζήτημα.
Ωστόσο, τόνισε, αντί αυτού προχώρησε με δι-

κές του γνωματεύσεις, προχώρησε σε επιδίκαση, επέβαλε καταδίκη και τελικά παρέδωσε το θέμα στο Υπουργικό. Αυτό, τόνισε ο κ.
Αντωνίου, ξεπερνά τα όρια των καθηκόντων
του Γενικού Ελεγκτή. Ο κ. Αντωνίου επεσήμανε πως είναι ευπρόσδεκτη κάθε διερεύνηση
εφόσον προέρχεται από αρμόδιους θεσμούς
και όπως ανέφερε, στην επιστολή που επέδωσε προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη τονίζει ότι
το ζήτημα είναι καθόλα πολιτικό κι όχι προσωπικό ή νομικό.
Ο πρόεδρος του ΟΑΥ μίλησε μάλιστα για
υπερβάλλοντα ζήλο του Γενικού Ελεγκτή στην
προσπάθεια να τον κυνηγήσει, σημειώνοντας
ότι θα ήταν να καλύτερα να μη χαρακτηρίσει τις ενέργειές του, οι οποίες, είπε, παραπέμπουν σε εμπάθεια. Επεσήμανε ότι ακόμη και

μετά από τη δημοσιοποίηση του διορισμού
του Δρος Πέτρου Αγαθαγγέλου στο Δ.Σ. του
ΟΑΥ ουδεμία κίνηση έκανε η Υπηρεσία του
κ. Μιχαηλίδη, ενώ στη δική του περίπτωση,
είπε, την Τετάρτη εξέδωσε ανακοίνωση περί
ασυμβίβαστου το ΚΕΒΕ και την Πέμπτη έστειλε λειτουργό του να πάρει στοιχεία από τον
ΟΑΥ.
Κατήγγειλε την ίδια ώρα τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ότι ζητούσε από τον ίδιο και το Συμβούλιο του ΟΑΥ να κλείσουν τα μάτια και να
σταματήσουν να ψάχνουν τα 250 εκατομμύρια ευρώ που τους όφειλε το κράτος, ωστόσο
δεν τους έκαναν το χατίρι, πάλεψαν και στο
τέλος βρήκαν τη φόρμουλα για να πάρουν τα
200. Στο τέλος από αυτά έλαβαν τα €160 εκ.
Ελένη Κωνσταντίνου

Να ανατραπεί το σαμποτάζ κατά του ΓεΣΥ
Να διαφυλαχθεί η κοινωνική αυτή κατάκτηση, διαμηνύει ο Ανδρέας Μαυρογιάννης
Η κοινωνία των πολιτών να μην επιτρέψει το σαμποτάζ που επιχειρείται κατά του
ΓεΣΥ, τόνισε χθες ο ανεξάρτητος υποψήφιος
για την προεδρία της Δημοκρατίας Ανδρέας
Μαυρογιάννης. Συγκεκριμένα, σε συνάντηση που είχε χθες ο κ. Μαυρογιάννης με τα
μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, συζήτησαν τα προβλήματα που καταγράφονται
στον τομέα της Υγείας αλλά και τις τελευταίες
εξελίξεις γύρω από το ΓεΣΥ. Ο κ. Μαυρογιάννης κάλεσε την κοινωνία των πολιτών να
συνεχίσει να επαγρυπνεί και να μην επιτρέψει το σαμποτάζ που επιχειρείται κατά του
Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Ερωτηθείς για το κατά πόσο ενδέχεται να
βρισκόμαστε ενώπιον δυσάρεστων εξελίξεων αναφορικά με το Γενικό Σύστημα Υγείας
υπό το φως των γεγονότων των τελευταίων
ημερών, ο κ. Μαυρογιάννης ανέφερε πως το
θέμα συζητήθηκε κατά τη συνάντηση με την
ΟΣΑΚ, τις απόψεις της οποίας, όπως είπε,
εκτιμά καθώς γνωρίζει από πρώτο χέρι την
κατάσταση. Συμπλήρωσε πως το ΓεΣΥ είναι
μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές κατακτήσεις του τόπου και πρέπει να διαφυλαχθεί
τόσο η φιλοσοφία του όσο και η αρχιτεκτονική του. «Βεβαίως όλα αυτά τα πράγματα επιδέχονται βελτίωση, αλλά δεν μπορούμε να
δεχθούμε την υπόσκαψη και τις προσπάθειες
που γίνονται για να μην αφεθεί το σύστημα
να φτάσει στο επίπεδο και την ταχύτητα που
πρέπει», είπε.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Μάριος Κουλούμας, δήλωσε πως
κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα θέματα
που αφορούν τη μεγάλη μεταρρύθμιση της

Σε ανακοίνωσή της
σημειώνει ότι δεν ζητήθηκε
γνωμάτευση εκ των
προτέρων

Πόλεμος συμφερόντων
κατά ΓεΣΥ

Υγείας, όπως είναι το Γενικό Σύστημα Υγείας
και η αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν
ότι θα πρέπει να στηριχθούν έμπρακτα και
να περιφρουρηθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα πρέπει να επιλύσουν τα
προβλήματά τους ώστε να προσφέρονται
οι υπηρεσίες υγείας στον Κύπριο πολίτη με
ποιότητα και επάρκεια. Επιπλέον, σύμφωνα
με τον κ. Κουλούμα, συζητήθηκαν και άλλα
μεγάλα ζητήματα στον τομέα της Υγείας, τα
οποία ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι θα βοηθήσουν
και στην ποιότητα και στην ομαλοποίηση
του συστήματος υγείας, όπως η πλήρης αναδιάρθρωση του Υπουργείου Υγείας ώστε να
επιτελέσει σωστά το ρόλο του στο σύγχρονο
κομμάτι του τομέα της Υγείας, η δημιουργία
ενός εθνικού κέντρου κλινικής τεκμηρίωσης
και αριστείας και η ηλεκτρονική υγεία.

Αρκετά τα ανοικτά ζητήματα στην Υγεία
Για μια σημαντική και εποικοδομητική
συνάντηση με την ΟΣΑΚ σε μια κρίσιμη
στιγμή για τη δημόσια υγεία και για το
σύστημα υγείας του τόπου αναφέρθηκε χθες
ο Ανδρέας Μαυρογιάννης. Είπε ότι τέτοιες
συναντήσεις μπορούν να βοηθήσουν στο
να αντιμετωπιστούν λυσιτελώς πάρα πολλά
ζητήματα, με τις δύο πλευρές να παραμένουν
σε επαφή για την ανεύρεση τρόπων συμβολής
στη διαμόρφωση των προγραμματικών
θέσεων, αλλά και στην επίλυση όλων των
προβλημάτων τα οποία εγείρονται από την
ομοσπονδία και τους ίδιους τους συνδέσμους
ασθενών.
Ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ, Μάριος Κουλούμας,
έκανε παράλληλα λόγο για θέματα τα οποία
θα πρέπει να προωθήσει η Πολιτεία, ούτως
ώστε ο τομέας της Υγείας να μπορέσει να
βελτιωθεί και να προσφέρει το προσδοκώμενα
αποτελέσματα στον Κύπριο πολίτη.

Οι πολέμιοι του μονοασφαλιστικού - αλληλέγγυου ΓεΣΥ, αφού εμποδίστηκαν από την
κοινωνία να το αλώσουν εκ των έσω, συνεχίζουν ενορχηστρωμένα τον μακροχρόνιό τους,
στοχεύοντας εκδικητικά τον πρόεδρο και τα
μέλη του Δ.Σ. του ΟΑΥ, καταγγέλλει με ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ. «Αυτούς που συνέβαλαν καθοριστικά για την υλοποίησή του. Στην
πολεμική κατά του ΓεΣΥ εδώ και καιρό πρωτοστατούν Υπ. Υγείας και Υπ. Οικονομικών, έχοντας την πλήρη στήριξη του κ. Αναστασιάδη.
Θα μας βρουν ξανά μπροστά τους, όπως και
τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας».
Επίσης, προσπάθεια για εκτροχιασμό του ΓεΣΥ,
ώστε να εξυπηρετηθούν μεγάλα συμφέροντα,
καταγγέλλει εκ νέου ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ Μάριος Κουλούμας. Σε χθεσινές του δηλώσεις στον
«Άστρα», ο κ. Κουλούμας ανέφερε ότι η ΟΣΑΚ
εκφράζει λύπη για την παραίτηση του Θωμά
Αντωνίου από τη θέση του προέδρου του Δ.Σ.
του ΟΑΥ. Ο πρόεδρος των οργανωμένων ασθενών σημείωσε ότι η παραίτηση Αντωνίου δημιουργεί προβλήματα και ανησυχίες, λέγοντας
ότι αναμένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Την ίδια ώρα, ο κ. Κουλούμας ανέφερε ότι ο πόλεμος για τη μη εφαρμογή του ΓεΣΥ
έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Σημείωσε ότι
μεγαλογιατροί είχαν συνασπιστεί ώστε να μην
εφαρμοστεί το σύστημα υγείας, λέγοντας ότι
τώρα γίνεται προσπάθεια από τους πολέμιους
του ΓεΣΥ για εκτροχιασμό του συστήματος για
την εξυπηρέτηση μεγάλων συμφερόντων.

Θέμα ασυμβίβαστου για ΟΑΥ εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία
Υπάρχει θέμα ασυμβίβαστου για τον πρόεδρο
του Δ.Σ. ΟΑΥ, λέει η Ελεγκτική Υπηρεσία, λόγω
του ότι η σύζυγός του είναι συμβεβλημένη με τον
ΟΑΥ. Συγκεκριμένα, σε χθεσινή ανακοίνωσή της
η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι η σύζυγος
του κ. Αντωνίου συνεβλήθη με τον ΟΑΥ τον Δεκέμβριο του 2020.
«Όπως φαίνεται ο ίδιος να παραδέχεται, ουδεμία γνωμάτευση ζήτησε ο ΟΑΥ επί του θέματος
και ουδεμία ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου έγινε τότε», σημειώνεται.
«Όπως αναφέρει ο κ. Αντωνίου», συνεχίζει
στην ανακοίνωσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία,
«προέκυψε τον Νοέμβριο του 2021 ζήτημα με
τη σύζυγο άλλου μέλους, μετά από καταγγελία,

και τότε λήφθηκε γνωμάτευση από το Νομικό
Τμήμα του ΟΑΥ, δηλαδή από έναν υπάλληλο
του ΟΑΥ».
«Πρώτον, η περίπτωση εκείνη δεν ήταν η ίδια,
γιατί η σύζυγος του μέλους είναι οδοντίατρος μη
συμβεβλημένη με το ΓεΣΥ. Δεύτερον, τίθενται τα
εύλογα ερωτήματα γιατί δεν ζητήθηκε γνωμάτευση από εξωτερικό νομικό σύμβουλο, γιατί δεν
διερευνήθηκε έστω και τότε η περίπτωση του
ίδιου του προέδρου του ΟΑΥ και τρίτον, γιατί δεν
ενημερώθηκε ο Υπουργός Υγείας για την περίπτωση του κ. Αντωνίου», προστίθεται.
Επίσης, σημειώνεται ότι η επιστολή του ΟΑΥ
του Νοέμβρη του 2021, με την οποία ενημέρωνε
τον υπουργό για την καταγγελία, δεν κοινοποι-

ήθηκε στην Ελεγκτική Υπηρεσία και συνεπώς
«κάθε περί του αντιθέτου αναφορά είναι ψευδής. Εν πάση περιπτώσει, οι δύο υποθέσεις είναι
διαφορετικές».
Σε σχέση με την αμοιβή του προέδρου του
ΟΑΥ, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι «δεν
έχουμε αντιληφθεί ποια αμοιβή θεωρεί ο κ.
Αντωνίου, ή θεωρείται από αυτούς που υιοθετούν το επιχείρημα αυτό, ότι έχει αποποιηθεί. Ο
κ. Αντωνίου είναι Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος
ημικρατικού οργανισμού και με βάση Απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά όλους
τους ημικρατικούς οργανισμούς, λαμβάνει αποζημίωση ύψους €100 ανά συνεδρία και επίδομα
παραστάσεως της τάξης των €1.000 ετησίως».
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είπαν

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

παρεμβάσεις

Του
Κυριάκου Λοΐζου

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
«Στόχος της προοδευτικής διακυβέρνησης είναι η ολοκλήρωση και η εδραίωση
του ΓεΣΥ, πλαισιωμένη με διαφανή και δημόσια διαβούλευση με όλους τους αρμόδιους
φορείς. Το σύστημα υγείας είναι μία από τις
μεγαλύτερες κοινωνικές κατακτήσεις του τόπου και πρέπει να διαφυλαχθεί».
Θωράκιση του μονοασφαλιστικού ΓεΣΥ με προοδευτική αλλαγή.

ΧΑΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Π.Γ. ΤΟΥ ΑΚΕΛ:

Πόλεμος και θάνατος, τα διεγερτικά των Αμερικανών
Η επίσκεψη της Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν, της πρώτης Αμερικανίδας μετά από
δεκαετίες, μόνο τυχαία δεν ήταν, ενώ θα
μπορούσε κάλλιστα να την προειδοποιήσει
ή και να την αποτρέψει ο Λευκός Οίκος. Οι
Αμερικανοί ξέρουν τι σημαίνει για το Πεκίνο μία τέτοια επίσκεψη, παρόλ’ αυτά η
κα Πελόζι εμφανίστηκε... για μερικές ώρες,
τάχα μου στο πλαίσιο της επίσκεψής της σε
άλλες ασιατικές χώρες.
Όπως και στην Ουκρανία, έτσι και στην
Ταϊβάν οι Αμερικανοί διεγείρονται με τη
σκέψη της ευρύτερης σύγκρουσης, τα αποτελέσματα της οποίας θα είναι πραγματικά
τρομακτικά. Αυτοί που επικαλούνται κάθε
τρεις και λίγο το διεθνές δίκαιο, την ειρήνη
και τη σταθερότητα, οι ίδιοι που με περίσσια υποκρισία κουνάνε το δάχτυλο σε κάτι
φτωχοδιάβολους που παλεύουν με τα όπλα
ενάντια σε τέρατα.
Δεν είχε κανέναν απολύτως λόγο να
επισκεφτεί την Ταϊβάν η Νάνσι Πελόζι, ή

καλύτερα είχε στ’ αλήθεια. Έτσι όπως τεχνηέντως έσπρωξαν στη σύγκρουση και
στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, παίρνοντας αυτό που μακροπρόθεσμα θέλουν
ή ήθελαν, έτσι ακριβώς κάνουν και με την
Κίνα, αφού ο εμπορικός πόλεμος είναι ένας
ανοιχτός λογαριασμός που οι ΗΠΑ θέλουν
να κλείσουν ή να ανοίξουν.
Από μικρός ακούω τη φράση «οι Αμερικανοί ευθύνονται για τα περισσότερα δεινά
στον κόσμο» και καθώς μεγάλωνα το σκεφτόμουν και κατά καιρούς κατέληγα στο
συμπέρασμα ότι πρόκειται για μία εξαιρετικά επιφανειακή προσέγγιση που ουδεμία
σχέση έχει με την πραγματικότητα, ενώ
προσπαθούσα να αποφεύγω τέτοιου είδους
αμήχανες και εκτός λογικής αναλύσεις. Η
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και αυτό
που εκτυλίσσεται στον Ινδο-ειρηνικό, με
κάνει να ξανασκέφτομαι εκείνη τη φράση
για τους Αμέρικανς και καταλήγω στο εξής
συμπέρασμα (μέχρι το επόμενο φυσικά): η

κεντρική αμερικανική πολιτική σκηνή ζει
και αναπνέει για (και με) τις κάθε λογής
συγκρούσεις, ενώ αν αναλογιστούμε και το
ρόλο του ΝΑΤΟ και πόσο αυτό σχετίζεται με
την Ουάσινγκτον, τα πράγματα είναι καθαρότερα.
Ο πόλεμος και τα όπλα είναι τα χέρια που
ρυθμίζουν την αμερικανική εξωτερική (και
όχι μόνο) πολιτική, ενώ αν σκεφτούμε τους
λόγους για τους οποίους ο Μπέρνι Σάντερς
παραμερίστηκε από τους Δημοκρατικούς,
τότε για το χρίσμα ενισχύεται το πιο πάνω
σχήμα. Θα μπορούσε ο Μπέρνι Σάντερς να
είναι Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών
και την ίδια ώρα να μιλά για ειρήνη, κοινωνική δικαιοσύνη και για δράση ενάντια
στην κλιματική αλλαγή; Ή μήπως θα μπορούσε να ήταν στον Λευκό Οίκο και να
συνομιλεί στα πλαίσια και στο πνεύμα της
ειρήνης με ηγεσίες της Λατινικής Αμερικής;
Πόσο κλισέ, λοιπόν, είναι μερικές φράσεις και εκφράσεις για τους Αμερικανούς;

«Το ΑΚΕΛ έχει διαμορφώσει συνολική
πρόταση για φορολόγηση στα υπερκέρδη
στον τομέα της ενέργειας και έχει ήδη απευθυνθεί στην κυβέρνηση, η οποία τηρεί σιγή
ιχθύος. Την καλούμε να τοποθετηθεί, ελπίζοντας ότι δεν θα βρεθεί και αυτή τη φορά μια
ακόμα δικαιολογία».
Τα υπερκέρδη προστατεύονται και δεν φορολογούνται από την κυβέρνηση ΔΗΣΥ.

Θα μας μείνουν
οι αυξήσεις
Να γιατί δεν κάνει τίποτε η κυβέρνηση
Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ για αναχαίτιση των
αυξήσεων των τιμών και χαρακτηρίζει ως
λαϊκισμό κάθε προσπάθεια προς αυτή την
κατεύθυνση. Χθες ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s ανακοίνωσε ότι οι αυξήσεις στην Κύπρο πιθανόν να γίνουν μόνιμες! Με άλλα λόγια, μας προετοιμάζουν
ότι θα μετατραπούμε σε μια από τις πιο
ακριβές χώρες της Ευρώπης. Η κυβέρνηση λοιπόν, ακολουθώντας πιστά τους διεθνείς τραπεζίτες, θα το κάνει πράξη. Γι’
αυτό και δεν αντιδρά.

ΑΝΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ:
«Ηρθαμε σήμερα να ανακριθούμε λόγω
της καταδίωξης την οποία υφίσταμαι. Αυτό
που θέλω να πω είναι ότι θα συνεχίσω να
πολεμώ το σύστημα, θα συνεχίσω να πολεμώ
τη διαφθορά μαζί με τους δικηγόρους μου,
γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι ενήργησα σωστά καταγγέλλοντας μία υπόθεση διαπλοκής
και διαφθοράς».
Αυτό το σύστημα σάς διόρισε στις Κεντρικές
Φυλακές...

ΕΡΣΙΝ ΤΑΤΑΡ
ΗΓΕΤΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ:
«Κανείς δεν μπορεί να επιτύχει μια βιώσιμη συμφωνία εδώ και να αποκλείει την
Τουρκία. Η Τουρκία είναι το μεγαλύτερο και
πιο ισχυρό κράτος σε αυτή την περιοχή, μόλις 40 μίλια από εδώ. Σε μια συμφωνία, και
η Τουρκία πρέπει να δώσει την έγκρισή της».
Η Κύπρος ανήκει στο λαό της, Ελληνοκυπρίους
και Τουρκοκυπρίους.

Να μη συνηθίσουμε
το αίμα

Οι Κινέζοι
δεν αστειεύονται

Την εβδομάδα που διανύουμε σημειώθηκαν τρεις γυναικοκτονίες (ο κορέκτορας
ακόμα υπογραμμίζει με κόκκινο χρώμα τον
όρο) στην Ελλάδα, ενώ το ένα θύμα ήταν
ένα κορίτσι μόλις 17 ετών. Και τα τρία περιστατικά είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό, το
οποίο δεν είναι άλλο από την άρνηση των
γυναικών να υποταχθούν στις ορέξεις των
βασανιστών τους. Κάποιοι ακόμα και σήμερα
φωνασκούν και μας ζαλίζουν τον έρωτα ότι
δεν είναι γυναικοκτονία αλλά δολοφονία, με
το επιχείρημα ότι αφαιρείται μία ζωή, είτε
είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Φυσικά και
δεν είναι έτσι τα πράγματα, αφού δολοφονούνται επειδή ακριβώς είναι γυναίκες και
δεν υποτάσσονται. Σε κάθε περίπτωση, είναι
τρομακτικό να συνηθίσουμε το αίμα και τη
μυρωδιά του θανάτου. Πείτε το με τ’ όνομά
του...

Αλήθεια, ποιος ανακήρυξε τους Αμερικανούς σε αστυφύλακες του κόσμου; Με ποιο
δικαίωμα ανακατεύονται παντού, προκαλούν πραξικοπήματα, εισβολές, επιθέσεις,
στιγματίζουν κόσμο; Τώρα, μετά τον πόλεμο
που προκάλεσαν στην Ουκρανία, στρέφουν
την προσοχή τους στην Κίνα, την οποία φοβούνται, όπως λένε πολιτικοί αναλυτές, ότι
θα στραφεί εναντίον τους. Μόνο που οι Κινέζοι δεν αστειεύονται. Και έστειλαν τα κατάλληλα μηνύματα στις ΗΠΑ και στον Τζο
Μπάιντεν. Ήδη παρατηρούμε δύο πράγματα:
Πρώτον, κάποια παπαγαλάκια ξεκίνησαν τις
αναλύσεις εναντίον της Κίνας. Δεύτερον, κάποιοι «ευαίσθητοι» σε θέματα εισβολών δεν
λένε λέξη για τις αμερικανικές προκλήσεις
εναντίον της Κίνας. Θα το πούμε ξανά, η
Κίνα δεν αστειεύεται και η ανθρωπότητα θα
πληρώσει ακριβά μια πιθανή ανάφλεξη.

«Με εντολή Αναστασιάδη ανεστάλησαν
οι εργασίες μετεγκατάστασης του ασφαλτικού στο Μιτσερό», μας πληροφορεί η
χθεσινή «Αλήθεια». Μπράβο! Να του βάλουμε και φωτοστέφανο. Και γιατί, κύριοι
συνάδελφοι, δεν κινήθηκε ο Πρόεδρος και
να αναλάβει πρωτοβουλία για συνάντηση
με τους κατοίκους της περιοχής πριν από
την κινητοποίησή τους; Ο τερματισμός
των εργασιών έγινε όταν αντιλήφθηκαν
την αποφασιστικότητα των κατοίκων και
κατά δεύτερο λόγο μετά την κατακραυγή
για την αδικαιολόγητη βία που χρησιμοποίησε η Αστυνομία. Αυτή είναι η αλήθεια.

Γκιουλ

Ζαρ.

Μ.Μ.

Μ.

Να του βάλουμε και
φωτοστέφανο;

μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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ευθέως
Κέντρο
υποδοχής
δροσιάς!
Tο Κέντρο Εξυπηρέτησης
κατά των συνεπειών των
υψηλών θερμοκρασιών του
Δήμου Λευκωσίας παραμένει
ανοικτό και τις επόμενες
μέρες του καύσωνα από τις
10:00 π.μ. μέχρι τις 6:00 μ.μ.
-συμπεριλαμβανομένου του
Σαββατοκύριακου- για την
εξυπηρέτηση των πολιτών
που έχουν ανάγκη τη δροσιά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκεφτούν «ΤΟ ΣΤΕΚΙ»
της Κοινωνίας των Πολιτών
του Πολυδύναμου Δημοτικού
Κέντρου Λευκωσίας στην οδό
Περικλέους 66, στην εντός
των τειχών πόλη (πάροδο
Ρηγαίνης). Κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας του το Κέντρο
εποπτεύεται από προσωπικό
και διαθέτει κλιματισμό και
δροσερά ροφήματα.

Συνδύαζε θεωρία
και πράξη

Συλλήβδην ικανοί,
αυτή η μάστιγα

Πολέμιοι
με ονοματεπώνυμο

Στις 5 Αυγούστου 1895 απεβίωσε ο
Φρίντριχ Ένγκελς, κορυφαία μορφή του
παγκόσμιου εργατικού, επαναστατικού
και κομμουνιστικού κινήματος. Από κοινού με τον Κ. Μαρξ συνδιαμόρφωσαν και
θεμελίωσαν την επιστημονική κοσμοθεωρία της εργατικής τάξης, αποδεικνύοντας
το αναπόφευκτο, νομοτελειακό πέρασμα
της κοινωνίας από τον καπιταλισμό στον
κομμουνισμό. Έδωσαν έτσι στην πρωτοπόρα επαναστατική τάξη τα όπλα για
να γίνει τάξη για τον εαυτό της, προκειμένου να φέρει σε πέρας την ιστορική
της αποστολή, την κοινωνική απελευθέρωση από την ταξική εκμετάλλευση.
Aσχολήθηκε ιδιαίτερα με τη θεμελίωση
και την τεκμηρίωση της υλιστικής διαλεκτικής, αντιμετωπίζοντας πλήθος θεωρητικών προβλημάτων και αναλαμβάνοντας
να αντικρούσει τις αντιεπιστημονικές
απόψεις της ιδεαλιστικής φιλοσοφίας. Ο
Ένγκελς συνδύασε τη συγγραφική του
δραστηριότητα με την επαναστατική πάλη
και πήρε μέρος σε πολλές επαναστατικές
εξεγέρσεις. Είναι καλά γνωστή η ρήση
του ότι «ένα γραμμάριο πράξης αξίζει όσο
ένας τόνος θεωρίας».

Έτσι έμαθαν, έτσι τους έμαθαν,
με αυτά εμποτίστηκαν: ο δεξιός
αξίζει να είναι στο κράτος, ο δεξιός
είναι το κράτος.
Η Δεξιά πάντα μπορεί, η Δεξιά
πάντοτε θα μπορεί. Η Δεξιά έχει
την... αισθητική, έχει τον τρόπο,
αυτή ξέρει. Συλλήβδην! Ο αριστερός πρέπει να περάσει από κόσκινο, ο αριστερός δεν μπορεί, η
Αριστερά ποτέ δεν θα μπορέσει. Η
Αριστερά δεν πρέπει να είναι στο
κράτος, ο αριστερός δεν έχει δουλειά με αυτά. Μία «εκ γενετής» ικανότητα από τη μία και μία εκ προοιμίου ανικανότητα από την άλλη.
Ο καλός και ο κακός, εμείς και
οι άλλοι. Οι λευκοί και οι Ινδιάνοι, οι έχοντες και οι φτωχαλάδες,
οι σερίφηδες και οι παράνομοι, οι
αναρχικοί και οι κυρ-Παντελήδες.
Αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η
ιστορική συνέχεια, έτσι μεγάλωσαν
γενιές και γενιές. Υπό την απειλή
του αριστερού, περιμένοντας τη
σωτήρια Δεξιά. Η Ιστορία, τι λέει;

Φως φανάρι είναι πλέον ότι οι προσπάθειες ξηλώματος του ΓεΣΥ συνεχίζονται. Χθες το
ΑΚΕΛ κατήγγειλε τον πόλεμο κατά του ΓεΣΥ
κατονομάζοντας μάλιστα ως ενορχηστρωτές
τους Υπουργούς Οικονομικών και Υγείας, ενώ
και οι οργανωμένοι ασθενείς διά του προέδρου τους, Μάριου Κουλούμα, καταγγέλλουν
προσπάθεια για εκτροχιασμό του ΓεΣΥ ώστε
να εξυπηρετηθούν μεγάλα συμφέροντα. Συμφέροντα που έχουν να κάνουν με μεγαλογιατρούς και όχι μόνο. Σε χθεσινές του δηλώσεις
στον «Άστρα» ο κ. Κουλούμας ανέφερε ότι ο
πόλεμος για τη μη εφαρμογή του ΓεΣΥ έχει
ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Σημείωσε ότι
μεγαλογιατροί είχαν συνασπιστεί ώστε να μην
εφαρμοστεί το σύστημα υγείας, λέγοντας ότι
τώρα γίνεται προσπάθεια από τους πολέμιους
του ΓεΣΥ για εκτροχιασμό του συστήματος για
την εξυπηρέτηση μεγάλων συμφερόντων. Σημείωσε, δε, ότι τον τελευταίο χρόνο είναι συνεχής ο πόλεμος κατά του ΓεΣΥ. Ο κ. Κουλούμας
κάλεσε την κυβέρνηση να στηρίξει χωρίς καθυστέρηση το σύστημα υγείας μέσα από πολιτικές αποφάσεις, ενώ σημείωσε ότι η κοινωνική
συμμαχία για το ΓεΣΥ αναμένει να καθοριστεί
συνάντηση με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη.

