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Υπερήφανο αντίο του Απόλλωνα 
στο Τσάμπιονς Λιγκ ΣΕΛ. 22

Ο ΝΙΛ ΛΕΝΟΝ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΡΟΣΤΕΡ ΣΕΛ. 23

Στα νερά της Μεσογείου 
το γεωτρύπανο Αμπντούλ 
Χαμίντ Χαν

Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου θα βρίσκεται στο τεμάχιο Γιορου-
κλέρ 1, (55 χιλιόμετρα ανοιχτά του Γκαζίπασα της Τουρ-
κίας - ανοιχτά της Αττάλειας) το νέο γεωτρύπανο της 
Τουρκίας. Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι το πλοίο μας θα 
πάει σε άλλα πηγάδια... ΣΕΛ. 6

ΘΑΒΟΥΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Τις τελευταίες ημέρες, οι εντατικές ανασκαφές του Τμήματος Αρχαιοτήτων στη νότια πλευρά του χώρου, όπου 
ανεγείρεται πολυτελές ξενοδοχείο και δύο πύργοι της Αρχιεπισκοπής πάνω από τα αρχαία, έφεραν στο φως ακόμα 
περισσότερα ευρήματα. Καλείται το Τμήμα Αρχαιοτήτων και το Υφυπουργείο Πολιτισμού να παρέμβουν... ΣΕΛ. 14

ETOΣ 67ο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συζήτησαν το Κυπριακό, 
τις σχέσεις ΕΕ - Κίνας και 
τις εξελίξεις στην Ταϊβάν
ΣΕΛ. 7, 12

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

Διαφορετικές προσεγγίσεις 
και χάσμα ουσίας μεταξύ 
εργοδοτών και συντεχνιών
ΣΕΛ. 9

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση 30% στην τιμή  
του μοσχαρίσιου κρέατος 
από τις 16 Αυγούστου
ΣΕΛ. 10

Έγκαιρη αποστολή 
αντικαταστατών  
στα δημοτικά σχολεία 
ζητά η ΠΟΕΔ ΣΕΛ. 7

Oυσιαστική διαχείριση 
θεμάτων έμφυλης και 
ενδοοικογενειακής  
βίας, ζητά  
η ΠΟΓΟ ΣΕΛ. 8

Σχίσμα επέφεραν 
οι επιλογές για τον 
Μαραθώνιο Λεμεσού. 
Πλήρης αντιπαράθεση 
με τον ΓΣΟ ΣΕΛ.14

Αναστέλλουν τα μέτρα 
οι εργαζόμενοι στα 
Ελληνικά Πετρέλαια, 
δίνουν χρόνο για 
διαμεσολάβηση ΣΕΛ. 9
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Πλήρης διερεύνηση όσων έχουν συγκαλυφθεί 
και αποσιωπηθεί για το μαύρο βαν

Βαθιά μπλεγμένη η κυβέρνηση ή δεν συνειδητοποιεί τη θεσμική εκτροπή των παρακολουθήσεων
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

Να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τη σχέση των εται-
ρειών του Ντίλιαν με την ΚΥΠ και την Αστυνομία 
και γιατί του δόθηκε αναστολή ποινικής δίωξης

Γιαννάκης Ομήρου: Δημοκρατική επιταγή να 
διοριστούν ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές και 

να διεξαχθεί σε βάθος έρευνα για τις υποκλοπές

Κομισιόν: είναι απαράδεκτη η παράνομη 
πρόσβαση των υπηρεσιών εθνικής 
ασφάλειας σε δεδομένα πολιτών



Πάφος
Συλλήψεις για κλοπή 60 δοχείων που 
περιείχαν μηχανέλαια
Διατάγματα κράτησης τριών ημερών εξέδωσε 
το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον δύο 
προσώπων ηλικίας 26 και 23 ετών για διερευ-
νώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη 
κακουργήματος, διάρρηξη αποθήκης και κλο-
πής, προς διευκόλυνση των ανακρίσεων.
Της σύλληψης προηγήθηκε καταγγελία από 
ιδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων, ότι το πρωί της 
Δευτέρας διαπίστωσε, ότι άγνωστοι διέρρηξαν 
αποθήκη του πρατηρίου και έκλεψαν 60 δοχεία 
που περιείχαν μηχανέλαια αξίας €15 χιλιάδων 
περίπου.

Κόμμα Δικαιοσύνης-Ο.Α.Δ.
«Χαίρει εκτίμησης ο Α. Μαυρογιάννης»
Μετά τη συνάντηση ανάμεσα στον υποψήφιο 
για την προεδρία Ανδρέα Μαυρογιάννη και τον 
πρόεδρο του Κόμματος Δικαιοσύνης-Ο.Α.Δ., 
Μιχαήλ Μηνά, ανακοίνωση του Κόμματος Δι-
καιοσύνης αναφέρει ότι ο κ. Μαυρογιάννης χαί-
ρει μεγάλης εκτίμησης και αναγνωρισιμότητας 
στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο και πέραν αυ-
τού, η επιλογή των μελών της κυβέρνησής του 
-σε περίπτωση εκλογής του- θα γίνει με βάση 
τις ικανότητες από όλους τους πολιτικούς χώ-
ρους που θα στηρίξουν την εκλογή του.

ΕΔΩ ΚΙ ΑΛΛΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

της σύνταξης

στο παρά πέντε

Ο Πρόεδρος να διορίσει ποινικούς ανακριτές για τις παρακολουθήσεις
Μετά από τις καταιγιστικές εξελίξεις στην 

Ελλάδα που αγγίζουν το πρωθυπουργικό γρα-
φείο για παρακολουθήσεις πολιτικών προσώ-
πων και δημοσιογράφων, προκύπτει σοβαρό 
ζήτημα και στην Κύπρο. Οι παρακολουθήσεις 
στην Ελλάδα γίνονταν από εταιρείες που έχουν 
έδρα την Κύπρο και οι οποίες διευθύνονται από 
τον πρώην Ισραηλινό κατάσκοπο Ταλ Ντίλιαν, 
ο οποίος είναι γνωστός στις κυπριακές Αρχές 
ως ο άνθρωπος με το κατασκοπευτικό μαύρο 
βαν. Για το κατασκοπευτικό βαν είχαν ελεγχθεί 
οι Ισραηλινοί ιδιοκτήτες εταιρειών παροχής 
υπηρεσιών ασφαλείας, Ταλ Ντίλιαν (Intellexa 
- WiSpear) και Αβραάμ Σαχάκ Άβνι (NCIS 
Intelligence). Η εταιρεία “Intellexa” δραστηρι-

οποιείται μεν στην Ελλάδα στις τηλεφωνικές 
παρακολουθήσεις, αλλά έχει την έδρα της στην 
Κύπρο.

Με τα νέα στοιχεία που προκύπτουν στην 
Ελλάδα επιβάλλεται η συνεννόηση των ελλη-
νικών και κυπριακών Αρχών για να ανοίξει 
ξανά η υπόθεση με το κατασκευαστικό βαν, η 
οποία έκλεισε με αναστολή ποινικής δίωξης 
των πρωταγωνιστών από τη Γενική Εισαγγε-
λία, χωρίς να δοθεί καμία εξήγηση. Υπάρχουν 
σωρεία ερωτημάτων και για τον Βοηθό Γενικό 
Εισαγγελέα, ο οποίος διατηρούσε δικηγορικό 
γραφείο, το οποίο είχε εγγράψει τις εταιρείες 
των Ισραηλινών πρώην κατασκόπων, οπότε 
δεν μπορούσε να χειριστεί αυτή την υπόθεση. 

Συνεπώς, επιβάλλεται να διοριστούν ανεξάρτη-
τοι ποινικοί ανακριτές εγνωσμένου κύρους και 
αμεροληψίας για να διερευνήσουν το σοβαρό 
αυτό σκάνδαλο. Η αντίδραση του κυβερνητικού 
εκπροσώπου είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ο 
κ. Μ. Πελεκάνος υποστήριξε ότι «είναι απαρά-
δεκτο να διασυνδέεται η χώρα μας ή να απο-
δίδεται στην κυβέρνηση οποιαδήποτε ευθύνη 
αναφορικά με τη δραστηριότητα εταιρειών που 
εδρεύουν σε άλλες χώρες και οι οποίες ασχο-
λούνται με υψηλής τεχνολογίας λογισμικά». 
Ο συνήγορος υπεράσπισης της εταιρείας που 
καταδικάστηκε σε πρόστιμο από το δικαστήριο, 
Άντρος Πελεκάνος, είχε αναφέρει πως «άθελά 
της η εταιρεία διέπραξε τα αδικήματα». Η Ws 

Wispear Systems Limited είναι μια κυπρια-
κή εταιρεία, η οποία ασχολείτο με έρευνα και 
ανάπτυξη τεχνολογίας και την επίδικη περίοδο 
τα βασικά προϊόντα της «ήταν υπό ανάπτυξη 
και τελειοποίηση και απευθύνονταν σε κυβερ-
νήσεις και σώματα ασφαλείας κρατών». Η Ws 
Wispear Systems Limited κρίθηκε ένοχη και 
έγινε παραδοχή σε 42 κατηγορίες για παρακο-
λούθηση συνδιαλέξεων ιδιωτικής επικοινωνίας 
και παράνομη υποκλοπή δημοσίων διαβιβάσε-
ων ηλεκτρονικών δεδομένων. Η παραδοχή από 
μόνη της και η δήλωση ότι η εταιρεία απευθυ-
νόταν σε σώματα ασφαλείας κρατών και σε κυ-
βερνήσεις, χρήζουν σε βάθος διερεύνησης. Δεν 
μπορεί να υπάρχει έγκλημα χωρίς εγκληματίες!

Του
Νεόφυτου Νεοφύτου

Το Κυπριακό βρίσκεται στη χειρότερη 
φάση από ποτέ, ανέφερε χθες βράδυ ο 
ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, προ-
σθέτοντας πως η Τουρκία είναι όσο ποτέ 
άλλοτε προκλητική και επιθετική έναντι 
της Κύπρου και του λαού της.

Επίσης, σε χαιρετισμό του στα εγκαί-
νια του ανακαινισμένου οικήματος των 
Λαϊκών Οργανώσεων Ξυλοφάγου, ο κ. 
Στεφάνου είπε πως «μπροστά μας έχουμε ένα πολύ 
σημαντικό κοινωνικό αγώνα να δώσουμε. Τον Φλε-
βάρη του 2023 είναι οι προεδρικές εκλογές οι οποίες 
πραγματοποιούνται σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για 
τον τόπο μας, μια περίοδο όπου στο διεθνές σκηνικό 

ξεσπούν ολοένα και καινούργιοι πόλεμοι, 
εντάσεις, αιματοχυσίες, μια αναδιάταξη 
ολόκληρου του κόσμου που πολλές από 
τις βεβαιότητες που μπορεί να είχαμε μέ-
χρι σήμερα, τελικά τις θέτουν υπό αμφι-
σβήτηση».

Πρόσθεσε ότι «την ίδια ώρα στην Κύ-
προ, μέσα σ’ αυτό το πολύ δύσκολο περι-
φερειακό περιβάλλον, ζούμε σε πολύ δύ-

σκολες συνθήκες με πολλά αδιέξοδα να δημιουργούν 
συνθήκες οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής 
ανασφάλειας. Πολλά από τα αδιέξοδα έχουν δημι-
ουργηθεί από τη δεκαετή διακυβέρνηση του τόπου 
από την κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού».

«Ύπουλες», ισχυρίστηκε ο Ερσίν Τατάρ 
ότι είναι οι προτάσεις του Προέδρου Ανα-
στασιάδη για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπι-
στοσύνης, σε ομιλία του στην 13η Σύνοδο 
Πρέσβεων στην Άγκυρα. Από την πλευρά 
του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Με-
βλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι καταβάλλουν 
προσπάθειες ως Τουρκία για αναγνώριση 
των διαβατηρίων του ψευδοκράτους.

Στην ομιλία του ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι τα θεμέλια 
του ψευδοκράτους τέθηκαν όταν «ο τουρκικός στρατός 
πάτησε το πόδι του στο νησί στις 20 Ιουλίου 1974».

Σε όλη την πολιτική του ζωή έχει υπερασπιστεί λύση 
δύο κρατών με ίσο καθεστώς και ίση κυριαρχία στην 

Κύπρο, είπε ο Ερσίν Τατάρ και πρόσθεσε ότι 
«το μοντέλο λύσης που βασίζεται στην ομο-
σπονδία σημαίνει μπαλώματα των Τουρκο-
κυπρίων ως μειονότητα».

Σχολιάζοντας τα ΜΟΕ που πρότεινε ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο Ερσίν Τατάρ 
είπε ότι είναι «ύπουλες προτάσεις», που 
στοχεύουν στη διεύρυνση της εξουσίας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας «στον βορρά».

Απευθυνόμενος στους πρέσβεις, ανέφερε ότι μια νέα 
εποχή έχει ξεκινήσει στην Κύπρο. Υποστηρίζοντας ότι 
υπάρχουν δύο χωριστά κράτη στην Κύπρο, εξέφρασε 
την ικανοποίησή του για την υποστήριξη της Τουρκίας 
σε αυτές τις πολιτικές.

Πρέπει να τύχουν διαπραγμάτευσης τα 
Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που υπέ-
βαλε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, δήλωσε ο 
«βουλευτής» του Ρεπουμπλικανικού Τουρκι-
κού Κόμματος (CTP), Φικρί Τόρος.

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου και Πλη-
ροφοριών, η «Γενί Ντουζέν» γράφει ότι ο κ. 
Τόρος ανέφερε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά 
πρέπει να συζητήσει τα ΜΟΕ χωρίς άλλη κα-
θυστέρηση υπό τη αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Επισημαίνοντας τις προτάσεις σε κεφάλαια όπως το 
κλειστό Βαρώσι, το λιμάνι Αμμοχώστου, το «αεροδρόμιο» 
στην Τύμπου, τον διαμοιρασμό των υδρογονανθράκων, 
το πρωτόκολλο προσχώρησης και τις ζώνες θαλάσσιας 

αρμοδιότητας, ο κ. Τόρος προέβη σε έκκληση 
για κινητοποίηση προκειμένου από τη μια να 
αναπτυχθεί η τουρκοκυπριακή οικονομία και 
από την άλλη να μπορεί να είναι βιώσιμη η 
ομοσπονδιακή λύση.

Σημείωσε ότι τα ΜΟΕ έχουν τη δύναμη 
ενός σημαντικού μοχλού για να ξεπεραστεί η 
αστάθεια που δημιουργεί το στάτους κβο και 
στις δύο πλευρές. Επεσήμανε ότι η απόρριψη 

των ΜΟΕ εκ μέρους του Ερσίν Τατάρ και η επιμονή του 
στην πρόταση για δύο κράτη που «δεν είναι δυνατόν να 
αξιολογηθεί καν», μονιμοποιεί τη διαίρεση του νησιού και 
την κοινωνικοοικονομική κατάρρευση της τουρκοκυπρια-
κής κοινότητας.

Στέφανος Στεφάνου: Το Κυπριακό βρίσκεται στη χειρότερη φάση από ποτέ

«Ύπουλες» οι προτάσεις του Προέδρου Αναστασιάδη, ισχυρίζεται ο Τατάρ

Πρέπει να συζητηθούν τα ΜΟΕ που υπέβαλε η ε/κυπριακή πλευρά, δηλώνει στέλεχος του CTP

«Οι προεδρικές 
εκλογές 

πραγματοποιούνται 
σε μια πολύ 

κρίσιμη περίοδο 
για τον τόπο μας»

Υποστήριξε ότι 
υπάρχουν δύο 
χωριστά κράτη 

στην Κύπρο

Η επιμονή Τατάρ 
στην πρόταση για 

δύο κράτη «δεν 
είναι δυνατόν να 

αξιολογηθεί καν»
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Επιτείνονται οι υποψίες και τα ερωτηματικά 
για το ρόλο της κυβέρνησης Συναγερμού στην 
υπόθεση των παρακολουθήσεων, αναφέρει το 
ΑΚΕΛ, στηλιτεύοντας παράλληλα την προχθεσι-
νή αντίδραση του Προεδρικού, αφού διά στόμα-
τος του κυβερνητικού εκπροσώπου, Μάριου Πε-
λεκάνου, επέλεξε να υποβαθμίσει το σοβαρότατο 
ζήτημα των υποκλοπών.

Συγκεκριμένα, με δήλωσή του ο εκπρόσω-
πος Τύπου του κόμματος, Γιώργος Κουκουμάς, 
αναφέρει πως, η αντίδραση της κυβέρνησης του 
Συναγερμού στο σκάνδαλο των παρακολουθήσε-
ων επιτείνει τις υποψίες και τα ερωτηματικά για 
το ρόλο της στην υπόθεση. Όπως σημειώνει, τα 
ίδια τα γεγονότα βοούν και συνδέουν ευθέως την 
Κύπρο με το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων 
στην Ελλάδα και η κυβέρνηση κάνει ότι δεν το 

αντιλαμβάνεται. 
«Ο Ταλ Ντίλιαν βασικός κατηγορούμενος στην 

υπόθεση του μαύρου βαν στην Κύπρο, έχει στη 
χώρα μας την έδρα της εταιρείας του που με το 
λογισμικό της διεξάγονταν οι παρακολουθήσεις 
πολιτικών και δημοσιογράφων στην Ελλάδα. 
Εντούτοις, η κυβέρνηση, αντί να δώσει απαντή-
σεις ή έστω να διατάξει έρευνα, ζητά ουσιαστικά 
να μη συζητούμε το θέμα που συνταράσσει την 
Ελλάδα και είναι στα πρωτοσέλιδα του διεθνούς 
Τύπου», υπογραμμίζει ο βουλευτής του ΑΚΕΛ.

Παράλληλα, η Εζεκία Παπαϊωάννου καλεί την 
κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις σε μία σειρά 
ερωτημάτων:

Γιατί προσπαθεί να υποβαθμίσει τη σύνδεση 
της χώρας μας με τις παρακολουθήσεις στην Ελ-
λάδα; Γιατί δεν απαντά η κυπριακή Εισαγγελία, 

της οποίας προΐστανται δύο πρώην υπουργοί της 
κυβέρνησης Συναγερμού, για την απόφασή της 
να απαλλαγεί ο Ταλ Ντίλιαν από όλες τις κατηγο-
ρίες; Ως πότε θα συγκαλύπτουν τη σκανδαλώδη 
σύνδεση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα με τον 
Ντίλιαν, τον οποίο απάλλαξε από κατηγορίες; Για-
τί δεν ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση ποια σχέση είχαν 
οι εταιρείες του Ντίλιαν και το μαύρο βαν με την 
ΚΥΠ και την Αστυνομία; Χρειάζεται ή δεν χρειά-
ζεται να διερευνηθούν οι, γνωστές άλλωστε, σχέ-
σεις των συγκεκριμένων Ισραηλινών πρακτόρων 
με πολιτικούς της χώρας μας;

«Η κυβέρνηση είτε είναι πολύ βαθιά μπλεγ-
μένη στην υπόθεση παρακολουθήσεων, είτε δεν 
αντιλαμβάνεται τη δημοκρατική και θεσμική 
εκτροπή που συνιστούν αυτά τα φαινόμενα, είτε 
και τα δύο»  τονίζεται καταληκτικά.

Η πολυαναμενόμενη δήλωση του Έλληνα 
Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τις 
υποκλοπές, το μεσημέρι της Δευτέρας, έδειξε 
ανάγλυφα τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζε-
ται το δίκαιο, η δικαιοσύνη, οι θεσμοί γενικότερα. 
Αφού δεν είπε λέξη επί της ουσίας, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης έκλεισε ουσιαστικά το μάτι στην 
ακροδεξιά, ένα ακροατήριο το οποίο αρέσκεται 
σε τέτοιες πρακτικές, παραπέμποντας με αμεσό-
τητα σε χρόνια που οι ίδιοι νοσταλγούν.