Γκιουλ

ΓΤΑ

Οργή για ρατσιστικό
σχόλιο
Οργή πολλών πολιτών προκάλεσε ρατσιστικό σχόλιο του προέδρου του Ναυτικού
Ομίλου Λάρνακας. Το πρόσωπο αυτό, το
οποίο κατά τα άλλα αποκαλεί τον εαυτό του
αθλητικό παράγοντα, επέλεξε να σχολιάσει
την είδηση υπό τον τίτλο «Είσαι μαύρος, να
πάεις πίσω στη χώρα σου», για τον ξυλοδαρμό και τη ρατσιστική επίθεση εναντίον αλλοδαπού από την Ουγκάντα στη Λεμεσό, δημοσιεύοντας φωτογραφία πινακίδας με τη λέξη
«αγύριστος». Το σχόλιο έγινε στο προφίλ της
ιστοσελίδας Larnaka Online στο Facebook,
και παρόλο ότι υπήρξαν κι άλλα παρόμοια
σιχαμερά σχόλια, το συγκεκριμένο ξεχώρισε
καθώς έγινε από άνθρωπο που ασχολείται
με τα κοινά και μάλιστα είναι επικεφαλής
ενός αθλητικού οργανισμού με εκατοντάδες μικρά παιδιά στο δυναμικό του. Ευτυχές
γεγονός ήταν ότι πολλοί αναγνώστες κατακεραύνωσαν τον εν λόγω κύριο με οργίλες
αντιδράσεις, ενώ, όπως πληροφορούμαστε,
το ρατσιστικό σχόλιο δεν έμεινε ασχολίαστο
και από άλλους τοπικούς παράγοντες...
Τ.Π

Της
Ελένης Κωνσταντίνου

Ανελέητος ο
πόλεμος κατά
του ΓεΣΥ και των
υποστηρικτών του
O Θωμάς Αντωνίου δεν χρειάζεται συνήγορους και
υπερασπιστές, για την πορεία του μιλά το Γενικό Σύστημα Υγείας, το οποίο, παρά τα προβλήματα και τις
αδυναμίες του, είναι γεγονός. Είναι μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές κατακτήσεις στον τόπο μας προς
όφελος του κάθε πολίτη, ακόμα και αυτού που πριν
μερικά χρόνια η πρόσβασή του σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας ήταν αποτρεπτική.
Λυσσαλέος είναι ο πόλεμος που έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα κατά του ΓεΣΥ, και που έφθασε ακόμη να στοχοποιήσει και τον υπό παραίτηση πρόεδρο
του Δ.Σ. του ΟΑΥ. Οι πολέμιοι του ΓεΣΥ προφανώς και
χάνουν πολλά για να συνεχίζουν με κάθε τρόπο να
θέλουν να δαιμονοποιούν το σύστημα υγείας αναλώνοντας τις δυνάμεις τους πώς θα στρέψουν ακόμη και
τους πολίτες εναντίον και όχι προσπαθώντας να το
βελτιώσουν.
Όσοι δημοσιογράφοι ασχολήθηκαν με τα θέματα
υγείας και το ΓεΣΥ γνωρίζουν τον Θωμά Αντωνίου,
τον έχουν δει στις αίθουσες της Βουλής να παλεύει
για την εφαρμογή του. Ένας άνθρωπος που αμισθί
προσέφερε τις υπηρεσίες του και όπως λένε και άλλοι,
σε συνεδρίες του Δ.Σ., που ενδεχομένως να δημιουργείτο ζήτημα ασυμβίβαστου, έστω κι αν νομικά ήταν
καλυμμένος αποχωρούσε, για να είναι και ηθικά καλυμμένος.
Σήμερα ο άνθρωπος αυτός δέχεται έναν ανελέητο
πόλεμο, έναν πόλεμο που όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά
πως στόχος δεν είναι αυτός, αλλά το ίδιο το ΓεΣΥ.
Αλήθεια, δεν είναι ασυμβίβαστο όταν υπουργοί
ενέκριναν διαβατήρια προς όφελος συγγενών τους ή
συνδεδεμένων δικηγορικών γραφείων; Ή όταν ακόμη
μέχρι και το δικηγορικό γραφείο του Προέδρου της
Δημοκρατίας αιτείτο για πολιτογραφήσεις;
Στην επιστολή παραίτησής του ο Θωμάς Αντωνίου ήταν ξεκάθαρος. Οι επιθέσεις έχουν πολιτική διάσταση, επιθέσεις οι οποίες το τελευταίο διάστημα εκπορεύονται δυστυχώς και από θεσμικούς φορείς και
κύκλους που αντιπαρατάχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια
στην εφαρμογή του ΓεΣΥ.
Και ενώ αναμένονται οι γνωματεύσεις από πλευράς
Γενικού Εισαγγελέα και της Επιτροπής Ασυμβίβαστου
για το κομμάτι που αφορά στο ασυμβίβαστο, η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι έχει
ασυμβίβαστο, προκαλώντας ερωτήματα τα οποία έθεσε και ο ίδιος ο κ. Αντωνίου, τονίζοντας πως ο Γενικός
Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, προχώρησε με δικές
του γνωματεύσεις, προχώρησε σε επιδίκαση, επέβαλε
καταδίκη και τελικά παρέδωσε το θέμα στο Υπουργικό.
Αυτό, τόνισε ο κ. Αντωνίου μιλώντας χθες στο ραδιόφωνο του «Άστρα», ξεπερνά τα όρια των καθηκόντων
του Γενικού Ελεγκτή. Ο κ. Αντωνίου επεσήμανε πως
είναι ευπρόσδεκτη κάθε διερεύνηση εφόσον προέρχεται από αρμόδιους θεσμούς και όπως ανέφερε, στην
επιστολή που επέδωσε προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη
τονίζει ότι το ζήτημα είναι καθόλα πολιτικό κι όχι προσωπικό ή νομικό. Ο πρόεδρος του ΟΑΥ μίλησε μάλιστα
για υπερβάλλοντα ζήλο του Γενικού Ελεγκτή στην προσπάθεια να τον κυνηγήσει, σημειώνοντας ότι θα ήταν
να καλύτερα να μη χαρακτηρίσει τις ενέργειές του, οι
οποίες, είπε, παραπέμπουν σε εμπάθεια. Ιδιαίτερα αν
αναλογιστεί κανείς ότι λίγες ημέρες προηγουμένως και
ενώ είχε ανακοινωθεί ο διορισμός του προέδρου του
ΠΙΣ στον ΟΑΥ, δεν τέθηκε θέμα ασυμβίβαστου, έστω
και αν ο συγκεκριμένος ιατρός ήταν κατά του ΓεΣΥ και
δεν συμμετέχει καν σε αυτό.
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Κομισιόν: Δικοινοτική συμφωνία εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων
Μια συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων για την εκμετάλλευση των πόρων
υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου προκρίνει η
Κομισιόν, ως μέρος των ΜΟΕ, δηλώνει η
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σε συνέντευξή
της στο ΚΥΠΕ, η πρόεδρος της Κομισιόν
ανέφερε ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να γίνει σε σχέση με το διαμοιρασμό
του ηλεκτρισμού που θα παράγεται μέσω
FSRU (σ.σ. πλωτής μονάδας επαναεριοποίησης). Αυτή η συμφωνία, πρόσθεσε, θα
μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα για
μια ευρύτερη συζήτηση για τη διαχείριση
της ενέργειας στην Κύπρο και για το πώς
μπορεί καλύτερα να διασυνδεθεί η Κύπρος
με το ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρισμού. «Αν
εφαρμοστεί σωστά, πιστεύουμε πως αυτό
το μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης μπορεί να διευκολύνει την επανένωση της Κύ-

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
αναμένει ότι η Τουρκία θα απέχει
από μονομερείς ενέργειες

πρου», πρόσθεσε η Λάιεν.
Λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προωθεί την ιδέα της δημιουργίας μιας δικοινοτικής μονάδας ηλιακής ενέργειας, η
οποία θα μπορούσε «να συνεισφέρει στις
ενεργειακές ανάγκες και των δύο κοινοτήτων», η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε
ότι η Κομισιόν έχει «ετοιμάσει το έδαφος
για την ανάπτυξη μιας προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας».
«Η Ενέργεια είναι βασικός τομέας για
την Κύπρο. Εμπεριέχει μεγάλες ευκαιρίες για τις κοινότητες να έρθουν κοντά. Η
Κομισιόν είναι έτοιμη να στηρίξει τις προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα, μεταξύ άλλων μέσω σχεδιασμών για ένα μελλοντικό
ενωμένο σύστημα ενέργειας», υπογράμμισε
η Πρόεδρος. Υπογράμμισε ακόμα πως η Κομισιόν αναμένει από την Τουρκία να απέχει από μονομερείς ενέργειες κατά της ΕΕ

ή των κρατών-μελών της και υπογράμμισε
πως «νέες μονομερείς ενέργειες ή προκλήσεις κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου»
θα έχουν «πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις» για τη χώρα.
Στη συνέντευξή της η κα φον ντερ Λάιεν
αναφέρθηκε ακόμα στο πώς η Κύπρος μπορεί να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια
της ΕΕ ενόψει του χειμώνα μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και εξήγησε πως η
ΕΕ εστιάζει στη διαφοροποίηση των πηγών
φυσικού αερίου ώστε να αποτρέψει εξαρτήσεις στο μέλλον.
Υπογράμμισε ακόμα πως πιστεύει ότι η
πλειοψηφία των Ευρωπαίων αντιλαμβάνονται την ανάγκη για κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία και
πρόσθεσε πως η Μόσχα φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την αύξηση των τιμών
ενέργειας και τροφίμων.

Η Κύπρος μπορεί
να συνεισφέρει μέσω της
εξοικονόμησης ενέργειας

«Η εξοικονόμηση ενέργειας από
όλες τις πηγές συνεισφέρει στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο», απάντησε η
πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν στην ερώτηση του
ΚΥΠΕ για το πώς η Κύπρος μπορεί
να συνεισφέρει στην εξοικονόμηση
φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα, δεδομένου πως δεν αξιοποιεί το
συγκεκριμένο καύσιμο για παραγωγή
ηλεκτρισμού ή θέρμανση, και κατά
πόσο νέα τερματικά LNG που κατασκευάζονται ή προτείνονται μπορούν
να έχουν κάποιο ρόλο. «Δεν υπάρχει
μικρή συνεισφορά. Όσο περισσότερο
εξοικονομήσουμε και όσο πιο γρήγορα το κάνουμε, τόσο πιο ασφαλείς
θα είμαστε. Επίσης, είναι σημαντικό
να στείλουμε στις αγορές ένα μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης της ΕΕ.
Αυτό θα βοηθήσει στη σταθεροποίησή
τους», πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν. «Για αυτό και η συμφωνία των
κρατών - μελών την Τρίτη για συντονισμένα μέτρα για μείωση σε όλη την
ΕΕ της ζήτησης του φυσικού αερίου,
στη βάση του σχεδίου ετοιμότητάς
μας, είναι μια καλή εξέλιξη», σημείωσε η κα φον ντερ Λάιεν αναφερόμενη
στη συμφωνία σε επίπεδο Συμβουλίου της ΕΕ στις 26 Ιουλίου 2022.
«Φυσικά όμως, αυτή η συμφωνία
λαμβάνει υπόψη εθνικές ιδιαιτερότητες όπως αυτή την οποία αναφέρατε», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν,
προσθέτοντας ότι «σε διάστημα μιας
εβδομάδας η ΕΕ αποφάσισε να αναλάβει ένα χωρίς προηγούμενο αποφασιστικό βήμα για αντιμετώπιση
της απειλής πλήρους διακοπής της
παροχής αερίου από τον Πούτιν. Η
συλλογική δέσμευση για μείωση της
κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά
15% είναι σημαντική. Θα βοηθήσει
να γεμίσουμε τους αποθηκευτικούς
χώρους ενόψει του χειμώνα, κυρίως
στην ηπειρωτική Ευρώπη».

Η Κομισιόν επιβεβαιώνει για σχέδιο της ΕΕ
για δικοινοτική δράση στην ηλιακή ενέργεια
Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν, επιβεβαίωσε στο ΚΥΠΕ τις πληροφορίες ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες από
πλευράς Κομισιόν με τις δύο πλευρές στην Κύπρο για τη δημιουργία μονάδας ηλιακής ενέργειας στη νεκρή ζώνη και κατά πόσο η ΕΕ θα
έπρεπε να ήταν πιο ενεργή στην προώθηση της
συνεργασίας μέσω των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. «Η Κομισιόν είναι ενεργή. Έχουμε
ετοιμάσει το έδαφος για την ανάπτυξη μιας
προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας για τη
δημιουργία μιας δικοινοτικής μονάδας ηλιακής
ενέργειας, συμβατής με τις προδιαγραφές των
δικτύων ηλεκτρισμού», σημείωσε.
«Η εγκατάσταση αυτή θα μπορούσε να συνεισφέρει στις ενεργειακές ανάγκες και των
δύο κοινοτήτων, αυξάνοντας το ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό
μείγμα κατά τρόπο σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», εξήγησε. «Η Ενέργεια
είναι βασικός τομέας για την Κύπρο. Εμπεριέχει
μεγάλες ευκαιρίες για τις κοινότητες να έρθουν
κοντά.
Η Κομισιόν είναι έτοιμη να στηρίξει τις προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα, μεταξύ άλλων
μέσω σχεδιασμών για ένα μελλοντικό ενωμένο
σύστημα ενέργειας», υπογράμμισε η πρόεδρος.
Απαντώντας σε ξεχωριστή ερώτηση, υπενθύ-

Η Ενέργεια εμπεριέχει μεγάλες
ευκαιρίες για τις δύο κοινότητες
στην Κύπρο να έρθουν κοντά

μισε πως «μέσω του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης η Κομισιόν στηρίζει στην Κύπρο με την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» και «την
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης».
«Για παράδειγμα, έχουμε στηρίξει την Κύπρο
στην αναθεώρηση των εθνικών ενεργειακών
και κλιματικών της στόχων και μέτρων για την
ενέργεια και το κλίμα, ώστε να ενημερώσει το
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα»,
δηλαδή «το πλάνο της για ένα μέλλον κλιματικής ουδετερότητας», όπως είπε.
«Έχουμε επίσης στηρίξει τις κυπριακές Αρχές στην ολοκλήρωση του Εδαφικού Σχεδίου
Δίκαιης Μετάβασής της. Χάρη σε αυτό, η Κύπρος θα επωφεληθεί από 101 εκατομμύρια
ευρώ από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για τη
μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλή σε άνθρακα. Και τώρα εργαζόμαστε με την Κύπρο για
τη νέα Εθνική Στρατηγική για το Υδρογόνο»,
εξήγησε.

Οι ενεργειακές δυνατότητες
της Κύπρου και ο ρόλος της Τουρκίας
Η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν κλήθηκε επίσης να σχολιάσει την παρεμπόδιση του ερευνητικού προγράμματος για τους υδρογονάνθρακες της Κύπρου από την Τουρκία μέσω
διεκδικήσεων που δεν συνάδουν με το διεθνές
δίκαιο, δεδομένων των αναγκών της ΕΕ για
εναλλακτικές πηγές φυσικού αερίου. «Η ΕΕ
ήταν πολύ ξεκάθαρη με την Τουρκία πως η
ποιότητα της σχέσης και της συνεργασίας μας
εξαρτάται από τη συνέχιση των προσπαθειών για αποκλιμάκωση των εντάσεων και την
αποφυγή προκλήσεων κατά κρατών-μελών
της ΕΕ», είπε η κα φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας πως «συνεχίζουμε να αναμένουμε και
να απαιτούμε από την Τουρκία να απέχει από
μονομερείς ενέργειες ή προκλήσεις κατά της
ΕΕ ή των κρατών-μελών της, οι οποίες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο» και «αυτό είναι
κρίσιμης σημασίας για την όποια πρόοδο στις
σχέσεις με την Τουρκία».
Υπογράμμισε επίσης ότι στην περίπτωση
που η Τουρκία δεν εμπλακεί εποικοδομητικά
στην ανάπτυξη μιας γνήσιας εταιρικής σχέσης
με την ΕΕ και συνεχίσει τις προκλητικές ενέργειές της, «αυτό θα έχει πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Κυκλοφόρησε ως επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας το ψήφισμα για ανανέωση της UNFICYP
Κυκλοφόρησε την Τετάρτη, 3 Αυγούστου
2022, ως επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου
Ασφαλείας το ψήφισμα S/RES/2646 (2022)
για την ανανέωση της θητείας της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο, UNFICYP.
Το Υπουργείο Εξωτερικών είχε εκφράσει
ικανοποίηση για την υιοθέτηση του Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για
την ανανέωση της θητείας της Ειρηνευτικής
Δύναμης.

Στο Ψήφισμά του, το οποίο εγκρίθηκε την
περασμένη βδομάδα, το Συμβούλιο Ασφαλείας
επιβεβαιώνει όλα τα περί Κύπρου Ψηφίσματά
του και επαναλαμβάνει τη σημασία επίτευξης
συνολικής επίλυσης του Κυπριακού στο συμφωνημένο πλαίσιο λύσης Δικοινοτικής, Διζωνικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως
καθορίζεται στα σχετικά Ψηφίσματα.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας επιβεβαιώνει επίσης τη στάση του αναφορικά με το καθεστώς

της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου
σύμφωνα με τα σχετικά Ψηφίσματα και την
Προεδρική Δήλωση ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2021 που καταδικάζει τις ανακοινώσεις
της τουρκικής και τουρκοκυπριακής ηγεσίας
για το περαιτέρω άνοιγμα μέρους της περίκλειστης περιοχής. Στο ίδιο πλαίσιο, εκφράζει
έντονη απογοήτευση για τη μη αναστροφή
των τουρκικών ενεργειών στην περίκλειστη
περιοχή.

Τα πολιτικά κόμματα στην Κύπρο εκτίμησαν ως θετικό το ψήφισμα, παρόλο που επισήμαναν αρνητικές ή απογοητευτικές αναφορές
σε διάφορα σημεία που έχουν να κάνουν με
το μέλλον του Κυπριακού. Σημειώνεται ότι η
συνεχιζόμενη για πέντε χρόνια στασιμότητα
στο Κυπριακό και η προσπάθεια αλλαγής της
βάσης της λύσης από την τουρκική πλευρά, η
οποία στοχεύει σε λύση δύο κρατών, ανησυχεί
τα κόμματα.

Oδυνηρός
ο ιός, λέει
ο ασθενής
Η μητέρα του ασθενούς
κατήγγειλε στο ΡΙΚ ότι η
κατάσταση της υγείας του γιου
της διαρκώς επιδεινώνεται
και ότι λόγω της έλλειψης
των ειδικών φαρμάκων, του
χορηγούνται μόνο ισχυρές
δόσεις αντιβιοτικών. Ο ίδιος
ο ασθενής με γραπτό μήνυμά
του χαρακτήρισε τον ιό πολύ
δύσκολο και απηύθυνε έκκληση
για χορήγηση εμβολίων στις
πολλές, όπως ανέφερε, επαφές
του, ώστε να μη φτάσουν
και άλλοι στο σημείο που
σήμερα βρίσκεται ο ίδιος, ως
νοσηλευόμενος, που υποφέρει.

Ψάχνουμε εμβόλια της ευλογιάς πιθήκων από άλλα κράτη
Μόνη φαρμακευτική περίθαλψη σήμερα στην Κύπρο είναι ισχυρές δόσεις αντιβιοτικών
Σε επαφή με γειτονικές χώρες βρίσκεται
ο Υπουργός Υγείας για εξασφάλιση εμβολίων κατά ευλογιάς πιθήκων μετά και το
πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στη χώρα
μας που αφορά σε 40χρονο Ελληνοκύπριο.
Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο σύμβουλος
επικοινωνίας του υπουργού, Κωνσταντίνος
Αθανασίου, οι προσπάθειες του κ. Χατζηπαντέλα επικεντρώνονται στο να εξασφαλιστούν εμβόλια από άλλες χώρες.
«Από τη στιγμή που έχουμε το πρώτο επιβεβαιωμένο περιστατικό, η Κύπρος
προχωρεί σε ενέργειες έτσι ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία παραλαβής των
εμβολίων, ενώ την ίδια ώρα γίνονται και
ενέργειες από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας
με γειτονικές χώρες αν μπορούν να εφοδιάσουν με μια μικρή ποσότητα τη χώρα μας
μέχρι να αφιχθεί η ποσότητα 1.400 δόσεων
εμβολίων», είπε.
Το σημαντικό είναι να τονιστεί, ανέφερε

ο κ. Αθανασίου, ότι από την πρώτη στιγμή
η Κύπρος είχε ενταχθεί στο μηχανισμό κοινής προμήθειας φαρμάκων και εμβολίων
για τη νόσο, άρα καμία χώρα δεν έχει στη
διάθεσή της είτε εμβόλια είτε φάρμακα.
«Τα αντι-ιικά φάρμακα ακόμη δεν έχουν
εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Φαρμάκων. Είναι αυτά που αναμένονται να
φθάσουν τις επόμενες ημέρες στην Κύπρο
και δίνεται αυτή τη στιγμή η καλύτερη διαθέσιμη θεραπεία που υπάρχει και περίθαλψη στο Νοσοκομείο Αναφοράς από τους
γιατρούς».
Αναφορικά με την κατάσταση της υγείας
του 40χρονου που νοσηλεύεται με ευλογιά
των πιθήκων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ο κ. Αθανασίου δήλωσε πως είναι
καλή και λαμβάνει την καλύτερη διαθέσιμη
θεραπεία.
Η μητέρα του ασθενούς είχε δηλώσει στο
ΡΙΚ πως η κατάστασή του επιδεινώνεται,

ενώ η μόνη φαρμακευτική περίθαλψη που
λαμβάνει είναι ισχυρές δόσεις αντιβιοτικών.
Ο ασθενής και η μητέρα του, μέσω του
ΡΙΚ, απηύθυναν έκκληση για έλευση εμβολίων και φαρμάκων για την ευλογιά των πιθήκων στην Κύπρο το συντομότερο δυνατόν.
«Δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε κριτική ότι η Κύπρος δεν ενήργησε ώστε να
υπάρχουν εμβόλια και φάρμακα, καθώς
ακόμη καμία άλλη χώρα δεν έχει στη διάθεσή της εμβόλια και φάρμακα», είπε ο κ.
Αθανασίου.
Ο σύμβουλος επικοινωνίας του Υπουργού Υγείας απευθυνόμενος στο κοινό είπε
ότι για να μπορεί να αποφευχθεί οποιαδήποτε διασπορά του ιού και να προληφθεί,
είναι σημαντικό όταν κάποιος αναπτύξει
σύμπτωμα που συνάδει με την ευλογιά των
πιθήκων άμεσα να επικοινωνεί με τον προσωπικό του γιατρό για να δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες.

Xωρίς αποκλεισμούς η πρόσβαση ΑμεΑ σε εκπαίδευση και υγεία
«Μία Πολιτεία που θέλει να ονομάζεται
δημοκρατική, οφείλει να άρει όλους τους
αποκλεισμούς και τις διακρίσεις που υφίστανται τα ΑμεΑ, όπως για παράδειγμα στο
εκπαιδευτικό σύστημα και στο σύστημα
Υγείας», τόνισε μεταξύ άλλων ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας, Ανδρέας Μαυρογιάννης, επισημαίνοντας ότι η πλήρης εφαρμογή της
Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρίες κρίνεται ως απολύτως αναγκαία.
Για τα κυριότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτισμό είχε χθες
την ευκαιρία να ενημερωθεί ο ανεξάρτητος
υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας, Ανδρέας Μαυρογιάννης. Κατά τη
συνάντηση που διεξήχθη στα Γραφεία του
Επιτελείου με αντιπροσωπεία του Παγκύ-

Συνάντηση Α. Μαυρογιάννη
με Παγκύπριο Συνδέσμο
για Άτομα με Αυτισμό
πριου Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό,
συζητήθηκαν θέματα όπως η ειδική εκπαίδευση, η βελτίωση και ενίσχυση των Κέντρων Παρέμβασης, αλλά και ο ρόλος που

οφείλει να διαδραματίσει το κράτος για τη
διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων
με αυτισμό.
«Μία Πολιτεία που θέλει να ονομάζεται
δημοκρατική, οφείλει να άρει όλους τους
αποκλεισμούς και τις διακρίσεις που υφίστανται τα ΑμεΑ, όπως για παράδειγμα στο
εκπαιδευτικό σύστημα και στο σύστημα
Υγείας. Το κράτος θα πρέπει να συνδράμει
αποφασιστικά στην προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ, παρέχοντας όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται», είπε ο κ. Μαυρογιάννης, ενώ, όπως
σημείωσε, η πλήρης εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες κρίνεται ως απολύτως
αναγκαία, καθώς παρέχει τα απαραίτητα
νομικά εργαλεία για τον τερματισμό των
διακρίσεων που υφίστανται τα ΑμεΑ.

Έχασε 50.000 από
«επένδυση» σε
κρυπτονομίσματα
Πείσθηκε μέσα από το διαδίκτυο και
από ανθρώπους που καθόλου δεν γνώριζε να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα,
αλλά τελικά την πάτησε χάνοντας μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Θύμα της
νέας ηλεκτρονικής απάτης είναι αυτή τη
φορά 49χρονος από τη Λεμεσό, ο οποίος αντιλήφθηκε την εξαπάτησή του όταν
πλέον τα χρήματά του είχαν κάνει φτερά.
Στην καταγγελία που έκανε στην
Αστυνομία, ανέφερε ότι όλα ξεκίνησαν
στις 29 Μαΐου, όταν μέσω πλατφόρμας
κοινωνικής δικτύωσης δέχτηκε μήνυμα
από άγνωστη του γυναίκα, η οποία του
ανέφερε ότι ασχολείται με επενδύσεις
κρυπτονομισμάτων, πείθοντάς τον ότι αν
επένδυε, θα αποκόμιζε σημαντικά κέρδη.
Ακολουθώντας τις οδηγίες της, ο
49χρονος έκανε στη διάρκεια του περασμένου μήνα εμβάσματα 50.000 ευρώ
από τον τραπεζικό του λογαριασμό στην
Κύπρο σε λογαριασμό που διατηρεί σε
ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων και
στη συνέχεια μετέφερε το συγκεκριμένο
πορτοφόλιο σε εφαρμογή για κρυπτονομίσματα που του είχε υποδείξει η άγνωστη γυναίκα. Μεταξύ 7 και 18 Ιουλίου ο
49χρονος έκανε ανάληψη 6.000 ευρώ
από τη συγκεκριμένη εφαρμογή και τα
μετέφερε στο λογαριασμό που διατηρεί
στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων.
Όταν όμως πριν από πέντε μέρες προσπάθησε μέσω της εφαρμογής να κάνει
ανάληψη νέου χρηματικού ποσού, ύψους
5.000 ευρώ, του ζητήθηκε να πληρώσει
ποσοστό για ΦΠΑ και χρεωστικά έξοδα,
οπότε αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε
καλά και δεν κατέβαλε τα χρήματα που
του ζητήθηκαν. Η επιβεβαίωση της απάτης έγινε από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πάρει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό, ενώ δεν μπορεί να αποσύρει τα
χρήματά του από την εφαρμογή. Επιπλέον, έχει χάσει κάθε επικοινωνία με την
ύποπτη γυναίκα.
Με αφορμή και αυτή τη διαδικτυακή
απάτη, η Αστυνομία για πολλοστή φορά
προτρέπει τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με μηνύματα που λαμβάνουν διαδικτυακά και σε περίπτωση που
προέβησαν σε οποιεσδήποτε ενέργειες
που τους υποδείχθηκαν, συστήνεται ο
άμεσος έλεγχος και αλλαγή του κωδικού
πρόσβασης στους λογαριασμούς τους.
Χρήστος Χαραλάμπους
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Αυξήσεις στις χορηγίες και συνταξιοδοτική
αποζημίωση σε πρώην κοινοτάρχες
Δεν κατέληξαν ΠΟΕΔ - Υπουργός
Παιδείας για τα ΔΡΑΣΕ
Δεν υπήρξε οποιαδήποτε ουσιαστική
κατάληξη σε σχέση με το ζήτημα της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στις σχολικές μονάδες ΔΡΑΣΕ και την απόφαση
του Υπουργείου Παιδείας αυτό να γίνεται
με την αγορά υπηρεσιών. Χθες αντιπροσωπεία της ΠΟΕΔ βρέθηκε με τον αρμόδιο
υπουργό Πρόδρομο Προδρόμου, όπου και
συζήτησαν το εν λόγω ζήτημα, ωστόσο,
όπως πληροφορείται η εφημερίδα μας,
το Υπουργείο δεν γνωρίζει ακόμη πώς θα
προχωρήσει, αν και απέχουμε ένα μήνα
σχεδόν πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Το όλο θέμα πάντως θα απασχολήσει
το ΚΔΣ της ΠΟΕΔ την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι η
ΠΟΕ∆ δεν συναινεί να λειτουργήσουν οι
σχολικές µονάδες ∆ΡΑΣΕ µε την προσφορά 3.000 διδακτικών περιόδων µέσα από
αγορά υπηρεσιών.
Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
στα παιδιά µε µεταναστευτική βιογραφία
πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο κοµµάτι του αναλυτικού και ωρολόγιου προγράµµατος, αφού σε αυτές τις σχολικές µονάδες το 20% του µαθητικού πληθυσµού
είναι παιδιά µε µεταναστευτική βιογραφία.
Να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι έστω και
την υστάτη η ΠΟΕ∆ κατάφερε να πείσει
την εργοδοτική πλευρά, µε αποτέλεσµα οι
ώρες για εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας στις σχολικές µονάδες ∆ΡΑΣΕ να ενσωµατωθούν στο αναλυτικό και ωρολόγιο
πρόγραµµα.
Ελένη Κωνσταντίνου

Το φθινόπωρο στη Βουλή το νομοσχέδιο για
τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών
Αυξήσεις στις χορηγίες προς τις Ενώσεις Κατεχόμενων Κοινοτήτων Λευκωσίας και Αμμοχώστου καθώς και παραχώρηση συνταξιοδοτικής αποζημίωσης στους πρώην κοινοτάρχες
κατεχόμενων κοινοτήτων ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής, ικανοποιώντας
ένα διαχρονικό αίτημα για επιπλέον στήριξη
των εκτοπισμένων κοινοτήτων μερικούς μήνες
πριν τις προεδρικές εκλογές.
«Έχουμε αποφασίσει σήμερα ότι θα αυξηθεί η
χορηγία προς την Ένωση Κατεχομένων Κοινοτήτων Λευκωσίας στις €25.000, αυξημένη κατά
€5.000. Στη δε Ένωση Εκτοπισμένων Κοινοτήτων Αμμοχώστου, που λάμβανε €10.000 μέχρι
σήμερα, θα αποδοθούν πρόσθετες €10.000 συνολικά για να ανέβει στις €20.000 και το 2023
θα προστεθούν άλλες €5.000 για να εξομοιωθεί με την Ένωση Εκτοπισμένων Κοινοτήτων
Λευκωσίας», ανέφερε στις δηλώσεις του ο κ.
Νουρής, προσθέτοντας πως είναι ένας εξορθολογισμός που ήταν διαχρονικό αίτημα της Επιτροπής.
Σημείωσε ακόμη ότι υιοθετήθηκε επίσης το
αίτημα για παραχώρηση συνταξιοδοτικής αποζημίωσης και στους πρώην κοινοτάρχες των κατεχόμενων κοινοτήτων, στη βάση της απόφασης
του 2019 για παραχώρηση μιας μηνιαίας αποζημίωσης και καταβολής 13ης αποζημίωσης
στους κοινοτάρχες των κατεχόμενων κοινοτήτων, η οποία ήταν ίση με το 50% της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι κοινοτάρχες στις ελεύθερες περιοχές.
Παράλληλα, ο κ. Νουρής είπε πως υλοποιείται η δέσμευση του ΥΠΕΣ σε σχέση με τον εξορθολογισμό «σε αυτή την πολύ μεγάλη στρέβλωση που υπάρχει στο θέμα διαχείρισης των τ/κ
περιουσιών».