Ωστόσο, η μη αναφορά του Έλληνα Πρωθυ-
πουργού στον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη 
-θύμα των υποκλοπών με το σύστημα Predator- 
αποτελεί ευθεία απαξίωση τόσο του δημοσιο-
γραφικού κόσμου (εκείνου που κάνει σωστά τη 

δουλειά του), όσο και της κοινωνίας ευρύτερα. 
Ακόμη χειρότερα, αυτή η στάση του κ. Μητσοτά-
κη έχει ως έμμεσο στόχο τον εκφοβισμό εκείνων 
των δημοσιογράφων, οι οποίοι προσπαθούν να 
κρατήσουν ψηλά τη σημαία μιας δημοκρατικής 
ενημέρωσης, όπως ο Θανάσης Κουκάκης.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έκανε μία ανα-
φορά στον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ ήταν ηλίου 
φαεινότερον ότι ήταν κάτι περισσότερο από 
αγγαρεία, αφού δεν μπορούσε να το αποφύγει 
μετά το «σεισμό» που προκλήθηκε. Και ως εκεί, 
διότι ο Θανάσης Κουκάκης είναι σαν να μην 
υπήρξε ποτέ θύμα αυτού του τεραστίων διαστά-
σεων σκανδάλου, σαν να μην πληγώθηκε ποτέ 
το ήδη λαβωμένο σώμα της ελεύθερης δημοσι-

ογραφίας.
Η χωρίς κρατικές παρεμβάσεις παρακρατικού 

τύπου λειτουργία των Μέσων Μαζικής Ενημέ-
ρωσης αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ του τριγώνου 
κράτος - δικαιοσύνη - κοινωνία. Στην Ελλάδα, 
αλλά και στην Κύπρο, αυτή η γέφυρα έχει κατε-
δαφιστεί, επί τούτου, προ πολλού, καθώς πράγ-
ματι αποτελεί εμπόδιο σε σχέδια των οποίων 
η άκρη του νήματος φαντάζει τρομακτική και 
επικίνδυνη για το σύνολο των πολιτών, για τη 
δημοκρατία, για την ασφάλεια.

Εμείς οφείλουμε και θα συνεχίζουμε να εργα-
ζόμαστε για το κοινό καλό, κόντρα στο σκοτάδι, 
κόντρα σε κάθε λογής εκφοβισμό.

Κυριάκος Λοΐζου

«Η κυβέρνηση είτε είναι πολύ 
βαθιά μπλεγμένη στην υπόθεση 

παρακολουθήσεων, είτε δεν 
αντιλαμβάνεται τη δημοκρατική 

και θεσμική εκτροπή»

Η απαξίωση του Θανάση 
Κουκάκη ρίχνει μαύρο 
στη χωρίς «εμπόδια» 

ενημέρωση

ΑΚΕΛ: Να διερευνηθεί ο ρόλος της κυβέρνησης στην υπόθεση των παρακολουθήσεων

Έμμεση προσπάθεια εκφοβισμού των δημοσιογράφων

Γιαννάκης Ομήρου: Δημοκρατική 
επιταγή η έρευνα για τις υποκλοπές

Τα όσα συγκλονιστικά αποκαλύπτονται 
στην Ελλάδα για παρακολουθήσεις -τηλεφω-
νικές υποκλοπές πολιτικών και δημοσιογρά-
φων, είναι προφανές ότι συνδέονται με την 
Κύπρο, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην 
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
Γιαννάκης Ομήρου, τονίζοντας ότι «είναι δη-
μοκρατική επιταγή η εν λόγω έρευνα». Συ-
γκεκριμένα, ο κ. Ομήρου εξηγεί ότι το κατα-
σκοπευτικό βαν, που εντοπίστηκε πριν μερικά 
χρόνια στην Κύπρο να εμπλέκεται σε ενέργειες 
διάθεσης λογισμικών τηλεφωνικών παρακο-
λουθήσεων και πώλησης συναφών υπηρεσι-
ών σε ιδιώτες ή και στο κράτος, αποδεικνύ-
εται ότι υπήρξε ο «πρόδρομος» όλων όσων 
αποκαλύφθηκαν στην Ελλάδα. «Η εταιρεία 
“Intellexa” δραστηριοποιείται μεν στην Ελλά-
δα στις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, αλλά 
έχει την έδρα της στην Κύπρο. Η κυβέρνηση, 
η Νομική Υπηρεσία, ο πολιτικός κόσμος έχουν 
άμεσο και επείγον καθήκον να κινηθούν για 
την πλήρη διερεύνηση όσων δυστυχώς έχουν 
συγκαλυφθεί και αποσιωπηθεί», υπογραμμίζει 
ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων, υποδεικνύοντας μάλιστα πως ο διο-
ρισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών γι’ 
αυτό το τεράστιο σκάνδαλο αποτελεί μονόδρο-
μο. Όπως σημειώνει καταληκτικά ο κ. Ομήρου, 
η ακατανόητη και αναιτιολόγητη αναστολή 
της ποινικής δίωξης εναντίον των εμπλεκομέ-
νων στην υπόθεση στην Κύπρο αποτελεί πρό-
σθετο λόγο για την πλήρη διαλεύκανσή της.

Για... ατεκμηρίωτο λαϊκισμό μιλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
H διασύνδεση υποθέσεων που είναι 

άσχετες μεταξύ τους δεν συνιστά τίποτε 
άλλο παρά προσπάθεια πολιτικής εκμε-
τάλλευσης, με την οποία επιδιώκεται να 
συνδεθεί η χώρα μας με φαινόμενα που 
συμβαίνουν εκτός της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, σημειώνει σε γραπτή του δήλωση ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος Μάριος Πελεκά-
νος για τις αναφορές σε παρακολουθήσεις 
επικοινωνιών, επιδιδόμενος για ακόμη μία 
φορά σε ένα παιχνίδι μετάθεσης ευθυνών.

«Στην Κύπρο υφίσταται ένα υγιές νομικό 
πλαίσιο προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
του αδιάβλητου των επικοινωνιών των πο-
λιτών, το οποίο, σε συνεργασία με τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων, συνεχώς ενισχύουμε 
και αναβαθμίζουμε», είπε ο κ. Πελεκάνος, 
επιλέγοντας την τακτική Μητσοτάκη, απο-
φεύγοντας να πει επί της ουσίας... απολύ-
τως τίποτα.

Επιπλέον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
μίλησε για «διασυρμό της χώρας μας», απο-
τέλεσμα του οποίου είναι «η προσπάθεια να 
εκτεθεί η χώρα με γεγονότα τα οποία ουδε-
μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα».

Να υπενθυμίσουμε στον κ. Πελεκάνο, 
και όχι μόνο, ότι η χώρα διασύρεται διεθνώς 
εδώ και εννέα χρόνια, ενώ καλό θα ήταν να 
γίνει κατανοητό ότι, διασυρμό, δεν αποτελεί 
η απαίτηση για πλήρη διαφάνεια, αλλά η 
προσπάθεια κουκουλώματος και η αποφυ-
γή πειστικών απαντήσεων.

Πάντως, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ηχη-
ρές παρεμβάσεις έκαναν χθες τόσο η Πρόε-
δρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, όσο και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τους δύο σημαντι-
κούς θεσμούς στη λειτουργία της Δημοκρα-

τίας να ζητούν το αυτονόητο: τον άμεσο και 
πλήρη έλεγχο της υπόθεσης.

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τονί-
ζει με μια στοχευμένη ανακοίνωση ότι «η 
απαρέγκλιτη τήρηση της νομιμότητας και 
η διαφάνεια της κρατικής δράσης δεν συ-
νιστά μόνον εγγύηση των ατομικών δικαι-
ωμάτων, αλλά τον πιο κρίσιμο δείκτη της 
ποιότητας της δημοκρατίας μας» και πως 
επιβάλλει «την άμεση και πλήρη διαλεύ-
κανση της υπόθεσης των τηλεφωνικών 
παρακολουθήσεων, καθώς και τη θωράκι-
ση της λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών».

Η Κομισιόν, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι 
«είναι απαράδεκτη η παράνομη πρόσβα-
ση των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας σε 
δεδομένα πολιτών, συμπεριλαμβανομένων 
δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων».

Πλήρη διαλεύκανση  
ζητά ο Παπαδάκης

Την άμεση αντίδραση πολιτικών κομμάτων, 
Βουλής, Γενικού Εισαγγελέα αλλά και του 
ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας για 
την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των 
τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ζήτησε 
χθες Τρίτη ο ευρωβουλευτής Δημήτρης 
Παπαδάκης. Ο κ. Παπαδάκης είπε ότι 
προκύπτει συσχέτιση της Κύπρου με το 
εν λόγω σκάνδαλο, καθώς η εταιρεία που 
έκανε χρήση του λογισμικού Predator έχει 
ως έδρα το νησί και σχετίζεται άμεσα με 
το κατασκοπευτικό βαν που εντοπίστηκε 
στη χώρα πριν λίγα χρόνια. «Είναι ζήτημα 
δημοκρατίας και όσοι συμμετέχουμε στα 
κοινά οφείλουμε να αντιδράσουμε, να 
υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και του 
τελευταίου πολίτη», τόνισε.

Ηχηρές παρεμβάσεις από Κατερίνα Σακελλαροπούλου και Κομισιόν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ
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είπαν παρεμβάσεις

Απ’ έξω από τον χορό πολλά τραγούδια ξέρει
Υπερβολικές θεωρεί ο Υπουργός Εσωτερικών, 

Νίκος Νουρής, τις αντιδράσεις σχετικά με την 
τοποθέτηση συρματοπλεγμάτων και καγκελοθύ-
ρων στην ουδέτερη ζώνη.

«Αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες των κοινο-
τήτων, έχουμε ανταλλάξει απόψεις, έχω εξηγή-
σει τις θέσεις μας και έχουμε διασαφηνίσει ότι 
δεν χαρίζουμε σε κανέναν την ουδέτερη ζώνη», 
υποστήριξε.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, ανέφερε ότι η ου-
δέτερη ζώνη δεν είναι κατεχόμενη γη, αλλά 
παραχωρήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία 
στα Ηνωμένα Έθνη για να γίνεται διαχείριση της 
Πράσινης Γραμμής και σε αυτή υπάρχουν και 
κάτοικοι αλλά και άνθρωποι που δραστηριοποι-
ούνται επαγγελματικά.

«Όλοι αυτοί, μέσω της διαδικασίας που θα 
ακολουθηθεί, θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση 
μέσα από καγκελόθυρες, όσες φορές χρειάζονται 
να διέλθουν τον φράκτη, φτάνει να υπάρχει λό-
γος που βρίσκονται στην ουδέτερη ζώνη», ισχυ-
ρίστηκε ο κ. Νουρής.

Τις δικαιολογίες των κυβερνώντων τις γνωρί-
ζουμε πολύ καλά, μας την είπαν αρκετές φορές 
όμως αυτό δεν πείθει και δεν λύνει προβλήματα, 
αντίθετα δημιουργεί περισσότερα. Οι ροές μετα-
ναστών στις ελεύθερες περιοχές, μέσω Τουρκίας 
και κατεχομένων μπορεί να γίνει εύκολα και δεν 
χρειάζονται τα κάγκελα και τα συρματοπλέγματα 
για να τους «αποκόψουν», ενώ τα προβλήματα 
που παρουσιάζονται για τους κατοίκους των 
επηρεαζόμενων περιοχών θα γίνουν πιο πολλά 
και δεν τα φαντάζεστε κύριε Υπουργέ.

Κύριε Νουρή δεν είναι καθόλου υπερβολικές 
οι αντιδράσεις, μη σας πω ότι είναι και ήπιες.

Να σας ενημερώσω πως μεγαλώνοντας σε 
αυτή την περιοχή και συγκεκριμένα στην κοι-
νότητα του Αστρομερίτη και ζώντας καθημερι-
νώς τη νεκρή ζώνη, όπως την αποκαλείτε εσείς, 
ουδέτερη ζώνη όπως την αποκαλούμε εμείς και 
όλος ο υπόλοιπος κόσμος, είναι μία περιοχή που 
σφύζει από ζωή, που τρέφει και μεγαλώνει οικο-
γένειες, που βγάζει ίσως τα καλύτερα προϊόντα 
ολόκληρης της Κύπρου και από αυτά ίσως να 

φάγατε και εσείς.
Πρόκειται για μία περιοχή που δεν χρειαζό-

μασταν κάποιον έλεγχο ή να πατήσουμε κάποιο 
κουμπί για να γυμναστούμε, για να καλλιεργή-
σουμε, για να ποτίσουμε τα προϊόντα μας, για να 
πάμε στα σπίτια μας ή να πάμε μία απλή βόλτα 
με το αυτοκίνητο.

Με αυτή την κίνησή σας κύριοι κυβερνώντες 
είναι λες και μας βάζουν ξανά σε lockdown ενώ 
δίνουν λάθος μηνύματα για το Κυπριακό και 
ήδη τα πρώτα καμπανάκια χτυπήσανε με τις συ-
στάσεις του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες. Εύχομαι 
η τοποθέτηση συρματοπλεγμάτων να μη μας 
βάλει σε περαιτέρω περιπέτειες στο Κυπριακό, 
καθώς έχουμε ήδη αρκετές.

Το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν θα κάνετε 
πίσω και πως αυτά που σας λένε οι κάτοικοι των 
επηρεαζόμενων κοινοτήτων είναι ψιθυρίσματα 
για σας… Αλλά να σας πω και κάτι, εάν, ο μη γέ-
νοιτο, γίνει το οτιδήποτε εσείς θα έχετε την ευθύ-
νη να το θυμάστε!

Κατέληξε η αγριόγατα 
Σερβάλ

Το θάνατο του γάτου Σερβάλ ανακοίνωσε το 
Κόμμα για τα Ζώα. Όπως αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση, ο γάτος κατέληξε προτού παραδο-
θεί στην κηδεμόνα του. Το Κόμμα για τα Ζώα 
Κύπρου και η κηδεμόνας, αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση, θα ζητήσουν άμεσα από τον Υπουργό 
Γεωργίας όπως κατά τη διάρκεια της νεκροψίας 
να είναι παρών και ιατροδικαστής. Προσθέτει 
ότι θεωρεί πως μια πιθανή αιτία του άδικου 
χαμού είναι η ταλαιπωρία που υπέστη το ζώο 
τους τελευταίους δύο μήνες της ζωής του και 
σε συνδυασμό με το έντονο άγχος αποχωρισμού 
από την κηδεμόνα του, καθώς το άγχος στις γά-
τες είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας 
πρόκλησης ασθενειών που κάποτε αποβαίνουν 
μοιραίες.

Πρέσβεις Τουρισμού  
Αγίας Νάπας

Σε «Πρέσβεις του Τουρισμού της Αγίας Νά-
πας» ανακηρύχθηκε ζεύγος από τη Σκωτία 
αφού επισκέφθηκε 20 φορές τα τελευταία χρό-
νια την περιοχή για διακοπές.

Σε γραπτή ανακοίνωση του Δήμου Αγίας 
Νάπας αναφέρεται ότι «πρόκειται για το ζεύγος 
Norman και Frances Dickson, από τη Σκωτία». 
Την πληροφορία για τις 20 επισκέψεις του ζεύ-
γους γνωστοποίησε το ξενοδοχείο όπου διαμέ-
νουν στον Δήμο Αγίας Νάπας, με αποτέλεσμα η 
αρμόδια Υπηρεσία του δήμου να διοργανώσει, 
τελετή για τη βράβευσή τους. Ο δήμος σημει-
ώνει ότι η βράβευσή τους πιστοποιεί πως δεν 
είναι απλά επισκέπτες αλλά ανήκουν πλέον στη 
μεγάλη οικογένεια της Αγίας Νάπας.

Εκτός κάδρου  
οι δημοσιογράφοι

Ούτε μισή λέξη δεν είπε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης για τον δημοσιογράφο Θανάση 
Κουκάκη, ο οποίος είχε πέσει πρώτος θύμα 
των υποκλοπών από την ΕΥΠ. Η σιωπή του 
Έλληνα Πρωθυπουργού για τον δημοσιο-
γράφο δείχνει ανάγλυφα την απαξίωσή του 
προς εκείνους τους λειτουργούς του Τύπου, 
οι οποίοι κάνουν αυτό που πρέπει, σε αντίθε-
ση με αυτούς που ο Μητσοτάκης δείχνει μία 
ιδιαίτερη ευαισθησία και οι οποίοι τρώνε από 
τον κρατικό κορβανά για να τον παρουσιά-
ζουν ως Μωυσή και θεόσταλτο ηγέτη. Όπως 
και εδώ, στη δική μας γειτονιά, οι δημοσιο-
γράφοι που παλεύουν με το τέρας καθημερι-
νά, απαξιώνονται και βρίσκονται ακόμα και 
υπόλογοι όταν κάνουν... το αυτονόητο, να 
ελέγχουν δηλαδή τις εξουσίες. Κρίμα για τον 
δημοσιογραφικό κόσμο που βλέπει μέρα με 
τη μέρα να απαξιώνεται και να λοιδορείται. 

Γκιουλ

Χέρι-χέρι με την Αθήνα
Θα ήταν αδιανόητο να μη σχολιάζονται το-

ποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών, οι οποίες 
προσβάλλουν τη Δημοκρατία, τη νοημοσύνη 
των πολιτών, το κράτος δικαίου. Μία τέτοια το-
ποθέτηση ήταν και η χθεσινή του κυβερνητικού 
εκπροσώπου, ο οποίος προσδέθηκε στο άρμα 
της ελληνικής «επιχειρηματολογίας» αναφέρο-
ντας για την κυπριακή πτυχή των υποκλοπών, 
το απόλυτο τίποτα. Έχουμε φτάσει στο σημείο 
μερικοί να είμαστε υπόλογοι επειδή ζητούμε 
τα αυτονόητα, επειδή προσπαθούμε να ενημε-
ρώσουμε τους πολίτες για πράγματα, τα οποία 
θυμίζουν σκοτεινές εποχές. Ο κ. Πελεκάνος, και 
κατ’ επέκταση η κυβέρνηση Αναστασιάδη, εκτί-
θενται ανεπανόρθωτα με τους χειρισμούς τους 
στο θέμα των παρακολουθήσεων, μα πολύ πε-
ρισσότερο μέσω της σιωπής τους. Ας πάψουν 
λοιπόν να παίζουν το ποντίκι με τη γάτα και ας 
σταθούν, αν μπορούν, στο ύψος των περιστάσε-
ων. Όλα έχουν όνομα κι επίθετο.

Γκιουλ

Του 
Παναγιώτη Βασιλείου
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ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ:

«Στέλνουμε το πλοίο Aμπντούλ Χαμίντ 
Χαν προς τη Γαλάζια Πατρίδα, τη νέα μας 
διαδρομή γεώτρησης προς την Ανατολική 
Μεσόγειο. Το τεμάχιο Γιορουκλέρ 1 είναι 
το πρώτο βήμα του ολοκληρωμένου επι-
χειρηματικού μας σχεδίου στην Ανατολική 
Μεσόγειο».
Η Τουρκία ξεκινά ένα νέο γύρο σπασίματος 
νεύρων και τουρκικών προκλήσεων.

ΝΙΚΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ:

«Συγχαρητήρια στους αθλητές μας για 
τις εξαιρετικές επιδόσεις και τα 11 με-
τάλλια στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες 
2022 στο Μπέρμιγχαμ. Συγχαρητήρια 
στους “χρυσούς” αθλητές, Ηλία Γεωργίου 
και Γιώργο Μπαλαρτζισβίλι που ανέβασαν 
τη χώρα μας στο πιο ψηλό βάθρο».
Οι Κύπριοι αθλητές μάς έκαναν περήφανους 
και η κυβέρνηση ΔΗΣΥ μάς ρεζίλεψε διε-
θνώς με τα «χρυσά» διαβατήρια.

ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

«Είναι απαράδεκτο να διασυνδέεται η 
χώρα μας ή να αποδίδεται στην κυβέρνη-
ση οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τη 
δραστηριότητα εταιρειών που εδρεύουν σε 
άλλες χώρες και οι οποίες ασχολούνται με 
υψηλής τεχνολογίας λογισμικά».
Δεν είδαν, δεν άκουσαν, δεν ξέρουν για το 
κατασκοπευτικό βαν!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ:

«Η κυβέρνηση είτε είναι πολύ βαθιά 
μπλεγμένη στην υπόθεση παρακολουθή-
σεων, είτε δεν αντιλαμβάνεται τη δημο-
κρατική και θεσμική εκτροπή που συνι-
στούν αυτά τα φαινόμενα, είτε και τα δύο».
Είναι η κυβέρνηση των σκανδάλων και της 
διαφθοράς...



μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ευθέως

Περήφανοι 
για την Κύπρο 
μας!
Κρατούν τη σημαία μας ψηλά. 
Με τη συμμετοχή τους. Με 
την προσπάθειά τους. Με 
τις επιτυχίες τους. Είναι οι 
αθλήτριες και οι αθλητές μας 
που δίνουν τον καλύτερο τους 
εαυτό σε κάθε αγώνα, τονίζει 
ο ανεξάρτητος υποψήφιος 
Ανδρέας Μαυρογιάννης, 
συγχαίροντας όλη την 
αποστολή της κυπριακής 
Επιτροπής Κοινοπολιτειακών 
Αγώνων, προσθέτοντας: «Είναι 
αυτοί που μας θυμίζουν γιατί 
πρέπει να είμαστε περήφανοι 
για την Κύπρο μας. Χρέος μας η 
στήριξή τους με κάθε τρόπο και 
κάθε μέσο».

Αμετανόητοι,  
αδίστακτοι

«Είναι απαράδεκτο να διασυνδέεται 
η χώρα μας ή να αποδίδεται στην κυ-
βέρνηση οποιαδήποτε ευθύνη αναφο-
ρικά με τη δραστηριότητα εταιρειών 
που εδρεύουν σε άλλες χώρες και οι 
οποίες ασχολούνται με υψηλής τεχνο-
λογίας λογισμικά. 

Με τη σημερινή (σ.σ. Δευτέρα) του 
παρέμβαση το ΑΚΕΛ έχει ξεπεράσει 
τον εαυτό του, αφού προσπαθεί λαϊ-
κίζοντας να εκμεταλλευτεί γεγονότα, 
προκειμένου να αποδώσει ευθύνες 
στην κυβέρνηση». 

Τάδε έφη Μάριος Πελεκάνος, ο 
οποίος για ακόμη μία φορά δεν είπε 
λέξη επί της ουσίας, ακολουθώντας 
την τακτική του ομοϊδεάτη του, Κυριά-
κου Μητσοτάκη. Αυτό ξέρουν να κά-
νουν και αυτό κάνουν. 

Να προσπαθούν να ρίξουν σκοτά-
δι, αλλά και λάσπη σε όσους ζητούν 
τα αυτονόητα. Και τα αυτονόητα, για 
τον κ. Πελεκάνο, μάλλον είναι το μαύ-
ρο σκοτάδι και οι πρακτικές που, όπως 
έγραψε ο Guardian, θυμίζουν τη στρα-
τιωτική χούντα.

Γκιουλ

Λαθρεμπόριο 
ανθρώπων από Νιγηρία  
Νιγηριανοί «φοιτητές» ξεγελιούνται από 
σπείρα που διεξάγει λαθρεμπόριο ανθρώπων 
με υποσχέσεις για υποτροφίες και ευκαιρίες 
εργασίας, μεταφέρονται στην κατεχόμενη Κύπρο 
και εξαναγκάζονται σε πορνεία. 
Σε δημοσίευμά της χθες η «Χαλκίν Σεσί» 
γράφει ότι το Εθνικό Γραφείο Απαγόρευσης 
Εμπορίας Ανθρώπων (ΝΑΡΤΙΡ) ανακοίνωσε 
ότι «η πλειοψηφία των Νιγηριανών νέων που 
πέφτουν στην παγίδα των εμπόρων ανθρώπων 
είναι γυναίκες και καλούνται οι Νιγηριανοί να 
είναι προσεχτικοί στο θέμα των σπουδών» στην 
κατεχόμενη Κύπρο. 
Το ΝΑΡΤΙΡ σημειώνει επίσης ότι η σπείρα που 
πιστεύεται ότι δραστηριοποιείται ανάμεσα 
στη Νιγηρία και στην κατεχόμενη Κύπρο 
εκμεταλλεύεται την «αδύναμη ρύθμιση» σε 
σχέση με την εκπαίδευση και την εξασφάλιση 
«βίζας». 
Σύμφωνα με στοιχεία του «γραφείου ανώτατης 
εκπαίδευσης και εξωτερικών σχέσεων» του 
«υπουργείου παιδείας», «από τους 107.936 
εγγεγραμμένους φοιτητές που υπήρχαν στα 
κατεχόμενα τη χρονιά 2021-22, οι 50.375 
προέρχονταν από τρίτες χώρες». Αν και δεν 
υπάρχουν «επίσημα στοιχεία», εικάζεται 
ότι οι μισοί από αυτούς τους φοιτητές είναι 
Νιγηριανοί.

Πού θα σταματήσει ο 
τραγικός απολογισμός;

Πόσους νεκρούς στην άσφαλτο να 
αντέξει αυτός ο τόπος; Αχόρταγος ο Μολώχ 
της ασφάλτου με τα θύματα να προκαλούν 
συγκλονισμό. Ακόμη ένα θανατηφόρο με 
μια νεαρή ποδηλάτρια από το Νεπάλ ήρθε 
να προστεθεί σε μια μακρά λίστα. Στην 
Κύπρο οι θάνατοι από τροχαία δυστυχήμα-
τα είναι περισσότεροι σε σχέση με τον μέσο 
όρο στην ΕΕ. Τα όσα μέτρα λαμβάνονται δεν 
φτάνουν για να υπάρξει η ανάλογη ευαι-
σθητοποίηση ως προς την οδική συμπερι-
φορά μας μέσα στους δρόμους. Τα λένε, τα 
ακούμε, όμως το αποτέλεσμα είναι τραγικό. 
Δυστυχώς η εικόνα στους δρόμους φανε-
ρώνει τη γενικότερη νοοτροπία που έχου-
με ως κοινωνία. Με καθημερινές τροχαίες 
παραβάσεις, μη συμμόρφωση σε οδικούς 
κώδικες. Και το αποτέλεσμα είναι να χάνο-
νται αθώες ψυχές. Επιτέλους ας σκεφτούν 
οι αρμόδιοι να εισαγάγουν το μάθημα της 
οδικής συμπεριφοράς στα σχολεία μας, ας 
κάνουν το παρακάτω βήμα μπας και έχου-
με κάποια αποτελέσματα. Κάθε χρόνο, ιδι-
αίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, τα 
τροχαία αυξάνονται. Αλήθεια πού θα στα-
ματήσει αυτός ο τραγικός απολογισμός;

ΓΤΑ

Το Λούβρο ανοίγει  
τις πύλες του

Σαν σήμερα το 1793, ανοίγει τις πύλες 
του το μουσείο του Λούβρου, ένα από 
τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία 
τέχνης στον κόσμο. Η Γαλλική Επανάστα-
ση (1789) υπήρξε σταθμός για το Λούβρο, 
αφού χάρη σε αυτήν αποφασίστηκε το 
κτιριακό συγκρότημα να μετατραπεί ορι-
στικά σε μουσείο και να ονομαστεί «Κε-
ντρικό Μουσείο των Τεχνών», «Μουσείο 
της Δημοκρατίας» και μετά «Γαλλικό 
Μουσείο», με την τελική του ονομασία 
να τη λαμβάνει το 1793. Αρχικά, το 75% 
των εκθεμάτων του προέρχονταν από 
τις βασιλικές συλλογές του παρελθόντος 
και το υπόλοιπο 25% προερχόταν από 
την κατασχεθείσα εκκλησιαστική περι-
ουσία και τη δήμευση της περιουσίας 
των ευγενών της χώρας. Η συλλογή του 
Λούβρου εμπλουτίστηκε σημαντικά το 
1863, με την απόκτηση της συλλογής 
του μαρκησίου Gian Pietro Campana, 
που έφερε από τη Ρώμη χιλιάδες αντι-
κείμενα τέχνης -ανάμεσά τους 646 έργα 
ζωγραφικής, αρχαία ελληνικά αγγεία, 
ετρουσκικές τερακότες, γλυπτά κ.α. Λίγο 
αργότερα, το 1869, το Λούβρο αποκτά τη 
συλλογή του Louis la Caze.

Της
Ελένης Κωνσταντίνου

Δεν είναι αόρατοι, 
έχουν ταυτότητα, 
είναι μητέρες, 
παιδιά, αδελφές

«Νεαρή, αγνώστων στοιχείων, θύμα θανατηφόρου 
τροχαίου στη Λεμεσό», πέρασαν καμπόσες ώρες από το 
θανατηφόρο και όμως η γυναίκα αυτή αναφέρεται στις 
επίσημες ανακοινώσεις ως νεαρή αγνώστων στοιχείων.

Μια νεαρή που είναι η κόρη κάποιων, η μητέρα 
ίσως, η σύζυγος. Μια νεαρή που άφησε τη χώρα της 
και ήρθε στην Κύπρο να δουλέψει για ένα καλύτερο 
μέλλον.

Θα είχε σίγουρα όνειρα για το μέλλον. Ποιος ξέρει, 
ίσως να ονειρευόταν κάποια στιγμή να επιστρέψει 
πίσω στη χώρα της με ένα καλό κομπόδεμα για να 
επανεκκινήσει τη ζωή της. Άλλωστε γιατί να θέλει να 
μείνει για πάντα εδώ; Δεν είναι η Κύπρος η νήσος των 
Αγίων, ούτε των θαυμάτων, πιο πολύ φέρνει για νήσος 
των Αγρίων.

Και αν οι περισσότεροι πιστεύουν ότι οι οικονομι-
κοί μετανάστες στόχο έχουν να μείνουν για πάντα εδώ, 
«μολύνοντας» τον πολιτισμό μας πλανώνται πλάνην 
οικτράν. Σχεδόν όλοι έχουν το δικό τους πλάνο, να ερ-
γαστούν, να φυλάξουν κάποια χρήματα, επιστρέφοντας 
πίσω στις χώρες τους για να μπορέσουν είτε να απο-
κτήσουν το δικό τους σπίτι ή να έχουν μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής. Γυναίκες που αφήνουν πίσω ανήλικα 
παιδιά και όταν επιστρέφουν αυτά είναι πλέον μεγάλα. 
Γυναίκες που στερούνται τον πολιτισμό της δικής τους 
χώρας για να έρθουν στην άλλη άκρη της γης για να τις 
αποκαλούν «η μαυρού». Αόρατες σε μια κοινωνία που 
μοιάζει να έχει το ρατσισμό στο πετσί της.

Που δεν μπορεί να ξεχωρίσει τη γυναίκα με κατα-
γωγή από το Βιετνάμ ή το Νεπάλ ή την Ινδία και που 
για την πλειοψηφία είναι «η μαυρού». «Η κορού» που 
προσέχει τους ηλικιωμένους γονείς μας, «η κοπέλα» 
που καθαρίζει το σπίτι, «η γυναίκα» που νταντεύει τα 
παιδιά μας, είναι «ο μιτσής» που δουλεύει ντελίβερι και 
πάει λέγοντας. Είναι οι αόρατοι άνθρωποι που ζουν 
ανάμεσά μας, όμως οι πλείστοι δεν τους βλέπουν. Δεν 
υπάρχουν, και ακόμη και σε αυτούς τους τίτλους είναι 
νεαρή και νεαρός αγνώστων στοιχείων...

Αλήθεια ποιος να θέλει να ζήσει για πάντα σε έναν 
τόπο που ενώ διαφημίζει τη φιλοξενία του, αυτή έπαψε 
να υφίσταται εδώ και πάρα πολλά χρόνια; Ποιος να θέ-
λει να ζήσει σε έναν τόπο που του συμπεριφέρονται ως 
σαν να μην υπάρχει; 

Πριν λίγες μέρες κτύπησε το τηλέφωνο βιντεο-
κλήση, ήταν η Βαν από το Βιετνάμ για να μου πει 
ότι είναι καλά και πως ήταν μαζί με τα εγγόνια της. 
Μετά από έξι χρόνια στην Κύπρο αποφάσισε να φύ-
γει. Μια μέρα του Ιούνη κτυπούσε το τηλέφωνο στις 
6 το πρωί, ήταν αυτή αναστατωμένη έψαχνε μέσο να 
την πάει στο αεροδρόμιο Λάρνακας, της υποσχέθηκε 
μου είπε ο γιος της γιαγιάς που πρόσεχε ότι θα ερχό-
ταν να την πάρει. Το αεροπλάνο για ενδιάμεση στάση 
την Ιορδανία πριν φτάσει στο Χανόι με επιπλέον 8 
ώρες με το λεωφορείο για το χωριό της θα έφευγε 
στις 10 το πρωί. Ο «μάστρος», όπως μου είπε, δεν 
κατάλαβε ότι του είπε 6 το πρωί, νόμιζε το απόγευμα 
και δεν μπορούσε να έρθει. «Είπα του πρωί. Τωρά 
εν μπορεί. Εσύ μπορείς βοηθήσεις;» Και τη βοήθησα 
και την πήρα στον προορισμό της πριν το ταξίδι της 
επιστροφής και την αγκάλιασα και της υποσχέθηκα 
να μιλάμε για να μαθαίνω τα νέα της. Την ώρα που 
της έδινα τη βαλίτσα στο χέρι, έβγαλε να μου δώσει 
2 ευρώ, για να με ευχαριστήσει. Οι άνθρωποι αυτοί 
έρχονται για να εργαστούν και όχι για να παραχω-
ρήσουν την ταυτότητά τους, όχι να διαγράψουν το 
ποιοι είναι. 
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Τη θέση ότι τα εθνικά δίκαια της Ελλάδας 
είναι απολύτως κατοχυρωμένα και προστατευ-
μένα, βάσει των διεθνών συνθηκών, της απο-
τρεπτικής δυνατότητας της χώρας αλλά και της 
στήριξης των συμμάχων της, υποστήριξε ο Έλ-
ληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικο-
νόμου, κατά τη διάρκεια της χθεσινής τακτικής 
ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Ερωτηθείς για τον απόπλου του τουρκικού 
γεωτρύπανου «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν», ο κ. Οι-
κονόμου σημείωσε ότι η Ελλάδα παρακολουθεί 
πολύ προσεκτικά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε 
εγρήγορση, όπως οφείλει.

«Πάντοτε με νηφαλιότητα και αποφασιστικό-
τητα κάνουμε αυτά που πρέπει για να έχουμε 
στην περιοχή μας σταθερότητα και προφανώς 
για να υπερασπιζόμαστε το Διεθνές Δίκαιο αλλά 
και τα δικά μας εθνικά δίκαια και κυριαρχικά δι-
καιώματα».

Αναφορικά με την όξυνση της τουρκικής 

ρητορικής, με πρόσφατο παράδειγμα τις δηλώ-
σεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Χουλουσί 
Ακάρ, ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι «η ελληνική 
κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι πάντοτε, απέναντι 
στις ρητορικές και άλλες προκλήσεις, τοποθετεί-
ται με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, τόσο 
στο διπλωματικό πεδίο, όσο και όπου αλλού 
χρειαστεί».

«Τα εθνικά μας δίκαια είναι απολύτως κατο-
χυρωμένα και απολύτως προστατευμένα. Βασί-
ζονται σε διεθνείς συνθήκες, στην αποτρεπτική 
μας δυνατότητα, στις σχέσεις μας με τους συμ-
μάχους μας και κυρίως στο γεγονός ότι η παγκό-
σμια κοινότητα έχει εμπεδώσει ότι η Ελλάδα βρί-
σκεται με την πλευρά του δικαίου απέναντι στον 
αναθεωρητισμό που προκρίνουν άλλες χώρες».

Τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει πάντοτε 
την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η χώρα 
θα υπερασπιστεί αυτή τη σταθερότητα και την 

ειρήνη με κάθε τρόπο.
«Δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ούτε 

βήμα πίσω σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά μας δι-
καιώματα και την εθνική μας κυριαρχία», επισή-
μανε παράλληλα ο κ. Οικονόμου.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις πρόσφατες ανα-
φορές Ακάρ για το Καστελόριζο, ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος σημείωσε ότι «οι ρητορικές υπερ-
βολές και αυτή η πλειοδοσία προκλήσεων από 
το πολιτικό προσωπικό της Τουρκίας, είναι κάτι 
που παρακολουθούμε να εξελίσσεται το τελευ-
ταίο διάστημα».

«Δεν νομίζω ότι έχουν κάτι να προσθέσουν 
στην υπόθεση των ελληνοτουρκικών σχέσεων», 
επισήμανε. Τέλος, στο ζήτημα των αναφορών 
του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί κολυμβη-
τών μέχρι το Καστελόριζο, ο κ. Οικονόμου σημεί-
ωσε ότι «θα ήταν καλή ιδέα να γίνει ένας αγώ-
νας ειρήνης ανοιχτής θαλάσσης με συμμετοχή 
Τούρκων και Ελλήνων κολυμβητών».

Χουλουσί Ακάρ: Μια μέρα 
θα κολυμπήσουμε  
στο Καστελόριζο

Σημαντική εξέλιξη είναι η έξοδος 
του Αμπντουλχαμίντ Χαν, δήλωσε χθες 
ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί 
Ακάρ, ο οποίος είπε πως σε δήλωση Έλ-
ληνα αξιωματούχου «εάν μπορείτε ελάτε 
στο Καστελόριζο, εάν μπορείτε να κολυ-
μπήσετε, κολυμπάτε», απαντά: «Πρώτα ο 
Αλλάχ, μια μέρα θα το κάνουμε κι αυτό».

Σε ομιλία του στην 13η Σύνοδο Πρέ-
σβεων στην Άγκυρα, ο Υπουργός Άμυ-
νας της Τουρκίας, αναφερόμενος στο 
Αμπτουλχαμίτ Χαν, είπε ότι «οι ναυτικές 
μας δυνάμεις εκτελούν τα καθήκοντά 
τους που τους έχουν ανατεθεί χωρίς δι-
ακοπή για συνοδεία και προστασία των 
γεωτρυπάνων μας και των ερευνητικών 
μας πλοίων». Αυτή είναι μια σημαντική 
εξέλιξη φυσικά, αυτή θα είναι μια νέα ερ-
γασία στη Μεσόγειο, το αξιολογούμε και 
αυτό», ανέφερε.

Ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι ενοχλεί 
τους Έλληνες όταν λένε ότι το Καστελό-
ριζο είναι σε απόσταση κολύμβησης από 
την Τουρκία. «Πρόσφατα ένας φίλος Έλ-
ληνας Υπουργός είπε ότι “αν θέλουν ας 
έρθουν, αν μπορούν να κολυμπήσουν 
ας κολυμπήσουν”. Και είπαμε, “πρώτα ο 
Αλλάχ μια μέρα να γίνει κι αυτό”», είπε ο 
Χουλουσί Ακάρ.

Ο Τούρκος Υπουργός αναφερόμενος 
στην πρόσκληση της Άγκυρας για συνά-
ντηση στην Τουρκία, είπε πως «μπορεί 
κανείς να εκνευριστεί. Λένε οι Έλληνες 
θα έρθουμε στην Άγκυρα για συνομιλί-
ες. Αλλά δεν έρχονται, δεν μπορούν, δεν 
θέλουν». «Εμείς λέμε ότι είμαστε δυνατοί 
γιατί έχουμε δίκιο. Δεν έχουν τίποτα να 
πουν στο τραπέζι», ανέφερε.

Στη συνέχεια κατηγόρησε την Ελλάδα 
και για παραβίαση της Συνθήκης της Λω-
ζάνης και της Συνθήκης των Παρισίων. 
«Το άρθρο 12 της Λωζάνης, το άρθρο 14 
της Συμφωνίας των Παρισίων λέει ξεκά-
θαρα και κατηγορηματικά ότι δεν μπορείς 
να εξοπλίσεις τα νησιά. Παρόλα αυτά λέμε 
υπομονή, ας βρεθούμε. Δηλαδή έχουμε 
τέτοιο πρόβλημα με τη γειτονική μας Ελ-
λάδα», ανέφερε.