Όπως είπε, μόλις ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος (εντός Σεπτεμβρίου) θα προωθηθεί
στη Βουλή. Τόνισε ακόμη ότι κορωνίδα αυτής
της πρότασης είναι ότι οι τ/κ περιουσίες συνεχίζουν να διατίθενται προς όφελος των προσφύγων, προσθέτοντας πως «παρά ταύτα, εισάγονται
στις ξεχωριστές κατηγορίες ιδιοκτησιών, στα οικιστικά, στους γεωργικούς κλήρους και στα
εμπορικά συγκεκριμένες διατάξεις που, όπως
έχω εξηγήσει τους φίλους της Ένωσης, ικανοποιούν διαχρονικά αιτήματα, τα οποία δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση την παραχώρηση αυτών
των ιδιοκτησιών προς τους πρόσφυγες».

Αντικειμενικές δυσκολίες στο θέμα της
απώλειας χρήσης
Αναφερόμενος στο θέμα της αποζημίω-

Άννα Αριστοτέλους: «Θα συνεχίσω να πολεμώ τη διαφθορά»
Την πρόθεσή της να συνεχίσει να πολεμά το
σύστημα και τη διαφθορά μαζί με τους δικηγόρους της διατύπωσε η διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους, μετά
τη χθεσινή πολύωρη κατάθεσή της ενώπιον
του ειδικού κλιμακίου που έχει συσταθεί στο
πλαίσιο της ποινικής έρευνας που διεξάγεται
εναντίον της για διαρροή απόρρητου email
στην εφημερίδα «Πολίτης». Η ανάκριση ξεκίνησε στις 11 το πρωί και ολοκληρώθηκε αργά
το απόγευμα. Η κα Αριστοτέλους κλήθηκε να
απαντήσει σε σωρεία ερωτήσεων σε σχέση με
τις καταγγελίες αξιωματούχου του Τμήματος
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και στελέχους ιδιωτικής εταιρείας για τη φερόμενη

Ζητά έρευνα
για διαρροή
μαρτυρικού
υλικού σε μέσα
ενημέρωσης
διαρροή σε έντυπο μέσο του επίμαχου email
που ανταλλάχθηκε μεταξύ της Υπουργού Δικαιοσύνης και της διευθύντριας των Φυλακών
για την εγκατάσταση συστήματος τηλεφώνων
στις Φυλακές.
Η κα Αριστοτέλους δήλωσε ότι έχει ήσυχη
της συνείδησή της, ενώ παράλληλα μαζί με

τον δικηγόρο της, Μιχάλη Πική, κατήγγειλαν
και ζήτησαν τη διεξαγωγή ξεχωριστής έρευνας
για τη διαρροή εγγράφων και τεκμηρίων προς
«Φιλελεύθερο» και «Σίγμα». Ανέφερε επίσης
ότι αντί να διαταχθεί έρευνα για τη διαρροή
του μαρτυρικού υλικού και της απόρρητης
επιστολής, διατάσσεται με τόση σπουδή και
υπερβολικό ζήλο έρευνα για ένα email. Δεν
απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο να βγάλει στη
φόρα στοιχεία που εκθέτουν συγκεκριμένα θεσμικά πρόσωπα. Η διευθύντρια των Φυλακών
ζητά παράλληλα την άμεση ενεργοποίηση της
νομοθεσίας που αφορά στην προστασία δημοσίων λειτουργών που καταγγέλλουν πράξεις
διαφθοράς.

Φυλάκιση δύο προσώπων για κατοχή τριών κιλών κάνναβης

Ποινές φυλάκισης 5 και 4 ετών επιβλήθηκαν χθες από το Κακουργιοδικείο στη Λεμεσό σε
δύο πρόσωπα 24 και 40 χρόνων αντίστοιχα, τα
οποία μετά από δικαστική διαδικασία 8 μηνών
κρίθηκαν ένοχα σε κατηγορίες που αφορούν
κατοχή και εμπορία ναρκωτικών. Στην ίδια υπόθεση κατηγορούμενος είναι και 25χρονος, για
τον οποίο το Δικαστήριο όρισε την εκδίκαση για
τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Πρόκειται για την υπόθεση η οποία αποκαλύφθηκε στις 23 του περασμένου Γενάρη και
αφορά σε τρία κιλά κάνναβης. Συγκεκριμένα,
μετά από αξιολόγηση σχετικής πληροφορίας οι
διωκτικές Αρχές έθεσαν υπό παρακολούθηση

Τρίτος
εμπλεκόμενος
στην υπόθεση
θα δικαστεί τον
Σεπτέμβριο
υποστατικό το οποίο ανήκει στον 40χρονο. Σε
κάποια στιγμή εμφανίστηκαν με δύο αυτοκίνητα οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι και ο 40χρονος,
αφού προσέγγισε τον 24χρονο, του παρέδωσε
ένα πακέτο παραλαμβάνοντας από τον ίδιο δύο

άλλα πακέτα.
Με την επέμβαση των ανδρών της ΥΚΑΝ και
την έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητο του 24χρονου, βρέθηκε συσκευασμένο ένα κιλό κάνναβης και 20.000 ευρώ. Στο μεταξύ, ο 40χρονος,
όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, έτρεξε και μπήκε στον περιφραγμένο χώρο
του υποστατικού του κρατώντας τα δύο πακέτα
που είχε πάρει από τον 24χρονο, τα οποία εντοπίσθηκαν λίγα λεπτά αργότερα μέσα από την
περίφραξη γειτονικού υποστατικού. Όπως διαπιστώθηκε, επρόκειτο για σκευασίες που περιείχαν άλλα δύο κιλά κάνναβης.
Χρήστος Χαραλάμπους

σης για την απώλεια χρήσης των κατεχόμενων περιουσιών, ο κ. Νουρής είπε πως
εξήγησε στην Ένωση «τις πολλές και αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν για
να φτάσουμε σε μια αξιοπρεπή κυβερνητική εισήγηση, όπως την είχε περιγράφει ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας».
Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών
κ. Νουρή, οι αντικειμενικές δυσκολίες
αφορούν σε θέματα εκτίμησης των περιουσιών, θέματα διαχείρισης των περιουσιών
και της νομιμότητας -γιατί έκτοτε έχουν
περάσει πάρα πολλά χρόνια και έχουν γίνει πολλές αλλαγές, έχουν γίνει προσφυγές στην επιτροπή αποζημιώσεων των
κατεχομένων- καθώς και στο θέμα των συνιδιοκτησιών.

Εργασίες στον
αυτοκινητόδρομο
Εργασίες ποτίσματος θα διεξάγονται από
την επόμενη εβδομάδα στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας - Αγίας Νάπας, ενώ εργασίες κλαδέματος θα πραγματοποιούνται
στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας – Κοφίνου. Από 8/8/2022 8/9/2022, μεταξύ των ωρών 08:30 - 15:30,
καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή,
εκτός Σαββατοκύριακων και αργίας, στον
αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Aγίας Νάπας,
από το αεροδρόμιο
μέχρι τον κυκλικό
κόμβο
Ριζοελιάς,
θα εκτελούνται εργασίες ποτίσματος
στα πρανή (συμπεριλαμβανομένων
των τριγώνων) από
το Τμήμα Δασών.
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
θα κλείνει τμηματικά η εφαπτόμενη λωρίδα
κυκλοφορίας των τριγώνων του κυκλικού
κόμβου Ριζοελιάς για μήκος 50μ. περίπου
κάθε φορά και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα.
Προστίθεται ότι την περίοδο 8/8/2022 8/9/2022, μεταξύ των ωρών 08:30 - 15:30,
καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη,
στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας - Κοφίνου
θα εκτελούνται εργασίες κλαδέματος στην
κεντρική νησίδα από το Τμήμα Δασών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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ΣΤΕΚ: Προτάσεις για μείωση του κόστους της ενέργειας στα ξενοδοχεία
Προτάσεις για μείωση του κόστους της ενέργειας στα ξενοδοχεία κατέθεσε αντιπροσωπεία
του ΣΤΕΚ με επικεφαλής τον πρόεδρο του Συνδέσμου, Άκη Βαβλίτη, σε συνάντηση με την
Υπουργό Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η
αντιπροσωπεία του ΣΤΕΚ έθεσε μεταξύ άλλων
το θέμα της επέκτασης του Virtual Net Metering
και του Virtual Net Billing και στις επιχειρήσεις,
κάτι που σήμερα ισχύει μόνο για τον τομέα της

Γεωργίας και για οικιακούς καταναλωτές. Αναφέρεται επίσης ότι Υπουργός Ενέργειας έδειξε
κατανόηση στο σχετικό αίτημα. Παράλληλα,
ζητήθηκε επέκταση της περιόδου υποβολής
αίτησης του «Σχεδίου Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω
στις Επιχειρήσεις και άλλους φορείς», η οποία
ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Υπουργός
Ενέργειας βρήκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες συγκεκριμένες εισηγήσεις που υπέβαλε μέσω επι-

στολής του ο ΣΤΕΚ το προηγούμενο διάστημα
και δεσμεύτηκε να τις μελετήσει για περαιτέρω
αξιοποίηση.
Συμφωνήθηκε επίσης όπως ΣΤΕΚ και Υπουργείο Ενέργειας διατηρήσουν ανοικτή γραμμή
επικοινωνίας για όλα τα σημαντικά ενεργειακά
ζητήματα που απασχολούν τις ξενοδοχειακές
μονάδες.
Σ’ αυτά τα πλαίσια, αποφασίστηκε όπως αρχές Σεπτεμβρίου συνδιοργανωθεί ημερίδα ενη-

μέρωσης για όλα τα τρέχοντα και μελλοντικά
σχέδια επιχορήγησης του Υπουργείου τα οποία
αφορούν τον τουριστικό κλάδο.
Όπως αναφέρεται, σε μία περίοδο που το
ενεργειακό κόστος αυξάνεται διαρκώς και ταυτόχρονα οι δράσεις για περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος των εταιρειών εντατικοποιούνται, οι δύο πλευρές είχαν την ευκαιρία να
συζητήσουν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Αυξήσεις 60%
στα καύσιμα
Οι τιμές των καυσίμων
αυξήθηκαν κατά 58,2%
από τον Ιανουάριο μέχρι
τον Ιούλιο, σύμφωνα με
στοιχεία που δημοσίευσε ο
Σύνδεσμος Καταναλωτών, ενώ
πολλές και μεγάλες αυξήσεις
καταγράφονται σε πολλά αγαθά
και υπηρεσίες. Ενδεικτικά,
οι τιμές στα βρώσιμα έλαια
αυξήθηκαν κατά 53,5% και
στα ξενοδοχεία κατά 51,1%.
Ακόμη, το ρεύμα αυξήθηκε
κατά 49% και οι τιμές των
αεροπορικών μεταφορών
επιβατών κατά 44,18%.

Εκτόξευση του πληθωρισμού στο 11%!
Νέο τσουνάμι μετά την άρνηση της κυβέρνησης να εφαρμόσει τους νόμους της Βουλής
Νέο τσουνάμι ακρίβειας έφερε η άρνηση
της κυβέρνησης και του ΔΗΣΥ να εφαρμόσουν τους νόμους της Βουλής για μείωση
των φόρων στον ηλεκτρισμό και τα πετρελαιοειδή, ώστε να μειωθούν οι τιμές.
Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε χθες
ότι τον Ιούλιο ο πληθωρισμός αυξήθηκε με
ρυθμό 10,9%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Σημειώνεται μάλιστα ότι οι
αυξήσεις στον ηλεκτρισμό και τα πετρελαιοειδή έφτασαν στο 61,7% και 44,1% αντίστοιχα.
Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Ιουλίου τα κόμματα (πλην του ΔΗΣΥ) ψήφισαν δύο προτάσεις νόμου που κατατέθηκαν από το ΑΚΕΛ
και το ΔΗΚΟ για μείωση των φόρων στον
ηλεκτρισμό και τα πετρελαιοειδή, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές. Παρά ταύτα η
κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ αρνήθηκαν να τις
εφαρμόσουν. Αντί αυτού ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έστειλε και τους δύο νόμους πίσω

στη Βουλή με αναπομπές. Επίσης, ακόμη και
μετά την απόρριψη των αναπομπών από τη
Βουλή, η κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ συνέχισαν
να αρνούνται να εφαρμόσουν τους νόμους
της Βουλής, ενώ ο ΠτΔ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο
προκειμένου να ακυρώσει τους νόμους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας, ο πληθωρισμός οδήγησε σε αυξήσεις στα ακόλουθα αγαθά και υπηρεσίες:
• Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά: Αύξηση 7,52%
• Αλκοολούχα ποτά και καπνός: Αύξηση
1%
• Ένδυση και υπόδηση: Αύξηση 2,5%
• Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και
υγραέριο: Αύξηση 29,2%
• Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός και προϊόντα καθαρισμού: Αύξηση 5,6%
• Υγεία: Αύξηση 0,8%
• Μεταφορές: Αύξηση 25,3%

• Επικοινωνίες: Μείωση 2,3%
• Αναψυχή και Πολιτισμός: Αύξηση 5,4%
• Εκπαίδευση: Αύξηση 0,6%
• Εστιατόρια και ξενοδοχεία: Αύξηση 9,1%
• Άλλα αγαθά και υπηρεσίες: Αύξηση 3,4%
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τον
Ιούλιο οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκαν στον ηλεκτρισμό με ποσοστό 16,7%.
Αναφέρεται επίσης ότι τη μεγαλύτερη
επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου
2022 σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021 είχαν
οι κατηγορίες των μεταφορών (4%) και της
στέγασης, ύδρευσης, ηλεκτρισμού και υγραερίου (3,73%).
Ακόμη, αναφέρεται ότι τη μεγαλύτερη
θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε
σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία της στέγασης, ύδρευσης, ηλεκτρισμού και υγραερίου (1,1%).

Το ΑΚΕΛ εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση για φορολόγηση υπερκερδών
Το ΑΚΕΛ εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση για επιβολή ειδικής φορολογίας στα
υπερκέρδη τα οποία αποκομίζουν οι εταιρείες στον τομέα της Ενέργειας, λόγω της ακρίβειας, ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά και
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Με αφορμή την έκκληση του Γ.Γ. του ΟΗΕ,
Αντόνιο Γκουτέρες, προς τις κυβερνήσεις για
«να φορολογήσουν τα υπερβολικά κέρδη (τα
οποία αποκομίζουν οι εταιρείες πετρελαίου
και φυσικού αερίου λόγω της ενεργειακής
κρίσης) και να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια για να στηρίξουν τους πιο ευάλωτους»,
ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, σε
ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα
σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης υπενθύμισε
ότι «το ΑΚΕΛ «έχει διαμορφώσει πρόταση για
τη φορολόγηση των απροσδόκητων κερδών
στον τομέα της ενέργειας και η κυβέρνηση

Το ΥΠΟΙΚ παραδέχεται ότι
υπάρχουν, αλλά παραπέμπει
σε μελέτες
αποφεύγει να τη συζητήσει». Επίσης, ο επικεφαλής του Τομέα Οικονομίας του ΑΚΕΛ,
Χάρης Πολυκάρπου, κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση «σύρεται από μικροπολιτικές σκοπιμό-

τητες που πληγώνουν πρώτα και κύρια τους
εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις», καθώς
και ότι δεν διαθέτει ολοκληρωμένη στρατηγική για αντιμετώπιση της ακρίβειας και δεν
έχει διάθεση να διεκδικήσει από την ΕΕ μέτρα που στηρίζουν την κοινωνία.
Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Οικονομικών
χθες –ένα μήνα μετά την επιστολή του Γ.Γ.
του ΑΚΕΛ προς τον ΥΠΟΙΚ για επιβολή ειδικής φορολογίας στα υπερκέρδη τα οποία
αποκομίζουν οι εταιρείες στον τομέα της
ενέργειας– παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι
ενδεχομένως να υπάρχουν υπερκέρδη στα
σχέδια έργων ΑΠΕ για εμπορικούς σκοπούς.
Ανέφερε ωστόσο ότι η ενδεχόμενη φορολόγηση των πιο πάνω υπερκερδών θα εξαρτηθεί από την «εις βάθος ανάλυση των δεδομένων που αφορούν τους επηρεαζόμενους
παραγωγούς».

Σε κίνδυνο φτώχειας πέραν
του 50% των εργαζόμενων
με μερική απασχόληση
Σε κίνδυνο φτώχειας βρίσκεται πέραν του
50% των εργαζόμενων με χαμηλή ένταση
εργασίας, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για την Κύπρο τα
οποία δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Μάλιστα στις γυναίκες το ποσοστό φτάνει στο
54,4%.
Τα στοιχεία έρχονται εν μέσω των διαβουλεύσεων για τη θέσπιση κατώτατου μισθού,
επιβεβαιώνοντας ότι σε περίπτωση που η
μεταρρύθμιση δεν ανταποκριθεί στις ανάγκες
της κοινωνίας, χιλιάδες εργαζόμενοι και ιδιαίτερα νέοι και γυναίκες θα βυθιστούν ακόμη
περισσότερο στη φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισμό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας (τα οποία βασίζονται σε δεδομένα
του 2020), το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για
άτομα ηλικίας κάτω των 65 ετών που ζουν σε
νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας
φτάνει στο 51,6%. Ωστόσο υπάρχει διαφορά
μεταξύ των ανδρών (48,5% και των γυναικών (54,4%). Σημειώνεται επίσης ότι το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για άτομα που ζουν σε
νοικοκυριά με μεσαία ένταση εργασίας είναι
27,8% (29,7% στους άνδρες και 25,9% στις
γυναίκες) και στα άτομα που ζουν σε νοικοκυριά με υψηλή ένταση εργασίας 3,8% (3,8%
και 4,7%).
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία επισημαίνει ότι
«όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση εργασίας μέσα σε ένα νοικοκυριό, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να βρεθεί σε κίνδυνο
φτώχειας». Αναφέρεται επίσης ότι «η ένταση
εργασίας θεωρείται πολύ χαμηλή όταν οι ενήλικες του νοικοκυριού εργάζονται για χρόνο
ίσο ή μικρότερο από το 20% του συνολικού
συνδυασμένου δυναμικού χρόνου εργασίας
τους». Αντίθετα, προστίθεται, «η ένταση εργασίας θεωρείται πολύ υψηλή όταν ο χρόνος εργασίας των ενηλίκων υπερβαίνει το 85% του
δυναμικού χρόνου εργασίας τους».
Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
επεσήμανε σε πρόσφατη έκθεσή της ότι «ένας
μηνιαίος κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση του κινδύνου φτώχειας (-10%), ιδιαίτερα
της φτώχειας στην εργασία (-22%), και προς
όφελος των νέων και των γυναικών εργαζομένων». Παρά ταύτα, η κυβέρνηση επεξεργάζεται αλχημείες, όπως η επέκταση των ωρών
απασχόλησης από 38 σε 40 την εβδομάδα,
ώστε να μειωθεί ο ωριαίος μισθός σε επίπεδα
πιο χαμηλά απ’ αυτά που ισχύουν σήμερα.
Κωνσταντίνος Ζαχαρίου
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Δύο καινούργιες δεξαμενές για επάρκεια νερού στον Κόρνο
Δύο νέες μεγάλες δεξαμενές νερού προγραμματίζει το αρμόδιο υπουργείο στον Κόρνο, ούτως
ώστε να εξασφαλιστεί επάρκεια νερού σε περίπτωση διακοπής της παροχής από το Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων.
Αυτό αναφέρει σε απάντησή του σε σχετική
κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή του
ΑΚΕΛ, Ανδρέα Πασιουρτίδη, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Ο Κώστας Καδής παραδέχεται ότι με τα σημερι-

νά δεδομένα η κοινότητα δεν διαθέτει αυτονομία παροχής νερού για 48 ώρες σε περίπτωση
διακοπής από το δίκτυο, όπως προβλέπει η διεθνής πρακτική.
Σύμφωνα με τον υπουργό, η κοινότητα Κόρνου υδροδοτείται απευθείας από την υδατοδεξαμενή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων,
χωρητικότητας 6.380 κυβικών μέτρων νερού,
καθώς και από την υδατοδεξαμενή του ΤΑΥ
στην περιοχή «Μαλλιά», χωρητικότητας 500 κυ-

βικών μέτρων νερού. Επιπρόσθετα, η κοινότητα
διαθέτει μία υδατοδεξαμενή χωρητικότητας 135
κυβικών μέτρων νερού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί το ΤΑΥ, οι
μέγιστες ημερήσιες ανάγκες του χωριού σε πόσιμο νερό κατά τις ώρες αιχμής ανέρχονται στα
480 κυβικά μέτρα νερού. Παρόλο ότι οι ποσότητες αυτές κρίνονται επαρκείς, το ΤΑΥ εκπόνησε
μελέτη με βάση την οποία η βέλτιστη λύση είναι
η εγκατάσταση δύο υδατοδεξαμενών, χωρητικό-

τητας 500 κυβικών μέτρων νερού η κάθε μια,
στο χώρο της υφιστάμενης υδατοδεξαμενής της
κοινότητας. Σημειώνεται ότι με τη λύση αυτή θα
παρέχεται στην κοινότητα αυτονομία παροχής
νερού για 48 ώρες, το οποίο αποτελεί διεθνή
πρακτική για τα δίκτυα υδατοπρομήθειας.
Το ΤΑΥ προγραμματίζει να προκηρύξει προσφορές εντός του τρέχοντος έτους για ένα έργο
που θα κοστίσει 210 χιλιάδες ευρώ.
Τάσος Περδίος

Επιμένουν ότι οι μελέτες για το
ασφαλτικό είναι επαρκείς και
δεν θα υπάρξουν προβλήματα
Εμπειρογνώμονας επηρεαζόμενων
κατοίκων: «Οι διαδικασίες είναι
γενικά παράξενες»

Ενώ έχει προγραμματιστεί συνάντηση του
Προέδρου Αναστασιάδη με τους κοινοτάρχες των επηρεαζόμενων κοινοτήτων στις 25
Αυγούστου, το Υπουργείο Γεωργίας εξέδωσε
χθες ανακοίνωση αναφέροντας ότι δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στην
ποιότητα ζωής και την υγεία των κατοίκων η
μεταφορά του ασφαλτικού, κάτι που ενδεχομένως να προδιαγράφει και το αποτέλεσμα της
συνάντησης. Από την πλευρά τους οι κάτοικοι
της περιοχής Μιτσερού θέτουν σημαντικά επιστημονικά ζητήματα, για τα οποία πρέπει να
δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση.
Στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
μεταξύ άλλων, αναφέρει πως «δέσμευση της
κυβέρνησης ήταν εξ αρχής ότι μονάδες παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος σε νέες

θέσεις θα μπορούσαν να αδειοδοτηθούν μόνο
εάν μέσα από τις προβλεπόμενες μελέτες διασφαλιζόταν ότι δεν θα υπήρχαν αρνητικές
επιπτώσεις στους κατοίκους που ζουν πλησιέστερα στις θέσεις αυτές».
Καταλυκτικά, υπογραμμίζει ότι «η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
(ΜΕΕΠ) για την εγκατάσταση μιας μονάδας
ασφαλτικού σκυροδέματος στην περιοχή Μιτσερού έχει καταδείξει ότι, πέραν πάσης αμφιβολίας, η λειτουργία της μονάδας αυτής με
τους αυστηρούς όρους που τίθενται δεν θα
επιφέρει οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση
στην ποιότητα ζωής και την υγεία των κατοίκων των γύρω κοινοτήτων».
Σχολιάζοντας την ανακοίνωση αυτή, ο
σύμβουλος των επηρεαζόμενων κατοίκων,
Μιχάλης Λοϊζίδης (χημικός, περιβαλλοντικός

μηχανικός), ανέφερε στη «Χαραυγή» ότι το
υφιστάμενο εργοστάσιο στο χώρο που βρίσκεται θα έπρεπε να αξιολογηθεί και να βρεθούν τα προβλήματα που υπάρχουν για να
επιλυθούν. Ωστόσο σημείωσε ότι κάτι τέτοιο
δεν έγινε, αφού δεν έχουμε στην Κύπρο τον
τρόπο να μετρήσουμε τις οσμές, δηλαδή τη βασική παράμετρο για την οποία μεταφέρουμε το
εργοστάσιο, ενώ σημείωσε ότι η εταιρεία δεν
αναγνωρίζει το πρόβλημα.
Επεσήμανε ακόμη ότι δεν πρόκειται για
ανέγερση νέου σύγχρονου εργοστασίου, αλλά
για μεταφορά των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στις οποίες θα γίνουν κάποιες μικρές βελτιώσεις.
Ένα άλλο ζήτημα, είπε, είναι το γεγονός ότι
δεν έχουν μπροστά τους σχετική άδεια που θα
αναφέρει τον συγκεκριμένο τρόπο ελέγχου, τα

σημεία ελέγχου, την αντιρυπαντική τεχνολογία και τις τεχνικές λεπτομέρειες αυτής της
τεχνολογίας.
Ακόμα, υπέδειξε ότι θα έπρεπε να γίνει μια
χωροθετική μελέτη που θα αξιολογούσε όλους
τους χώρους παγκύπρια και θα έδειχνε ποιοι
χώροι έχουν τη δυνατότητα να δεχτούν ακόμη μια τέτοια ανάπτυξη. Όπως επεσήμανε, η
περιοχή Μιτσερού είναι η μόνη περιοχή της
Κύπρου που στοιχειοθετημένα έχει υπέρβαση
μέχρι 3 φορές του ορίου οσμών που προτείνει
η ΕΕ.
Εξέφρασε την επιστημονική άποψη ότι «οι
διαδικασίες είναι γενικά παράξενες» και ότι
αναμένει σύντομα την απόφαση του δικαστηρίου σε ό,τι αφορά την προσφυγή των επηρεαζόμενων κοινοτήτων.
Γιάννης Κακαρής

Λ. Καλλένος: Η μετακίνηση των ασφαλτικών στηρίζεται σε περιβαλλοντικά κριτήρια
Η απόφαση της μετακίνησης των ασφαλτικών μονάδων από την ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου στηρίζεται σε κατ’ εξοχήν περιβαλλοντικά και
όχι πολιτικά κριτήρια, αναφέρει σε ανακοίνωσή
του ο δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος.
Ο δήμαρχος προβαίνει σε σειρά διευκρινίσεων μετά από δημοσιεύματα που έχουν προκύψει αναφορικά με την απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου για τη μετακίνηση των ασφαλτικών
μονάδων από την ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου

σε άλλες περιοχές της Κύπρου. Μεταξύ άλλων,
αναφέρει ότι «η απόφαση της μετακίνησης στηρίζεται σε κατ’ εξοχήν περιβαλλοντικά και όχι πολιτικά κριτήρια» και σημειώνει ότι ο Δήμος Ιδαλίου έχει χρηματοδοτήσει ανεξάρτητη μελέτη, η
οποία επιβεβαιώνει όλα τα περιβαλλοντικά δεδομένα που συνηγορούσαν στα φαινόμενα αποπνικτικής ατμόσφαιρας στην περιοχή. Επίσης,
αναφέρει ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι
μετά από τόσα χρόνια αγώνων ακόμη προκύπτει

το ερώτημα σε σχέση με τα κριτήρια λήψης της
απόφασης της κυβέρνησης. Τέλος, σημειώνει
ότι οι κάτοικοι των επηρεαζόμενων κοινοτήτων
δικαιολογημένα ανησυχούν στο ενδεχόμενο της
μετακίνησης τέτοιων μονάδων σε οποιαδήποτε
περιοχή και προσθέτει ότι αυτό που πρέπει να
διασφαλιστεί είναι οι συγκυρίες που συνηγορούν
σε περιβαλλοντικό και πολεοδομικό επίπεδο να
μη συνηγορούν σε οποιαδήποτε νέα περιοχή με
τον ίδιο τρόπο που συμβαίνει στο Δάλι.

Αρχίζει η σεζόν των φεστιβάλ στη Λάρνακα
Η πιο ωραία εποχή του χρόνου για όσους λατρεύουν τα φεστιβάλ ξεκινά αυτή την περίοδο.
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λάρνακας
ενημέρωσε τα ξενοδοχεία, τους ταξιδιωτικούς
πράκτορες και όλους τους συνεργάτες της για
το καλεντάρι των επόμενων εκδηλώσεων, στο
οποίο δεσπόζουν φυσικά τα φεστιβάλ.
Ανάμεσα σε αυτά, το Φεστιβάλ Λευκάρων
από τις 12 μέχρι τις 17 Αυγούστου, στο πλαίσιο του οποίου θα διεξαχθεί και το τρίτο Φεστι-

βάλ Φαγητού Δρόμου, ενώ από στις 26 και 27
Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το Πολιτιστικό Φεστιβάλ Περβολιών. Στις 27 Αυγούστου
θα έχει την τιμητική του το ψάρι στο Φεστιβάλ
Ψαριού στο Ζύγι.
Τον Σεπτέμβρη μπορούμε να απολαύσουμε
το Παγκύπριο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Αθηενίτικων Προϊόντων στις 18 του μήνα, καθώς
και το Φεστιβάλ Ηλεκτρονικής Μουσικής.
Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη υπάρ-

χουν επίσης πολύ ενδιαφέρουσες αθλητικές
και πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως το Πρωτάθλημα Kite Surfing στους Σοφτάδες από τις 5
μέχρι τις 7 Αυγούστου και τα ελεύθερα μαθήματα παραδοσιακών τεχνών στον Πολυχώρο
Δημιουργικότητας και Πολιτισμού. Θα πραγματοποιηθούν επίσης ελεύθερα μαθήματα χειροτεχνίας και οινογαστρονομίας σε διάφορα
χωριά.
Τάσος Περδίος
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Λάρνακα: Άνοιξαν δύο θέσεις για τη διεκδίκηση
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030
Σε φουλ ρυθμούς βρίσκονται οι προετοιμασίες στη Λάρνακα για τη διεκδίκηση του
τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης για το 2030. Ο Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Λάρνακα
2030» ανακοίνωσε χθες ότι δέχεται αιτήσεις
για τις θέσεις του Καλλιτεχνικού Διευθυντή
και του Εκτελεστικού Βοηθού σχετικά με την
προετοιμασία και υποβολή της πρότασης διεκδίκησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται
την ιστοσελίδα του Δήμου Λάρνακας www.
larnaka.org.cy
Όπως γράψαμε πρόσφατα, ο Δήμος Λάρνακας προετοιμάζεται πυρετωδώς για να διεκδικήσει το χρίσμα ακολουθώντας τα βήματα της Πάφου το 2017. Ο τίτλος «Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης» είναι υπερπολύτιμος τόσο σε επίπεδο πρεστίζ για την πόλη
της Ευρώπης που τον εξασφαλίζει αλλά και
σε καθαρά πρακτικό επίπεδο, αφού προσφέρει τεράστια οφέλη, όχι μόνο στο πολιτιστικό
γίγνεσθαι αλλά και στον τουρισμό και κατά
συνέπεια στην οικονομία. Με αυτά ως δεδομένα, η Δημοτική Αρχή Λάρνακας έχει ήδη
αρχίσει να βάζει τις βάσεις της προσπάθειας
διεκδίκησης, αφού ο τίτλος της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης κατακυρώνεται
τέσσερα χρόνια πριν τη χρονιά διεκδίκησης.
Σε πρακτικό επίπεδο βρίσκεται σε διαδικασία σύστασης μη κερδοσκοπική εταιρεία
με την ονομασία «Οργανισμός για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Λάρνακα
2030», πρόεδρος της οποίας αναλαμβάνει ο

Συνεχίζονται πυρετωδώς
οι προετοιμασίες
για τον μεγάλο στόχο
γνωστός επιχειρηματίας Ντίνος Λευκαρίτης,
ο οποίος κατέχει και τη θέση του προέδρου
της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής Λάρνακας. Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει ο δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας
και άλλες εννέα προσωπικότητες συμπληρώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα
επιβλέπει τις διαδικασίες ετοιμασίας της διεκδίκησης. Όλες οι διαδικασίες θα χρηματοδοτηθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η εκάστοτε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης επιλέγεται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση για περίοδο 12 μηνών, στη διάρκεια
της οποίας έχει την ευκαιρία ν’ αναδείξει την
πολιτιστική της ζωή και ανάπτυξη.
Τάσος Περδίος
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Χτυπά κόκκινο
η ένταση
στην Ταϊβάν
Οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν χθες
Πέμπτη τα μεγαλύτερα στρατιωτικά γυμνάσια
της ιστορίας τους γύρω από την Ταϊβάν, προβαίνοντας σε επίδειξη δύναμης σε αντίδραση για
την επίσκεψη της Προέδρου της Βουλής των
Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, της Νάνσι Πελόσι,
στη νήσο. Εκτόξευσαν «πολλούς» βαλλιστικούς
πυραύλους στη θαλάσσια περιοχή γύρω από
τη νήσο, έκανε γνωστό το Υπουργείο Άμυνας
στην Ταϊπέι. Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου
του υπουργείου, «το Κομμουνιστικό Κόμμα» της
Κίνας εκτόξευσε «πολλαπλούς πυραύλους Ντονγκφένγκ στα ύδατα βορειοανατολικά και νοτιοδυτικά της Ταϊβάν από τις 13:56 της Πέμπτης
(σ.σ.: τοπική ώρα, 08:56 ώρα Κύπρου)».
Η Διοίκηση Ανατολικού Θεάτρου του Λαϊκού
Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας ανέφερε
πως ολοκλήρωσε εκτοξεύσεις συμβατικών πυραύλων και πρόσθεσε ότι οι έλεγχοι στις περιοχές όπου έγιναν έχουν πλέον αρθεί.
Αν και η επίσκεψη της κυρίας Πελόσι στην
Ταϊβάν, που η Κίνα θεωρεί αποσκιρτήσασα επαρχία της, διήρκεσε λιγότερες από 24 ώρες, πυροδότησε την οργή του Πεκίνου, καθώς επρόκειτο
για την πιο υψηλόβαθμη αξιωματούχο που μετέβη στην Ταϊπέι τα τελευταία 25 χρόνια. Ο προκάτοχός της, ΝιοΥτ Γκίνγκριτς, είχε επισκεφθεί την
Ταϊβάν το 1997.
Η Πελόζι διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα εγκα-

ξένος τύπος

Τι συνδέει το Mαξίμου
με το Predator

Η Εφημερίδα των Συντακτών, Ελλάδα

ταλείψουν τη νήσο, η οποία έχει δική της κυβέρνηση που εκλέγεται δημοκρατικά και ζει υπό τη
μόνιμη απειλή εισβολής του κινεζικού στρατού.
Εν είδει αντιποίνων, το Πεκίνο άρχισε χθες το
μεσημέρι (τοπική ώρα, στις 07:00 ώρα Κύπρου)
στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας σε έξι
ζώνες γύρω από την Ταϊβάν, πάνω σε πολυσύχναστες θαλάσσιες εμπορικές οδούς.
«Τα γυμνάσια ξεκινούν», ανέφερε το κινεζικό
κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV μέσω Weibo,
του κινεζικού αντίστοιχου του Twitter, και θα
συνεχιστούν ως την Κυριακή το μεσημέρι.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής δεν θα
επιτρέπεται η είσοδος «πλοίων και αεροσκαφών»
στα πεδία όπου θα γίνονται ασκήσεις με πραγματικά πυρά, πρόσθεσε. Στο Πινγκτάν, κινεζικό
νησί κοντά σε μια από τις ζώνες των γυμνασί-

Για το Πεκίνο, τα γυμνάσια αυτά -όπως και
άλλα, πιο περιορισμένης έκτασης, τις τελευταίες ημέρες- είναι «απαραίτητο και θεμιτό μέτρο»
μετά την επίσκεψη της κυρίας Πελόσι.

«Είναι οι ΗΠΑ αυτές που επιδίδονται σε προκλήσεις και η Κίνα είναι
το θύμα τους. Η Κίνα βρίσκεται σε κατάσταση νόμιμης άμυνας»
ων, στρατιωτικά ελικόπτερα πέρασαν κινούμενα
προς την κατεύθυνση της Ταϊβάν, διαπίστωσαν
δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.
Ο στρατός της Ταϊβάν από την πλευρά του
ανέφερε ότι «προετοιμάζεται για πόλεμο», αν και
«χωρίς να επιδιώκει πόλεμο».

«Είναι οι ΗΠΑ αυτές που επιδίδονται σε προκλήσεις και η Κίνα είναι το θύμα τους. Η Κίνα
βρίσκεται σε κατάσταση νόμιμης άμυνας», τόνισε
στον Τύπο η Χουά Τσουνγίνγκ, εκπρόσωπος του
κινεζικού ΥΠΕΞ.
Οι ασκήσεις έχουν στόχο να προσομοιωθεί

«αποκλεισμός» της νήσου και συμπεριλαμβάνουν «επιθέσεις εναντίον στόχων στη θάλασσα,
πλήγματα στόχων στο έδαφος και έλεγχο του
εναέριου χώρου», συνόψισε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Η Αμάντα Χσιάο, αναλύτρια για θέματα Κίνας στο ινστιτούτο μελετών
International Crisis Group, σημειώνει πάντως
ότι τα γυμνάσια που άρχισαν χθες αντιπροσωπεύουν «καθαρή κλιμάκωση σε σχέση με τον
κανόνα των κινεζικών στρατιωτικών δραστηριοτήτων γύρω από την Ταϊβάν και σε σχέση με
την τελευταία κρίση στο στενό της Ταϊβάν το
1995-1996». «Ενεργώντας με αυτόν τον τρόπο»,
το Πεκίνο στέλνει το μήνυμα ότι «απορρίπτει
κάθε ιδέα εθνικής κυριαρχίας» των Αρχών της
Ταϊβάν, προσθέτει.

Ο IAEA ζητά πρόσβαση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Ο επικεφαλής του οργανισμού του ΟΗΕ
για την πυρηνική ενέργεια ζήτησε πρόσβαση
στον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, που ελέγχεται τώρα από τις ρωσικές
δυνάμεις, για να προσδιορίσει αν αποτελεί
πηγή κινδύνου.
Ο Ραφαέλ Γκρόσι, γενικός διευθυντής του
Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), προειδοποίησε την Τετάρτη ότι
ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Ευρώπης στην Ουκρανία «είναι εντελώς εκτός
ελέγχου» και απηύθυνε επείγουσα έκκληση
προς Μόσχα και Κίεβο να επιτρέψουν γρήγορα στους ειδικούς να επισκεφθούν το τεράστιο συγκρότημα για να σταθεροποιηθεί η
κατάσταση και να αποφευχθεί ένα πυρηνικό

ατύχημα.
Σε συνέντευξή του την Τρίτη στο
Associated Press, ο Γκρόσι είχε τονίσει ότι
η κατάσταση γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη
κάθε μέρα στο εργοστάσιο της Ζαπορίζια, στη
νοτιοανατολική πόλη Ενερχοντάρ, το οποίο

τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν στις αρχές
Μαρτίου, μετά την εισβολή τους στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.
Η επαφή με τον μεγαλύτερο πυρηνικό
σταθμό της Ευρώπης, ο οποίος λειτουργεί με
Ουκρανούς τεχνικούς, είναι «εύθραυστη» και
οι επικοινωνίες δεν λειτουργούν κάθε μέρα,
δήλωσε ο επικεφαλής του IAEA και στην ελβετική εφημερίδα Tages-Anzeiger.
«Δεν μπορούμε να έχουμε προβληματική
επικοινωνία με το σταθμό σε τομείς που αφορούν την ασφάλεια. Γνωρίζουμε για ισχυρισμούς ότι πυρομαχικά έχουν αποθηκευτεί
στο σταθμό, ότι γίνονται επιθέσεις στο σταθμό παραγωγής ενέργειας», δήλωσε στη συνέντευξή του που δημοσιεύεται στα γερμανικά.

Ανάγκη για μεγάλη μείωση στην κατανάλωση φυσικού αερίου στη Γερμανία
Στάχτες
και αδιαφορία
Αυγή, Ελλάδα

Mυστικοί αεροδιάδρομοι
στον Αμαζόνιο

The New York Times, International Edition

Η Γερμανία θα χρειαστεί να μειώσει την κατανάλωση φυσικού αερίου περισσότερο από κάθε
άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για να επιτευχθεί ο στόχος εξοικονόμησης του
15% της ποσότητας που αγοραζόταν ως τώρα,
λογαριάζει το Γερμανικό Πρακτορείο βασιζόμενο
σε δεδομένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Βερολίνο θα πρέπει να βρει κάποιον τρόπο
να εξοικονομήσει 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από τις αρχές του τρέχοντος
μήνα μέχρι τον Μάρτιο του 2023 για να επιτευχθεί ο στόχος των Βρυξελλών. Πρόκειται για ποσότητα ίση με την ετήσια μέση κατανάλωση 5
εκατομμυρίων τετραμελών νοικοκυριών.
Λόγω της υψηλής κατανάλωσης αερίου που
κάνει, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης

καλείται να κάνει μεγαλύτερη εξοικονόμηση
από κάθε άλλη χώρα της ΕΕ, καθώς θα πρέπει
να εξοικονομήσει σχεδόν το ένα τέταρτο του συνόλου που θα πρέπει να αποθηκευτεί στη Γηραιά Ήπειρο.
Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομίας, Ρόμπερτ

Χάμπεκ, έχει διαβεβαιώσει πως η Γερμανία είναι
ήδη σε τροχιά για να μειώσει την κατανάλωση
κατά 14 ως 15% σε σύγκριση με το 2021.
Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI), ο Ζίγκφριντ Ρούσβουρμ, κάλεσε την κυβέρνηση να επισπεύσει
τα μέτρα εξοικονόμησης και προειδοποίησε πως
επιχειρήσεις που προσπαθούν να κάνουν μετάβαση από το αέριο στο πετρέλαιο αντιμετωπίζουν προσκόμματα και καθυστερήσεις λόγω της
γραφειοκρατίας.
Σύμφωνα με τον Ρούσβουρμ, θα χρειαστούν
μέτρα, όπως η αντικατάσταση ηλεκτροπαραγωγικών εργοστασίων που λειτουργούν με την
καύση αερίου με εργοστάσια που καίνε άνθρακα.

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Ευρώπη: Ρεκόρ
καμένων δασικών
εκτάσεων φέτος
Οι δασικές περιοχές που εκδηλώθηκαν αυτό το
καλοκαίρι σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν κάψει τη
δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση περιοχή στα χρονικά
από τότε που ξεκίνησαν να τηρούνται αρχεία, παρότι
ακόμη βρισκόμαστε στη μέση της περιόδου κατά την
οποία εκδηλώνονται συνήθως πυρκαγιές, σύμφωνα
με στοιχεία του Κοινού Κέντρου Ερευνών της ΕΕ.
Σε περίπου 12 ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη
σημειωθεί δασικές πυρκαγιές αυτή τη χρονιά,
αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν
τις εστίες τους και προκαλώντας καταστροφές σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η
Ισπανία και η Γαλλία, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τεράστιο κίνδυνο εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
Οι δασικές πυρκαγιές έχουν κάψει μια συνολική έκταση 6.007.310 τετραγωνικών μέτρων σε χώρες της ΕΕ τη
φετινή χρονιά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία. Αυτή η έκταση αναλογεί στη δεύτερη μεγαλύτερη συνολικά από το
2006 που ξεκίνησαν να τηρούνται αρχεία. Η έκταση που κάηκε φέτος είναι υπερδιπλάσια από τη συνολική έκταση
του Λουξεμβούργου. Καμία άλλη χρονιά που υπάρχει στη βάση δεδομένων δεν έχει καεί τόσο μεγάλη έκταση στην
Ευρώπη σε περίοδο μέχρι τον Αύγουστο.
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Οικογένεια Ασάνζ:
Έκκληση στον Αυστραλό
Πρωθυπουργό να
παρέμβει
Η οικογένεια του Τζούλιαν Ασάνζ ζήτησε από την
αυστραλιανή κυβέρνηση να παρέμβει στην υπόθεση
προτού ο συνιδρυτής του WikiLeaks εκδοθεί στις
ΗΠΑ, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν ουσιαστικά
ουσιαστικά γι’ αυτόν «θανατική ποινή».
Τα δεινά του Ασάνζ, ο οποίος κρατείται στη φυλακή
Μπέλμαρς του Ηνωμένου Βασιλείου, εν αναμονή
της προσφυγής κατά της έκδοσής του στις ΗΠΑ,
περιέγραψε στη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην
Αυστραλία, Καρολάιν Κένεντι, ο επίσης Αυστραλός δικηγόρος του Ασάνζ, Στίβεν Κένι.
Παρακολουθώντας τη συνεδρίαση της Βουλής την Τετάρτη, ο πατέρας του Ασάνζ, Τζον Σίπτον, και ο αδερφός του,
Γκάμπριελ Σίπτον, εξέφρασαν την ανησυχία τους για την πολύ μικρή πρόοδο που έχει σημειωθεί από τις εκλογές του
Μαΐου και προέτρεψαν τον Πρωθυπουργό, Άντονι Αλμπανέζε, να καταστήσει το θέμα «αδιαπραγμάτευτο» με τις ΗΠΑ.
Η οικογένεια εξέφρασε την απογοήτευσή της που δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει μια συνάντηση είτε με τον Αλμπανέζε,
είτε με την Υπουργό Εξωτερικών, Πένι Γουόνγκ, είτε με τον γενικό εισαγγελέα, Μαρκ Ντρέιφους, παρά τα αιτήματα.
Από την περίοδο των εκλογών ο Αλμπανέζε είχε δηλώσει ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να συνεχίσει το θέμα διπλωματικά.

Έκτακτη φορολογία στα
υπερκέρδη των πετρελαϊκών
ζητά ο Γκουτέρες

Αλληλοκατηγορίες
για παραβίαση της
εκεχειρίας και έκκληση
για αυτοσυγκράτηση από
το Κρεμλίνο

Νέος γύρος έντασης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ
Νέος γύρος έντασης έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες στον αμφισβητούμενο θύλακα του
Ναγκόρνο Καραμπάχ και πέριξ αυτού, εξαιτίας
των συγκρούσεων μεταξύ των δυνάμεων του
Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας.
Και οι δύο πλευρές κατήγγειλαν την Τετάρτη
παραβίαση της εκεχειρίας, κάτι που έκανε και
η Ρωσία σε βάρος του Αζερμπαϊτζάν, σημειώνοντας πως οι ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις
επιδιώκουν τη σταθεροποίηση της κατάστασης
στην έκρυθμη περιοχή.
Το Υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν κατηγόρησε την Αρμενία για κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας, καταγγέλλοντας δολιοφθορά που προκάλεσε το θάνατο ενός στρατιώτη.
Επιπλέον, το Μπακού υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις του «συνέτριψαν» δυνάμεις της Αρμενίας
που επιχείρησαν να καταλάβουν ένα λόφο σε

περιοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων.
«Ως αποτέλεσμα, όσοι πολεμούσαν για λογαριασμό των παράνομων αρμενικών ενόπλων
σχηματισμών σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν»,
ανέφερε η σχετική ανακοίνωση, στην οποία
ζητείται από όλα τα αρμενικά στρατεύματα να
αποχωρήσουν από την περιοχή, προειδοποιώντας με «συντριπτικά» αντίμετρα.
Σε απάντησή του, το Υπουργείο Άμυνας της
Αρμενίας κατηγορεί το Αζερμπαϊτζάν για παραβίαση της εκεχειρίας, καταγγέλλοντας την
επίθεση σε περιοχές υπό τον έλεγχο των ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων. Το Γερεβάν ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα «να λάβει μέτρα
για να σταματήσει την επιθετική συμπεριφορά
και τις ενέργειες του Αζερμπαϊτζάν».
Στο πλαίσιο αυτό, το Κρεμλίνο κάλεσε χθες

σε αυτοσυγκράτηση τις δύο πλευρές μετά την
ανακοίνωση του Αζερμπαϊτζάν ότι οι δυνάμεις
του συνέτριψαν μια αρμενική επίθεση κοντά
στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.
«Παρακολουθούμε από πολύ κοντά, είμαστε
φυσικά ανήσυχοι για την επιδείνωση της κατάστασης», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο
εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
«Καλούμε τα μέρη σε αυτοσυγκράτηση και
αυτό που είναι το πιο σημαντικό, να εφαρμόσουν όλες τις πρόνοιες των τριμερών εγγράφων».
Ο Πεσκόφ είπε πως δεν υπάρχουν προσώρας σχέδια για μια συνομιλία του Προέδρου
Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αζέρο ομόλογό του,
Ιλχάμ Αλίεφ, όμως μια ενδεχόμενη επαφή των
δύο ανδρών θα μπορούσε να διευθετηθεί γρήγορα.

Επίθεση Άγκυρας προς Αθήνα με φόντο τη Δυτική Θράκη
Επίθεση της Άγκυρας προς την Αθήνα αναφορικά με νομική ρύθμιση σχετικά με τη λειτουργία των μουφτειών στη Δυτική Θράκη, την
οποία χαρακτηρίζει «καταπιεστική».
«Η Ελλάδα παραβίασε, για άλλη μια φορά,
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της τουρκικής
μειονότητας της Δυτικής Θράκης (BTTA), τα
οποία κατοχυρώνονται από διεθνείς συμφωνίες,
ιδίως τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του τουρκικού
Υπουργείου Εξωτερικών.
Η ρύθμιση αυτή, όπως καταγγέλλεται, «καταρτίστηκε χωρίς διαβούλευση με τους εκπρο-

σώπους της BTTA» και «αγνοεί, για άλλη μια
φορά, τον μουφτή που εκλέχθηκε από την BTTA
και, συνεπώς, τη βούληση και τη θρησκευτική
ελευθερία της BTTA».
Η Άγκυρα αναφέρει πως το άρθρο 40 της
Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης «παρέχει στην
ΒΤΤΑ το δικαίωμα να ιδρύει, να διαχειρίζεται και
να ελέγχει τις δικές της θρησκευτικές, εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές-κοινωνικές οργανώσεις» και κρίνει ως «απαράδεκτο» η χώρα μας
να «προσπαθεί να θέσει τα γραφεία μουφτήδων
υπό τη δική της διαχείριση, ενάντια στη θέληση
της BTTA».

«Με αυτή τη νομική ρύθμιση, η Ελλάδα συνεχίζει να παραβιάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των συμπατριωτών μας στον θρησκευτικό τομέα που εγγυώνται οι διεθνείς συμφωνίες»,
συμπληρώνει το τουρκικό ΥΠΕΞ.
Καλεί την Ελλάδα να «σεβαστεί το διεθνές δίκαιο, να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη Ειρήνης
της Λωζάνης και άλλες σχετικές συμφωνίες και
να τερματίσει τις πολιτικές καταπίεσης και εκφοβισμού κατά της BTTA» και επιμένει πως «θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ομογενών μας».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο
Γκουτέρες, κάλεσε τις εταιρείες πετρελαίου
και φυσικού αερίου να αντιμετωπίσουν ειδικούς φόρους. Τα σχόλιά του έρχονται καθώς
οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας που πυροδοτήθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία ωθούν τα κέρδη της βιομηχανίας σε νέα
υψηλά.
Ο κ. Γκουτέρες είπε ότι είναι «ανήθικο»
για τις εταιρείες να επωφελούνται από την
κρίση. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο έχει επιδεινώσει την
παγκόσμια έλλειψη πετρελαίου και φυσικού αερίου, διακόπτοντας την πρόσβαση σε
πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία
-έναν σημαντικό προμηθευτή- και οδήγησε
τις τιμές υψηλότερα.
Ενώ τα νοικοκυριά παλεύουν με υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας, οι εταιρείες
καρπώνονται τα οφέλη. Η BP ανακοίνωσε
πρόσφατα τα μεγαλύτερα κέρδη της τα τελευταία 14 χρόνια, ενώ τα κέρδη της Shell
την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου σημείωσαν
ρεκόρ. Μαζί, τέσσερις από τις μεγαλύτερες
εταιρείες ενέργειας -η Exxon, η Chevron, η
Shell και η TotalEnergies- κέρδισαν σχεδόν
51 δισεκατομμύρια δολάρια το πιο πρόσφατο
τρίμηνο, σχεδόν διπλάσιο από ό,τι κέρδισαν
την ίδια περίοδο πέρυσι.
«Αυτή η τρελή απληστία τιμωρεί τους
φτωχότερους και πιο ευάλωτους ανθρώπους, ενώ καταστρέφει το μοναδικό κοινό
μας σπίτι», είπε ο κ. Γκουτέρες.
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ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Οι Λαϊκές Οργανώσεις Περβολιών τελούν την Κυριακή
7 Αυγούστου 2022 στην εκκλησία Αγίας Ειρήνης στα Περβόλια το ετήσιο εθνικό μνημόσυνο των
ηρωικώς πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΑΝΟΥ
ΠΣΣΕ (ΝΠ 85/2021)
Ο ακριβής λογαριασμός εσόδων του εράνου, ο οποίος διενεργήθηκε από 1/2/22 μέχρι 31/7/22 από το Παγκύπριο
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) στα Κουτιά
Συλλογής Χρημάτων στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου,
ανήλθε στα €995,48.
Για τη διεξαγωγή του εράνου δεν υπήρχαν έξοδα.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΚΟΣΑΡΗ
Λεόντιου Γερασίμου
Απόστολου Κούρρη
Μέλη των Λαϊκών Οργανώσεων
Ομιλητής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ανεξάρτητος Υποψήφιος Πρόεδρος
Κυπριακής Δημοκρατίας
Μετά τη Λειτουργία θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων
στο Μνημείο των Ηρώων
ΛΑΪΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ

Το σωματείο «ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ» μαζί με την οικογένεια του
Ήρωα Γεώργιου Εικοσάρη (ποδοσφαιριστή του Άδωνη),
που έπεσε μαχόμενος στις μάχες της Τηλλυρίας κατά τους
βάρβαρους βομβαρδισμούς τον Αύγουστο του 1964, τελούν
το μνημόσυνό του την Κυριακή 7 Αυγούστου 2022 στον Ιερό
Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας στο Δάλι.
Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο ευρωβουλευτής του
ΑΚΕΛ, κος Γιώργος Γεωργίου.
Καλείστε να τιμήσετε με την παρουσία σας τη μνήμη του.
Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στην προτομή του δίπλα
στο σωματείο «ΑΔΩΝΗ».
Δηλώσεις για κατάθεση στεφάνων στο 99680239

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟΥ ΠΕΣΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΩΚΡΑΤΗ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΘΝΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΣΤΟ ΚΟΛΟΣΣΙ

Τελούμε την Κυριακή 7 Αυγούστου 2022, ώρα 8:00 π.μ.
εις τον Ιερό Ναό Απ. Λουκά Κολοσσίου το ετήσιο μνημόσυνο
του αλησμόνητού μας

ΣΩΚΡΑΤΗ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
εθνοφρουρού που έπεσε ηρωικώς μαχόμενος εις Κουτσοβέντη
κατά τη Β’ Τούρκικη Εισβολή υπερασπιζόμενος την Ανεξαρτησία,
τη Δημοκρατία και την Τιμή της Πατρίδας.
Προσκαλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν στο
μνημόσυνο και καταθέσουν στεφάνι στο μνημείο του Ήρωα.
Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο κ. Γιώργος Τ. Γεωργίου, μέλος του Πολιτικού Γραφείου και Επαρχιακός Γραμματέας ΑΚΕΛ
Λεμεσού.
Θυμούμαστε… Τιμούμε… Αγωνιζόμαστε
Η οικογένεια και οι Λαϊκές Οργανώσεις Κολοσσίου
Π.Α. 99672629 /99472360

Προσκαλείσθε στο 26° εθνικοθρησκευτικό μνημόσυνο των
ηρωομαρτύρων Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού
το οποίο θα τελεσθεί στην εκκλησία Αγίου Δημητρίου Παραλιμνίου την Κυριακή, 7 Αυγούστου 2022, ευθύς μετά τη Θεία
Λειτουργία.
Του μνημόσυνου θα προστεί ο Πανιερότατος Μητροπολίτης
Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασίλειος.