Η Τουρκία έστειλε χθες, Τρίτη, το νέο της 
πλοίο γεωτρήσεων, Αμπντούλ Χαμίντ Χαν, στη 
Μεσόγειο, όμως ο Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν 
δήλωσε πως αυτό θα επιχειρήσει σε απόσταση 
55 χιλιομέτρων από την τουρκική ακτή της Ατ-
τάλειας, σε μια περιοχή, που όπως διευκρινίζει 
το Reuters, βρίσκεται εκτός των υδάτων που 
διεκδικούνται από την Κύπρο.

Ο Ερντογάν, μιλώντας στη διάρκεια τελετής 
στη νότια τουρκική επαρχία της Μερσίνας, δή-
λωσε πως η περιοχή στην οποία θα επιχειρήσει 
το πλοίο βρίσκεται εντός της επικράτειας της 
Τουρκίας και πως «δεν χρειάζεται να πάρουμε 
άδεια από κανέναν» για να πραγματοποιήσει 
εκεί γεωτρήσεις.

Ωστόσο, άγνωστο παραμένει ποιες επιλογές 
θα κάνει ο Τούρκος Πρόεδρος τις επόμενες ημέ-
ρες και ποιος θα είναι ο τελικός προορισμός του 
υπερσύγχρονου γεωτρύπανου, δεδομένων των 
εμπρηστικών δηλώσεων του τελευταίου δια-
στήματος αξιωματούχων του καθεστώτος του.

Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX για το 
Αμπντούλ Χαμίντ Χαν με ισχύ έως τις 7 Νοεμ-
βρίου και έκανε γνωστό πως τρία ακόμη πλοία 
θα συνοδεύουν το γεωτρύπανο.

Σε ανάρτησή του στο twitter ο Υφυπουργός 
Εξωτερικών της Τουρκίας, Γιαβούζ Σελίμ Κιράν, 
κάνει και πάλι λόγο για «Γαλάζια Πατρίδα» και 

προσθέτει ότι «γίνονται σταθερά βήματα για μια 
μεγάλη και ισχυρή Τουρκία».

Πάντως, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναφέρθηκε στην πε-
ρίοδο της εξόδου του Οruc Reis λέγοντας ότι 
«το δίδυμο Ελλάδας και Ελληνοκυπρίων επι-
χείρησε να στείλει 9 πλοία στην υφαλοκρηπί-
δα μας. Αυτά τα εμποδίσαμε με τα μέτρα που 
πήραμε και στο μέτωπο και στο τραπέζι». Τα 
γεγονότα εκτυλίχθηκαν αντίθετα απ’ ό,τι τα 
παρουσίασε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, ο οποίος σε αυ-
τόν τον καμβά των διεκδικήσεων της Τουρκίας 
στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, επανέ-
λαβε την αξίωση αποστρατιωτικοποίησης των 
ελληνικών νησιών και έστειλε μάλιστα μήνυμα 
εκ νέου στην Ε.Ε. «να μην υιοθετεί τις θέσεις 
της Ελλάδας και της Κύπρου», διότι η «Τουρκία 
είναι αναγκαία για την ασφάλεια της Ευρώ-
πης». Όπως η αναπνοή, είπε ο Τσαβούσογλου, 

«της οποίας την αξία καταλαβαίνεις όταν σου 
λείψει».

Σε κάθε περίπτωση, η έξοδος του Αμπντούλ 
Χαμίντ Χαν σηματοδοτεί μια νέα περίοδο έντα-
σης, μεγαλύτερης και σε διάρκεια από τις προ-
κλήσεις της εξόδου του Oruc Reis το οποίο διε-
νήργησε έρευνες, ενώ το γεωτρύπανο θα κάνει 
γεωτρήσεις, έργο που στο ερευνητικό στάδιο 
μπορεί να έχει διάρκεια τρεις μήνες και παρα-
πάνω.

Χαρακτηριστική ήταν και η χθεσινή δήλωση 
του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, 
ο οποίος ανέφερε πως ο απόπλους του τουρκι-
κού γεωτρύπανου Αμπντούλ Χαμίντ Χαν από 
το λιμάνι της Μερσίνας και οι απειλές για έρευ-
νες αποτελούν μια νέα σημαντική κλιμάκωση 
από την τουρκική ηγεσία.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης, 
δραστηριότητες που παραβιάζουν το Διεθνές 
Δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελ-
λάδας και της Κύπρου, δεν μπορούν να γίνουν 
ανεκτές σε καμία περίπτωση.

«Η πολιτική του κατευνασμού είναι αδιέξο-
δη. Απαιτούνται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
αποτροπής που θα αναδεικνύουν ένα αρρα-
γές μέτωπο προστασίας του Διεθνούς Δικαίου, 
όπως είναι η επιβολή εμπάργκο όπλων προς 
την Τουρκία από τις ευρωπαϊκές χώρες», τόνισε.

Στα νερά της Μεσογείου το γεωτρύπανο 
Αμπντούλ Χαμίντ Χαν

Θα επιχειρήσει 55 χιλ. από  
τις ακτές της Αττάλειας,  

δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Αθήνα: Ενεργούμε με νηφαλιότητα και αποφασιστικότητα
Με χιούμορ απάντησε ο Έλληνας 

κυβερνητικός εκπρόσωπος  
στις δηλώσεις Ακάρ περί 

κολυμβητών στο Καστελόριζο



Αρχίζει η καταγραφή αρχείων και εγγράφων σε σχολεία και Τοπικές Αρχές
Με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Δη-

μιουργία Αρχείου Εκπαιδευτικής Ιστορίας συνα-
ντήθηκε χθες ο Υπουργός Παιδείας, Πρόδρομος 
Προδρόμου, αναπτύσσοντας στα μέλη της Επι-
τροπής το σκεπτικό της απόφασης για τη σύ-
στασή της με σκοπό τον εντοπισμό, τη διάσωση 
και την αξιοποίηση του αρχειακού υλικού των 
σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, 
καθώς και το ρόλο που αυτή θα διαδραματίσει 
σε συνεργασία με τις διευθύνσεις Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ).

Απώτερος στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα 
Αρχείο Εκπαιδευτικής Ιστορίας με έδρα το Κέ-
ντρο Επιστημονικών Ερευνών.

Όπως προέκυψε από τη συνάντηση, υπάρ-
χουν αρχεία και έγγραφα τόσο στις σχολικές 
μονάδες, όσο και στις κατά τόπους Σχολικές 
Εφορείες και τις Τοπικές Αρχές, τα οποία δεν 

παρακολουθούνται αποτελεσματικά ούτε τυγχά-
νουν πάντοτε της απαραίτητης φροντίδας, συ-
ντήρησης και αξιοποίησης. Επίσης, για το σκοπό 
συγκρότησης ενός ενιαίου Αρχείου θα πρέπει 
να υπάρξει συνεργασία και με την Αρχιεπισκο-
πή και τις Μητροπόλεις.

Όλο αυτό το υλικό πρέπει να καταγραφεί και 

να προωθηθεί η ψηφιοποίησή του, ώστε παράλ-
ληλα με την πρωτότυπη να είναι διαθέσιμη και 
η ηλεκτρονική του μορφή, για να δοθεί η δυνα-
τότητα για ευρύτερη μελέτη και έρευνα.

Για το σκοπό αυτό θα δοθούν σχετικές οδη-
γίες στα σχολεία ως προς το χειρισμό τόσο του 
αποθηκευμένου υλικού, όσο και των εγγράφων/
στοιχείων από τούδε και στο εξής, ούτως ώστε 
να καταγραφεί το υφιστάμενο υλικό και να συ-
γκροτηθούν και κατά τόπους αρχεία.

Την Επιτροπή απαρτίζουν οι: Δημήτρης 
Χαραλάμπους (Καθηγητής στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Νάσα Παταπί-
ου (Ιστορικός, Ερευνήτρια, Ποιήτρια), Μαρία 
Μιχαηλίδου (πρώην Επιθεωρήτρια Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, Συγγραφέας), Δημήτρης Ταλια-
δώρος (Διευθυντής Λυκείου, Ιστορικός) και Δη-
μήτρης Μικελλίδης (Πρώτος Λειτουργός Δημο-
τικής Εκπαίδευσης, Συγγραφέας).

Η έγκαιρη τοποθέτηση αντικαταστατών 
στα δημοτικά σχολεία θα βοηθήσει στο να 
αντιμετωπιστούν προβλήματα οργάνωσης 
και προετοιμασίας επισημαίνει η ΠΟΕΔ.

Η εκπαιδευτική οργάνωση των δασκά-
λων έχει αποστείλει σχετική επιστολή προς 
τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Παι-
δείας ζητώντας να γίνουν οι απαραίτητες 
ενέργειες ώστε όλα να είναι έτοιμα πριν 
από την υποδοχή των μαθητών και μαθη-

τριών στα σχολεία στις 12 Σεπτεμβρίου. 
Συγκεκριμένα η ΠΟΕΔ στην επιστολή 

της αναφέρει: 
«Αναφορικά με το εν λόγω θέμα, ζη-

τούμε όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο 
αντικατάστασης των εκπαιδευτικών που 
θα απουσιάζουν από την εργασία τους τη 
Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022, μέρα κατά 
την οποία προσέρχονται οι μαθητές/ριες 
στις σχολικές τους μονάδες, από την Πα-

ρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022.
Η παρουσία των αντικαταστατών μία 

μέρα ενωρίτερα από τη μέρα που θα επι-
στρέψουν οι μαθητές/τριες στα θρανία, θα 
βοηθήσει στο μέγιστο στην έγκαιρη οργά-
νωση και προετοιμασία τόσο της σχολικής 
μονάδας όσο και των συναδέλφων αντικα-
ταστατών. 

Αυτό θεωρούμε ότι θα συμβάλει ουσια-
στικά έτσι ώστε να είναι όλα έτοιμα για όσο 

το δυνατό καλύτερη υποδοχή των μαθη-
τών και μαθητριών μας την πρώτη μέρα 
έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει η 
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, αφού 
ενημερωθεί και λάβει οδηγίες από εσάς, 
να προκηρύξει διαγωνισμό την Πέμπτη 8 
Σεπτεμβρίου 2022 για τις ανάγκες που θα 
δοθούν από τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδεί-
ας.»

Έγκαιρη αποστολή αντικαταστατών στη θέση εκπαιδευτικών που θα απουσιάζουν ζητά η ΠΟΕΔ

Αύξηση εμβολιασμών κατά τους χειμερινούς μήνες
Σε συμφωνία για την καλύτερη αντιμε-

τώπιση των αναγκών των κρατών-μελών 
σε εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 για 
τα τέλη του καλοκαιριού και τη χειμερινή 
περίοδο κατέληξαν η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή και η Moderna. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα εξασφαλιστεί 
η πρόσβαση των εθνικών Αρχών στα εμ-
βόλια, συμπεριλαμβανομένων των προ-
σαρμοσμένων στις παραλλαγές εμβολίων, 
εφόσον εγκριθούν, τη στιγμή που τα χρει-
άζονται για τις εκστρατείες εμβολιασμού 
τους και για τη στήριξη των παγκόσμιων 
εταίρων τους.

Η εν λόγω συμφωνία θα προσαρμόσει 
τα αρχικώς συμφωνηθέντα συμβατικά 
χρονοδιαγράμματα παράδοσης. 

Οι δόσεις των οποίων η παράδοση είχε 
αρχικά προγραμματιστεί για το καλοκαί-
ρι, τώρα θα παραδοθούν τον Σεπτέμβριο 
και κατά τη διάρκεια της φθινοπωρινής 

και χειμερινής περιόδου του 2022, όταν 
τα κράτη-μέλη θα χρειαστούν πιθανότα-
τα πρόσθετα αποθέματα εμβολίων για τις 
εθνικές εκστρατείες τους και για την εκ-
πλήρωση των διεθνών τους δεσμεύσεων 
για αλληλεγγύη.

Η συμφωνία διασφαλίζει επίσης ότι εάν 
ένα ή περισσότερα προσαρμοσμένα εμβό-
λια λάβουν άδεια κυκλοφορίας, τα κράτη-
μέλη μπορούν να επιλέξουν να λάβουν 
τα εν λόγω προσαρμοσμένα εμβόλια στο 
πλαίσιο της ισχύουσας σύμβασης.

Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν αιτήματος 
ορισμένων κρατών-μελών, η συμφωνία 
εξασφαλίζει επίσης από τη Moderna 15 
εκατομμύρια επιπλέον δόσεις υποψήφι-
ου αναμνηστικού εμβολίου που περιέχει 
Omicron, με την επιφύλαξη της λήψης 
άδειας κυκλοφορίας εντός χρονοδιαγραμ-
μάτων που θα επιτρέψουν τη χρήση των 
δόσεων αυτών για τις εκστρατείες εμβολι-

ασμού τους. 
Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των 

Τροφίμων, κα Στέλλα Κυριακίδου, δήλωσε: 
«Η αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού 
και λήψης αναμνηστικών δόσεων κατά 
της νόσου COVID-19 θα είναι ζωτικής ση-
μασίας, καθώς προγραμματίζουμε για τους 
φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες. 

Για να εξασφαλιστεί με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο η κοινή μας ετοιμότητα, τα 
κράτη-μέλη πρέπει να διαθέτουν τα απα-
ραίτητα εργαλεία. 

Εδώ περιλαμβάνονται εμβόλια προσαρ-
μοσμένα στις παραλλαγές, όπως και όταν 
εγκρίνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανι-
σμό Φαρμάκων. 

Η συμφωνία αυτή θα εξασφαλίσει ότι 
τα κράτη-μέλη θα έχουν πρόσβαση στις 
δόσεις εμβολίων που χρειάζονται την κα-
τάλληλη στιγμή για την προστασία των 
πολιτών μας».

Στόχος η Δημιουργία Αρχείου 
Εκπαιδευτικής Ιστορίας

Σεπτέμβρη  
οι παραδόσεις 
για το εμβόλιο
Οι δόσεις των οποίων η 
παράδοση είχε αρχικά 
προγραμματιστεί για 
το καλοκαίρι, τώρα θα 
παραδοθούν τον Σεπτέμβριο 
και κατά τη διάρκεια της 
φθινοπωρινής και χειμερινής 
περιόδου του 2022, όταν τα 
κράτη-μέλη θα χρειαστούν 
πιθανότατα πρόσθετα 
αποθέματα.

Σε συμφωνία για τις ανάγκες των κρατών-μελών προχώρησαν χθες Ε.Ε. και Moderna

Συνάντηση ευρωβουλευτών 
ΑΚΕΛ με επιτετραμμένο  
Λ.Δ. Κίνας

Συνάντηση είχαν χθες οι ευρωβου-
λευτές του ΑΚΕΛ, Γιώργος Γεωργίου και 
Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, με τον επιτετραμμέ-
νο της κινέζικης πρεσβείας στην Κύπρο, 
κ. Wang Sheng, μετά από πρόσκληση 
της κινεζικής πρεσβείας. 

Οι ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ εξέφρα-
σαν την ευαρέσκειά τους για τις καλές 
σχέσεις ανάμεσα στο ΑΚΕΛ και το Κομ-
μουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Μετέφε-
ραν την ευγνωμοσύνη του κυπριακού 
λαού για τη διαχρονική υποστήριξη στη 
βάση αρχών που προσφέρει η Λαϊκή 
Δημοκρατία της Κίνας σε σχέση με τις 
προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. 
Τη συνάντηση απασχόλησαν επίσης οι 
σχέσεις ΕΕ-Κίνας και η ανάγκη μιας πιο 
στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο. 
Συζητήθηκαν τα θέματα που στέκονται 
εμπόδιο στην εμβάθυνση των σχέσεων 
ΕΕ-Κίνας. 

Τονίστηκε ότι οι σχέσεις αυτές θα 
πρέπει να εδράζονται στις αρχές της ει-
ρηνικής συνύπαρξης και της αμοιβαιό-
τητας. Τόσο η ΕΕ όσο και η Κίνα έχουν 
σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν 
στην εμπέδωση της ειρήνης. Συζητή-
θηκαν, επίσης, οι εξελίξεις στην Ταϊβάν. 
Οι ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ εξέφρασαν 
την ανησυχία τους για τα τελευταία γε-
γονότα που συμβαίνουν και τη ρευστό-
τητα που παρατηρείται στην περιοχή. 
Τόνισαν τη σημασία του σεβασμού του 
διεθνούς δικαίου, του Χάρτη του ΟΗΕ 
και ιδιαίτερα της κυριαρχίας και εδα-
φικής ακεραιότητας των κρατών. Αρχές 
που επιβάλλουν το σεβασμό, από όλους, 
στην πολιτική της «Μίας Κίνας». Μετέ-
φεραν επίσης τη θέση του ΑΚΕΛ ότι θα 
πρέπει με διπλωματικούς χειρισμούς να 
επικρατήσει η ειρήνη για να μπορέσουν 
οι λαοί να βαδίσουν το δρόμο της ανά-
πτυξης και της συνεργασίας.

Τατάρ: Λείπει η συμφωνία...
Τον ισχυρισμό ότι η ειρήνη στην Κύ-

προ ήρθε το 1974 με την τουρκική ει-
σβολή, επανέλαβε o Τουρκοκύπριος 
ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, προσθέτοντας ότι 
«αυτό που λείπει είναι μόνο μια συμφω-
νία, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με συ-
νεργασία δύο ίσων κυρίαρχων κρατών 
που ζουν πλάι-πλάι και με τις εγγυήσεις 
της Τουρκίας».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΠΟΓΟ: Ουσιαστική αντιμετώπιση θεμάτων 
έμφυλης βίας

Προτεραιότητα αποτελεί για το Κίνημα της ΠΟΓΟ η ουσια-
στική αντιμετώπιση και διαχείριση θεμάτων έμφυλης και ενδοοι-
κογενειακής βίας.

Αντιπροσωπεία του Γυναικείου Κινήματος ΠΟΓΟ, αποτελούμε-
νη από την Γενική Γραμματέα Σκεύη Κουκουμά, την Επαρχιακή 
Γραμματέα ΠΟΓΟ Πάφου Ελένη Χατζηάντωνα και τη Μαρία Ιω-
αννίδου, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΓΟ, συναντήθηκε 
με τον Ανώτερο Αστυνόμο, υπεύθυνο ΤΑΕ Πάφου κ. Αντρέα Νικο-
λάου και τη Μαρία Καζαντζή Υπεύθυνη του κλιμακίου για τη βία 
στην οικογένεια. Στη συνάντηση έγινε ενημέρωση από μέρους της 
Αστυνομίας σχετικά με τα νέα στατιστικά στοιχεία για υποθέσεις 
που χειρίστηκε το κλιμάκιο βίας στην οικογένεια. Συγκεκριμένα 
αναφέρθηκε ότι το 2021 το κλιμάκιο βίας στην οικογένεια διε-
ρεύνησε συνολικά 233 υποθέσεις/καταγγελίες, ενώ υπήρχαν 259 
παραπονούμενοι, 247 κατηγορούμενοι και 109 συλλήψεις.

Τα ετήσια στοιχεία για το 2021 καταδεικνύουν πως η καταγω-
γή, η εθνικότητα, η θρησκεία δεν μπορούν να σκιαγραφούν το 
προφίλ του θύτη σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία. Ο αριθμός 
των Κυπρίων κατηγορούμενων υπερβαίνει τον αριθμό των αλλο-
δαπών κατηγορούμενων στις ενδοοικογενειακές υποθέσεις βίας.

Όσον αφορά το 2022 μέχρι και τις 5 Αυγούστου το κλιμάκιο 
βίας στην οικογένεια διερεύνησε 152 υποθέσεις/καταγγελίες με 
160 παραπονούμενους, 152 κατηγορούμενους και 60 συλλήψεις. 
Από τους 152 κατηγορούμενους οι 88 ήταν αλλοδαποί και οι 64 
ήταν Κύπριοι. Στο πλαίσιο της συζήτησης εντοπίστηκαν προβλή-
ματα τα οποία αντιμετωπίζει η υπηρεσία τα οποία δυσχεραίνουν 
την παρέμβαση της σε περιστατικά βίας, όπως αυτό της υποστελέ-
χωσης αλλά και η έγκαιρη εκδίκαση υποθέσεων που βρίσκονται 
ενώπιον του Δικαστηρίου.

Η Γ.Γ. της ΠΟΓΟ Σκεύη Κουκουμά τόνισε ότι για το Κίνημα 
αποτελεί προτεραιότητα η ουσιαστική αντιμετώπιση και διαχεί-
ριση θεμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, απαιτώντας 
την πλήρη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας που περιλαμ-
βάνει ανάμεσα σε άλλα τη σωστή λειτουργία του ειδικού Γραφεί-
ου Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια της Αστυνομίας, 
την ανάγκη περαιτέρω ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης των 
αστυνομικών ώστε να είναι εξοικειωμένοι με τις σύγχρονες τάσεις 
στα θέματα βίας και ταυτόχρονα να μπορούν να εφαρμόζουν στο-
χευμένα και όχι μηχανιστικά την ισχύουσα εθνική πολιτική.

Παράλληλα, θέση του Γυναικείου Κινήματος της ΠΟΓΟ είναι 
η ανάγκη περαιτέρω τροποποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας 
που ψηφίστηκε τον Απρίλη του 2021 για να καλύψει πτυχές που, 
παρά το ότι συζητήθηκαν και υποδείχθηκαν τα κενά που υπήρχαν 
στα νομοσχέδια, η κυβέρνηση δεν είχε την πολιτική βούληση να 
τις περιλάβει στη νομοθεσία.

Ψάχνουν τα στοιχεία ταυτότητας της άτυχης ποδηλάτισσας
Ενώ η άτυχη γυναίκα που έχα-

σε τη ζωή της προχθές σε τροχαίο 
στη Λεμεσό όταν κινείτο με το πο-
δήλατό της, παραμένει στα αζήτη-
τα αφού ακόμα δεν έχει διαπιστω-
θεί η ταυτότητά της, η Αστυνομία 
συνεχίζει τις έρευνές της για τις 
ακριβείς συνθήκες κάτω από τις 
οποίες σημειώθηκε το τραγικό 
συμβάν, αναζητώντας σχετικές 
πληροφορίες από πολίτες που 
ήταν μάρτυρες στη σκηνή.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος 
είναι συγκεχυμένες, σύμφωνα με 
τον Υπεύθυνο της Τροχαίας Λε-
μεσού, Αιμίλιο Καφά, ο οποίος σε 
σχετική δήλωσή του ανέφερε ότι 
εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, 
επισημαίνοντας ότι υπάρχει και 
μια ένδειξη ότι δεν υπήρχε φωτι-

σμός στο ποδήλατο της γυναίκας. 
Το μόνο βέβαιο είναι ότι το θύμα 
είναι αλλοδαπή και αυτό φαίνεται 
να προκύπτει από τα εξωτερικά 
χαρακτηριστικά της.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω 
στις 9 το βράδυ της Δευτέρας 
στην οδό Μαρκόνι στην περιοχή 
Αγίου Ιωάννη, όταν το ποδήλατο 
με το οποίο κινείτο η γυναίκα πα-
ρασύρθηκε από αυτοκίνητο που 
οδηγούσε 20χρονος. Το κτύπημα 
ήταν τόσο έντονο που η ποδη-
λάτισσα εκτινάχθηκε σε κάποια 
απόσταση στην άσφαλτο, με απο-
τέλεσμα να τραυματιστεί στο κε-
φάλι και άλλα μέρη του σώματός 
της. Όταν μεταφέρθηκε με ασθε-
νοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο 
Λεμεσού, οι επί καθήκοντι γιατροί 

δεν μπόρεσαν να της προσφέρουν 
καμιά βοήθεια αφού, όπως διαπι-
στώθηκε, ήταν ήδη νεκρή.

Το αυτοκίνητο του νεαρού 
οδηγού προσέκρουσε σε 
πάσσαλο της ΑΗΚ

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 
και ο νεαρός οδηγός του μοιραίου 
αυτοκινήτου, ο οποίος είχε τραυ-
ματιστεί, ευτυχώς ελαφρά, αφού 
αμέσως μετά τη σύγκρουση με το 
ποδήλατο, έχασε τον έλεγχο, ξέ-
φυγε από την πορεία του και προ-
σέκρουσε σε πάσσαλο της Αρχής 
Ηλεκτρισμού όπου και ακινητο-
ποιήθηκε, προκαλώντας και δι-
ακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος 
στη γύρω περιοχή.

Χρήστος Χαραλάμπους

Έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Λεμεσό
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Αναστολή απεργιακών μέτρων εργαζομένων στην εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια
Οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις υγραερί-

ου της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου 
σε Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε 
τη Δευτέρα το βράδυ, αξιολόγησαν την επιστολή 
που εστάλη από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσε-
ων του Υπουργείου Εργασίας κατόπιν εντολών 
του Υπουργού Εργασίας, Κυριάκου Κούσιου και 
ανέστειλαν τα απεργιακά μέτρα.

Η συνδικαλιστική πλευρά θα αναμένει την 
εξέλιξη των διαβουλεύσεων που θα ακολουθή-
σουν υπό την αιγίδα του Υπουργού Εργασίας, 
ώστε να υπάρξει συμφωνημένη διευθέτηση 
της μεταφοράς των εργαζομένων στο νέο χώρο 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
και εμφιάλωσης υγραερίου, σύμφωνα και με τα 
κριτήρια που περιλαμβάνει η επιστολή της Υπη-
ρεσίας Εργασιακών Σχέσεων.

Σε διαφορετική περίπτωση και εάν οι εται-
ρείες συνεχίσουν να μην επιδεικνύουν εποικο-

δομητικό πνεύμα, οι εργαζόμενοι θα επανέλ-
θουν σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι στην εμ-
φιάλωση και διανομή υγραερίου της εταιρείας 

Ελληνικά Πετρέλαια αποφάσισαν να κατέλθουν 
σε απεργία από την Παρασκευή 5 Αυγούστου 
ως ύστατο μέτρο. Η εταιρεία με πρόσχημα τη 
μεταφορά των εργασιών εμφιάλωσης και δια-
νομής υγραερίου από τη Λάρνακα στο Βασιλικό 
και παρά το γεγονός ότι έχει ρητά προειδοποι-
ηθεί από την Υπηρεσία Εργασιακών Σχέσεων 
του Υπουργείου Εργασίας να μην προχωρήσει 
σε μονομερείς και αυθαίρετες ενέργειες, εντού-
τοις συνεχίζει να ασκεί αφόρητους εκβιασμούς 
στους εργαζομένους για να υποβάλουν δήθεν 
αίτηση πρόσληψης στη «νέα» εταιρεία που 
έχουν συμφωνήσει να δημιουργήσουν μαζί με 
τις υπόλοιπες εταιρείες εμφιάλωσης υγραερίου, 
ώστε να θεωρήσουν τους εργαζόμενους νεο-
προσληφθέντες και να ακυρώσουν το συνεχές 
της εργασίας τους, να ακυρώσουν τη συλλογική 
τους σύμβαση και τους υφιστάμενους μισθούς 
και όρους εργοδότησής τους.

Η οικονομία της Γερμανίας θα χάσει περισ-
σότερα από 260 δισεκατομμύρια ευρώ (265 
δισεκατομμύρια δολάρια) σε προστιθέμενη 
αξία μέχρι το 2030 λόγω του πολέμου στην 
Ουκρανία και των υψηλών τιμών της ενέρ-
γειας, με αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά 
εργασίας, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτού-
του Έρευνας για την Απασχόληση (IAB).

Σε σύγκριση με τις προσδοκίες για μια ει-
ρηνική Ευρώπη, το προσαρμοσμένο ως προς 
τις τιμές ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) 
της Γερμανίας θα είναι 1,7% χαμηλότερο 
το επόμενο έτος και θα υπάρχουν περίπου 
240.000 λιγότερα άτομα στην απασχόληση, 
αναφέρει η μελέτη που δημοσιεύθηκε την 
Τρίτη, όπως μεταδίδει το Reuters. Το επίπεδο 

απασχόλησης αναμένεται να παραμείνει πε-
ρίπου σε αυτό το επίπεδο μέχρι το 2026, όταν 
τα μέτρα θα αρχίσουν σταδιακά να αντισταθ-
μίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις και να οδη-
γήσουν σε 60.000 περίπου κερδοσκοπικούς 
απασχολούμενους το 2030.

Εάν οι τιμές της ενέργειας, οι οποίες μέχρι 
στιγμής έχουν εκτοξευθεί κατά 160%, διπλα-

σιαστούν ξανά, η οικονομική παραγωγή της 
Γερμανίας το 2023 θα είναι σχεδόν 4% χαμη-
λότερη από ό,τι θα ήταν χωρίς τον πόλεμο, 
σύμφωνα με τη μελέτη. Σύμφωνα με αυτές 
τις παραδοχές, 660.000 λιγότερα άτομα θα 
απασχολούνταν μετά από τρία χρόνια και 
ακόμη 60.000 λιγότερα το 2030, ανέφερε η 
μελέτη.

Η γερμανική οικονομία θα χάσει $265 δισ. προστιθέμενης αξίας λόγω Ουκρανικού

Παραμένουν οι διαφορές για τον κατώτατο
Αγεφύρωτες φαίνεται να είναι οι διαφωνίες 

στις προσεγγίσεις μεταξύ εργοδοτικής πλευράς 
και συνδικαλιστικού κινήματος για το θέμα της 
θέσπισης του κατώτατου μισθού.

Όπως δήλωσε η ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλα 
Χαραλάμπους, «υπάρχουν σημαντικά ζητή-
ματα στα οποία χρειάζεται να γίνει περαιτέρω 
συζήτηση διότι υπάρχει απόσταση μεταξύ μας 
και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς προς την κοι-
νωνία και όσους προσμένουν από αυτή τη συ-
ζήτηση».

Επιπλέον, ανέφερε ότι η συζήτηση πρέπει 
να εστιάσει σε δύο βασικά ζητήματα, τα οποία 
είναι θέματα αρχής και θα κρίνουν τις αποφά-
σεις που θα πάρει η κυβέρνηση.

Το πρώτο είναι «ποιους θέλουμε να καλύψει 
ο κατώτατος μισθός και γιατί τον χρειαζόμαστε, 
άρα το πλαίσιο που θα τεθεί να είναι τέτοιο που 
να βελτιώνει το πλαίσιο απασχόλησης εκείνων 
των εργαζομένων που δεν καλύπτονται από 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας», εξήγησε.

Το δεύτερο ζήτημα, είναι ότι ο μηχανισμός 
του κατώτατου μισθού δεν πρέπει να λειτουρ-
γήσει ως μηχανισμός που να προκαλεί περαι-
τέρω δυσκολίες στο κομμάτι των εργαζομένων 
που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας.

Ερωτηθείσα αν υπάρχουν κόκκινες γραμ-
μές, η ΓΓ της ΠΕΟ, είπε ότι το θέμα είναι «για-
τί χρειαζόμαστε τον κατώτατο μισθό, ποιους 
θέλουμε να στηρίξουμε, προσέχοντας ώστε 
η διαδικασία να μην ενέχει κινδύνους για το 
πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων και τον τρό-
πο ρύθμισης των μισθών και των ωφελημάτων 
στον τόπο μας». Αυτό το πλαίσιο ρυθμίσεων, 
πρόσθεσε, πρέπει να ενισχυθεί στη βάση και 
της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 
πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν στη συζήτηση για 
τον κατώτατο μισθό.

Ο Ανδρέας Μάτσας, ΓΓ της ΣΕΚ, στις δικές 
του δηλώσεις έκανε λόγο για «ζητήματα τα 
οποία χρήζουν περαιτέρω συζήτησης», εκφρά-

ζοντας την ελπίδα ότι στην επόμενη συνάντη-
ση θα μπορέσουν να δημιουργηθούν περαιτέ-
ρω προϋποθέσεις κατάληξης.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Εργασίας 
Κυριάκος Κούσιος, ανέφερε ότι συνεχίζουν να 
υπάρχουν διαφορές στις προσεγγίσεις, προ-
σθέτοντας ότι θα πραγματοποιήσει ξεχωριστές 
επαφές με την κάθε συντεχνία τις επόμενες 
μέρες. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του μήνα να 
υποβάλει τις εκθέσεις του Υπουργείου Εργασί-
ας σε μια κοινή συνάντηση μεταξύ εργοδοτών 
και συντεχνιών και ακολούθως να θέσει τις θέ-
σεις του ενώπιον του Προέδρου.

Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι «η προσπάθειά του 
είναι να συγκεράσει τις απόψεις, αλλά στο 
τέλος της ημέρας, είναι η κυβέρνηση που θα 
πάρει την απόφαση και ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας που αποφάσισε ότι πρέπει να υπάρξει 
εθνικός κατώτατος μισθός.

«Το διάταγμα θα εκδοθεί με βεβαιότητα, ανε-
ξαρτήτως διαφορών», τόνισε.

Αναμένουν την εξέλιξη 
των διαβουλεύσεων, ώστε 
να υπάρξει συμφωνημένη 

διευθέτηση

Θέματα αρχής
Ερωτηθείσα αν υπάρχουν 
κόκκινες γραμμές, η ΓΓ της 
ΠΕΟ, είπε ότι το θέμα είναι 
«γιατί χρειαζόμαστε τον 
κατώτατο μισθό, ποιους 
θέλουμε να στηρίξουμε, 
προσέχοντας ώστε η 
διαδικασία να μην ενέχει 
κινδύνους για το πλαίσιο των 
εργασιακών σχέσεων και τον 
τρόπο ρύθμισης των μισθών 
και των ωφελημάτων στον 
τόπο μας». Η Σωτηρούλα 
Χαραλάμπους τόνισε ότι 
πρόκειται για θέματα αρχής 
τα οποία θα κρίνουν τις 
αποφάσεις που θα πάρει η 
κυβέρνηση.

«Το διάταγμα θα εκδοθεί με βεβαιότητα, ανεξαρτήτως διαφορών», τόνισε ο Κ. Κούσιος

Διευρύνθηκε το εμπορικό 
έλλειμμα, στα €3,86 δισ.  
το Α’ εξάμηνο

Μεγάλη αύξηση κατά €1,12 δισεκατομ-
μύρια παρουσίασε το έλλειμμα στο εμπορικό 
ισοζύγιο της Κύπρου το πρώτο εξάμηνο του 
2022, σε σύγκριση με το περσινό αντίστοιχο 
εξάμηνο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοι-
χεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, λόγω της 
εκτόξευσης των εισαγωγών κατά επιπλέον 
περίπου €1,6 δισεκατομμύρια.

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα του εμπορικού 
ισοζυγίου ήταν €3.860,6 εκατ. για την περίο-
δο Ιανουαρίου - Ιουνίου του 2022, σε σύγκρι-
ση με €2.734,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 
του 2021. 

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία της Στα-
τιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές εισαγωγές 
αγαθών (από κράτη-μέλη της ΕΕ και από τρί-
τες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιου-
νίου 2022 ήταν €5.664,3 εκατ. σε σύγκριση 
με €4.059,9 εκατ. για την περίοδο Ιανουαρίου 
- Ιουνίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 39,5%.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε κρά-
τη-μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την 
περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2022 ήταν 
€1.803,8 εκατ. σε σύγκριση με €1.325,0 εκατ. 
για την περίοδο Ιανουαρίου -  Ιουνίου 2021, 
σημειώνοντας αύξηση 36,1%.

Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2022, σύμφωνα 
με τα προκαταρκτικά στοιχεία, οι εισαγωγές 
αγαθών εκτινάχθηκαν κατά 56,1%, ενώ οι 
εξαγωγές μειώθηκαν κατά 1,5%.

Συγκεκριμένα, οι συνολικές εισαγωγές 
αγαθών ήταν €1.195,5 εκατ. σε σύγκριση με 
€765,7 εκατ. τον Ιούνιο 2021, καταγράφο-
ντας αύξηση 56,1%.

Οι εισαγωγές από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ 
τον Ιούνιο 2022 ήταν €570,9 εκατ. και από 
τρίτες χώρες €624,6 εκατ. σε σύγκριση με 
€486,2 εκατ. και €279,5 εκατ. αντίστοιχα τον 
Ιούνιο 2021.

Οι εισαγωγές τον Ιούνιο 2022 περιλαμβά-
νουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας 
κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία και 
αεροσκάφη), συνολικής αξίας €364,9 εκατ. 
έναντι €113,4 εκατ. τον Ιούνιο 2021.

Εξάλλου, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών 
τον Ιούνιο 2022 ήταν €292,1 εκατ. σε σύγκρι-
ση με €296,6 εκατ. τον Ιούνιο 2021, σημειώ-
νοντας μείωση 1,5%.

Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ 
τον Ιούνιο 2022 ήταν €105,7 εκατ. και προς 
τρίτες χώρες €186,4 εκατ., σε σύγκριση με 
€84,2 εκατ. και €212,4 εκατ. αντίστοιχα τον 
Ιούνιο 2021.

Οι εξαγωγές τον Ιούνιο 2022 περιλαμβά-
νουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας 
κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συ-
νολικής αξίας €39,3 εκατ. έναντι €80,5 εκατ. 
τον Ιούνιο 2021.

OIKONOMIA
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Δεν επιλύουν, αλλά μεταφέρουν το πρόβλημα με τα ασφαλτικά στην κατοικημένη περιοχή του Μιτσερού

Δωρεά ύψους €10.000 από την Κίνα στη ΔΕΑ

Σχεδόν 1,2 εκατ. επιβάτες ταξίδεψαν από και προς την Κύπρο τον Ιούλιο

Κατά 30% θα αυξηθεί η τιμή του μοσχα-
ρίσιου κρέατος από την ερχόμενη Τρίτη 16 
Αυγούστου, λόγω των αυξήσεων στα κόστη 
παραγωγής. Ωστόσο, η τιμή του αμνοεριφίου 
δεν θα αυξηθεί. 

Σύμφωνα με τον διευθυντή του Παγκύπρι-
ου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων, Νίκο Παπα-
κυριακού, λόγω των τεράστιων αυξήσεων στις 
ζωοτροφές, κυρίως στα καύσιμα, στο ρεύμα, 
τα υλικά συσκευασιών και τα μεταφορικά, οι 
παραγωγοί δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν 
οικονομικά. Επεσήμανε ότι το κόστος των με-
ταφορικών αυξήθηκε κατά 50%.

Πρόσθεσε ότι οι αγελαδοτρόφοι αναγκάζο-
νται να σφάζουν τα ζώα σε πιο μικρή ηλικία 
και βάρος, αφού δεν μπορούν να τα συντη-
ρούν. Επομένως το κόστος για τη σφαγή γίνε-
ται μεγαλύτερο ανά κιλό.

Ως εκ τούτου, αναγκαστικά θα προχωρή-

σουν σε αυξήσεις 30% για το μοσχαρίσιο κρέ-
ας που διοχετεύεται στα κρεοπωλεία, για τα 
παράγωγα της αγελάδας θα αυξηθούν κατά 
20-25%.

Από την πλευρά του ο αιγοπροβατοτρόφος 
Παναγιώτης Κωνσταντίνου (ΟΠΑ) ανέφερε 
ότι δεν θα ακριβύνει το αμνοερίφιο, καθώς σε 
αντίθεση με τους αγελαδοτρόφους αυτοί εξαρ-
τώνται από τους ζωέμπορες και τους σφάχτες. 
Όπως εξήγησε, οι αγελαδοτρόφοι έχουν δική 
τους μονάδα σφαγής και ασχολούνται και οι 
ίδιοι με την εμπορία. Σημείωσε ότι το αμνοε-
ρίφιο έχει ήδη φτηνύνει καθώς οι ζωέμποροι 
λένε ότι δεν πουλιέται και για αυτό δεν το αγο-
ράζουν.