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ
ΤΟΥ 2018, Ν.127(Ι)/2018
Άρθρο 27
ΕΝΤΥΠΟ 13
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΕΠ

Δίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 27 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018, ότι στις 03
Αυγούστου 2022 υποβλήθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 3.3MWp,
ιδιοκτησία της εταιρείας SUNREA ENERGY LTD, στο Δήμο Αγίας Νάπας.
Η μελέτη μπορεί να τύχει επιθεώρησης μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής από
τις 8.00 π.μ. - 3.00 μ.μ. στα γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος (28ης Οκτωβρίου 20- 22, Έγκωμη Λευκωσία) ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος στο σύνδεσμο http://www.moa.gov.cy/environment. Η μελέτη μπορεί επίσης να τύχει επιθεώρησης στα γραφεία της Πολεοδομική Αρχής.
Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος, σε
διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής,
απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της μελέτης ή τις επιπτώσεις που η εκτέλεση ή λειτουργία του έργου ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον.
SUNREA ENERGY LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι στις 13 Αυγούστου 2022, ημέρα Σάββατο
και ώρα 4.00 μ.μ. θα πωληθεί η πιο κάτω περιουσία της αποβιωσάσης Χριστίνας Παναγιώτου ή Σωτηρίου, τέως από τον
Κάθηκα, στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, με Δημόσιο
Πλειστηριασμό, που θα γίνει στην Κεντρική Πλατεία του χωριού Κάθηκας (Καφενείο Τούρβα).
1. Αμπέλι με αριθμό εγγραφής 0/12065, τεμάχιο 1310, Φ/Σ
35/59, του χωρίου Κάθηκας, εκτάσεως 918 τ.μέτρα, όλο.
2. Χωράφι με αριθμό εγγραφής 0/9888, τεμάχιο 724, Φ/Σ
35/59, του χωρίου Κάθηκας, εκτάσεως 2.007 τ.μέτρα, όλο.
3. Χωράφι με αριθμό εγγραφής 0/9782, τεμάχιο 635, Φ/Σ
35/50, του χωρίου Κάθηκας, εκτάσεως 3.809 τ.μέτρα, όλο.
4. Χωράφι με αριθμό εγγραφής 0/9887, τεμάχιο 457, Φ/Σ
35/50, του χωρίου Κάθηκας, εκτάσεως 4.348 τ.μέτρα, όλο.
5. Αμπέλι με αριθμό εγγραφής 0/12062, τεμάχιο 679, Φ/Σ
35/51, του χωρίου Κάθηκας, εκτάσεως 1.018 τ.μέτρα, το
1/8 μερίδιο.
6. Χωράφι με αριθμό εγγραφής 0/8145, τεμάχιο 541, Φ/Σ
35/51, του χωρίου Κάθηκας, εκτάσεως 8.027 τ.μέτρα, τα
540/3456 μερίδια.
7. Χωράφι με αριθμό εγγραφής 0/9783, τεμάχιο 371, Φ/Σ
35/51, του χωρίου Κάθηκας, εκτάσεως 13.379 τ.μέτρα, όλο.
8. Χωράφι και αμπέλι με αριθμό εγγραφής 0/7754, τεμάχιο
287, Φ/Σ 45/03, του χωρίου Κάθηκας, εκτάσεως 11.037
τ.μέτρα, όλο.
Ο πλειστηριασμός θα αρχίσει στις 4.00 μ.μ. και η παράδοση
του κάθε ενός τεμαχίου θα γίνει χωριστά εφόσον η τιμή θα είναι ικανοποιητική.
Κάθηκας στις 26/07/2022
Θεόδωρος Κέλπης
Διαχειριστής περιουσίας
Δυνάμει Διατάγματος του Ε.Δ. Πάφου
στην Αίτηση 204/04

Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο Υποστράτηγος Λουκάς
Χατζημιχαήλ.
Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μάριος Πελεκάνος.
Μετά το μνημόσυνο θα ακολουθήσει τρισάγιο στο κοιμητήριο
και κατάθεση στεφάνων στους τάφους των ηρωομαρτύρων.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελείται αύριο Σάββατο, 6 Αυγούστου 2022, ώρα 8:45π.μ., στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Στατού - Αγίου Φωτίου, το ετήσιο μνημόσυνο των ηρώων Φίλιππου Κρητιώτη
και Κωστάκη Σαββίδη.
Του μνημοσύνου θα προστεί ο πανιερότατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος.
Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει η Έπαρχος Πάφου κα Μαίρη Λάμπρου.
Μετά το πέρας του μνημοσύνου θα τελεστεί τρισάγιο στο μνημείο των ηρώων που βρίσκεται στον
περίβολο του ναού και ακολούθως κατάθεση στεφάνων.

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

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Προσκαλείστε στο ετήσιο εθνικό μνημόσυνο του Ήρωα
της κοινότητάς μας Ασγάτας

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ

Έφεδρος Ανθυπολοχαγός
Κωστάκης Π. Σαββίδης
Έπεσε μαχόμενος υπέρ Πίστεως
και Πατρίδος στις 16/8/1974 στα
υψώματα της Αγλαντζιάς.

Στρατιώτης
Φίλιππος Ι. Κρητιώτης
Έπεσε στη Λεμεσό στις 16/7/1974
προασπιζόμενος τη Δημοκρατία
ΕΤΩΝ 20
Εις μνήμην των ηρώων θα τελεστεί αιμοδοσία η ώρα 10 π.μ. μέχρι 12 μ. στο κοινοτικό ιατρείο.
Κοινοτικό Συμβούλιο Στατού - Αγ. Φωτίου
Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Στέλιος Κυριακίδης
Κέντρο Νεότητος Στατού - Αγ. Φωτίου
Οικογένειες των ηρώων

που θα γίνει την Κυριακή 7 Αυγούστου 2022, στον Ιερό Ναό
Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου στην κοινότητά μας.
Μετά το πέρας του μνημόσυνου θα ακολουθήσει εις μνήμη
του Ήρωα
• Κατάθεση στεφάνων
• Αιμοδοσία
• Μακαρία στο Αρχονταρίκι
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Κοινοτικό Συμβούλιο Ασγάτας, η Εκκλησιαστική Επιτροπή, η Οικογένεια του Ήρωα.
ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΩΝ
99566276, 25632895
Εmail: asgatasymvoulio@cytanet.com.cy

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και
Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο ή
συμφέρον στα ακίνητα που αναφέρονται πιο κάτω:
Δήλωση μεταβίβασης:
6/Π/2276/2022
Πωλητής: BANK OF CYPRUS
PUBLIC COMPANY LIMITED, Στασίνου 51, 2002, Άγιος Δημήτριος,
Δήμος Στροβόλου, Λευκωσία
Αγοραστής: Ξενοφώντος Ανδρέα
Αλέξανδρος, Αρκαδίας 4Α, 3070,
Λεμεσός
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 0/10946
Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.:
46/51/0/1020/5
Είδος ακινήτου: Χωράφι
Υποϊδιοκτησίες: Αμπέλι, Διάφορα
δέντρα
Εμβαδό τ.μ.: 6689
Γεωγραφική περιοχή: Πάφος, Κελοκέδαρα
Τοποθεσία: Κωμοδρόμου
Μεταβίβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/12
Ποσό Πώλησης: €850,00
Σημ. Τα ακίνητα ενδέχεται να υπόκεινται σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Σπάει ρεκόρ το ηλεκτρονικό κατάστημα των Υπεραγορών Αλφαμέγα
Η μεγάλη ζήτηση έφερε παγκύπρια κάλυψη και ακόμα πιο γρήγορη διανομή
Ενισχύει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του και διευρύνει το εύρος κάλυψής του σε ολόκληρη την Κύπρο, και ειδικά την επαρχία
Πάφου, το ηλεκτρονικό κατάστημα των υπεραγορών Αλφαμέγα.
Ενάμιση σχεδόν χρόνο μετά την έναρξη της λειτουργίας του, το
ηλεκτρονικό κατάστημα της αλυσίδας συνεχίζει να κερδίζει έδαφος στην αγορά του λιανικού εμπορίου, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για μια καινοτομία που ήρθε να καλύψει μια επιτακτική
ανάγκη του καταναλωτικού κοινού στην Κύπρο.
Πλέον, ολοένα και περισσότεροι πελάτες της εταιρείας στρέφονται προς το ηλεκτρονικό κατάστημα των Αλφαμέγα για να κάνουν τα ψώνια τους και να τα λάβουν τη μέρα και την ώρα που
οι ίδιοι επιθυμούν, εξοικονομώντας ταυτόχρονα πολύτιμο χρόνο.
Για να ικανοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση του κοινού, η
αλυσίδα υπεραγορών προχώρησε πρόσφατα στη δημιουργία δεύτερου κέντρου διανομής για τις ηλεκτρονικές παραγγελίες.
Το νέο κέντρο διανομής, που βρίσκεται στα Πολεμίδια, καλύπτει σε μεγάλη έκταση και συχνότητα τη διανομή στις πόλεις της
Πάφου και της Λεμεσού. Ήδη παραλιακές περιοχές στην επαρχία Πάφου, όπως η Πόλη Χρυσοχούς, η Αργάκα, το Λατσί, το Νέο
Χωριό, ο Κάθηκας, η Ακουρσός, η Κοίλη, το Μέσα Χωριό, η Γιόλου, τα Χολέτρια, το Στρουμπί και η Τσάδα εξυπηρετούνται από
το δεύτερο κέντρο διανομής, ενώ έπεται ευρύτερη κάλυψη τόσο
στην ελεύθερη Αμμόχωστο όσο και στη Λάρνακα, μέσω του πρώτου κέντρου διανομής της εταιρείας που βρίσκεται στη Λάρνακα.

Παραδόσεις ακόμα πιο γρήγορα

Παράλληλα, προσβλέποντας στην ενίσχυση των δυνατοτήτων
παράδοσης των κέντρων διανομής, οι Υπεραγορές Αλφαμέγα συνεχίζουν να επενδύουν στην ανάπτυξη του εμπορικού τους στό-

ΔΗΛΩΣΗ –
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται εν γνώσει των ενδιαφερομένων ότι η SESNORIO GENA από
ΑΝΔΡΟΛΥΚΟΥ 8701, ΠΑΦΟΣ υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος Μ.127) για πολιτογράφησή της ως Κύπρια πολίτης.
Όποιος δε γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο δεν πρέπει
να χορηγηθεί η αιτούμενη πολιτογράφηση, καλείται όπως αποστείλει στον Υπουργό Εσωτερικών, στη
Λευκωσία, έγγραφη και υπογραμμένη έκθεση των γεγονότων.

ΚΗΔΕΙΑ
Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε το θάνατο της πολυαγαπημένης
μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 25 του Περί Ακινήτου ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή
και Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 224,
ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί το
μερίδιο ή συμφέρον στα ακίνητα
που αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης:
1/Π/3679/2022
Πωλητής: Θεολόγου Αναστασίου Φροσούλα, Ελευθέριου Βενιζέλου 4, 2660, Κοκκινοτριμιθιά,
Λευκωσία
Αγοραστής: Βιολάρης Βάσου
Γιάννης, Ελευθερίας 17, 2831
Ευρύχου, Λευκωσία
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 0/18547, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 0/2218-390/11/724/7, Είδος Ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδό 1812
τ.μ., Γεωγραφική Περιοχή: Λευκωσία, Κοκκινοτριμιθιά, Τοποθεσία: Πέτρα, Μεταβιβ. Μερίδιο
στο Ακιν.: 1/2, Ποσό Πώλησης:
€40.000,00
Σημείωση: Τα ακίνητα ενδέχεται
να υπόκεινται σε ΦΠΑ, ο οποίος
δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό
πώλησης.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

λου μέσω της απόκτησης συνολικά οκτώ καινούργιων αυτοκίνητων, καθώς και καινούργιου εξοπλισμού για τους υπαλλήλους της
αλυσίδας που ασχολούνται με τη συλλογή των προϊόντων στα κέντρα διανομής.
Με αυτές τις κινήσεις οι Αλφαμέγα κατάφεραν να αυξήσουν
τον αριθμό και την ταχύτητα των παραδόσεων που διεκπεραιώνονται καθημερινά. Ήδη τα παράθυρα παράδοσης του ηλεκτρονικού καταστήματος λειτουργούν ανά ώρα, ενώ παρέχουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να λαμβάνουν τα ψώνια τους την
επομένη μέρα της παραγγελίας, επιλέγοντας την ώρα παράδοσης
της προτίμησής τους μεταξύ 09:00-19:00, νοουμένου ότι θα πραγματοποιήσουν την παραγγελία πριν από τις 16:00.

Περισσότεροι πελάτες και πωλήσεις μέσω e-commerce

Την ίδια ώρα, κατακόρυφη είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας της σελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος των Υπεραγορών Αλφαμέγα και των πωλήσεων διαμέσου της. Σύμφωνα με
τον κ. Ιωάννου, «εντός του πρώτου εξαμήνου φτάσαμε σχεδόν τον
αριθμό διαδικτυακών πωλήσεων που είχαμε ολόκληρη την περσινή χρονιά».
«Τα πιο πάνω δεδομένα δείχνουν ότι η ανοδική πορεία όσον
αφορά τις διαδικτυακές αγορές θα συνεχιστεί. Αυτό που αλλάζει
είναι οι ανάγκες των πελατών, οι οποίοι πλέον έχουν μεγαλύτερη
εμπειρία στο ηλεκτρονικό εμπόριο και απαιτούν αναβαθμισμένες
υπηρεσίες, που θα τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν πιο γρήγορα και πιο άνετα τις αγορές τους. Ως Αλφαμέγα, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς όφελος του καταναλωτή αναζητώντας
συνεχώς τρόπους προς την κατεύθυνση της περαιτέρω αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, παρακολουθώντας, παράλληλα, τις τάσεις που επικρατούν στο εξωτερικό», ανέφερε ο κ.
Ιωάννου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στον κατάλογο ειδών του ηλεκτρονικού καταστήματος της αλυσίδας περιλαμβάνονται τόσο τα προϊόντα του γαλλικού κολοσσού Casino, τα οποία διατίθενται εδώ και
λίγους μήνες αποκλειστικά από τις Υπεραγορές Αλφαμέγα, όσο
και μια σειρά από νέα καλοκαιρινά προϊόντα, όπως είδη θαλάσσης, παιχνίδια και ανεμιστήρες, μαζί με μια μεγάλη ποικιλία από
παγωτά και κατεψυγμένα φρούτα. Πέραν του ανανεωμένου καταλόγου προϊόντων, οι πελάτες των υπεραγορών Αλφαμέγα μπορούν να επωφεληθούν, επίσης, από τις καλοκαιρινές προσφορές
που αφορούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της αλυσίδας. Συγκεκριμένα, η εταιρεία προσφέρει στο κοινό της την ευκαιρία να απολαύσει δωρεάν delivery για αγορές άνω των €100, καθώς και
μειωμένου κόστους delivery (από €4.95 σε €2.95) για καλάθια μικρότερα των €100.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 25 του Περί Ακινήτου ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και
Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 224, ότι
συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στα ακίνητα που
αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης:
3/Π/742/2022
Πωλητής: Κολέτσιος Κώστα Χριστόδουλος, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 29, 5281, Δήμος Παραλιμνίου,
Αμμόχωστος
Αγοραστές:
(1) Ketsini Enterprises Limited, Ειρήνης 60, 2572, Πέρα Χωριό, Λευκωσία
(2) Αndreas Kertemios Limited,
28ης Οκτωβρίου 31Δ, 2414 Δήμος
Έγκωμης, Λευκωσία
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 0/4190, Φύλλο/
Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 0/2-293380/8/123/7, Είδος Ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδό 1.726 τ.μ., Γεωγραφική περιοχή: Αμμόχωστος, Δήμος
Παραλιμνίου, Τοποθεσία: Λαξιά,
Μεταβίβ. Μερίδιο στο Ακιν.: 1/8,
Ποσό πώλησης: €43.750,00
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα ενδέχεται
να υπόκεινται σε ΦΠΑ, ο οποίος
δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό
πώλησης.

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 25 του Περί Ακινήτου ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και
Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 224, ότι
συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στα ακίνητα που
αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης:
3/Π/745/2022
Πωλητής: Παναγή Φώτη Ανδρέας,
Ακροπόλεως 69, 5282 Δήμος Παραλιμνίου, Αμμόχωστος
Αγοραστές:
(1) Ketsini Enterprises Limited,
Ειρήνης 60, 2572, Πέρα Χωριό,
Λευκωσία
(2) Αndreas Kertemios Limited,
28ης Οκτωβρίου 31Δ, 2414, Δήμος Έγκωμης, Λευκωσία
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 0/4190, Φύλλο/
Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 0/2-293380/8/123/7, Είδος Ακινήτου:
Χωράφι, Εμβαδό 1.726 τ.μ., Γεωγραφική περιοχή: Αμμόχωστος,
Δήμος Παραλιμνίου, Τοποθεσία:
Λαξιά, Μεταβίβ. Μερίδιο στο Ακιν.:
1/4, Ποσό πώλησης: €87.500,00
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα ενδέχεται
να υπόκεινται σε ΦΠΑ, ο οποίος
δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό
πώλησης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
(πρώην διευθύντριας Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης)
από τη Λεμεσό
που απεβίωσε την Τετάρτη 3/8/2022, σε ηλικία 72 ετών και κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 5/8/2022 και ώρα 1:30 μ.μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού (κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας)
στη Λεμεσό.
Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Δρ Στέλιος Γρηγορίου
Παιδιά: Δρ Ιωάννα Γρηγορίου - Δρ Γιώργος Ταβελίδης
Λουΐζα Γρηγορίου
Φαίδρα Γρηγορίου - Άθως Θεοχαρίδης
Δρ Αντιγόνη Γρηγορίου
Εγγονές και λοιποί συγγενείς
Θα γίνονται εισφορές στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.

ΓΙΑΝΝΟΎΛΛΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΊΔΟΥ
(το γένος Παναγίδη, σύζυγος του αγνοούμενου
Σωτήρη Γιαλλουρίδη από τη Μόρφου)
Τελούμε την Κυριακή 7 Αυγούστου 2022 το σαρανταήμερο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς.
Το μνημόσυνο θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη
Λευκωσία.
Οι τεθλιμμένοι:
Τα παιδιά: Μαριάννα, Άρης, Πανίκος
Τα εγγόνια: Ιωάννα, Αρριάνα, Χριστίνα, Αρχοντέλλης - Ραφαήλ, Μαρίνα και Σωτήρης
και λοιποί συγγενείς.
Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν στο πένθος μας. Ευχαριστούμε και για τις εισφορές εις μνήμην Γιαννούλλας Γιαλλουρίδου στο Σωματείο Μέριμνας και Ευημερίας Μορφιτών.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
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φαρμακεία

tv ενημέρωση

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
• Πετρίδης Μιχάλης, Αγίου Ιλαρίωνος
151 ΑΒ, απέναντι από φούρνο Ζορπά, μετά
το BATA round-about, Καϊμακλί, 22524404
• Φλιός Κωνσταντίνος-Αγαθόνικος, Λυκαβητού 9ΑΒ, Αρχάγγελος, 100μ. από
το φούρνο Χρυσοβαλάντου, Λακατάμεια,
22383838, 96171370
• Τσαγγάρη Χριστίνα, Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε, δίπλα από υπεραγορά «Άλφα Μέγα»
Έγκωμης, Έγκωμη, 22480405, 22516861
• Μήτση Μάγδα, Πινδάρου 18, έναντι οικήματος ΔΗΣΥ, 22750672, 22438434
• Τρακκούδη - Κυπριανού Μαρία, Αντρέα
Αβρααμίδη 88Β, δρόμος Αρεταίειου, απέναντι από Μπιχλιμπίδι, πλησίον φώτων
Κώστα Θεοδώρου, Στρόβολος, 22490360,
22514821

ΛΕΜΕΣΟΣ
• Παπαχρίστος Χρίστος, Λεωφ. Μακαρίου
Γ’ 48, έναντι ψησταριάς «Καπάτσος», φώτα
Σιμιλλίδη, 25575861, 25340982
• Άσπρος Δημήτρης, Λεοντίου A’ 159,
δρόμος Παλαιού Νοσοκομείου, 25342050,

25728208
• Χριστοφόρου Ηρακλής, Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 187, πλησίον φώτων ΑΡΙΕΛ, έναντι
Burger King, 25374444, 99090920
• Λυσιώτης Βαγγέλης, Σπύρου Κυπριανού
15, δίπλα από Σκλαβενίτη Columbia, Γερμασόγεια, 25311234, 25811818

ΛΑΡΝΑΚΑ
• Βέρνη Λένια, Γιάννου Κρανιδιώτη 3133, μεταξύ Τροχαίας Λάρνακας & Κτηνιατρείου, 24638470, 24533055
• Χριστοδούλου Μαργαρίτα, γωνία Αρμενικής Εκκλησίας 2, πλησίον CYTA, Κέντρο
Πόλεως, 24652440, 24626763

ΠΑΦΟΣ
• Περικέντη Λεία, Αποστόλου Παύλου
44Β, έναντι περίπτερου ZIPEX, 26944070,
26933248

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
• Παντελίδου Μαρία, Μαρίας Συγκλητικής 2, απέναντι από σωματείο ΠΕΚ, Παραλίμνι, 23730111, 23744313

tv επιλογές

σαν σήμερα
480 π.Χ.

Στα Στενά των Θερμοπυλών, ο βασιλιάς της Σπάρτης,
Λεωνίδας, απαντά «Μολών Λαβέ» στην πρόταση του
βασιλιά των Περσών, Ξέρξη, να παραδώσει τα όπλα.

1895

Πεθαίνει ο Φρίντριχ Ένγκελς, θεμελιωτής της κοσμοαντίληψης του κομμουνισμού μαζί με τον Καρλ
Μαρξ.

1914

Το πρώτο φανάρι, που ρυθμίζει την κυκλοφορία,
εγκαθίσταται στο Κλίβελαντ των ΗΠΑ.

1917
Μεγάλη πυρκαγιά καταστρέφει τη Θεσσαλονίκη.
1930

Γεννιέται ο Νιλ Άρμστρονγκ, Aμερικανός αστροναύτης.

1962

Πεθαίνει από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών η
Μέριλιν Μονρόε, Aμερικανίδα ηθοποιός.

1963

Οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η ΕΣΣΔ υπογράφουν τη
συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών
όπλων.

Στην Άκρη του Παράδεισου

ΡΙΚ1, ώρα: 18.20
Υπόθεση: Η απόλυση της Ελένης
την οδηγεί να ζητήσει χρήματα από
τον Γιαννή, ενώ παράλληλα περιμένει
να πουληθεί το σπίτι της Χρυσταλλένης για να ξεπληρώσει το δάνειό της.
Η Σοφία ενημερώνει τους δικούς της
για τη σχέση της με τον Άγγελο, ενώ
η Κλειώ αποκαλύπτει στον Δημήτρη
ότι γράφει μυθιστόρημα βασισμένο
στη ζωή της. Όταν το συγκεκριμένο
νέο φτάσει στ’ αυτιά της Μαργαρίτας,
το χειρόγραφο της Κλειώς θα δώσει το
έναυσμα για καινούργιες δολοπλοκίες… (επανάληψη)

κληρώσεις
ΠΡΟΤΟ

1965

Στην Αθήνα καταψηφίζεται η πρώτη κυβέρνηση των
«αποστατών».

1998

Πεθαίνει ο Τόντορ Ζίβκωφ, ηγέτης της ΛΔ της
Βουλγαρίας.

εορτολόγιο

ΤΥΧΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

0241537
1η κατηγορία: ...................................................... ΤΖΑΚ ΠΟΤ
2η κατηγορία: 1 τυχερός.................................. €25.000,00
3η κατηγορία: 5 τυχεροί......................................€2.500,00
4η κατηγορία: 41 τυχεροί.......................................€250,00
5η κατηγορία: 300 τυχεροί...................................... €25,00
6η κατηγορία: 3.238 τυχεροί......................................€2,00

ΤΖΟΚΕΡ
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ΣΗΜΕΡΑ
Αγίας Νόννας μητρός Γρηγορίου Θεολόγου

ΑΥΡΙΟ

ο καιρός
ΚΕΡΥΝΕΙΑ 32
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 41

ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

6

20

23 26

31

ΤΖΟΚΕΡ 3

5+1 αριθμοί: .......................................................TZAK-ΠOT
5 αριθμοί: ............................................................TZAK-ΠOT
4+1 αριθμοί: 27 τυχεροί.....................................€2.500,00
4 αριθμοί: 428 τυχεροί............................................ €50,00
3+1 αριθμοί: 1.106 τυχεροί..................................... €50,00
3 αριθμοί: 19.062 τυχεροί..........................................€2,00
2+1 αριθμοί: 12.688 τυχεροί.....................................€2,00
1+1 αριθμοί: 64.826 τυχεροί.....................................€1,50

Μεταμόρφωσις του Σωτήρος

ΠΑΦΟΣ 31

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 32
ΛΑΡΝΑΚΑ 32

ΛΕΜΕΣΟΣ 31

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν
αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι
μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και τοπικά το απόγευμα στα προσήνεμα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα
καταστεί σταδιακά γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα
ανέλθει στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά
παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 32
βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

ΕΞΤΡΑ 5
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 4-8-2022
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 11262ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
6, 10, 11, 18, 27
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 11263ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
1, 5, 10, 19, 25

SUPER 3
49927 (10.00)................................... 8........ 5........9
49928 (11.00)................................... 0........ 9........3
49929 (12.00)................................... 9........ 6........9
49930 (13.00)................................... 1........ 1........6
49931 (14.00)................................... 0........ 6........6
49932 (16.00)................................... 6........ 6........6
49933 (17.00)................................... 9........ 0........1
49934 (18.00)................................... 1........ 7........6
49935 (20.00)................................... 5........ 6........2
49936 (21.00)................................... 0........ 4........8

ΡΙΚ1

08.00 Σε Προσκυνώ Γλώσσα 09.00 Είναι Θέμα
Υγείας 09.30 Όμορφη Μέρα - Κάθε Μέρα 11.00
Αφανείς Ήρωες 11.45 Χωρίς Αποσκευές 12.15 A
Window On 12.45 Το Καφενείο 13.55 1974, Δευτέρα 5 Αυγούστου 14.00 Μεσημβρινή Ενημέρωση
15.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 16.00 Χρυσές Συνταγές 17.00 Bonanza 17.55 1974, Δευτέρα 5 Αυγούστου 18.00 Ειδήσεις και στη Νοηματική 18.20
Στην Άκρη του Παράδεισου 19.00 Τα Καλύτερα
μας Χρόνια 19.55 1974, Δευτέρα 5 Αυγούστου
20.00 Ειδήσεις 21.00 Πεταλούδα 22.00 Κοινοπολιτειακοί Αγώνες «Birmingham 2022» 22.55
1974, Δευτέρα 5 Αυγούστου 23.00 Ειδήσεις 23.05
FBI 23.50 Χάλκινα Χρόνια 00.30 Το Αΐπιν 01.30
Όμορφη Μέρα - Κάθε Μέρα 02.55 1974, Δευτέρα
5 Αυγούστου 03.00 Ειδήσεις 04.00 A Window On
04.30 Πεταλούδα 05.30 Χρυσές Συνταγές 06.15
Στην Άκρη του Παράδεισου 06.45 Τα Καλύτερα
μας Χρόνια

ΡΙΚ2

07.30 Μαγειρέματα 07.50 Ο Μικρός Χνουδωτός 08.20 Το θαυμαστό ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον
08.45 Γκάρφιλντ 09.30 Αστυνόμος Σαΐνης 09.55
Mini Pet Pals 10.15 Ο Σούπερ Μπαμπάς 10.25
Ο σκανδαλιάρης Τοτός 10.55 Η Μπο ταξιδεύει 11.20 Τα Στρουμφάκια 12.20 Λέο Ντα Βίντσι
12.45 H Μία και Εγώ 13.05 Mini Pet Pals 13.25
Η Μπο ταξιδεύει 13.50 Αστυνόμος Σαΐνης 14.15
Τα Στρουμφάκια 15.05 Λέο Ντα Βίντσι 15.30 H
Μία και Εγώ 16.00 Μανώλης και Κατίνα 16.30
Ιστορίες του Χωρκού 17.00 Art of Space 18.05
Κοίτα με στα Μάτια 18.15 Σπίτι στη Φύση 18.45
Μαζί/Birlikte 19.30 Σελίδες Ιστορίας 19.40 Ειδήσεις στην Αγγλική 19.50 Ειδήσεις στην Τουρκική
20.00 Κεντρικό Δελτίο στη Νοηματική 21.05
Εκείνη και Εκείνοι 22.00 Σύζυγος κατά Λάθος
23.30 Βonanza 00.20 Εμείς κι ο Κόσμος μας (επανάληψη) 01.20 Ειδήσεις στην Αγγλική και Τουρκική (επανάληψη) 01.40 Μαζί/Birlikte (επανάληψη) 02.30 Bonanza 03.30 Ιστορίες του Χωρκού
04.00 EURONEWS

PLUS

06:00 ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 06:55 ΠΑΙΔΙΚΗ
07:15 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 07:40 ΕΞΥΠΝΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ (Ε) 08:30 ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΕ ΜΟΥ (Ε) 10:00
ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 12:00 ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ, 14:00
QUIZ FUN 15:30 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 18:10 ΔΕΛΤΙΟ
ΕΙΔΗΣΕΩΝ 18:30 ΑΝΑΔΕΙΞΕ ΤΟ 19:00 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 19:30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΟ PLUS 20:10 ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΕ ΜΟΥ 21:00 ΤΑΞΙΔΙ ΓΕΥΣΕΩΝ, 21:55
ΑΟΡΑΤΟΣ ΦΑΚΟΣ 22:05 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 23:50
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ (15) 02:00 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 02:50
ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (15) 03:40 ΑΟΡΑΤΟΣ ΦΑΚΟΣ 04:00
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ (Ε) 04:50 ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ (Ε)

ΟΜΕGA

06:00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ (E) 08:00
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕΦ (Ε) 09:00 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ (Ε) 12:00 ΜΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΦΤΗ (Ε) 13:00
ΑΝΟΙΚΤΑ (Ε) 14:30 CASH OR TRASH (Ε) 15:30
ΡΙΞΕ ΜΙΑ ΖΑΡΙΑ (Ε) 16:35 ΤΡΙΑ ΜΙΛΙΑ (E) 17:35
SHOPPING STAR (E) 18:00 OMEGA NEWS 18:10
SHOPPING STAR (E) (συνέχεια) 19:00 Ο ΤΡΟΧΟΣ
ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ (Ε) 20:10 OMEGA NEWS 21:15 ΕΝΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΚΟΜΑ (Ε) 22:15 CASH OR TRASH
23:45 FARS ATTACK (E) 00:30 ΕΙΚΟΝΕΣ (Ε)
01:30 ΡΙΞΕ ΜΙΑ ΖΑΡΙΑ (Ε) 02:30 ΤΗΝ ΤΥΧΗ

ΜΟΥ ΜΕΣΑ (Ε) 04:00 TOTAL BLACKOUT (E)
05:00 ΕΙΚΟΝΕΣ (Ε) 06:00 GREEN KITCHEN BY
MADAME GINGER (E)

ANT1

06.50 ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ (Ε) 07.40 ΚΑΡΜΑ
(Ε) 08.30 Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (Ε) 09.20 ΑΝ ΗΜΟΥΝ
ΠΛΟΥΣΙΟΣ (Ε) 10.10 ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ (Ε) 11.00 Ο
ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ (Ε) 12.30 ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ (Ε) 14.00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε)
14.50 ΜΗΝ ΨΑΡΩΝΕΙΣ (Ε) 15.40 ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΑ
(Ε) 16.20 ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ (Ε) 17.10 ΚΑΤΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ (Ε) 18.00 ΤΑ ΝΕΑ ΣΕ 10’ 18.15 ΠΕΤΑ ΤΗ
ΦΡΙΤΕΖΑ (Ε) 19.20 5 X 5 (Ε) 20.15 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ
ΑΝΤ1 21.15 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ 22.10 LA
PASTA POMILWRI 23:30 THE 2NIGHT SHOW (Ε)
(12) 01:20 ΤΡΙΧΕΣ (Ε) 02.10 ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ (Ε) 03.00 ΒΟΤΚΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (Ε) 03.50 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ
(Ε) 04.40 ΡΟΥΑ ΜΑΤ (Ε) 05.30 ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ (Ε)
06.00 ΕΡΩΤΑΣ (Ε)

SIGMA

06:00 Βουράτε Γειτόνοι (Ε) 06:50 Λάθος, κέρδισες! (Ε) 08:00 Πρωινή Ενημέρωση (Ε) 10:00
Μόλις Χθες (Ε) 10:40 Happy Traveller (Ε) 11:40
Ώρα για Φαγητό (Ε) 12:00 Στο Χωρκόν μας (Ε)
13:00 Ζωή Ποδήλατο (Ε) 14:00 Δελτίο Ειδήσεων
15:00 Ήρθε κι έδεσε… στην κουζίνα 15:30 Παντρεμένοι κι οι δυο (Ε) 16:10 Η Πεθερά (Ε) 17:00
Οι Τάκκοι (Ε) 17:30 Κάτι Ξαναψήνεται (E) 18:00
Γεγονότα σε συντομία 18:10 Κάτι Ξαναψήνεται (E)
19:10 Βουράτε Γειτόνοι (Ε) 20:00 Τομές στα Γεγονότα 21:00 Βουράτε Γειτόνοι (Ε) 22:15 Βεντέτα
(Ε) 00:00 Γεγονότα Τίτλοι Ειδήσεων 00:10 Στην
Υγειά μας ρε παιδιά (Ε) 03:00 Κάτι Ξαναψήνεται (Ε)
04:30 Καταιγίδα (Ε) 05:30 The Cooking (Ε)

AΛΦΑ

05:30 Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ 06:20 MY GREECE
07:10 ΑΣΕ ΜΑΣ ΡΕ ΜΑΜΑ (Ε) 08:00 Η ΦΑΜΙΛΙΑ (Ε) 08:40 ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΧΟΥΛΑΣ (Ε) 09:30
ALPHA ΤΩΡΑ 13:00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
(Ε) 13:50 ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 15:10 KITCHEN LAB
16:00 Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ 17:00 ΣΤΟ
ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ 18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 18:10 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 19:15 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ
(Ε) 20:00 ALPHA NEWS 21:00 ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΤΑΙΡΙ
ΜΟΥ 21:50 ΚΑΜΠΙΝΓΚ (Ε) 22:30 ΣΚΟΤΕΙΝΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ 23:15 ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ
(Ε) 00:00 NIGHT OUT 00:45 ΚΑΡΜΑ (Ε) 01:30
ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ 02:15 ΑΛΗΘΙΝΟΙ EΡΩΤΕΣ (E) 03:00
ΥΠΕΡΟΧΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ (Ε) 03:45 10Η ΕΝΤΟΛΗ
(Ε) 04:30 ΕΡΩΤΑΣ ΜΕΤΑ (Ε)

CAPITAL

07:00 Τηλεαγορά tvmall 08:00 Ο παππούς
ο Τάσος μαγειρεύει 08:30 Τηλεαγορά tvmall
10:00 Juana (Ε) 11:00 Τηλεαγορά tvmall 11:30
Ο παππούς ο Τάσος μαγειρεύει 12:00 Μουσικά
ταξίδια 13:00 Ο ανήφορος (1964) 14:55 Τηλεαγορά tvmall 18:00 Τίτλοι ειδήσεων 18:10 Rubi
(Ε) 19:15 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 19:50 Ειδήσεις στη νοηματική 20:00 Ο παππούς ο Τάσος
μαγειρεύει 21:00 Μείνε μαζί μου 22:45 Εξ επαφής 00:35 Μια επικίνδυνη οικογένεια 02:25
Ποτέ χωρίς την κόρη μου 04:25 Παράνομη υιοθεσία 06:00 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων (Ε) 06:40
Μουσικά ταξίδια

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

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

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ζώδια

Κολοκυθόπιτα

Υλικά:
•
•
•
•
•
•
•
•

1.200 γραµ. κολοκυθάκια τρυφερά
5 αβγά χτυπηµένα
300 γραµ. φέτα σε τρίµµατα
300 γραµ. φρέσκο ανθότυρο
160 γραµ. (1 φακελάκι) φρυγανιά
2 κ.σ. άνηθο ψιλοκοµµένο
2 κ.σ. δυόσµο ψιλοκοµµένο
5-6 φρέσκα κρεµµυδάκια
µε τα φύλλα τους ψιλοκοµµένα
• 1/4 φλ. ελαιόλαδο
• αλάτι, φρεσκοτριµµένο πιπέρι
• λίγο ελαιόλαδο για το ταψί

Εκτέλεση:
Για την εύκολη κολοκυθόπιτα λαδώνουµε ελαφρά ένα µικρό ταψί και το πασπαλίζουµε µε τη µισή φρυγανιά.
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Αφού πλύνουµε ελαφρά τα κολοκυθάκια, αφαιρούµε το κοτσάνι και τα τρίβουµε
σε χοντρό τρίφτη.
Τα αφήνουµε στο σουρωτήρι, τα αλατίζουµε λίγο και τα αφήνουµε να ιδρώσουν
για 15’.
Τα στύβουµε µε τα χέρια και τα βάζουµε
σε µπολ.
Προσθέτουµε τα αβγά, τα τυριά, την
υπόλοιπη φρυγανιά, τον άνηθο και το δυόσµο, καθώς και τα φρέσκα κρεµµύδια.
Τρίβουµε µπόλικο πιπέρι και αλατίζουµε, αφού πρώτα δοκιµάσουµε το µείγµα.
Απλώνουµε το µείγµα στο ταψί.
Το ραντίζουµε µε το ελαιόλαδο και ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο στους
170οC στις αντιστάσεις για 40’-45’, µέχρι
να ροδίσει ελαφρά η επιφάνεια.

ΚΡΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

Είναι πολύ θετικό ότι τα γεγονότα
συµβαίνουν αργά αλλά σταθερά. Οι παρεξηγήσεις και τα προβλήµατα λύνονται
εύκολα σήµερα.

Τη σηµερινή ηµέρα θα πρέπει να βάλεις τα πράγµατα σε τάξη προκειµένου να
επιλέξεις στη συνέχεια µία σωστή πορεία.

ΤΑΥΡΟΣ
Σήµερα θα έχεις έντονα συναισθήµατα
και από το µεσηµέρι και µετά ίσως εµφανισθούν και µελαγχολικά συναισθήµατα.
Η θετική σκέψη είναι το παν.

Με ό,τι καταπιαστείς σήµερα θα έχεις
τέλεια αποτελέσµατα. Όσον αφορά προτάσεις που σου γίνονται, πρέπει πρώτα να
τις σκεφτείς καλά πριν πάρεις αποφάσεις
ζωής.

∆Ι∆ΥΜΟΙ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η επιτυχία έρχεται όταν προχωράς µε
θάρρος σε ό,τι κάνεις.
Μπορείς να διαπρέψεις µε ό,τι κι αν
ασχοληθείς, αν το κάνεις µε αισιοδοξία
και χαµόγελο.

Αυτή η µέρα είναι πολύ καλή για σένα,
αγαπητέ Τοξότη. Η διπλωµατία σου είναι
απαραίτητη προκειµένου να διαχειριστείς
τις καταστάσεις που εδώ και πολύ καιρό
σε απασχολούν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η παρουσία σου σήµερα δεν περνάει απαρατήρητη, φαίνεται καθαρά η διπλωµατία και η εφευρετικότητά σου. Μη
χαραµίσεις, λοιπόν, τα προσόντα σου στο
να αντικρούεις κακίες και ζήλιες.

Η σηµερινή ηµέρα επιβάλλει εσωτερική ηρεµία προκειµένου να πραγµατοποιήσεις ενδοσκόπηση, ώστε να πάρεις τις
σωστές αποφάσεις.

ΛΕΩΝ

Mε την «τρέλα» που έχεις την τελευταία περίοδο βλέπεις ότι σου βγαίνει σε
καλό, διότι έχεις δηµιουργήσει άµυνες και
αποβάλλεις τα αρνητικά κύµατα.

Στηρίξου στις δυνάµεις σου σήµερα και
δούλεψε σκληρά, αφού οι υποχρεώσεις
σου συνεχώς πληθαίνουν. ∆εν χρειάζεται
αδράνεια, αλλά έντονη κινητικότητα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Με τη δυναµική σου διάθεση µπορείς
να φέρεις εις πέρας ό,τι αναλάβεις. Οι
όποιες δυσκολίες θα σε κάνουν πιο δυνατό.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ

ΙΧΘΥEΣ
Οι προσπάθειές σου έχουν αποφέρει
σηµαντικές επιτυχίες.
Η σηµερινή ηµέρα θα είναι σαν τις
προηγούµενες, αρκεί να µην ξεχάσεις το
δόγµα που σε ανεβάζει.

sudoku

σταυρόλεξο

ΛΥΣΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1 Πέφτουν... με το τουλούμι.
2 Συνειδητοποιημένο στις...
πράξεις του - Ιταλός... κατά το
ήμισυ - Λένα του... κινηματογράφου.
3 Άνθρωπος υπό... διάλυσιν Γράμματα που δυσαρεστούν...
τραπεζίτες - Μαζί αυτά στο...
μαζί.
4 Πριν από τη βολή την... ακυρώνει - Συνοδεύεται και από...
καϊμάκι - Των Ιώνων η... αρχαία.
5 Το σπίτι του... πασά - Το διαθέτει... - Γάλλος ευγενής.
6 Δοκάρια από... γράμματα
- Άνδρας από την... Αγγλία Αστυνόμος... τιραμόλα.
7 Σύνδεσμος του... μαύρου
χρυσού - Να του... Πιλάτου
- Τρία γράμματα... μονάδας
ισχύος.
8 Ταιριάζει και σε... γάλα Ανωμαλίες μιας... καμήλας Γάλλος... άνθρωπος.
9 Παραπέμπει σε... άλλη σελίδα - Ο Βρύζας... του EURO Κοπέλα... χωριάτα.
10 Συνοδεύει... Κυριακή και
γιορτή - Μαζί στην... κατάταξη.
11 Η μισή... μέρα - Από σταφύλι γίνεται η... μάρκα του Μεθυσμένο... γαλλικό χωριό.
12 Αποτελεί και σημείο... πρόκρισης - Γλιστράει η... κατάβασή του - Αόριστος ο... αριθμός
του.
13 Ρυθμός των... Κουβανών
- Το εργαλείο του... καθαρίζει
μαλλί.

ΚΑΘΕΤΑ

1 Κορυφή για τις... τούρτες Το παχύ του... δέντρου.
2 Τσιμπάει μέσω... αρχαίου κάκτου - Συνθετικό του παλιού...
Σιδηροκάστρου - Στα νιάτα της
λεγόταν... ΕΙΡ.
3 Η άποψη του... και χέβι μέταλ - Κάποτε ήταν... μακριά Το άρθρο του... Κοντέ.
4 Μάρκα στη... χώνεψη - Προστακτική... εισόδου - Στα μέρη
της πάνε... δυο δυο.
5 Ιταλικό... θερμοκήπιο - Προβληματική η... τρύπα του.
6 Λίγο... λίγο - Πόδι με το...
μέτρο - Αρχαίους... κάρφωνε.
7 Στο Μεξικό... οι έγχρωμες
φιγούρες τους - Άγρια υπήρξε
η... αμερικάνα - Γειτονάκια...
διπλανά.
8 Σε γαλλικό μπουφέ η... νοστιμιά του - Και αυτά... υποβάλλονται - Μάρκα στα... αυτοκίνητα.

9 Μόνιμα απλωμένη η... αρίδα
τους - Ιερό... ανθρώπινο.
10 Ολυμπιακά τα... αρχικά της
- Δισύλλαβη η... οθόνη της Χαϊδεμένο το... ονοματάκι της.
11 Αρθρώνει... αραβικά - Πόλη
γερμανική για... οπτικούς - Είναι και αυτός... οικοδεσπότης
οίκου.
12 Από εκεί... κόβεται το κακό
- Αρχαίο... δηλαδή - Λίγη... μελάσα.
13 Κι αυτές είναι... διαφορετικές - Όνομα για... Ευαγγέλιο.

ΚΑΝΟΝΕΣ: Στόχος του παιχνιδιού
είναι να συμπληρωθούν τα κενά
τετραγωνίδια με έναν αριθμό,
έτσι ώστε σε κάθε τετράγωνο,
αλλά και σε κάθε οριζόντια και σε
κάθε κάθετη στήλη οι αριθμοί να
εμφανίζονται μόνο μία φορά.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Οι λύσεις
βρίσκονται διά της εις άτοπον
απαγωγής. Με άλλα λόγια,
αναζητάτε που ΔΕΝ μπορεί να
βρίσκεται ένας αριθμός, με την
προοπτική να βρείτε τη μία και μόνη
θέση όπου μπορεί να είναι. Μη
μαντεύετε! Συμπληρώνετε μόνον
όταν σίγουρα έχετε βρει τη θέση. Οι
υποθέσεις όχι μόνο δεν βοηθούν,
αλλά μπορεί να καταστρέψουν όλο
το παζλ! Αρχίστε αναζητώντας στις
οριζόντιες ή στις κάθετες στήλες
παρακείμενων τετραγώνων δύο
ίδιους αριθμούς.
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Η προσπάθεια
και οι καρποί της
Ενθαρρυμένοι από την εκστρατεία του Μεξικού, οι ιδιώτες
επιστρέφουν όλο και περισσότερα αντικείμενα από τις οικογενειακές
τους συλλογές. Πολλοί από αυτούς είναι παιδιά των αρχικών
συλλεκτών, λένε οι ειδικοί.

Mεξικό: Κυνήγι κλεμμένων αρχαιοτήτων μέσω social media
Μία διαφορετική,
αλλά
αποτελεσματική
εκστρατεία

Το παγκόσμιο κυνήγι που έχει εξαπολύσει το
Μεξικό για χαμένα αρχαία αντικείμενα οδήγησε
πρόσφατα σε μια αποθήκη της Στοκχόλμης, όπου
ένα ζευγάρι κεραμικών ειδωλίων ηλικίας 2.000
ετών, που χρησιμοποιούνταν πριν από δεκαετίες
για τη διαφήμιση του μεξικανικού λικέρ Kahlúa,
σκονιζόταν σε μια αποθήκη.
Η ξαφνιασμένη Σουηδή αρχειοφύλακας που
βρήκε τα αγαλματίδια αυτή την άνοιξη επικοινώνησε με έναν υπάλληλο της μεξικανικής πρεσβείας, ο οποίος κάλεσε ανθρωπολόγους στην Πόλη
του Μεξικού, οι οποίοι σύντομα τα πιστοποίησαν
ως ταφικά αντικείμενα, με αποτέλεσμα την επιστροφή τους στο Μεξικό σε μια τελετή τον Ιούνιο.
«Διάβασα κάποια άρθρα για το ότι ιδιώτες επέστρεφαν τα αντικείμενα στο Μεξικό», δήλωσε η αρχειονόμος Lovisa Severin Kragerud, η οποία εργά-

ζεται για τον ιδιοκτήτη της Kahlúa Absolut Vodka.
«Σκέφτηκα ότι ίσως θα θύμωναν, αλλά ήταν πολύ
φιλόξενοι και ευγνώμονες».
Το Μεξικό ενισχύει σημαντικά τις προσπάθειές
του για την ανάκτηση κλεμμένων ή εξαφανισμένων πολιτιστικών αγαθών και στην πορεία ταράζει
τις διεθνείς αγορές αρχαιοτήτων.
Η κυβέρνηση του Μεξικανού Προέδρου Obrador
δημιούργησε πέρσι μια ειδική ομάδα της Εθνικής
Φρουράς αφιερωμένη στην ανάκτηση κλεμμένων
προκολομβιανών αντικειμένων, η οποία είχε ως
πρότυπο μια μονάδα της εθνικής αστυνομίας της
Ιταλίας ειδική στην ανάκτηση κλεμμένων αρχαιοτήτων που ιδρύθηκε τη δεκαετία του ’70. Η Ιταλία, η οποία βοηθάει το Μεξικό στην προσπάθεια
αυτή, είναι γνωστή για την ανάκτηση ορισμένων
λεηλατημένων αριστουργημάτων με αγωγές κατά

Στους κινηματογράφους
τον Οκτώβριο του 2024
το σίκουελ του Joker

Τουμαζής: Στόχος ο ενιαίος πολιτιστικός
σχεδιασμός στην Αμμόχωστο
«Στόχος του Υφυπουργείου Πολιτισμού είναι η δημιουργία ενιαίου πολιτιστικού σχεδιασμού στην επαρχία Αμμοχώστου και η
στήριξη των ντόπιων καλλιτεχνών», είπε ο Υφυπουργός Δρ Γιάννης Τουμαζής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Νάπας.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «την πρώτη του συνάντηση με τον Υφυπουργό Πολιτισμού, Δρα Γιάννη Τουμαζή, μετά την
ανάληψη των καθηκόντων του στις αρχές Ιουλίου, είχε την Τετάρτη 3 Αυγούστου ο δήμαρχος Χρήστος Ζαννέττου».
Προστίθεται ότι «ο δήμαρχος Αγίας Νάπας ενημέρωσε τον υφυπουργό για τα έργα Πολιτισμού τα οποία προγραμματίζει ο δήμος
ή βρίσκονται στα σκαριά προς υλοποίηση, όπως και για όλα τα

πολιτιστικά δρώμενα του δήμου».
Ο Υφυπουργός Πολιτισμού ανέφερε -σύμφωνα με την ανακοίνωση- ότι «στόχος του υφυπουργείου είναι να χαρτογραφηθούν
όλες οι πολιτιστικές ανάγκες των δήμων και κοινοτήτων της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου και να δημιουργηθεί ένας ενιαίος πολιτιστικός σχεδιασμός και να στηριχθούν οι ντόπιοι καλλιτέχνες».

Η Τζάνετ Γιανγκ πρόεδρος της Αμερικανικής
Ακαδημίας Κινηματογράφου
Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ
εξέλεξε την παραγωγό ταινιών Τζάνετ Γιανγκ ως νέα πρόεδρό της.
Η Τζάνετ Γιανγκ, γνωστή για τις επιτυχίες «The Joy Luck Club» και
«The People vs. Larry Flynt», είναι η τέταρτη γυναίκα που εκλέχθηκε
πρόεδρος της κορυφαίας οργάνωσης επαγγελματιών της κινηματογραφικής βιομηχανίας μετά τις Μπέτι Ντέιβις, Φέι Κάνιν και Σέριλ
Μπουν Άιζακς και η πρώτη ασιατικής καταγωγής.
Τα μέλη της Ακαδημίας ψηφίζουν για τους νικητές των Όσκαρ
κάθε χρόνο, ενώ η Ακαδημία εγκαινίασε πρόσφατα το νέο Μουσείο
Κινηματογράφου στο Λος Άντζελες, το οποίο σχεδιαζόταν για δεκαετίες.

εμπόρων και μεγάλων μουσείων, όπως το Μουσείο
J. Paul Getty.
Το Υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού αναφέρει ότι η κυβέρνηση έχει ανακτήσει σχεδόν 9.000
κομμάτια από το 2018, ενώ αρκετές εκατοντάδες
άλλα βρίσκονται τώρα σε πρεσβείες και περιμένουν
τη μεταφορά τους στο Μεξικό.
Αντί όμως να στείλει τους δικηγόρους του στους
διευθυντές των μουσείων, το Μεξικό πρωτοστατεί
με μια εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
που έχει σχεδιαστεί για να πείσει τους αγοραστές
ότι οι πωλήσεις αρχαιοτήτων είναι ανήθικες. Οι
προσπάθειες επαναπατρισμού προβάλλονται με
ένα hashtag –«Mi Patrimonio No Se Vende» ή «Η
κληρονομιά μου δεν πωλείται» που δημιουργήθηκε από την πρώτη κυρία, Beatriz Gutiérrez Müller,
η οποία έχει υποστηρίξει ενεργά την προσπάθεια.

Σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας, Μπιλ Κράμερ, επαίνεσε ιδιαίτερα το έργο της Γιανγκ «στη στρατολόγηση μελών,
τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη».
Η Ακαδημία κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές αντιπαραθέσεις τα
τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων κατηγοριών για έλλειψη
φυλετικής ποικιλομορφίας.

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας
του πολυαναμενόμενου σίκουελ του σκοτεινού
Joker του 2019 με την εμβληματική ερμηνεία του
Χοακίν Φίνιξ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Τον Ιούνιο ανακοινώθηκε ότι ο τίτλος της νέας ταινίας
είναι «Joker: Folie à
Deux» και χθες έγινε
γνωστό,
σύμφωνα
με το Deadline, ότι η
ταινία του Τοντ Φίλιπς θα κυκλοφορήσει στις 4 Οκτωβρίου
2024.
Η πρώτη ταινία
έφτασε στις κινηματογραφικές αίθουσες την ίδια
μέρα το 2019 και η Warner Bros ευελπιστεί ότι το
σίκουελ θα μιμηθεί την εκρηκτική επιτυχία του
προηγούμενου Joker. Τότε έγινε η πρώτη R rated
ταινία στην ιστορία που κέρδισε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office.
Σύμφωνα με το Deadline, η παραγωγή του
«Joker: Folie à Deux» θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο.
Όπως και ο προκάτοχός της, η ταινία δεν θα έχει
σχέση με το Extended Universe της DC, το οποίο
αυτή τη στιγμή έχει πέντε ταινίες στα σκαριά από
τώρα έως το τέλος του επόμενου έτους: «Black
Adam», «Shazam! Fury Of The Gods», «Aquaman
And The Lost Kingdom», «The Flash» και «Blue
Beatle».

κόσμος των ΣΠΟΡ

Πλήρης αθλητική ενημέρωση
από την Κύπρο και τον κόσμο
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ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΣΤΙΒΟΣ

ΠΑΦΟΣ FC

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την
κυπριακή ομάδα ΣΕΛ. 24

Η Χρυστάλλα Κυριάκου στον τελικό
της σφυροβολίας στο Μπέρμιγχαμ ΣΕΛ. 24

Ο Ισπανός Γκαΐθκα Μεντιέτα είναι
ο νέος τεχνικός διευθυντής ΣΕΛ. 21

Ολοκλήρωσε στην Πολωνία
και επιστρέφει στην Κύπρο ΣΕΛ. 21

ΑΥΤΗ Η ΑΕΚ ΜΠΟΡΕΙ...

Θέμα ανωτερότητας
Η ομάδα της Λάρνακας επικράτησε της Παρτίζαν (2-1) με ανατροπή και θα πάει στο Βελιγράδι την Πέμπτη με
στόχο την πρόκριση στα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ. ΣΕΛ. 23

Το ΑΠΟΕΛ νίκησε με 1-0 την
Κιζιλζάρ χάρη στο γκολ του
Εφραίμ, με το σκορ να είναι
«στενό» βάσει της εικόνας του
αγώνα.
ΣΕΛ. 22

Η Ευρώπη απόψε παίζει μπάλα
Τρία από τα μεγάλα πρωταθλήματα στην Ευρώπη έχουν πρεμιέρα απόψε. Πρέμιερ Λιγκ, Γερμανικό πρωτάθλημα
και Γαλλικό πρωτάθλημα ξεκινούν για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν. ΣΕΛ. 24

Δυνατό φιλικό τεστ
Η Ομόνοια φιλοξενεί απόψε
(20:00) στο ΓΣΠ την ΑΕΚ
Αθηνών και ο Νιλ Λένον
αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά
του σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα
για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. ΣΕΛ. 21

Νέες δοκιμές σήμερα από τον Χόρχε Σίλας ΣΕΛ. 21

Πρέπει να σηκώσει το κεφάλι ψηλά ο Απόλλωνας ΣΕΛ. 21
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Μέτριο ποιοτικά το σημερινό πρόγραμμα
6η κούρσα

Μέτριο ποιοτικά παρουσιάζεται το πρόγραμμα της 63ης ιπποδρομιακής συνάντησης.
Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις των 2 ετών και 3
ετών μέδεν και οι αναμετρήσεις της 2ης
και 3ης κλάσης στο φινάλε.