Με χθεσινή του ανακοίνωση ο Σύνδεσμος 
Κρεοπωλών αντιδρά στις αυξήσεις του μοσχα-
ριού. Δεν αμφισβητεί τις αυξήσεις που ανέβα-
σαν το κόστος του παραγωγού κτηνοτρόφου, 

ωστόσο σημειώνει ότι το εύρος των αυξήσεων 
στη χονδρική τιμή του βοδινού κρέατος θα 
επηρεάσει κάθετα και οριζόντια τις λιανικές 
πωλήσεις, με αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώ-
σεις τόσο στους κρεοπώλες όσο και στους κα-
ταναλωτές.

Όπως προσθέτουν οι κρεοπώλες, λόγω του 
έντονου ανταγωνισμού στην αγορά, «υποχρε-
ωθήκαμε τα τελευταία χρόνια να απορροφή-
σουμε μεγάλο μέρος των αυξήσεων. Δυστυ-
χώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αυξήσεις 
θα ανεβάσουν σημαντικά και τις λιανικές τι-
μές».

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι ο κίνδυνος μεί-
ωσης της κατανάλωσης και αύξησης των ει-
σαγωγών θα δημιουργήσει επιπρόσθετα προ-
βλήματα, τόσο στην κτηνοτροφία, όσο και στη 
διάθεση του εγχώριου μοσχαρίσιου και αγελα-
δινού κρέατος.

Σημειώνει ότι ως Σύνδεσμος έχει θέσει δι-
αχρονικά τα προβλήματα στις αρμόδιες Αρχές 
επισημαίνοντας την ανάγκη ενός ολοκληρω-
μένου σχεδιασμού από το κράτος για στήριξη 
της εγχώριας παραγωγής κρεάτων, της προ-
στασίας της αγοράς από ολιγοπώλιο και μονο-
πώλιο στο ζήτημα σφαγής των ζώων, και τη 
δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού 
προς όφελος των καταναλωτών.

«Οι αρμόδιες Αρχές θα πρέπει να προχωρή-
σουν σε συστηματικούς ελέγχους σε ολόκληρη 
την αλυσίδα της παραγωγής, της σφαγής και 
της ποιότητας των κρεάτων στην αγορά. Οι 
κρεοπώλες θα εφαρμόσουν όπως πάντοτε μια 
ισορροπημένη, απόλυτα αιτιολογημένη τιμο-
λογιακή πολιτική που να στηρίζει τον κλάδο 
και παράλληλα τους καταναλωτές», καταλήγει 
ο Σύνδεσμος στην ανακοίνωσή του.

Γιάννης Κακαρής

Δεκάδες αναπάντητα ερωτήματα προκαλεί 
η μετεγκατάσταση του εργοστασίου παραγωγής 
ασφαλτικού στο Μιτσερό, ενώ «ο καπνός και οι 
οσμές εκλύονται πριν ακόμα από το ξέσπασμα 
της φωτιάς», αναφέρει η Πρωτοβουλία Εν Δρά-
σει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας, 
οι κοινότητες της περιοχής Μιτσερού διερωτώ-
νται «γιατί πρώτα αποφασίστηκε η περιοχή του 

Μιτσερού και μετά έγιναν οι μελέτες και γιατί 
για δύο χρόνια εκπονούνταν μελέτες απλά και 
μόνο για να δικαιολογηθεί η απόφαση;» Διερω-
τώνται, επίσης, «γιατί στο διάστημα αυτό δεν εκ-
πονήθηκε μια στρατηγική μελέτη για να βρεθεί 
κατάλληλη περιοχή για τέτοιου είδους οχληρές 
δραστηριότητες και γιατί τόση επιμονή με την 
περιοχή του Μιτσερού;»

Η Πρωτοβουλία Εν Δράσει θέτει και τα ερω-

τήματα «γιατί το κράτος δεν απαντά στο ερώτη-
μα γιατί η μετεγκατάσταση και εάν υπάρχει ζή-
τημα ανθρώπινης υγείας, τότε γιατί μεταφέρεται 
το πρόβλημα σε μια άλλη κατοικημένη περιοχή;»

Όπως αναφέρουν οι κοινότητες της περιοχής 
Μιτσερού, «οι κρατούντες περιορίζονται στην 
εύκολη απάντηση “είναι πολιτική απόφαση”» 
για να προσθέσουν ότι «οι πολιτικές αποφάσεις 
όμως, διέπονται από μια λογική και από το κοι-

νόν όφελος». 
«Οι πολίτες έχουν επίσης δικαίωμα στην ποι-

οτική ζωή και στην υγεία και όπου αυτά κατα-
πατούνται, δικαιούνται να αντιδρούν», συνεχίσει 
η Πρωτοβουλία η οποία αναφέρει επίσης ότι 
«όσο το κράτος και οι λειτουργοί του κρατούν 
αλαζονική στάση και περιφρονούν τη νοημοσύ-
νη και την αντίληψη των πολιτών, τόση μεγαλύ-
τερη αναταραχή θα δημιουργείται».

Η Διερευνητική Επιτροπή για τους 
Αγνοουμένους στην Κύπρο (ΔΕΑ), έλαβε 
δωρεά ύψους €10.000 από τη Λαϊκή Δη-
μοκρατία της Κίνας την 8η Αυγούστου 
2022. 

Η δωρεά αυτή φέρνει τη συνολική συ-
νεισφορά της Κίνας προς τη ΔΕΑ στις 
€20.000 από το 2019.

Όπως αναφέρει η ΔΕΑ σε ανακοίνωσή 
της, το 2022, αυτό το κονδύλι θα υποστη-

ρίξει το έργο της για την εκταφή, την ταυ-
τοποίηση και την επιστροφή των λειψάνων 
των αγνοουμένων στην Κύπρο, με στόχο 
τον τερματισμό της αβεβαιότητας που έχει 
επηρεάσει τις οικογένειες για τόσα χρόνια.

Έως σήμερα, 1.027 αγνοούμενοι και 
από τις δύο κοινότητες της Κύπρου έχουν 
ταυτοποιηθεί και επιστραφεί στις οικογέ-
νειές τους για μια αξιοπρεπή ταφή.

Η ΔΕΑ βασίζεται στη στήριξη που πα-

ρέχουν οι δωρητές για την υλοποίηση του 
δικοινοτικού της έργου που ανακουφίζει 
τον πόνο των πληγέντων οικογενειών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος 
δωρητής της ΔΕΑ, η οποία συνεχίζει το 
ανθρωπιστικό της έργο τόσο στις κατεχό-
μενες, όσο και στις ελεύθερες περιοχές, 
με τον εντοπισμό σημείων για διεξαγωγή 
εκσκαφών για ανεύρεση οστών των αγνο-
ουμένων.

Σχεδόν 1,2 εκατομμύρια επιβάτες ταξίδε-
ψαν από και προς τα αεροδρόμια Λάρνακας 
και Πάφου τον Ιούλιο, που αντιστοιχεί στο 
82% της κίνησης του αντίστοιχου μήνα το 
2019.

Εκπρόσωπος της Hermes Airports ανέ-
φερε στο ΚΥΠΕ ότι «ο Αύγουστος είναι περί-
οδος αιχμής και υπάρχει αυξημένη κίνηση 
στα κυπριακά αεροδρόμια αυτές τις μέρες». 
Πρόσθεσε ότι «συνολικά η επιβατική κίνηση 

το φετινό καλοκαίρι είναι αυξημένη σε σχέ-
ση με τα δύο προηγούμενα χρόνια. Ο Ιούλι-
ος έκλεισε με σχεδόν 1,2 εκατ. επιβάτες και 
στα δύο αεροδρόμια (Λάρνακα: 800.000, 
Πάφος 400.000), που αντιστοιχεί στο 82% 
της κίνησης του Ιουλίου του 2019». Ου-
σιαστικά, είπε, ο Ιούλιος «είναι ο δεύτερος 
συνεχόμενος μήνας φέτος που η επιβατική 
κίνηση ξεπέρασε σε ένα μήνα το 1 εκατομ-
μύριο επιβάτες, κάτι που είχε να συμβεί από 

τον Οκτώβριο του 2019. Αυτό είναι πολύ 
σημαντικό, αν λάβουμε υπόψιν ότι φέτος 
δεν έχουμε τη ρωσική και την ουκρανική 
αγορά».

Οι χώρες από και προς τις οποίες ταξι-
δεύουν οι περισσότεροι επιβάτες είναι το 
Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, το Ισραήλ, η 
Γερμανία, η Πολωνία, η Ελβετία, η Γαλλία, η 
Ιταλία και άλλες, από σύνολο 38 χωρών με 
τις οποίες έχουμε απευθείας πτήσεις».

Αύξηση 30% στην τιμή  
του μοσχαρίσιου κρέατος 
από την ερχόμενη Τρίτη

Οι αυξήσεις θα επηρεάσουν  
τις λιανικές πωλήσεις, αναφέρει 

ο Σύνδεσμος Κρεοπωλών



Στις εγκληματικές πράξεις και ιδιαίτερα 
στους εμπρησμούς επιμένουν να καταφεύ-
γουν κάποιοι, ως τρόπο για να επιλύσουν 
τις όποιες διαφορές μπορεί να έχουν με 
άλλους συμπολίτες τους. 

Μοναδικό αποτέλεσμα αυτής της απα-
ράδεκτης τακτικής είναι η πρόκληση ζη-
μιών και η δημιουργία αισθήματος φόβου 
και ανασφάλειας.

Αυτό φαίνεται ότι ίσχυσε και στην πε-
ρίπτωση του τελευταίου εμπρησμού που 
έγινε στη Λεμεσό με στόχο το αυτοκίνητο 
47χρονης. 

Και σε αυτή την περίπτωση, οι προσπά-
θειες της Αστυνομίας για εντοπισμό των 
δραστών προσκρούουν στην αδυναμία ή 
την απροθυμία των παραπονούμενων να 
εκφράσουν κάποιες υποψίες για τους πι-
θανούς δράστες.

Οι ιδιοκτήτες έσβησαν τη φωτιά 
προλαβαίνοντας τα χειρότερα

Η φωτιά στο αυτοκίνητο εκδηλώθηκε 
γύρω στις 4:30 χθες τα ξημερώματα, ενώ 

το όχημα ήταν σταθμευμένο έξω από το 
σπίτι της ιδιοκτήτριάς του στην περιοχή 
των Κάτω Πολεμιδιών. 

Τη φωτιά αντιλήφθηκαν όλοι οι περίοι-
κοι, οι οποίοι έντρομοι βγήκαν στα μπαλ-
κόνια για να δουν τι ακριβώς είχε συμβεί 
στη γειτονιά τους, ενώ η ιδιοκτήτρια του 
αυτοκινήτου μαζί με τον σύζυγό της αντι-
δρώντας έγκαιρα, κατάφεραν να σβήσουν 
τη φωτιά πριν την άφιξη της Πυροσβεστι-
κής, αποτρέποντας την ολοκληρωτική κα-
ταστροφή του οχήματος. 

Το αυτοκίνητο ωστόσο υπέστη εκτετα-
μένες ζημιές, κυρίως στο μπροστινό μέρος.

Κατά τις εξετάσεις που έγιναν στη σκη-
νή εντοπίσθηκαν υπολείμματα από την 
εύφλεκτη ύλη που είχαν χρησιμοποιήσει 
οι εμπρηστές, καθώς και κάποια άλλα τεκ-
μήρια τα οποία αξιολογούνται. 

Παράλληλα, αναζητούνται κλειστά κυ-
κλώματα παρακολούθησης στην ευρύτερη 
περιοχή που ενδεχομένως να κατέγραψαν 
κινήσεις των δραστών.

Χρήστος Χαραλάμπους

Πυρπόλησαν το αυτοκίνητο 
47χρονης στη Λεμεσό

Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο οι δαπάνες πυρόσβεσης
Οι κρατικές δαπάνες της Κύπρου για την 

πυρόσβεση βρίσκονται κάτω από τον ευ-
ρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Κύπρος έχει το 
δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό πυροσβεστών 
στην ΕΕ σε σχέση με το συνολικό εργατικό 
δυναμικό για το 2021, σύμφωνα με τη στα-
τιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε έκθεσή της η Eurostat αναφέρει ότι, 
οι συνολικές κυβερνητικές δαπάνες στην 
ΕΕ για την καταπολέμηση των πυρκαγιών 
(στοιχεία 2020), ανέρχονταν στα €32,9 δισ., 
σημειώνοντας 6,4% αύξηση σε σχέση με το 
2019 όταν οι συνολικές δαπάνες ανέρχο-
νταν στα €30,9 δισ..

Οι κυβερνητικές δαπάνες για υπηρεσίες 
πυρόσβεσης βρίσκονταν στο 0,5% του συ-
νόλου των κυβερνητικών δαπανών κατά 
μέσο όρο στην ΕΕ, ενώ το ποσοστό παρέ-
μενε σταθερό μεταξύ 0,4% και 0,5% από 
το 2001 όταν ξεκίνησαν να συλλέγονται 
στοιχεία.

Η Κύπρος βρισκόταν κάτω από τον μέσο 

όρο της ΕΕ, στο 0,4%, μαζί με την Ιρλανδία, 
την Ισπανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, 
τη Λετονία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη 
Σουηδία και τη Φινλανδία. Στον μέσο όρο 
του 0,5% βρίσκονταν η Γαλλία, η Κροατία 
και η Σλοβακία.

Το 2020 η Δανία ήταν η χώρα με το χα-
μηλότερο ποσοστό δαπανών στον τομέα 
της πυρόσβεσης (0,1%). Ακολουθούσαν η 
Ισλανδία με 0,2% και η Αυστρία, το Βέλγιο, 
η Μάλτα, η Σλοβενία και η Πορτογαλία με 
0,3%.

Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε 
στη Ρουμανία (0,8%). Ακολουθούσαν με 
0,6% η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Ελλάδα, 
η Εσθονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο 
και η Τσεχία.

Σύνολο 1.622 πυροσβέστες στην 
Κύπρο το 2021

Όσον αφορά τον αριθμό των πυροσβε-
στών, όπως αναφέρεται, το 2021 η Εσθο-

νία, η Κύπρος, η Ρουμανία και η Σλοβακία 
ήταν οι τέσσερις χώρες με το μεγαλύτερο 
ποσοστό πυροσβεστών στην ΕΕ, περίπου 
0,4% του γενικού εργατικού δυναμικού.

Για την Κύπρο, το ποσοστό κινείται στο 
0,38% και αντιστοιχεί σε 1.622 πυροσβέ-
στες από ένα σύνολο 431.716 εργατικού 
δυναμικού.

Συνολικά 365.100 άτομα εργάζονταν ως 
επαγγελματίες πυροσβέστες στην ΕΕ, αριθ-
μός που αντιστοιχεί στο 0,2% του εργατι-
κού δυναμικού σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι περισσότεροι πυροσβέστες στην ΕΕ 
τείνουν να είναι σχετικά νεαροί, με περί-
που 61.000 άτομα στην ομάδα των 35 - 39 
ετών και ακόμα 61.000 στην ομάδα των 40 
- 44 ετών.

Γενικότερα, 50.300 πυροσβέστες ανή-
κουν στην ομάδα των άνω των 50 ετών, 
264.600 πυροσβέστες στην ομάδα των 30 
- 54 ετών και 50.100 πυροσβέστες στην 
ομάδα των 15 - 29 ετών.

Στο 0,4%  
οι συνολικές 
δαπάνες
Σε έκθεσή της η Eurostat 
αναφέρει ότι οι συνολικές 
κυβερνητικές δαπάνες στην 
ΕΕ βρίσκονταν στο 0,5% του 
συνόλου των κυβερνητικών 
δαπανών κατά μέσο όρο. Η 
Κύπρος βρισκόταν κάτω από 
τον μέσο όρο της ΕΕ, στο 
0,4%, μαζί με την Ιρλανδία, 
την Ισπανία, την Ιταλία, τις 
Κάτω Χώρες, τη Λετονία, την 
Ουγγαρία, την Πολωνία, τη 
Σουηδία και τη Φινλανδία. 
Σημειώνεται ότι οι πλείστες 
από αυτές τις χώρες είναι 
βόρειες, άρα έχουν λιγότερες 
πυρκαγιές.

Δεύτερη σε ποσοστό πυροσβεστών η Κύπρος, σύμφωνα με τη Eurostat

Δυσφημίζουν την Κύπρο  
λόγω ηχορύπανσης

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη με όλους τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς για αντιμετώπιση του φαινομένου της 
ηχορύπανσης στις τουριστικές περιοχές, ζη-
τάει ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων 
Κύπρου (ΣΤΕΚ). Καθημερινά αναχωρούν από 
την Κύπρο δυσαρεστημένοι τουρίστες και η 
δυσφήμιση που κάνουν στο τουριστικό προ-
ϊόν της χώρας είναι τεράστια, σημειώνει σε 
ανακοίνωσή του. «Είναι λυπηρό την ώρα που 
γίνονται προσπάθειες για ποιοτική αναβάθμι-
ση του τουριστικού προϊόντος και που άλλοι 
ανταγωνιστικοί προορισμοί επικεντρώνουν 
τις προσπάθειές τους στη βιώσιμη τουριστική 
ανάπτυξη, εμείς στην Κύπρο να μένουμε εκτε-
θειμένοι επειδή δεν μπορούμε να βάλουμε 
ένα τέρμα στην ασύδοτη χρήση μεγαφώνων 
και όχι μόνο», αναφέρει.

Προσθέτει ότι είναι «επιτακτική ανάγκη 
όπως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκαλέ-
σει άμεσα έκτακτη σύσκεψη με τους εμπλε-
κόμενους φορείς (Υπουργεία, Αρχές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, τουριστικούς φορείς) ώστε να 
βρεθεί τρόπος πάταξης της συγκεκριμένης 
παρανομίας προτού να είναι αργά». Ο ΣΤΕΚ 
εκτιμά ότι «το πρόβλημα με την ηχορύπανση 
που δημιουργούν τα κέντρα αναψυχής και όχι 
μόνο, έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και πλέ-
ον το διακύβευμα είναι το ίδιο το μέλλον του 
κυπριακού τουρισμού». Αναφέρει ότι ο Σύν-
δεσμος προειδοποίησε «δεκάδες φορές για το 
συγκεκριμένο ζήτημα τα τελευταία χρόνια, με 
την τελευταία φορά να είναι τον περασμένο 
Μάιο σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Εσωτερικών». «Δυστυχώς όμως, το 
συγκεκριμένο μείζον πρόβλημα συνεχίζει να 
διαιωνίζεται αφού δεν λαμβάνονται οι απαι-
τούμενες τολμηρές αποφάσεις που απαιτού-
νται για πάταξή του από την εκτελεστική και 
νομοθετική εξουσία ως επίσης και την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση», καταλήγει ο ΣΤΕΚ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΤ.18/2022

Γίνονται δεκτές προσφορές για:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΝΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΤΗΣ CYTA

Οι σχετικές προδιαγραφές θα είναι διαθέσιμες από την Τετάρτη 10 Αυγούστου 
2022, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και χωρίς χρέωση, στην ιστοσελίδα http://
www.cyta-tenders.cytanet.com.cy

Σύντομη περιγραφή του πιο πάνω διαγωνισμού διατίθεται δωρεάν στην πιο 
πάνω ιστοσελίδα.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν κλειστές στη θυρίδα προσφορών που βρί-
σκεται στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων της Cyta, Οδός Τηλεπικοινωνι-
ών, Στρόβολος, Λευκωσία, μέχρι τις 10:00 π.μ. της Παρασκευής 30 Σεπτεμβρί-
ου 2022.

Η Cyta δεν είναι υποχρεωμένη να αποδεχθεί τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε 
άλλη προσφορά.



Η Γερμανία αποκλείει το ενδεχόμενο 
λειτουργίας του γερμανο-ρωσικού αγωγού 
φυσικού αερίου Nord Stream 2, τόνισε ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε 
σχετικά σχόλια του Κρεμλίνου και του πρώ-
ην Καγκελάριου Γκέρχαρντ Σρέντερ.

Η Siemens Energy από την πλευρά της 
τόνισε ότι δεν έχει παραδώσει τουρμπίνες 
για τον Nord Stream 2, αλλά και ότι η τουρ-
μπίνα που επισκεύασε για τον Nord Stream 
1 δεν έχει καταστεί δυνατό έως τώρα να επι-
στραφεί στην Gazprom. Mε την ανακοίνω-
ση αυτή, η Siemens δικαιώνει τους ισχυρι-
σμούς της Μόσχας, ότι η Ρωσία δεν μπορεί 
να αποκαταστήσει πλήρως τη ροή φυσικού 
αερίου στον Nord Stream 1.

O κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέφεν Χέ-
μπεστραϊτ, όταν ερωτήθηκε αν ο Όλαφ Σολτς 
εξακολουθεί να αποκλείει κάθε ενδεχόμενο 
αναθεώρησης της απόφασης περί εγκατά-
λειψης του Nord Stream 2, δήλωσε: «Ναι, το 
αποκλείει». Την προηγούμενη εβδομάδα ο 

πρώην Καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ, σε 
συνέντευξή του στο Stern είχε δηλώσει ότι 
η λειτουργία του Nord Stream 2 θα έλυνε 
τα προβλήματα τροφοδοσίας της Γερμανίας 
και της Ευρώπης με φυσικό αέριο, ενώ και 
ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πε-
σκόφ, είχε αναφέρει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν 
είχε μιλήσει σχετικά στον κ. Σρέντερ κατά 
την πρόσφατη συνάντησή τους στη Μόσχα.

Η ρωσική πλευρά επικαλείται το πρό-
βλημα με την τουρμπίνα και έχει μειώσει 
δραστικά τον όγκο φυσικού αερίου που δι-
οχετεύει στον αγωγό, ενώ ταυτόχρονα υπο-
στηρίζει ότι για να παραλάβει το εξάρτημα, 
θα πρέπει να αρθούν οι κυρώσεις σε βάρος 
της Ρωσίας.

Η πολυπληθέστερη πολιτεία της Αυστραλίας 
έκανε, την Τρίτη, ένα σημαντικό βήμα προς την 
απαγόρευση του ναζιστικού συμβόλου, της σβά-
στικας, όταν η Κάτω Βουλή του Κοινοβουλίου 
της Νέας Νότιας Ουαλίας ενέκρινε νομοσχέδιο 
που ποινικοποιεί την εμφάνισή τους. Το νομο-
σχέδιο πρέπει να περάσει από την άνω Βουλή 
για να γίνει νόμος. Η Βικτόρια, η δεύτερη πολυ-
πληθέστερη πολιτεία της Αυστραλίας, τον Ιού-
νιο έγινε η πρώτη στην Αυστραλία που ψήφισε 
νόμο που απαγορεύει να εμφανίζεται δημόσια η 
ναζιστική σβάστικα. Οι πολιτείες του Κουίνσλαντ 
και της Τασμανίας έχουν προαναγγείλει παρό-
μοιους νόμους, πράγμα που σημαίνει ότι οι μισές 
από τις οκτώ πολιτείες και εδάφη της Αυστρα-
λίας και το μεγαλύτερο μέρος του αυστραλια-

νού πληθυσμού απαγορεύεται να επιδεικνύουν 
ναζιστικά σύμβολα. Ο Γενικός Εισαγγελέας της 
Νέας Νότιας Ουαλίας Μαρκ Σπίκμαν είπε στο 
κοινοβούλιο χθες Τρίτη ότι η ναζιστική σβάστικα 
έβλαψε και προβλημάτισε μέλη της κοινότητας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων της εβραϊκής 

πίστης. Το 2020, η Αστυνομία της Νέας Νότιας 
Ουαλίας έλαβε 31 αναφορές για την επίδειξη 
σημαιών των Ναζί, συμπεριλαμβανομένης μιας 
από ένα σπίτι κοντά σε μια συναγωγή του Σίδνεϊ. 
«Η συμπεριφορά μίσους και προσβλητική είναι 
και εντελώς απαράδεκτη στην κοινότητά μας», 
είπε ο Σπίκμαν. Η χρήση ή η επίδειξη ναζιστι-
κών σημαιών ή ναζιστικών αναμνηστικών που 
φέρουν σβάστικες θα απαγορεύονται βάσει του 
νόμου. Η νομοθεσία θα επιτρέπει τη χρήση του 
συμβόλου για θρησκευτικούς και εκπαιδευτι-
κούς σκοπούς. Τα άτομα θα αντιμετωπίζουν 12 
μήνες φυλάκιση ή πρόστιμο 11.000 δολαρίων 
Αυστραλίας (7.670 $) για παραβίαση των νό-
μων, ενώ οι εταιρείες αντιμετωπίζουν πρόστιμα 
55.000 AU$$ (38.350 $).

Κίνα: Οι ασκήσεις  
γίνονται με  

διαφανή τρόπο
Η Κίνα ξεκαθαρίζει πως η Ταϊβάν είναι μέρος 

της χώρας και πως δεν παραβιάζει τίποτα κά-
νοντας στρατιωτικές ασκήσεις κοντά στο νησί. 
Όπως αναφέρει με ανακοίνωσή του το Υπουρ-
γείο Εξωτερικών της Κίνας, η Ταϊβάν είναι τμή-
μα της Κίνας και οι ασκήσεις γίνονται με ανοι-
κτό, διαφανή και επαγγελματικό τρόπο.

«Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν επίσης εκ-
δώσει εγκαίρως σχετικές ανακοινώσεις, ευθυ-
γραμμιζόμενες τόσο με το εσωτερικό, όσο και 
με το διεθνές δίκαιο», δήλωσε στη διάρκεια τα-
κτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο Ου-
άνγκ Ουενμπίν, εκπρόσωπος του υπουργείου.

Ο Ουάνγκ ερωτήθηκε αν η συνέχιση των 
στρατιωτικών γυμνασίων από την Κίνα είναι 
σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και αν θα εκδο-
θεί νέα προειδοποίηση για τα πολιτικά πλοία 
και αεροσκάφη.

Οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν 
τη Δευτέρα νέες στρατιωτικές ασκήσεις γύρω 
από την Ταϊβάν, νησί που το Πεκίνο θεωρεί μέ-
ρος της επικράτειάς του, έπειτα από προηγού-
μενα γυμνάσια που είχαν πραγματοποιήσει την 
περασμένη εβδομάδα, μετά την επίσκεψη της 
Αμερικανίδας Προέδρου της Βουλής των Αντι-
προσώπων, Νάνσι Πελόζι, στην Ταϊπέι.

Στον αντίποδα, η Ταϊβάν προειδοποίησε χθες 
ότι οι κινεζικές στρατιωτικές ασκήσεις δεν είναι 
απλώς μια πρόβα εισβολής στο αυτοδιοικούμε-

νο νησί, αλλά αντικατοπτρίζουν επίσης φιλοδο-
ξίες για έλεγχο μεγάλων τμημάτων του δυτικού 
Ειρηνικού, την ώρα που η Ταϊπέι πραγματοποί-
ησε τις δικές της ασκήσεις για να δείξει ότι είναι 
έτοιμη να αμυνθεί.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν, Τζόζεφ 
Γου, είπε ότι πέρα   από το στόχο της προσάρτη-
σης της νησιωτικής δημοκρατίας, η οποία δια-
σπάστηκε από την ηπειρωτική χώρα εν μέσω 
εμφυλίου πολέμου το 1949, η Κίνα θέλει να 
εδραιώσει την κυριαρχία της στον δυτικό Ει-
ρηνικό. Αυτό θα περιελάμβανε τον έλεγχο της 
Ανατολικής και Νότιας Θάλασσας της Κίνας 
μέσω του Στενού της Ταϊβάν και την επιβολή 
αποκλεισμού για να αποτρέψει τις ΗΠΑ και 
τους συμμάχους τους να βοηθήσουν την Ταϊ-
βάν σε περίπτωση επίθεσης, είπε σε συνέντευξη 

Τύπου στην Ταϊπέι.
Οι ασκήσεις δείχνουν τη «γεωστρατηγική 

φιλοδοξία της Κίνας πέρα   από την Ταϊβάν», την 
οποία το Πεκίνο ισχυρίζεται ως δικό του έδα-
φος, είπε ο Γου.

«Η Κίνα δεν έχει το δικαίωμα να παρέμβει 

ή να αλλάξει» τη δημοκρατία της Ταϊβάν ή τις 
αλληλεπιδράσεις της με άλλα έθνη, πρόσθεσε.

Η εκτίμηση του Γου για τους ελιγμούς της 
Κίνας είναι πιο ζοφερή από αυτήν άλλων πα-

ρατηρητών, αλλά απηχεί τις ευρέως διαδεδομέ-
νες ανησυχίες ότι το Πεκίνο επιδιώκει να επε-
κτείνει την επιρροή του στον Ειρηνικό, όπου οι 
ΗΠΑ έχουν στρατιωτικές βάσεις και εκτεταμέ-
νες συνεργασίες.

Νωρίτερα την Τρίτη, οι ένοπλες δυνάμεις 

της Ταϊβάν άρχισαν ασκήσεις του Πυροβολι-
κού με πραγματικά πυρά, προσομοιώνοντας 
την άμυνα της νήσου σε περίπτωση επίθεσης 
της Κίνας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του 
Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου. Στις ασκή-
σεις -οι οποίες θα συνεχιστούν αύριο Πέμπτη- 
συμμετέχουν αρκετές εκατοντάδες στρατιωτι-
κοί και περίπου 40 οβιδοβόλα, διευκρίνισε ο 
στρατός.

Σημειώνεται ότι η Κίνα απαγόρευσε επίσης 
ορισμένες εισαγωγές τροφίμων από την Ταϊβάν 
μετά την επίσκεψη της Αμερικανίδας αξιω-
ματούχου και διέκοψε το διάλογο με τις ΗΠΑ 
για μια σειρά θεμάτων, από τις στρατιωτικές 
επαφές μέχρι την καταπολέμηση του διεθνούς 
εγκλήματος και την κλιματική αλλαγή.

Η Ταϊβάν προειδοποίησε χθες ότι οι κινεζικές στρατιωτικές ασκήσεις 
αντικατοπτρίζουν φιλοδοξίες για έλεγχο μεγάλων τμημάτων  

του δυτικού Ειρηνικού

ξένος τύπος Αυστραλία: Και δεύτερη πολιτεία απαγορεύει τη σβάστικα

Γερμανία: Λέει «όχι» στη λειτουργία του Nord Stream 2 
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Πρωθυπουργός  
περιορισμένης ευθύνης
Η Εφημερίδα των Συντακτών, Ελλάδα

Σκοτεινό και επικίνδυνο  
θεσμικό πλαίσιο

Ριζοσπάστης, Ελλάδα

Παιχνίδι ανάμεσα  
στις σειρήνες

The New York Times, International Edition
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Το Κρεμλίνο καταδικάζει 
την έκκληση Ζελένσκι 
προς τους δυτικούς
Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε χθες «παράλογη» την 
έκκληση του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ 
Ζελένσκι, προς τις δυτικές χώρες να κλείσουν τα 
σύνορά τους στους Ρώσους επισκέπτες για να 
τιμωρήσουν τη Μόσχα για την επίθεσή της κατά της 
Ουκρανίας. Σε συνέντευξή του στην Washington 
Post αυτή την εβδομάδα, ο Ζελένσκι τόνισε ότι 
πιστεύει ότι «οι πιο σημαντικές κυρώσεις είναι να 
κλείσουν τα σύνορα, επειδή οι Ρώσοι βρίσκονται 
σε διαδικασία κατάληψης εδαφών από άλλη 

χώρα». Όποιες και αν είναι οι πολιτικές τους απόψεις, οι Ρώσοι πρέπει «να ζουν στον δικό τους κόσμο μέχρι να 
αλλάξουν τη φιλοσοφία τους», πρόσθεσε ο Ουκρανός Πρόεδρος σε αυτή τη συνέντευξη. «Ο παραλογισμός αυτού 
του συλλογισμού ξεπερνά κάθε όριο και μπορεί να προκαλέσει μόνο αρνητική αντίδραση», αντέδρασε χθες ο 
εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. «Οποιαδήποτε προσπάθεια απομόνωσης των Ρώσων ή της Ρωσίας 
δεν έχει καμία πιθανότητα να πετύχει. Αυτές οι πρωτοβουλίες δεν ακούγονται καλά», πρόσθεσε. Μετά από την 
έκκληση Ζελένσκι, η Πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κάγια Κάλλας, προέτρεψε την Τρίτη τις ευρωπαϊκές χώρες να 
μην εκδίδουν πλέον τουριστικές βίζες στους Ρώσους που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη.

Μαρόκο: Διαδήλωσαν 
για τα πλήγματα  
του Ισραήλ στη Γάζα
Περίπου διακόσιοι άνθρωποι διαδήλωσαν τη 
Δευτέρα στη Ραμπάτ σε ένδειξη αλληλεγγύης 
στους Παλαιστινίους, αξιώνοντας ταυτόχρονα να 
«πέσει» η εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στη 
Ραμπάτ και το εβραϊκό κράτος.
Οι διαδηλωτές, που συγκεντρώθηκαν μπροστά στο 
Κοινοβούλιο, στο κέντρο της πρωτεύουσας του 
βασιλείου, κράταγαν πλακάτ με συνθήματα που 
καταδίκαζαν τη «σιωνιστική επίθεση εναντίον της 
Λωρίδας της Γάζας», διαπίστωσε δημοσιογράφος 

του Γαλλικού Πρακτορείου. Φώναξαν εξάλλου συνθήματα εναντίον της αποκατάστασης διπλωματικών 
σχέσεων μεταξύ του Μαρόκου και του Ισραήλ. «Ο λαός θέλει να πέσει η εξομάλυνση», φώναζαν ρυθμικά οι 
συμμετέχοντες στην κινητοποίηση, κυρίως υποστηρικτές κομμάτων της Αριστεράς και ισλαμιστές.
Σημαία του Ισραήλ κάηκε κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης αυτής, την επομένη της κήρυξης κατάπαυσης του 
πυρός ανάμεσα στον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ και το εβραϊκό κράτος με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου.
Κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών, που διήρκεσαν τρεις ημέρες, 44 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους παιδιά, 
χάθηκαν στα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας.

Με τη συνδρομή των δυνάμεων καταστο-
λής και οι εργασίες στην πλατεία Εξαρχείων, 
παρά την ξεκάθαρη διαφωνία των κατοίκων 
που καταγγέλλουν τον Δήμο Αθηναίων για 
την επερχόμενη απώλεια δημοσίου χώρου που 
αναμένεται να επιφέρει η κατασκευή του σταθ-
μού Μετρό στο σημείο, αλλά και στα ευρύτερα 
πλάνα τουριστικοποίησης και αλλαγής του χα-
ρακτήρα της περιοχής.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης άνδρες 
των ΜΑΤ την απέκλεισαν σπρώχνοντας και ρί-
χνοντας χημικά σε νέους και μεγάλους ανθρώ-
πους, που βρέθηκαν εκεί για να υπερασπιστούν 

τη γειτονιά τους και τον δημόσιο χώρο μετά από 
τα καλέσματα για καθημερινές κινητοποιήσεις 
με στόχο να αποτραπούν τα επίμαχα σχέδια. 

Μάλιστα, μέλη συνεργείων έκοψαν δέντρα 
στην πλατεία, ενώ μπουλντόζες έκαναν την εμ-
φάνισή τους και φορτηγά μετέφεραν μεγάλους 
τσιμεντόλιθους και λάμες για την περίφραξη 
του χώρου όπου έφτασαν και ένστολοι της δη-
μοτικής Αστυνομίας.

«4:30 τα ξημερώματα σήμερα (σ.σ. Τρίτης), 
με πλήρη αποκλεισμό της πλατείας Εξαρχείων 
από ΜΑΤ και άλλες αστυνομικές δυνάμεις, ξε-
κίνησε η προσπάθεια της καταστροφής της μό-

νης πλατείας της γειτονιάς μας. Θα μας βρουν 
απέναντί τους», αναφέρει σε μήνυμά της στο 
Twitter η πρωτοβουλία «Όχι μετρό στην πλα-
τεία Εξαρχείων».

«Η πλατεία χρειάζεται ζωή, ελευθερία, δη-
μιουργία, όχι σταθμό μετρό», έγραφε το πανό 
των συγκεντρωμένων, που εδώ και καιρό 
έχουν εκφράσει την κάθετη αντίθεσή τους και 
στις εργασίες ανάπλασης περίπου 40 στρεμ-
μάτων στο Λόφο του Στρέφη, στο πλαίσιο 
δωρεάς, ύψους 1,15 εκατομμυρίου ευρώ, από 
την εταιρεία επενδύσεων ακινήτων «Prodea 
Investments».

Χημικά κατά των κατοίκων... πού αλλού; Στα Εξάρχεια

Οι παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου σε 
Ουγγαρία, Σλοβακία και Τσεχία, μέσω της Ου-
κρανίας διακόπηκαν μετά την απόρριψη μιας 
τραπεζικής συναλλαγής εξαιτίας των κυρώ-
σεων σε βάρος της Μόσχας. Αυτό ανακοίνωσε 
την Τρίτη η ρωσική εταιρεία που είναι αρμό-
δια για τη μεταφορά των υδρογονανθράκων.

Σε ανακοίνωσή της, η Transneft εξηγεί 
πως η πληρωμή της για τα δικαιώματα διαμε-
τακόμισης μέσω της Ουκρανίας για το μήνα 
Αύγουστο, που πραγματοποιήθηκε στις 22 
Ιουλίου, απορρίφθηκε στις 28 Ιουλίου επειδή 
τέθηκαν σε ισχύ ορισμένες κυρώσεις εναντί-
ον της Μόσχας.

Κατά συνέπεια, η ουκρανική επιχείρηση 
UkrTransNafta «έπαψε από τις 4 Αυγούστου 
να παρέχει υπηρεσίες για τη μεταφορά πετρε-

λαίου μέσω του ουκρανικού εδάφους», ανα-
φέρει η Transneft.

Πρόκειται για παραδόσεις μέσω ενός κλά-
δου του πετρελαιαγωγού Ντρούζμπα που 
περνάει από την Ουκρανία και εξυπηρετεί 
τρεις ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχουν πρό-
σβαση στη θάλασσα, την Ουγγαρία, τη Σλοβα-
κία και την Τσεχική Δημοκρατία.

Οι παραδόσεις στην Πολωνία και τη Γερ-
μανία, μέσω ενός άλλου κλάδου του Ντρούζ-
μπα που διέρχεται από τη Λευκορωσία, «συ-
νεχίζονται ομαλά», ανακοίνωσε η Transneft.

Παρά τη στρατιωτική επίθεση που διεξάγει 
από τα τέλη Φεβρουαρίου η Μόσχα στην Ου-
κρανία, ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο 
συνεχίζουν να διέρχονται από την Ουκρανία 
με προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέλη 

της οποίας εξαρτώνται σημαντικά από τους 
υδρογονάνθρακες της Μόσχας.

Η ΕΕ υιοθέτησε τον Ιούνιο ένα σταδιακό 
εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, προβλέπο-
ντας κυρίως τον τερματισμό εντός έξι μηνών 
των εισαγωγών αργού πετρελαίου με πλοία.

Οι προμήθειες μέσω του πετρελαιαγωγού 
Ντρούζμπα επιτράπηκε αντιθέτως να συνε-
χιστούν «προσωρινά», χωρίς να τεθεί κατα-
ληκτική ημερομηνία, μια παραχώρηση την 
οποία πέτυχε ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βί-
κτορ Ορμπάν, ο οποίος διατηρεί καλές σχέσεις 
με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και του οποίου η 
χώρα εξαρτάται κατά 65% από αυτό το φθη-
νό ρωσικό πετρέλαιο. Ο ίδιος, είχε πρωτοστα-
τήσει ενάντια στην άμεση διακοπή παροχής 
ενέργειας από τη Ρωσία.

Stop στις παραδόσεις πετρελαίου μέσω Ουκρανίας

Το μέτρο πλήττει 
Ουγγαρία, Σλοβακία 
και Τσεχία, εξαιτίας 
της απόρριψης μιας 

τραπεζικής συναλλαγής 
λόγω των κυρώσεων  
σε βάρος της Μόσχας

Νεκροί και καταστροφές από 
την κακοκαιρία στη Ν. Κορέα

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη 
ζωή τους στη Σεούλ και στα περίχωρά της 
κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνω-
σαν χθες οι Αρχές στην πρωτεύουσα της 
Νότιας Κορέας, καθώς καταρρακτώδεις 
βροχές προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές 
της ηλεκτροδότησης, πλημμύρισαν σπίτια 
και στοές του μετρό.