Η ΚΟΥΗΝ ΛΥΓΙΑ διατηρεί την καλή της
φόρμα και θα έχει ένα μικρό προβάδισμα
έναντι των αντιπάλων της για να πάρει τη
νίκη.
Ο ΤΑΡΑΣ ΛΑΪΤ με διαδρομή επικεφαλής
θα προσπαθήσει να αντέξει μέχρι το τέρμα.
Η ΧΑΜΟΓΙΑ βρίσκεται σε συνεχή άνοδο
και δεν μπορεί να αγνοηθεί.
Αουτσάιντερ ο ΓΚΟΛΤΕΝ ΤΖΩΝ, που
τρέχει με χαμηλά βάρη και σε απόσταση
της αρεσκείας του.
Προτείνουμε: ΚΟΥΗΝ ΛΥΓΙΑ - ΤΑΡΑΣ
ΛΑΪΤ - ΧΑΜΟΓΙΑ - ΓΚΟΛΤΕΝ ΤΖΩΝ

1η κούρσα
Η ΦΡΕΓΙΑ έχει αρκετές εμπειρίες στον
όμιλο και με καθαρή διαδρομή επικεφαλής
θα αποκτήσει ένα ελαφρύ πλεονέκτημα
για να πάρει τη νίκη.
Ο ΧΑΒΑΗ ΡΑΪΤΕ προέρχεται από εντυπωσιακή νίκη και έδειξε να μπορεί να τα
βάλει και με του νικητές.
Ο ΡΩΜΑΙΟΣ προέρχεται και αυτός από
επιτυχία και δεν μπορεί να αγνοηθεί. Αουτσάιντερ η ΧΑΒΑΗ ΚΟΥΗΝΣ, που επιστρέφει μετά από ρεπό με καλή προετοιμασία.
Προτείνουμε: ΦΡΕΓΙΑ - ΧΑΒΑΗ ΡΑΪΤΕΡ
- ΡΩΜΑΙΟΣ - ΧΑΒΑΗ ΚΟΥΗΝΣ

7η κούρσα

να διασωθεί. Αουτσάιντερ ο ΒΕΝΤΟ ΡΟΖΑΡΙΟ, που έχει ενδεικτικούς χρόνους στην
απόσταση.
Προτείνουμε: ΒΕΝΣΕΡΕΜΟΣ - ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΒΕΝΤΟ ΡΟΖΑΡΙΟ

Ο ΤΡΟΜΟΣ είναι βελτιωμένος στις τελευταίες του συμμέτοχες και σε απολυτά
ευνοϊκή απόσταση θα έχει τον πρώτο λόγο
για να πάρει τη νίκη.
Ο ΟΙΝΟΜΑΟΣ παρά τη μέτρια τελευταία
του συμμέτοχη έχει τις δυνάμεις να διακριθεί στον όμιλο.
Ο ΣΕΡ ΝΙΝΟΣ βρίσκεται σε άνοδο και με
το δυνατό του φίνις θα είναι απειλητικός
στην τελική ευθεία. Αουτσάιντερ ο ΤΡΙΓΚΗΣ, που διαγωνίζεται σε προσιτό όμιλο
αυτή τη φορά.
Προτείνουμε: ΤΡΟΜΟΣ - ΟΙΝΟΜΑΟΣ ΣΕΡ ΝΙΝΟΣ - ΤΡΙΓΚΗΣ

5η κούρσα

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΚΑΝΙΑΝ

2η κούρσα
Η ΣΚΙΝΥ ΦΟΞ έβαλε κούρσες στο ενεργητικό της και δείχνει να είναι έτοιμη να
πάρει την πρώτη της νίκη.
Η ΜΑΡΙΟΥ προέρχεται από μέτρια εμφάνιση, αλλά έχει τις δυνάμεις να διακριθεί.
Ο ΚΙΓΚ ΨΥΛΛΟΣ ατύχησε στην τελευταία του συμμέτοχη και χωρίς ατυχίες
αυτή τη φορά διεκδικεί διάκριση. Αουτσάιντερ η ΑΝΔΡΙΑΝΗΣΤΑΝΚΕΡΤΟΝ, που
έβαλε κούρσα στο ενεργητικό της.
Προτείνουμε: ΣΚΙΝΥ ΦΟΞ - ΜΑΡΙΟΥ
- ΚΙΓΚ ΨΥΛΛΟΣ - ΑΝΔΡΙΑΝΗΣΤΑΝΚΕΡΤΟΝ

3η κούρσα
Ο ΕΛΜΠΡΟΥΖ βρίσκεται σε συνεχή άνοδο και σε ευνοϊκή απόσταση θα επιστρέψει
στις επιτυχίες.
Η ΔΑΦΝΗ έχει εμπειρίες στον όμιλο και

με καλή προετοιμασία θα είναι με αξιώσεις
στην άφιξη. Ο ΦΕΡΣΤ ΣΙΟΥΤ θα προσπαθήσει με διαδρομή επικεφαλής να αντέξει
μέχρι το τέρμα. Αουτσάιντερ ο ΣΕΡ ΠΕΠΕ,
που προέρχεται από νίκη και έδειξε σημαντική βελτίωση.
Προτείνουμε: ΕΛΜΠΡΟΥΖ - ΔΑΦΝΗ ΦΕΡΣΤ ΣΙΟΥΤ - ΣΕΡ ΠΕΠΕ

4η κούρσα
Ο ΒΕΝΣΕΡΕΜΟΣ διανύει περίοδο φόρμας και δείχνει να είναι έτοιμος να πάρει
τη διαφεύγουσα νίκη του.
Ο ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ήταν εντυπωσιακός στην
τελευταία νικηφόρα εμφάνιση του και συγκρατώντας τη φόρμα του θα είναι με αξιώσεις στην άφιξη.
Ο ΘΕΟΧΑΡΗΣ διαθέτει καλή αρχική ταχύτητα και θα προσπαθήσει διά της φυγής

1η Ιπποδρομία

Δηλώσεις
διαγραφών
και αναβάσεων
Δηλώσεις Διαγραφών και Αναβάσεων για
την 63η Ιπποδρομιακή Συνάντηση της Περιόδου 2022 που θα διεξαχθεί σήμερα Παρασκευή 05/08/2022
Στοιχήματα γίνονται δεκτά μόνο με το
Επίσημο Πρόγραμμα της Λέσχης.
Στοίχημα Τέτρακαστ λειτουργεί σε ιπποδρομίες με έξι ή περισσότερα άλογα.
Σημ: Το Πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές.
Κ. Κωνσταντίνου Ιπποδρομιάρχης
* Καθυστερεί στην Αφετηρία
** Καθυστερεί και παραμένει στην Αφετηρία
[+] Το άλογο θα τρέξει με Παρωπίδες
[#] Το άλογο θα τρέξει με Γούνινα Παραγνάθια.
[&] Το άλογο θα τρέξει με Προσωπίδα
[@] Το άλογο θα τρέξει με Καλύπτρα Κεφαλής.
[%] Το άλογο θα τρέξει με Καλύπτρα
Οφθαλμών
[§] Το άλογο θα τρέξει με Προστατευτικό
Ματιού.

Ωρα: 05:00 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΡΩΜΑΙΟΣ ............................ ( 4)
2 ΧΑΒΑΗ ΡΑΪΤΕΡ.................... ( 3)
3 ΜΠΛΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ........... ( 6)
4 ΦΡEΓΙΑ .............................. ( 7)
5 ΧΑΒΑΗ ΚΟΥΗΝΣ ................... ( 5)

4η Ιπποδρομία

Ωρα: 06:30 μ.μ. 1000 μέτρα

1 ΒΕΝΣΕΡΕΜΟΣ ...................... ( 2)
2 ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ......................... ( 3)
3 ΒΕΝΤΟ ΡΟΖΑΡΙΟ ................... ( 1)
4 ΘΕΟΧΑΡΗΣ .......................... ( 4)
5 ΣΠΑΡΤΗ............................. ( 5)
6 ΧΙΟΥΓΚΟ ............................ ( 6)

7η Ιπποδρομία

Π. Καράμανος ...............[+] 59.0
Μ. Κ. Πέππος .....................59.0
Ολ. Γεωργίου ................[+] 57.0
Κ. Καποδίστριας ............[+] 57.0
Ν. Κ. Τσιακκούρας ..........[+] 57.0

Π. Δημητσάνης .............[#] 59.5
Ολ. Γεωργίου ................[+] 56.0
Χ. Λ. Ανδρέου ...............[+] 54.5
Κ. Καποδίστριας ............[+] 54.0
Β. Α. Αδάμου................ [+] 51.0
Ελ. Τσουχνικά ....................49.0

Ωρα: 08:00 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΛΕΞΕΚΟ ΜΠΟΗ ..................... ( 4)
2 ΧΑΒΑΗ ΠΛΕΗΕΡ .................. (10)
3 ΣΕΡ ΝΙΝΟΣ......................... ( 8)
4 ΤΡΟΜΟΣ............................. (12)
5 ΑΧΙΛΛΕΑΣ........................... ( 9)
6 ΟΙΝΟΜΑΟΣ ......................... ( 5)
7 ΔΑΝΑΙΔΑ ............................ ( 6)
8 ΤΡΙΓΚΗΣ............................ ( 3)
9 ΦΛΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ .................... ( 7)
10 ΧΑΒΑΗ ΣΠΡΙΝΤΕΡ .............. (11)

Κ. Καποδίστριας ............[+] 60.5
Χ. Χατζηπαναγιώτου ............58.5
Σ. Ράλστον ...................[+] 57.5
Π. Δημητσάνης .............[+] 56.0
Κ. Α. Ιωάννου............... [+] 54.0
Μ. Κ. Πέππος ................[+] 52.0
Ελ. Τσουχνικά ...............[+] 51.0
Δ. Κεφάλας ............[&][%] 51.0
Χ. Λ. Ανδρέου ...............[+] 51.0
Γ. Μεσιήτης ..................[+] 49.0

Η ΕΛΤΣΕ έδειξε να είναι στο αποκορύφωμα της φόρμας της και παρά την πιο
μικρή απόσταση, θα συνεχίσει νικηφόρα.
Η ΚΟΥΗΝ ΒΑΤΥΛΗ και αυτή βρίσκεται σε
αγωνιστική άνοδο και θα είναι με αξιώσεις
στην άφιξη.
Η ΠΙΝΔΟΣ έδειξε σημαντική βελτίωση
και διεκδικεί διάκριση. Αουτσάιντερ ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΗΦ, που σταθεροποίησε τις
επιδόσεις του το τελευταίο καιρό.
Προτείνουμε: ΕΛΤΣΕ - ΚΟΥΗΝ ΒΑΤΥΛΗ
- ΠΙΝΔΟΣ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΗΦ

2η Ιπποδρομία

Ωρα: 05:30 μ.μ. 1000 μέτρα

1 ΚΙΝΓΚ ΨΥΛΛΟΣ .................... ( 1)
2 ΑΡΚΕΗΝΤΙΑΝ ....................... ( 5)
3 ΝΙΟΥ ΤΡΟΖΙΑΝ ..................... ( 6)
4 ΑΝΔΡΙΑΝΗΣΤΑΝΚΕΡΤΟΝ ......... ( 4)
5 ΜΑΡΙΟΥ ............................. ( 2)
6 ΣΚΙΝΥ ΦΟΞ ......................... ( 3)

5η Ιπποδρομία

Χ. Λ. Ανδρέου ...............[+] 58.0
Ελ. Τσουχνικά ....................56.5
Λ. Δ. Ανδρέου ....................56.5
Ηρ. Ηρακλέους ..................56.0
Κ. Καποδίστριας .................56.0
Μ. Κ. Πέππος .....................54.5

Ωρα: 07:00 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΗΦ ................. ( 3)
2 ΚΟΥΗΝ ΒΑΤΥΛΗ ................... ( 4)
3 ΕΛΤΣΕ ............................... ( 7)
4 ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ ...................... ( 8)
5 ΧΑΒΑΗ ΜΑΕΣΤΡΟ .................. ( 5)
6 ΠΙΝΔΟΣ ............................. ( 6)
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 2.0 κιλά.

Χ. Λ. Ανδρέου ...............[+] 59.0
Μ. Κ. Πέππος................ [+] 58.0
Π. Δημητσάνης.............. [+] 57.5
Ηρ. Ηρακλέους ..................56.0
Λ. Δ. Ανδρέου ...............[+] 54.5
Κ. Καποδίστριας ............[+] 51.0

3) 2
5) 3
7) 4

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΙΔΥΜΑ
2) 6 Χ 5
4) 1 Χ 2

ΑΟΥΤΣΑΪΝΤΕΡ ΤΗΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
1) 5
6) 7

3η Ιπποδρομία

Ωρα: 06:00 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΦΕΡΣΤ ΣΙΟΥΤ...................... ( 7)
2 ΕΛΜΠΡΟΥΖ ......................... ( 6)
3 ΣΕΡ ΠΕΠΕ ........................... ( 3)
4 ΡΟΓΙΑΛ ΦΛΑΣ...................... ( 4)
5 ΔΑΦΝΗ............................. ( 5)

6η Ιπποδρομία

Κ. Καποδίστριας..................59.0
Π. Δημητσάνης ..............[+] 57.5
Μ. Κ. Πέππος ................[+] 57.5
Ελ. Τσουχνικά ....................57.0
Χ. Λ. Ανδρέου............... [+] 53.5

Ωρα: 07:30 μ.μ. 1000 μέτρα

1 ΚΟΥΗΝ ΛΥΓΙΑ...................... ( 6)
2 ΤΑΡΑΣ ΛΑΪΤ ........................ ( 2)
3 ΧΑΜΟΓΙΑ ............................ ( 7)
4 ΑΕΡΟΠΟΣ ........................... ( 3)
5 ΣΑΫΠΡΟΥΣ ΝΤΡΗΜ ................ ( 1)
6 ΔΩΡΑΝΘΙΑ .......................... ( 4)
7 ΓΚΟΛΤΕΝ ΤΖΩΝ .................... ( 5)

Χ. Λ. Ανδρέου ...............[+] 59.0
Δ. Κεφάλας ..................[+] 55.0
Κ. Καποδίστριας ............[+] 55.0
Ηρ. Ηρακλέους .............[+] 54.5
Μ. Κ. Πέππος ................[+] 52.0
Κ. Α. Ιωάννου ....................51.5
Π. Δημητσάνης ..............[+] 49.0

ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Πρώτη πρόβα για την Ομόνοια
Σήμερα (20:00) αντιμετωπίζει φιλικά την ΑΕΚ Αθηνών στο ΓΣΠ
Η πρώτη πρόβα πριν τον ευρωπαϊκό
αγώνα με τη Γάνδη στο Βέλγιο θα είναι
σήμερα (20:00) για την Ομόνοια. Οι «πράσινοι» θα φιλοξενήσουν την ΑΕΚ Αθηνών
στο ΓΣΠ σε φιλική αναμέτρηση. Πρόβα
στην οποία ο Νιλ Λένον θα θέλει να δει από
τους παίκτες του αυτά που τις προηγούμενες ημέρες είχε δουλέψει στην Πολωνία
κατά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
Αναμένεται ότι σήμερα ο Βορειοϊρλανδός
προπονητής θα παρατάξει την ενδεκάδα
που έχει στο μυαλό του να χρησιμοποιήσει
στον αγώνα με τη Γάνδη.
Με άλλα λόγια, θα χρησιμοποιήσει τους
βασικούς του ποδοσφαιριστές, ώστε να είναι σε θέση να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα. Πιο πάνω γράψαμε για την πρώτη
πρόβα και αυτό γιατί θα υπάρξει και δεύτερη, αφού στις 12 του μήνα είναι ο αγώνας
του Σούπερ Καπ με τον Απόλλωνα στην
«ΑΕΚ Αρένα». Θα έχει δηλαδή τη δυνατότητα ο Νιλ Λένον εις διπλούν να κάνει
δοκιμές και την ίδια ώρα να δει σε ποια
σημεία πιθανότατα θα χρειαστεί να υπάρξει
βελτίωση από την ομάδα του και ποια σημεία θα πρέπει να διατηρηθούν.
Να σημειώσουμε ότι αύριο στο «Ηλίας
Πούλλος» στις 18:00 είναι προγραμματισμένο άλλο ένα φιλικό με αντίπαλο τη
ΜΕΑΠ. Το φιλικό αυτό διευθετήθηκε ώστε
να πάρουν αγωνιστικά λεπτά στα πόδια
τους οι εφεδρικοί ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» και όσοι δεν αγωνιστούν στο σημερινό παιχνίδι με την ΑΕΚ Αθηνών.
Στο κομμάτι της μεταγραφικής ενίσχυσης θα χρειαστεί κι άλλη υπομονή. Στη

συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει
κάτι που να δίνει την εντύπωση ότι λίαν
συντόμως θα υπάρξει συμφωνία με κάποιον ποδοσφαιριστή. Η ομάδα προγραμματισμού έχει ενώπιόν της συγκεκριμένες
περιπτώσεις, αλλά παρουσιάζεται κάποια
δυστοκία στο να προκύψουν περαιτέρω
εξελίξεις. Υπενθυμίζουμε ότι βάσει του
πλάνου ενίσχυσης θα γίνουν ακόμα τέσσερις μεταγραφές, εκ των οποίων οι τρεις σε
νευραλγικές θέσεις.
Ο χρόνος περνά με τις μέρες να λιγοστεύουν επικίνδυνα, αφού τέλος του μήνα
ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος.
Στην Ομόνοια πάντως δεν χάνουν την ευκαιρία να δηλώνουν ότι η προσπάθεια συνεχίζεται με στόχο να εξευρεθούν οι παίκτες εκείνοι που θα κάνουν τη διαφορά.

Στο μεταξύ, η επίσημη Ομόνοια διέψευσε χθες ότι υπήρξε από πλευράς Λαμκέλ
Ζε εκ νέου επαφή για να μεταγραφεί στους
«πράσινους». Μάλιστα είναι ειλημμένη η
απόφαση από τη Διοίκηση να προχωρήσει
σε καταγγελία στη FIFA του ποδοσφαιριστή για αθέτηση της συμφωνίας του με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για όλους τους εμπλεκομένους.
Χθες ανακοινώθηκε και η ώρα έναρξης
του πρώτου αγώνα με τη Γάνδη για τα πλέι
οφ του Γιουρόπα Λιγκ, ο οποίος ως γνωστό θα διεξαχθεί την Πέμπτη 18 Αυγούστου
στην Ghelamco Arena. Η αναμέτρηση θα
ξεκινήσει στις 21:30 και σύμφωνα με την
ενημέρωση από τη Γάνδη, οι οπαδοί της
Ομόνοιας θα μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα από την εξέδρα «G».

Νέες δοκιμές από Σίλας

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Επιστρέφει στη βάση της
Στην Κύπρο επιστρέφει σήμερα η Ανόρθωση, καθώς ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Πολώνια.
Ο προπονητής, Ντάρκο Μίλανιτς, έμεινε
πολύ ικανοποιημένος από όλα όσα έγιναν
στην Πολωνία βλέποντας τους παίκτες να
έχουν πολύ καλή διάθεση, ενώ οι νεοφερμένοι έχουν αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις. Η μεταγραφική ενίσχυση δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς στη βαρωσιώτικη ομάδα
σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η απόκτηση
επιτελικού μέσου. Η αξιολόγηση υποψήφιων παικτών συνεχίζεται καθημερινά από
τον αθλητικό διευθυντή και τους συνεργάτες του και αν προκύψει κάτι καλό, τότε θα
γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Από εκεί
και πέρα, τις επόμενες ημέρες θα ληφθούν
και οι τελικές αποφάσεις για τους παίκτες
που θα αποχωρήσουν.
Με την επιστροφή της ομάδας στο νησί
μας θα δοθεί χρόνος ξεκούρασης στους
παίκτες ώστε να γεμίσουν τις μπαταρίες
τους, αφού η αντίστροφη μέτρηση για τις
επίσημες υποχρεώσεις έχει ξεκινήσει.
Χθες η Ανόρθωση ανακοίνωσε ότι
έχουν πωληθεί πέραν των 3.000 εισιτηρίων διαρκείας και αυτό είναι ένα άλλο
θετικό για την προσφυγική ομάδα που θα
έχει τον κόσμο στο πλευρό της στο νέο ξεκίνημα που κάνει με στόχο την επιστροφή
στην κορυφή.

Το τελευταίο της φιλικό παιχνίδι επί κυπριακού εδάφους, πριν αναχωρήσει για τη Βουλγαρία όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό
στάδιο της προετοιμασίας της, δίνει σήμερα
(19:00) η ΑΕΛ με αντίπαλο τη Δόξα στο νέο
γήπεδο της προσφυγικής ομάδας.
Θα είναι άλλη μία καλή ευκαιρία για τον
Πορτογάλο τεχνικό της λεμεσιανής ομάδας,
Χόρχε Σίλας, να δοκιμάσει πρόσωπα αλλά
και σχήματα ώστε να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για το πού βρίσκεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή η ομάδα. Προβλήματα με
τραυματισμούς δεν υπάρχουν, έτσι
αναμένεται ότι θα δοθεί χρόνος
σε όλους τους ποδοσφαιριστές.
Στα θετικά για τον Χόρχε Σίλας το γεγονός ότι στο
βασικό στάδιο της προετοιμασίας (η ομάδα θα αναχωρήσει την Κυριακή για τη
Βουλγαρία) θα έχει στη διάθε-

σή του όλους τους νέους παίκτες. Η μοναδική
εκκρεμότητα που προκύπτει σε ό,τι αφορά τη
μεταγραφική ενίσχυση είναι η απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι παίκτες ενώπιον της ομάδας προγραμματισμού, η οποία εξετάζει προσεκτικά ποια θα
είναι η επιλογή που θα γίνει. Σε μία άλλη εξέλιξη, τις επόμενες ημέρες αναμένονται στην
Κύπρο οι δύο Γκανέζοι Αβούκου (κεντρικός
αμυντικός) και Όσμαν (ακραίος επιθετικός)
που εξασφάλισαν τα απαραίτητα έγγραφα για
να έρθουν στο νησί μας. Θα εγγραφούν στον
κατάλογο β’, αλλά θα έχουν ουσιαστικό
ρόλο στην ομάδα.
Στο μεταξύ, η χθεσινή ημέρα
περιλάμβανε διπλή προπόνηση στο Πελένδρι. Στην απογευματινή προπόνηση έλαβαν για πρώτη φορά μέρος
τα δύο τελευταία αποκτήματα,
Τζάλμα Σίλβα και Μιγκέλ Ολιβέιρα.
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tv agenda
ΡΙΚ 1
22:00 Κοινοπολιτειακοί Αγώνες (Μπέρμιγχαμ): Περίληψη ημέρας
(Μ)
Cytavision Sports1HD (κανάλι 201)
18:30 Φιλικός αγώνας: Pre game (Ζ)
19:00 Φιλικός αγώνας: Δόξα - ΑΕΛ (Ζ)
Cytavision Sports3HD (κανάλι 203)
22:00 Πρέμιερ Λιγκ: Κρίσταλ Πάλας - Άρσεναλ (Ζ)
Cytavision Sports4HD (κανάλι 204)
18:45 Κύπελλο Ιταλίας: Κάλιαρι - Περούτζια (Ζ)
22:15 Κύπελλο Ιταλίας: Σαμπντόρια - Ρετζίνα (Ζ)
Cytavision Sports5HD (κανάλι 205)
21:00 Τένις (τουρνουά ATP 500): Ουάσινγκτον/ Προημιτελικός (Ζ)
Cytavision Sports6HD (κανάλι 206)
22:15 Πορτογαλικό πρωτάθλημα: Μπενφίκα - Αρούκα (Ζ)
04:30 Τένις (τουρνουά ATP 250): Λος Κάμπος - Μεξικό/ Ημιτελικός (Ζ)
06:30 Τένις (τουρνουά ATP 250): Λος Κάμπος - Μεξικό/ Ημιτελικός (Ζ)
Cytavision Sports7HD (κανάλι 207)
16:30 Ιππόδρομος: 63η Ιπποδρομιακή συνάντηση (Ζ)
Cablenet Sports 2 HD
21:45 Βελγικό πρωτάθλημα: Μπρίζ - Ζούλτε Βάρεγκεμ (Ζ)
01:00 Πρωτάθλημα Αργεντινής: Χιμνάσια - Γκότοι Κρουζ (Ζ)
Primetel 1
20:00 Φιλικός αγώνας: Ομόνοια - ΑΕΚ Αθηνών (Ζ)
Novasports Prime
21:30 Γερμανικό πρωτάθλημα: Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Μπάγερν
Μονάχου (Ζ)
Novasports Start
19:00 Τένις (τουρνουά WTA 500): Ουάσινγκτον/ Προημιτελικός (Ζ)
21:00 Τένις (τουρνουά WTA 500): Ουάσινγκτον/ Προημιτελικός (Ζ)
23:00 Τένις (τουρνουά WTA 500): Ουάσινγκτον/ Προημιτελικός (Ζ)
01:00 Τένις (τουρνουά WTA 500): Ουάσινγκτον/ Προημιτελικός (Ζ)
Novasports2HD
19:30 Γερμανικό πρωτάθλημα (Β’ κατηγορία): : Γκρόιτερ Φιρτ Καρλσρούη (Ζ)
Novasports3HD
22:00 Γαλλικό πρωτάθλημα: Λιόν - Αζαξιό (Ζ)
Novasports6HD
21:00 Τένις (τουρνουά WTA 500): Σαν Χοσέ - ΗΠΑ/ Προημιτελικός
(Ζ)
22:45 Τένις (τουρνουά WTA 500): Σαν Χοσέ - ΗΠΑ/ Προημιτελικός
(Ζ)
02:30 Τένις (τουρνουά WTA 500): Σαν Χοσέ - ΗΠΑ/ Προημιτελικός
(Ζ)
05:00 Τένις (τουρνουά WTA 500): Σαν Χοσέ - ΗΠΑ/ Προημιτελικός
(Ζ)

ΠΑΦΟΣ FC

Μεντιέτα με τη βούλα
Η Πάφος FC ανακοίνωσε χθες την
πρόσληψη του Γκαΐθκα Μεντιέτα στη
θέση του τεχνικού διευθυντή.
«Το σωματείο μας βρίσκεται στην
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την
πρόσληψη του Γκαΐθκα Μεντιέτα ως
νέου τεχνικού διευθυντή. Ο Γκαΐθκα
θα αντικαταστήσει τον Ιβάν Μάντσε,
που αποχώρησε νωρίτερα αυτό το
καλοκαίρι από αυτή τη θέση, αναλαμβάνοντας τη γενική ηγεσία και
την ευθύνη για τις λειτουργίες και τη
στρατηγική σε όλες τις ποδοσφαιρικές λειτουργίες, ενισχύοντας τα θεμέλια που ήδη υπάρχουν», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σε δηλώσεις ο
Ισπανός ανέφερε ότι «είναι χαρά μου
που γίνομαι μέλος του σωματείου.
Είμαι έτοιμος για αυτή τη νέα πρόκληση που θα φέρει το σωματείο και
όλα τα τμήματά του σε ένα νέο ευρωπαϊκό επίπεδο».

Άμεση ανασύνταξη το σύνθημα στον Απόλλωνα
Η βαριά ήττα από τη Μακάμπι έσβησε κάθε
όνειρο που υπήρχε για τον Απόλλωνα να
κάνει την υπέρβαση στο Τσάμπιονς Λιγκ. Η
ομάδα του Αλεξάντερ Τσόρνιγκερ δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και με βάση τη
συνολική εικόνα των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο δικαίως έχασε με το συγκεκριμένο σκορ. Θα μπορούσε μάλιστα να δεχθεί
και περισσότερα τέρματα, αλλά αυτό στο τέλος
της ημέρας δεν έχει και πολλή σημασία. Εκείνο που πρέπει να κάνει ο Απόλλωνας είναι να
μαζέψει τα κομμάτια του και να συνέλθει όσο
πιο γρήγορα γίνεται από το ηχηρό χαστούκι
που δέχθηκε. Υπάρχει η επαναληπτική αναμέτρηση της ερχόμενης Τρίτης, όπου μπορεί

να είναι τυπικής διαδικασίας, αλλά είναι μία
καλή ευκαιρία να βγάλει αντίδραση η λεμεσιανή ομάδα.
Ο Γερμανός προπονητής, Αλεξάντερ Τσόρνιγκερ, δικαίως δέχθηκε κριτική για την αγωνιστική εικόνα που είχε ο Απόλλωνας το βράδυ της Τετάρτης. Ήταν ανέτοιμος για ένα
τέτοιο παιχνίδι και αυτό θα πρέπει
να αλλάξει όσο πιο σύντομα γίνεται. Ο Απόλλωνας κρατάει ακόμα στα χέρια του την είσοδο
στους ομίλους του Γιουρόπα
Λιγκ και εκεί πρέπει να εστιάσει. Στους αγώνες των πλέι
οφ θα πρέπει η ομάδα να είναι

σαφώς πιο βελτιώμενη. Ο Αλεξάντερ Τσόρνιγκερ μπορεί στην παρούσα φάση να στηρίζεται από τη Διοίκηση, αλλά αν αυτή η εικόνα
παρουσιαστεί και στα επόμενα παιχνίδια, τότε
ίσως προκύψουν αχρείαστες και ανεπιθύμητες καταστάσεις. Όπως και να έχει η κατάσταση, ο Απόλλωνας έχει χρόνο μπροστά
του για να ανασυνταχθεί και να
επικεντρωθεί στα επόμενα παιχνίδια. Ο Ντανίλο Σπόλιαριτς,
ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την προχθεσινή
αναμέτρηση, θα περάσει από
εξετάσεις για να διαπιστωθεί
το μέγεθος του προβλήματος.
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05’

Σε μακρινό σουτ του Φεράρι, η μπάλα
έφυγε άουτ.

08’

ΑΠΟΕΛ:

Μπέλετς, Τσεπάκ,
Καρώ, Κρέσπο,
Φεράρι, Εντονγκαλά
(84’ Θεοδώρου),
Νταουσβίλι (73’
Μαρκίνιος), Σαρφό,
Εφραίμ (73’
Βιγιαφάνιες), Ντάλσιο
(84’ Στ. Γεωργίου),
Ηλία.
Σκόρερ: 27’ Εφραίμ
Κίτρινες: Εφραίμ
Κόκκινες: Διαιτητές: Έρικ
Λάμπρεχτς (Τζο
Ντε Βιρντ, Ματίας
Χίλαερτ)

Ο Σαρφό εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ
από μακρινή απόσταση και ο Λομπάντσεφ
μπλόκαρε την μπάλα.

16’

Ο Λομπάντσεφ απέκρουσε δύσκολα
την μπάλα σε σουτ του Ντάλσιο από
πλεονεκτική θέση.

23’

Σε σέντρα του Τσεπάκ ο Ντάλσιο αστόχησε
σε κεφαλιά.

27’

ΑΠΟΕΛ - ΚΙΖΙΛΖΑΡ 1-0

ΓΚΟΛ: Ο Εντογκαλά έστρωσε την μπάλα
με το στήθος στον Εφραίμ, ο οποίος
με βολέ από το ύψος της περιοχής την
έστειλε στα δίχτυα.

43’

Ο Εφραίμ έκανε σέντρα και ο Ηλία έπιασε
στριφτή κεφαλιά, όμως ο Λομπάντσεφ
έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ.

51’

ΚΙΖΙΛΖΑΡ:

Λομπάντσεφ,
Ταπάλοφ, Γκούρμαν,
Καρσάκεβιτς, Μούζεκ
(73’ Μουλτίνοφ),
Μπούσμαν,
Γιάκοβλεφ (60’
Μουράτσεφ), Κονέ,
Ντος Σάντος, Πόντιο
(60’ Κοζλόφ),
Λομπζανίντζε (90’+3
Τσικάντσι).
Σκόρερ: Κίτρινες:
Λομπάντσεφ, Μούζεκ
Κόκκινες: -

Ο Ηλία έκανε το σουτ από το ύψος της
περιοχής, όμως η μπάλα χτύπησε σε
αμυνόμενο και σταμάτησε στο οριζόντιο
δοκάρι.

70’

Ο Λομπάντσεφ σταμάτησε με διπλή
προσπάθεια το αδύναμο πλασέ του
Εφραίμ.

75’

Ο Ντάλσιο αστόχησε σε κεφαλιά μετά από
σέντρα του Φεράρι.

ΣΤΕΝΟ ΤΟ ΣΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΓΑΛΑΖΟΚΙΤΡΙΝΟΥΣ» ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Σε θέση οδηγού λόγω ανωτερότητας
Το ΑΠΟΕΛ επικράτησε της Κιζιλζάρ με 1-0 στο
ΓΣΠ και έβαλε πλώρη για τα πλέι οφ του Κόνφερενς Λιγκ. Μπορεί το σκορ να είναι «στενό», όμως
οι «γαλαζοκίτρινοι» έδειξαν με την εμφάνισή τους
πως έχουν το πάνω... χέρι για τον επαναληπτικό
που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 11 Αυγούστου στην
«Αστάνα Αρένα». Στο χθεσινό παιχνίδι επιβλήθηκαν κατά κράτος της ομάδας του Καζακστάν και
δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες για ευρύτερο
σκορ, όμως περιορίστηκαν στο 1-0 που σφραγίστηκε με πανέμορφο τέρμα του Εφραίμ στο 27ο
λεπτό.
Ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων Λομπάντσεφ και η αστοχία των παικτών του Σωφρόνη Αυγουστή ήταν οι λόγοι για τους οποίους
το ΑΠΟΕΛ δεν έφτασε σε αποτέλεσμα που θα του
έδινε σαφές προβάδισμα, απέναντι σε μία αντίπαλο που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση χωρίς να
καταγράψει τελική προσπάθεια.
Αυτό, πάντως, δεν εφησυχάζει τον Κύπριο τεχνικό, αφού σε ένα γήπεδο με πλαστικό χλοοτάπητα αναμένεται ότι η Κιζιλζάρ θα δείξει διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο.
Με το εναρκτήριο λάκτισμα φάνηκαν οι προθέσεις των δύο ομάδων. Οι «γαλαζοκίτρινοι» προσπάθησαν να αναλάβουν τα ηνία της αναμέτρησης με κατοχή και κυκλοφορία της μπάλας και

αναζητούσαν τρόπους για να απειλήσουν. Η Κιζιλζάρ παρατάχθηκε με καθαρά αμυντική τακτική
και έδωσε γήπεδο στον αντίπαλο. Η αδυναμία
των φιλοξενούμενων να κρατήσουν την μπάλα
έδωσε τη δυνατότητα στους παίκτες του Σωφρόνη Αυγουστή να επιβάλουν το ρυθμό τους και να
μεταφέρουν το σκηνικό στο μισό γήπεδο.
Οι πρώτες τελικές προσπάθειες του ΑΠΟΕΛ
καταγράφηκαν με μακρινά σουτ, με τον Φεράρι
να αστοχεί (5’) και τον Σαρφό να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Λομπάντσεφ με απευθείας εκτέλεση
φάουλ (8’). Ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων πραγματοποίησε σωτήρια επέμβαση σε
δυνατό σουτ του Ντάλσιο (16’). Η υπεροχή της

κυπριακής ομάδας καρποφόρησε στο 27’, όταν
ο Εντογκαλά έστρωσε την μπάλα στον Εφραίμ,
ο οποίος με ασύλληπτο σουτ από το ύψος της
περιοχής την έστειλε στα δίχτυα. Το ημίχρονο
ολοκληρώθηκε με τον Λομπάντσεφ να κρατά το
1-0 σε κεφαλιά του Ηλία (43’). Ο Κύπριος διεθνής
φάνηκε άτυχος στο ξεκίνημα της επανάληψης,
καθώς είδε την μπάλα να σταματά στο οριζόντιο
δοκάρι σε σουτ από το ύψος της περιοχής.
Κατά τ’ άλλα το σκηνικό δεν άλλαξε, με το
ΑΠΟΕΛ να είναι συνεχώς στο προσκήνιο και να
ανανεώνει επιθέσεις, αφού οι φιλοξενούμενοι
δεν έδειχναν καμία διάθεση να βγουν από το «καβούκι» τους. Εντούτοις, οι επιθετικές προσπάθειες των «γαλαζοκίτρινων» δεν μεταφράζονταν σε
τέρμα, με τον Λομπάντσεφ να δείχνει ετοιμότητα
άλλες δύο φορές, σε πλασέ του Εφραίμ (70’) και
σουτ του Μαρκίνιος (88’).
Στη μόνη φορά που απείλησαν οι Κοζάκοι,
ο Κονέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μετά από
εκτέλεση φάουλ, όμως υποδείχθηκε σωστά σε
θέση οφσάιντ συμπαίκτης του που μπήκε στη
φάση και διεκδίκησε την μπάλα με τον Μπέλετς.
Στα αξιοσημείωτα καταγράφεται και το γεγονός
ότι οι αλλαγές των Νταουσβίλι και Ντάλσιο ήταν
αναγκαστικές.
Γιώργος Χατζηαντώνης

76’

Νέα άστοχη κεφαλιά του Ντάλσιο σε
σέντρα του Μαρκίνιος.

78’

Σε εκτέλεση φάουλ ο Κονέ έστειλε την
μπάλα στα δίχτυα από κοντά, όμως
το τέρμα σωστά δεν μέτρησε, καθώς
υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ παίκτης
που διεκδίκησε την μπάλα με τον
Μπέλετς.

88’

Σωτήρια απόκρουση του Λομπάντσεφ, ο
οποίος έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ μετά
από συρτό σουτ του Μαρκίνιος.
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02’

Ο Πίριτς απέκρουσε την μπάλα σε
σουτ του Νάτσο.

06’

ΑΕΚ:

Πίριτς, Ροσάλες,
Τόμοβιτς, Μιλίτσεβιτς,
Γκαρσία (81’
Χριστοφόρου),
Σανχούρχο, Λέδες,
Φαράζ (89’ Μάμας),
Γκιούρτσο (61’
Γκάμα), Τρισκόφσκι
(61’ Άλτμαν),
Ολατούντζι (61’
Λόπες).
Σκόρερ: 34’ Γκαρσία,
70’ Μιλίτσεβιτς
Κίτρινες: Σανχούρχο,
Τόμοβιτς
Κόκκινες: Διαιτητές: Αντρίς
Τρεϊμάνις (Χάραλντς
Γκουντερμάνις,
Αλεξέι Σπασόνικοφς)

Ο Ντιαμπατέ ολοκλήρωσε μία ατομική
ενέργεια με φαλτσαριστό σουτ, όμως ο
Πίριτς μπλόκαρε την μπάλα.

09’

Σε βολέ του Νάτσο από το ύψος της
περιοχής η μπάλα έφυγε άουτ.

18’

ΓΚΟΛ: Ο Γκόμες μπήκε στην περιοχή
από αριστερά, απέφυγε τον Πίριτς και
τροφοδότησε τον Μένιγκ που έστειλε
την μπάλα στα δίχτυα με κοντινό
σουτ.

34’

ΓΚΟΛ: Σε εκτέλεση κόρνερ του Λέδες
ο Τόμοβιτς έπιασε κεφαλιά και ο
Γκαρσία ισοφάρισε με πλασέ στην
κίνηση.

ΑΕΚ - ΠΑΡΤΙΖΑΝ 2-1

43’

Μετά από εκτέλεση φάουλ του Νάτσο
ο Βούγιατσιτς αστόχησε σε κεφαλιά.

45’

ΠΑΡΤΙΖΑΝ:

Στεβάνοβιτς,
Φιλίποβιτς
(63’ Ζίβκοβιτς,
Βούγιατσιτς,
Σανιτσάνιν,
Ουρόσεβιτς,
Φέισα, Νάτσο (74’
Μπάζνταρ), Αντράντε
(81’ Μπέλιτς),
Ντιαμπατέ (81’
Τέρζιτς), Μένιγκ (81’
Λούτοβατς), Γκόμες.
Σκόρερ: 18’ Μένιγκ
Κίτρινες: Βούγιατσιτς,
Ουρόσεβιτς, Φέισα
Κόκκινες: -

Ο Στεβάνοβιτς έδιωξε την μπάλα σε
κόρνερ μετά από σουτ του Ροσάλες.

48’

Σε σουτ του Αντράντε η μπάλα
χτύπησε στον Τόμοβιτς και έφυγε
κόρνερ.

54’

Σε σέντρα του Αντράντε ο Γκόμες
έπιασε κεφαλιά, όμως η μπάλα
σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΕΪ ΟΦ ΤΟΥ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

Προβάδισμα πρόκρισης με ανατροπή
Η ΑΕΚ επικράτησε της Παρτίζαν (2-1) με
ανατροπή και έκανε βήμα πρόκρισης στα
πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ. Το συγκρότημα
του Χοσέ Λουίς Όλτρα θα πάει την ερχόμενη Πέμπτη, 11 Αυγούστου, με «ασπίδα» το
αποτέλεσμα του αγώνα στην «Αρένα» για να
τελειώσει τη... δουλειά απέναντι σε μία ομάδα
που έδειξε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει στα
ίσα. Η Παρτίζαν προηγήθηκε στο 18’ και η
ΑΕΚ, έφθασε στην ανατροπή, με δυο πανομοιότυπα γκολ από αμυντικούς ποδοσφαιριστές (Γκαρσία, Μιλίτσεβιτς).
Δεν ήταν καλό το ξεκίνημα της ΑΕΚ, καθώς οι παίκτες της έκαναν εύκολα το λάθος,
ειδικά στο χώρο του κέντρου, κάτι που εκμεταλλεύονταν οι ποδοσφαιριστές της Παρτίζαν
και με σχετική ευκολία έβγαιναν στην επίθεση.
Αυτή ήταν εν ολίγοις η εικόνα στο πρώτο τέταρτο, όπου ναι μεν παρέμενε το 0-0,
όμως η Παρτίζαν είχε την πρωτοβουλία των
κινήσεων και στο 18’ κατάφερε να προηγηθεί
(Μένινγκ) μετά από διπλό σφάλμα των γηπεδούχων και αχρείαστη έξοδο του Πίριτς.
Με την πάροδο του χρόνου η ΑΕΚ δεν
έδειξε σημάδια αντίδρασης και οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο του αγώνα.

Ωστόσο οι «πρασινοκίτρινοι» έφτασαν στην
ισοφάριση κόντρα στη ροή του αγώνα σε μία
στατική φάση.
Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Λέδες ο
Τόμοβιτς έπιασε την κεφαλιά και ο Γκαρσία
με μονοκόμματο πλασέ έστειλε την μπάλα
στα δίχτυα. Το γκολ βοήθησε τους παίκτες της
ΑΕΚ που ανέβασαν... στροφές με το «σπρώξιμο» των οπαδών τους. Έτσι, ισοζύγισαν το
παιχνίδι μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου, που
βρήκε τις δύο ομάδες να φεύγουν για την
ανάπαυλα ισόπαλες 1-1.
Χωρίς κάτι το αξιόλογο ξεκίνησε η επανάληψη, με την ΑΕΚ να παρουσιάζεται και πάλι

νωθρή, όπως και στις αρχές του αγώνα. Μάλιστα στο 54’ κινδύνεψε άμεσα, καθώς οι Σέρβοι
είχαν δοκάρι με τον Γκόμες και ήταν φανερό
ότι κάτι έπρεπε να αλλάξει στη γηπεδούχο. Στο
61ο λεπτό ο κ. Όλτρα προέβη σε τρεις αλλαγές
για να φρεσκάρει την ομάδα του.
Οι κινήσεις του Ισπανού αποδείχθηκαν
σωστές, αφού η εικόνα της ΑΕΚ βελτιώθηκε
άμεσα και στο 66’ απείλησε μετά από ωραίο
συνδυασμό και σουτ του Άλτμαν, όμως ο Στεβάνοβιτς έσωσε την εστία του.
Στο 70’ ήρθε το 2-1 με κοντινό πλασέ του
Μιλίτσεβιτς, μετά από ασίστ του Γκάμα που
αποδείχθηκε καθοριστικό. Το γκολ έφερε
ηρεμία στους γηπεδούχους που έκαναν σωστή διαχείριση του αγώνα. Ο Ίλτσα Στόλιτσα
επιχείρησε να διορθώσει τα πράγματα με τριπλή αλλαγή στο 81’, όμως δεν τα κατάφερε.
Ο χρόνος κυλούσε και οι φιλοξενούμενοι δεν
μπορούσαν να αντιδράσουν απέναντι στην
καλά οργανωμένη ΑΕΚ. Το γεγονός ότι δεν
απείλησαν ούτε μία φορά την εστία του Πίριτς
είναι ενδεικτικό, με τους παίκτες της ΑΕΚ να
κρατούν σχετικά εύκολα το προβάδισμα μέχρι
το σφύριγμα της λήξης από τον Λετονό διαιτητή Αντρίς Τρεϊμάνις.
Μάριος Πολυδώρου

66’

Ο Άλτμαν άλλαξε την μπάλα με τον
Λόπες και σούταρε μέσα από την
περιοχή, όμως ο Στεβάνοβιτς έδιωξε
δύσκολα σε κόρνερ.

70’

ΓΚΟΛ: Ο Γκαμά έστρωσε στον
Μιλίτσεβιτς, ο οποίος με πλασέ
σημείωσε το 2-1.

76’

Ο Άλτμαν αστόχησε σε σουτ μέσα από
την περιοχή.

κόσμος των ΣΠΟΡ
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Διπλή συμμετοχή στους «8» του μπιτς βόλεϊ
Οι κυπριακές συμμετοχές στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες του Μπέρμιγχαμ συνεχίζονται σήμερα Παρασκευή σε πολλά
αθλήματα. Στο στίβο η Φίλιππα
Φωτοπούλου (μήκος) και η
Ναταλία Χριστοφή (100μ.
εμπόδια) θα τρέξουν στους
πρωινούς προκριματικούς.
Σύμφωνα με το αγωνιστικό πρόγραμμα, πρώτη θα
αγωνιστεί η Χριστοφή στην
πρώτη προκριματική σειρά
και ακολούθως η Φωτοπού-

λου θα λάβει μέρος στο Β’ γκρουπ. Τόσο στο
μήκος όσο και στα 100μ. εμπόδια υπάρχουν
17 συνολικά συμμετοχές.
Στην πάλη ο Χαράλαμπος Χοίρας (86κ.) και ο Αλέξιος Καουσλίδης (+125κ.) θα ξεκινήσουν
τις προσπάθειές τους το πρωί.
Στην κατηγορία του Χοίρα
θα λάβουν μέρος 17 αθλητές
και του Καουσλίδη 10.
Στο μπιτς βόλεϊ η γυναικεία ομάδα, αποτελούμενη
από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

και τη Μανολίνα Κωνσταντίνου, θα λάβει μέρος στα προημιτελικά παρά την ήττα από την
Αυστραλία με 2-0 στο ντέρμπι της πρωτιάς
για τον Β’ όμιλο.
Στους «8» προκρίθηκε και το δίδυμο των
Ανδρών με τους Αντώνη Λιοτατή και Χαράλαμπο Ζορπή, αφού ήταν στις καλύτερες δεύτερες ομάδες των προκριματικών. Αντίπαλοί
τους θα είναι οι Σαμ Σάχτερ/Ντάνιελ Ντίρινγκ
(Καναδάς).
Τέλος, στο μπάντμιντον η Εύα Καττιρτζή
θα αντιμετωπίσει την Ακάρσι Κασιάρ Ινδία)
για τη φάση των «16» στο μονό.

Έκλεισε θέση στον τελικό η Κυριάκου
Η παρουσία της Κύπρου στα χθεσινά αγωνίσματα των Κοινοπολιτειακών
Η Χρυστάλλα Κυριάκου προκρίθηκε στον
τελικό της σφαιροβολίας των Κοινοπολιτειακών Αγώνων. Με βολή στα 62.09 μέτρα στον
προκριματικό του αγωνίσματος εξασφάλισε
την 7η θέση σε σύνολο 16 αθλητριών και
έκλεισε θέση στον τελικό. Αντίθετα, η Δέσποινα Χαραλάμπους (ύψος) έμεινε στην 9η θέση
του δεύτερου γκρουπ με άλμα στα 1.71μ. και
αποκλείστηκε από τον τελικό του αγωνίσματος. Η Δέσποινα άφησε πίσω το 1.60, πέρασε
με την πρώτη το 1.66μ. και το 1.71μ. και είχε
τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στο 1.77.
Στο σύνολο των αθλητριών η Χαραλάμπους
κατετάγη 17η. Όλες οι αθλήτριες που προκρίθηκαν στον τελικό είχαν πετυχημένο άλμα στα
1.81 μέτρα.
Στην ποδηλασία και στον αγώνα ατομικής
χρονομέτρησης ο Ανδρέας Μιλτιάδης διένυσε την απόσταση των 37,4 χιλιομέτρων σε
49.50.49. Με διαφορά από τον πρώτο 3.29,
έχοντας μέση ταχύτητα 45.02 χιλιόμετρα την
ώρα, ο Μιλτιάδης κατέλαβε την τιμητική 10η
θέση ανάμεσα σε 57 αθλητές.
«Πιστεύω ότι πήγα πολύ καλά. Ήταν μια
ιδιαίτερα απαιτητική διαδρομή και σίγουρα
έκανα ό,τι μπορούσα και είμαι ευχαριστημένος από την απόδοση και τη θέση μου», ανέφερε μετά τον αγώνα ο Κύπριος ποδηλάτης.
Η προσπάθειά του στο Μπέρμιγχαμ θα συνεχιστεί την Κυριακή, αφού θα λάβει μέρος
στον αγώνα ποδηλασίας δρόμου μήκους 160
χιλιομέτρων και στόχος είναι το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην κατάταξη. «Υπάρχουν
ομάδες που θα δουλέψουν ομαδικά. Στόχος είναι να μείνω στο γκρουπ και να προσπαθήσω

για το καλύτερο αποτέλεσμα», ήταν το σχόλιο
του Μιλτιάδη.
Στις Γυναίκες η Άντρη Χριστοφόρου κατέλαβε την 21η θέση στον αγώνα ατομικής χρονομέτρησης μεταξύ 36 αθλητριών. Διένυσε τα
28,8 χιλιόμετρα σε 45.08.55 με μέση ταχύτητα
38.28 χιλιόμετρα ανά ώρα. Μεθαύριο Κυριακή
η Χριστοφόρου θα συμμετάσχει στην ποδηλασία δρόμου με στόχο μία καλύτερη θέση.
Στην επιτραπέζια αντισφαίριση οι δύο κυπριακές ομάδες έχασαν στη φάση των «32»
του διπλού Ανδρών και αποκλείστηκαν.
Συγκεκριμένα, οι Τζοζεφ Ηλία και Χρίστος
Σάββα ηττήθηκαν από την ομάδα της Ινδίας
(Ντεσάι Χαρμίτ/ Σετί Σενίλ) με 3-0 σετ (6-11,
5-11, 1-11). Επίσης, οι Σιαρπέλ Ηλία και Μά-

ριος Γιάγκου έχασαν από τους Νιγηριανούς
Αμμπιότουν Μπόντε/ Αρούνα Κουάντρι με
το ίδιο σκορ (11-6, 13-11, 11-1) και έμειναν
εκτός της 16άδας.
Στο τουρνουά της Παρά-Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης (Κατηγορία 8-10 Classes 8-10
Para) ο Καϊλής Παντελεήμων ηττήθηκε με 3-0
(11-3, 11-1, 11-5) από τον Ουαλό Τζόσουα
Στέισι και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του
αγωνίσματος. Προηγήθηκαν οι ήττες του Καϊλή στους δύο αγώνες που έδωσε προχθές με
τον Νιγηριανό Αγκουνμπιάντε Τατζουντίν (30) και τον Τσάο Μινγκ Τσε από τη Μαλαισία
(3-0).
Θωμάς Κεττένης
(Απεσταλμένος ΚΥΠΕ-ΚΟΕ)

ΣΕΒΙΛΛΗ

ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΛΙΓΚ

Πήρε τον Τέλες ως δανεικό

Βίοι παράλληλοι...

Ο Άλεξ Τέλες θα αγωνίζεται τη νέα περίοδο με τη Σεβίλλη ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο σύλλογος της Ανδαλουσίας
ανακοίνωσε τη συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε με την καταβολή ποσού δύο εκατομμυρίων ευρώ. Ο 29χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός έχει
συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2024, με δικαίωμα επέκτασής του για ακόμα
ένα χρόνο. Ο Τέλες εντάχθηκε
στους «κόκκινους διαβόλους» το
καλοκαίρι του 2020 και κατέγραψε 50 συμμετοχές με τη φανέλα
της ομάδας. Αξίζει να σημειωθεί
ότι είναι ο δεύτερος παίκτης της
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που
αποκτά η Σεβίλλη με δανεισμό
φέτος. Προηγήθηκε ο Μαρσιάλ
τον περασμένο Γενάρη, ο οποίος
επέστρεψε στην ομάδα.

Παναθηναϊκός και Άρης δέχθηκαν ήττες «καρμπόν» από τη Σλάβια
Πράγας και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ αντίστοιχα με 2-0. Έτσι, η προσπάθεια
των δύο ελληνικών ομάδων για πρόκριση στα πλέι οφ του Κόνφερενς
Λιγκ απέκτησε υψηλό βαθμό δυσκολίας, παρότι θα αγωνιστούν εντός
έδρας στις 11 Αυγούστου. Οι «πράσινοι» έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Παλάσιος με 2η κίτρινη κάρτα στο 40ό λεπτό και αυτό
τους στοίχισε. Οι γηπεδούχος
προηγήθηκε με γκολ του Σρανζ
στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ενώ στο 52’ έμεινε, επίσης,
με 10 παίκτες λόγω αποβολής του
Σάντος. Στο 56’ ο Ουσόρ σημείωσε το 2-0. Όσον αφορά στον Άρη
έχασε στο Ισραήλ με τους Γιοβάνοβιτς (29’) και Ζαχάβι (84’) να
σκοράρουν για τη Μακάμπι.

{ Πλήρης αθλητική ενημέρωση από την Κύπρο και τον κόσμο }

Στην U-19 του Άρη
ο Σίλντενφελντ
O Γκόρντον Σίλντενφελντ παραμένει
στον Άρη και αναλαμβάνει ως βοηθός
προπονητής στην Κ-19.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η
λεμεσιανή ομάδα αναφέρεται: «Στην
οικογένεια του Άρη
παραμένει ο Γκόρντον
Σίντελφελντ. Ο Άρης
εκτιμώντας την προσφορά, αλλά κυρίως
την
προσωπικότητα και τις εμπειρικές
γνώσεις του Κροάτη
στο ποδόσφαιρο, θέλησε να τον κρατήσει στην ομάδα και
να προσφέρει από άλλο πόστο. Αυτό
του βοηθού προπονητή στην Κ-19 της
ομάδας μας. Το έμπειρο μάτι του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή δεδομένα
θα αποτελέσει σημαντική βοήθεια στον
προπονητή της ομάδας, Οδυσσέα Οδυσσέως και ταυτόχρονα οι συμβουλές προς
τους νεαρούς ποδοσφαιριστές αναμφίβολα θα αποδειχτούν πολύτιμες».

UEFA: Έρχεται η ημιαυτόματη τεχνολογία οφσάιντ
Η ημι-αυτόματη τεχνολογία οφσάιντ
θα εισαχθεί για πρώτη φορά στον αγώνα του Σούπερ Καπ Ευρώπης μεταξύ
της Ρεάλ Μαδρίτης και της Άιντραχτ
Φρανκφούρτης, που θα
διεξαχθεί στις 10 Αυγούστου στο Ελσίνκι.
Αυτό ανακοίνωσε
η UEFA, προσθέτοντας ότι η εν
λόγω τεχνολογία
θα χρησιμοποιηθεί,
επίσης, από τη φάση
των ομίλων του Τσάμπιονς
Λιγκ στην τρέχουσα σεζόν. «Η UEFA
αναζητά συνεχώς νέες τεχνολογικές
λύσεις για να βελτιώσει το παιχνίδι και
να υποστηρίξει το έργο των διαιτητών.
Αυτό το καινοτόμο σύστημα θα επιτρέψει στις ομάδες VAR να προσδιορίζουν
τις καταστάσεις οφσάιντ γρήγορα και με
μεγαλύτερη ακρίβεια», δήλωσε ο επικεφαλής διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο
Ροζέτι.

Η Ευρώπη απόψε
παίζει μπάλα
Τρία από τα μεγάλα πρωταθλήματα
στην Ευρώπη έχουν πρεμιέρα απόψε.
Πρέμιερ Λιγκ, Γερμανικό πρωτάθλημα
και Γαλλικό πρωτάθλημα ξεκινούν για
τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Στην Πρέμιερ Λιγκ την αυλαία
ανοίγει (22:00) το παιχνίδι Κρίσταλ Πάλας
- Άρσεναλ με το ενδιαφέρον να είναι αρκετά
μεγάλο.
Στη
Γερμανία
επίσης έχουμε ένα
πολύ μεγάλο παιχνίδι, με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης
να υποδέχεται στις 21:30 την περσινή
πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου. Η
Άιντραχτ θέλει φέτος να κάνει διαφορετική πορεία από την περσινή στο πρωτάθλημα και η Μπάγερν να διατηρήσει
τα σκήπτρα της.
Στη Γαλλία η πρεμιέρα περιλαμβάνει
τον αγώνα (22:00) Λιόν - Αζαξιό με σαφέστατο φαβορί τη γηπεδούχο ομάδα.