Στο νότιο τμήμα της Σεούλ σημειώθηκε 
βροχόπτωση που ξεπέρναγε τα 100 χιλιο-
στά την ώρα από το βράδυ της Δευτέρας· 
κατά τόπους η κατακρήμνιση έφθανε τα 
141,5 χιλιοστά, που είναι η μεγαλύτερη 
εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με τη μετε-
ωρολογική υπηρεσία της Νότιας Κορέας.

Στην πυκνοκατοικημένη συνοικία 
Γκάνγκναμ, κτίρια και καταστήματα 
πλημμύρισαν και δεν είχαν ηλεκτροδότη-
ση. Αυτοκίνητα, λεωφορεία και στοές του 
συστήματος του μετρό καλύφθηκαν από 
νερά. Πολλοί κάτοικοι αποκλείστηκαν.

Σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώ-
πισης καταστροφών, τουλάχιστον πέντε 
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Σε-
ούλ και άλλοι τρεις στις γειτονικές πό-
λεις Γκουανγκτζού και Χουασεόνγκ, της 
επαρχίας Κιόνγκι, που περιβάλλει την 
πρωτεύουσα.

Ο πρόεδρος Γιουν Σοκ-γελ προήδρευ-
σε σε συνεδρίαση συναρμόδιων φορέων 
για την αντιμετώπιση της καταστροφής 
και έδωσε εντολή στις Αρχές να αποτρέ-
ψουν περαιτέρω απώλειες ζωών και να 
ελέγξουν το ταχύτερο την κατάσταση στις 
περιοχές που έχουν πλημμυρίσει.



ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Ο αρχαιολογικός χώρος της Γεροσκήπου  
θάβεται για χάρη των συμφερόντων

Στην επαρχία Πάφου, στο όνομα της ανά-
πτυξης και με συνοπτικές διαδικασίες έχουν 
θαφτεί αξιόλογα αρχαιολογικά ευρήματα, 
τρανταχτό παράδειγμα του πρόσφατου πα-
ρελθόντος, τα ευρήματα στο Mall, όπου παρά 
τις αντιδράσεις, τα συμφέροντα για άλλη μια 
φορά επιβλήθηκαν με τη δύναμή τους επί 
των αρχών και των νόμων. Αυτό τονίζει με-
ταξύ άλλων σε χθεσινή του ανακοίνωση το 
Κίνημα Οικολόγων, το οποίο εκφράζει νέες 
ανησυχίες για τις αρχαιότητες που εντοπί-
ζονται στο χώρο που ο Αρχιεπίσκοπος πήρε 
άδειες από την κυβέρνηση για ανέγερση ξε-
νοδοχείου.

Μας ανησυχεί ιδιαίτερα, προσθέτουν οι 
Οικολόγοι, ότι η Εκκλησία πήρε το πράσι-
νο φως για να ολοκληρώσει την κατασκευή 
πολυτελούς ξενοδοχείου και δύο πύργων 
πάνω από τα αρχαία της Γεροσκήπου. Εκεί-
να τα αρχαία, τα οποία ο Αρχιεπίσκοπος 
απειλούσε πως θα ισοπεδώσει με το τρακτέρ.

Τις τελευταίες ημέρες, σημειώνουν οι Οι-
κολόγοι, οι εντατικές ανασκαφές του Τμή-
ματος Αρχαιοτήτων στη νότια πλευρά του 
χώρου έφεραν στο φως ακόμα περισσότερα 
ευρήματα, αυτό από μόνο του θα πρέπει να 
προβληματίσει το Τμήμα Αρχαιοτήτων και 

το νεοσύστατο Υφυπουργείο Πολιτισμού, και 
να πάρει γενναίες αποφάσεις. Το φωτογρα-
φικό υλικό που επισυνάπτεται τα λέει όλα.

Ως Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πο-
λιτών, καταλήγει η ανακοίνωση, θεωρούμε 
αδιανόητο το γεγονός ότι οι κρατικές υπη-
ρεσίες και το Τμήμα Περιβάλλοντος έδωσαν 
το πράσινο φως στην Αρχιεπισκοπή για έκ-
δοση πολεοδομικής άδειας για την ανέγερση 
δύο πύργων και πεντάστερου ξενοδοχείου. 
Περιμέναμε από κόμματα και πολιτιστικούς 
φορείς της επαρχίας Πάφου, αλλά και ολό-
κληρου του νησιού να πάρουν θέση και το-
ποθετηθούν γι’ αυτό το σοβαρό θέμα, που η 
υλοποίησή του θα αλλάξει πολλά στην πόλη 
μας.

Δυστυχώς, σε αυτό τον τόπο τα μεγάλα οι-
κονομικά συμφέροντα έχουν λεηλατήσει το 
περιβάλλον, αλλά και τον πολιτισμό. Η ιστο-
ρία και ο πολιτισμός δεν μπορούν να θάβο-
νται για το πρόσκαιρο κέρδος.

Σχίσμα επέφεραν οι επιλογές για τον Μαραθώνιο Λεμεσού
Οριστικό φαίνεται ότι είναι το σχίσμα ανά-

μεσα στον ΓΣΟ από τη μια και τον Δήμο Λεμε-
σού, το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
και την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης, από 
την άλλη, με αντικείμενο έριδας τη διοργάνω-
ση του Διεθνούς Μαραθώνιου. Αυτό προκύ-
πτει μέσα από ανακοίνωση των τριών φορέων 
της Λεμεσού, οι οποίοι απαντώντας στα όσα 
λέχθηκαν σε δημοσιογραφική διάσκεψη που 
προηγήθηκε εκ μέρους του ΓΣΟ, τον χαρακτη-
ρίζουν μεταξύ άλλων και αναξιόπιστο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΣΟ επέλε-
ξε το δρόμο της αντιπαράθεσης, όπως ανα-
φέρουν Δήμος Λεμεσού, ΕΒΕΛ και ΕΤΑΛ, 
εκφράζοντας απογοήτευση γιατί το Δ.Σ. του 
Συλλόγου «απέρριψε τη συνεργασία και τη 
συλλογικότητα και με τις μονομερείς απο-
φάσεις και ενέργειές του επιχειρεί να πλήξει 
έναν πετυχημένο θεσμό που χτίστηκε με πολ-
λή προσπάθεια και κόπο πολλών ανθρώπων 
για πολλά χρόνια και ήταν το καύχημα όλης 
της πόλης».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι τρεις 
φορείς, «αποδείχτηκε εκ των πραγμάτων ότι 
για πολλούς μήνες το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΓΣΟ παραπλανούσε τους άλλους φορείς 
της πόλης για δήθεν επιθυμία του για διαφά-
νεια, συλλογικότητα και συνεργασία για να 
συνεχιστεί η επιτυχής διοργάνωση του Μαρα-
θωνίου Λεμεσού και ενώ συζητούσε μαζί μας 
και έδινε διαβεβαιώσεις για τις καλές του προ-
θέσεις, την ίδια στιγμή στο παρασκήνιο προω-
θούσε άλλες συμφωνίες».

Αποκορύφωμα αυτού του σχεδιασμού, 
όπως επισημαίνεται, είναι το γεγονός ότι «με-

ρικά μόνο 24ωρα μετά την υπογραφή του 
Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας 
των 4 φορέων, δεν τίμησε ούτε την ίδια την 
υπογραφή του και προχώρησε στην υπογρα-
φή συμφωνίας για το Μαραθώνιο επιδεικνύ-
οντας πρωτοφανή έλλειψη σεβασμού προς 
τους υπόλοιπους φορείς της πόλης». Στην 
ανακοίνωσή τους οι 3 φορείς της πόλης ανα-
φέρουν ότι προχωρούν στη βάση του Μνημο-
νίου Συναντίληψης που υπογράψαν για να 
συνεχίσει η Λεμεσός να διοργανώνει με την 
ίδια επιτυχία τον Μαραθώνιο.

Να σημειωθεί ότι από την πλευρά του ο 
ΓΣΟ, στη διάρκεια δικής του δημοσιογραφικής 
διάσκεψης, χαρακτήρισε απαράδεκτη και επι-
ζήμια τη στάση Δήμου Λεμεσού για τον Μαρα-
θώνιο. Ειδικότερα ο πρόεδρος του Συλλόγου, 
Κυριάκος Τσολάκης, έκανε λόγο για στάση 

«εντελώς απαράδεκτη και επιζήμια προς τον 
ΓΣΟ και γενικά τον αθλητισμό», επισημαίνο-
ντας ότι «το Μνημόνιο λέει ότι είναι ο ΓΣΟ 
που αποφασίζει τους όρους της συμφωνίας 
και επιλέγει τον ανάδοχο».

Ο ΓΣΟ, όπως υποστήριξε ο κ. Τσολάκης, τή-
ρησε κατά γράμμα τις πρόνοιες του Μνημονί-
ου και την υπόσχεση που έδωσε στους άλλους 
φορείς να δώσει προτεραιότητα στην επί 11 
χρόνια διοργανώτρια εταιρεία του Μαραθω-
νίου, προσθέτοντας ότι «από τη στιγμή που η 
εταιρεία δεν αποδεχόταν όρους που περιλαμ-
βάνονταν στο Μνημόνιο, προχώρησε με τη 
συνομολόγηση συμφωνίας με νέο ανάδοχο, ο 
οποίος αποδέχθηκε όλους τους όρους». Ο νέος 
ανάδοχος ήδη ξεκίνησε και προετοιμάζεται 
για τη διοργάνωση του 2023.

Χρήστος Χαραλάμπους

Η ιστορία και ο πολιτισμός  
δεν μπορούν να θάβονται  
για το πρόσκαιρο κέρδος

Δήμος, ΕΒΕΛ και ΕΤΑΛ σε πλήρη αντιπαράθεση με τον ΓΣΟ και με βαριούς χαρακτηρισμούς

Ιταλία: Πρόστιμο €5 εκ.  
στις μεγαλύτερες 
ασφαλιστικές εταιρείες  

Πρόστιμο, ύψους €5 εκατομμυρίων, επέ-
βαλε η ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού, AGCM, 
στην καθεμία από τις ασφαλιστικές εταιρείες 
Generali και UnipolSai, τους δύο μεγαλύτε-
ρους ασφαλιστικούς ομίλους της χώρας, για 
ενδεχόμενη διενέργεια αθέμιτων εμπορικών 
πρακτικών, ανακοίνωσε η ίδια η Αρχή την 
Τρίτη. Σύμφωνα με την Εποπτική Αρχή, οι 
δύο εταιρείες συμπεριφέρθηκαν με τρόπο που 
περιόριζε σημαντικά την ελευθερία επιλογής 
του καταναλωτή όσον αφορά την αποζημίω-
ση για αξιώσεις ασφάλισης αυτοκινήτων.

Η Generali, η μεγαλύτερη ασφαλιστική 
εταιρεία της Ιταλίας, ανακοίνωσε ότι θεωρεί 
τις κατηγορίες του εποπτικού οργάνου «αβά-
σιμες» και θα ασκήσει έφεση κατά της από-
φασης.

«Η Generali Italia εγγυάται πάντα την ευ-
ρύτερη φροντίδα και προστασία των πελατών 
της και των τρίτων μερών που υπέστησαν 
ζημιές... δίνοντας τη μέγιστη προσοχή στη 
συμμόρφωση με τους κανονισμούς σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας διευθέτησης αποζημι-
ώσεων», αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Η UnipolSai δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για 
σχόλιο.
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Πωλείται οικιστικό τε-
μάχιο σε καταπληκτι-
κή περιοχή (Grammar 
School) και βιοτεχνικό 
τεμάχιο στη Λακατάμια.
 

Τηλ. 99599598, 
99609646

∆ΗΛΩΣΗ-
∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερο-
μένων ότι ο MUSTAFA ALSALEM 
ALALI από Πέτρου Ηλιάδη 5, 8021, 
Πάφος υπέβαλε στον Υπουργό Εσω-
τερικών αίτηση (Τύπος Μ127) για 
πολιτογράφησή του ως Κύπριος πο-
λίτης. Όποιος γνωρίζει οποιονδήποτε 
λόγο για τον οποίο δεν θα έπρεπε να 
χορηγηθεί η αιτούμενη πολιτογρά-
φηση, καλείται να αποστείλει στον 
Υπουργό Εσωτερικών στη Λευκωσία 
γραπτή και υπογεγραμμένη έκθεση 
των γεγονότων.

∆ΗΛΩΣΗ-
∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομέ-
νων ότι η LUDMILA STEFANET, από 
Κυριάκου Μάτση 21Β, Κοφίνου, Λάρ-
νακα, υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτε-
ρικών αίτηση (Τύπος Μ127) για πο-
λιτογράφησή της ως Κύπρια πολίτης. 
Όποιος γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο 
για τον οποίο δεν θα έπρεπε να χο-
ρηγηθεί η αιτούμενη πολιτογράφηση, 
καλείται να αποστείλει στον Υπουρ-
γό Εσωτερικών στη Λευκωσία γρα-
πτή και υπογεγραμμένη έκθεση των 
γεγονότων.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

Η εταιρεία FALIROS LTD 
στην περιοχή Κάππα-
ρη, Παραλίμνι με Α.Μ.Ε.: 
1173373/3/5510 ζητά να 
προσλάβει Μάγειρες Α & 
Μάγειρες Β για μεξικάνικη 
κουζίνα, βοηθούς κουζίνας 
και σερβιτόρους. 
Μισθός βάσει συλλογικής 
σύμβασης. 
Για πληροφορίες αποτεί-
νεστε στο Επαρχιακό Γρα-
φείο Εργασίας στο Παραλί-
μνι στο τηλ. 23812052. 
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Η εταιρεία R.A. CRESCENTI 
ADVISORY LTD, με αριθ-
μό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) 
2299062/1/7022, ζητά να προ-
σλάβει προσοντούχο Junior 
Management Consultant με τα 
ακόλουθα προσόντα:
1. Εμπειρία στον τομέα ενέργειας 
και στην αγορά ενέργειας 
2. Άριστη γνώση Αγγλικών και 
Ρωσικών ή Γερμανικών
3. Αναλυτικές ικανότητες και 
επίλυση προβλημάτων
Τα καθήκοντα της θέσης είναι:
1. Ανάλυση δεδομένων και βελ-
τίωση διεργασιών
2. Διαχείριση έργων – ευέλικτων 
μεθοδολογιών 
3. Υποστήριξη επιχειρησιακών 
διεργασιών στην αγορά ενέρ-
γειας
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλ-
λουν το Βιογραφικό τους Σημεί-
ωμα (CV) στο Επαρχιακό Γρα-
φείο Εργασίας Λευκωσίας  (Τηλ. 
22403000 και Φαξ 22873170) 
με αντίγραφο στην εταιρεία. Πα-
ρακαλώ όπως στο CV σημειώνε-
ται ο αριθμός μητρώου της εται-
ρείας.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ  
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφω-
να με το άρθρο 25 του 
Περί Ακινήτου Ιδιοκτη-
σίας (Διακατοχή, Εγγρα-
φή και Εκτίμηση) Νόμου 
Κεφ. 224, ότι συμφωνήθη-
κε να πωληθεί το μερίδιο ή 
συμφέρον στα ακίνητα που 
αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση μεταβίβασης: 
3/Π/741/2022 

Πωλητές:
(1) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩ-
ΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Αγίου 
Ερμολάου, 30, 2322, Αγία 
Παρασκευή, Δήμος Λακα-
τάμειας, Λευκωσία
(2) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Αγίου 
Ερμολάου, 30, 2322, Αγία 
Παρασκευή, Δήμος Λακα-
τάμειας, Λευκωσία

Αγοραστής: 
(1) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝ-
ΔΡΕΑΣ, Αγίου Δημητρίου, 
18Α, 5281, Δήμος Παραλι-
μνίου, Αμμόχωστος
(2) ΧΑΙΡΑΛΛΑ ΝΑΤΑΛΙ-
ΝΑ, Διονυσίου Σολωμού, 
3Α, 2660, Κοκκινοτριμιθιά, 
Λευκωσία
Αρ. Εγγραφής: 0/21655
Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/
Τεμ./Κλίμ.: 0/2-290-
380/4/1011/7 
Είδος ακινήτου: Χωράφι
Υποϊδιοκτησίες: Υπάρ-
χουν κτίρια που δεν ανα-
φέρονται στην εγγραφή (3/
ΕΣ/144/2004)
Εμβαδόν τ.μ.: 5025
Γεωγραφική περιοχή: Αμ-
μόχωστος, Δήμος Παραλι-
μνίου
Τοποθεσία: ΠΑΝΩ ΛΑΚ-
ΚΟΣ, ΤΡΟΥΛΛΙ
Μεταβίβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 
1/44

Ποσό πώλησης: €86.500,00
Σημ. Τα ακίνητα ενδέχεται 
να υπόκεινται σε Φ.Π.Α., ο 
οποίος δεν συμπεριλαμβά-
νεται στο ποσό πώλησης.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

(ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙ-
ΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2016 
(Κ.Δ.Π. 62 ΤΟΥ 2016)
Ειδοποίηση δυνάμει  
του Κανονισμού 5(1)

Δίδεται ειδοποίηση, σύμφω-
να με τον Κανονισμό 5(1) των 
περί Πολεοδομίας και Χωροταξί-
ας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προ-
σφυγές) Κανονισμών του 2016, 
ότι εμείς η εταιρεία GAF & CO 
DEVELOPMENTS LTD, με έδρα τη 
Λάρνακα, ιδιοκτήτες του τεμαχί-
ου με αρ. 841, Φύλλο 41/ Σχέδιο: 
490401, ενορία Χρυσοπολίτισσα, 
στην περιοχή του Δήμου Λάρνα-
κας, θα υποβάλουμε αίτηση στην 
Πολεοδομική Αρχή Λάρνακας (Δι-
ευθυντής Τμήματος Πολεοδομί-
ας και Οικήσεως) για εξασφάλιση 
πολεοδομικής άδειας για ανέγερ-
ση τετραώροφης πολυκατοικίας, 
δυναμικότητας  9 διαμερισμάτων. 
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως 
μπορούν να υποβληθούν προς την 
Πολεοδομική Αρχή μέσα σε προ-
θεσμία 21 ημερών από τη δημο-
σίευση της Ειδοποιήσεως αυτής. 

ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΑ 

ΑΤΟΜΑ
(με ακαδημαϊκά και/ή 

επαγγελματικά προσόντα)

Η εταιρεία Logos Educational 
Institute Ltd. με αριθμό μητρώου ερ-
γοδότη (ΑΜΕ) 216432/5/8510 ζητά 
να προσλάβει προσοντούχο Δάσκαλο/α 
Δημοτικής Εκπαίδευσης με τα ακόλου-
θα προσόντα:
1. Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης ή 
και Μεταπτυχιακό/ PGCE 
2. Μητρική Γλώσσα Αγγλική
3. Εμπειρία 2 ετών θα θεωρηθεί πλε-
ονέκτημα
Τα καθήκοντα της θέσης είναι:
Οργάνωση της ύλης και προγραμμα-
τισμός ακολουθώντας την αγγλική 
Εγκύκλιο. Συμμετοχή σε διάφορες εκ-
δηλώσεις του σχολείου κ.τ.λ. 
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν το 
Βιογραφικό τους Σημείωμα (CV) στο 
Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λεμεσού 
(Τηλ. 25827350 και Φαξ 25306526) 
με αντίγραφο στην εταιρεία theoni@
logos.ac.cy. Παρακαλώ όπως στο CV 
σημειώνεται ο αριθμός μητρώου της 
εταιρείας.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΑ 

ΑΤΟΜΑ
(με ακαδημαϊκά και/ή 

επαγγελματικά προσόντα)

Η εταιρεία Logos Educational 
Institute Ltd. με αριθμό μητρώου ερ-
γοδότη (ΑΜΕ) 216432/5/8510 ζητά 
να προσλάβει προσοντούχο Καθηγη-
τή Φυσικής με τα ακόλουθα προσόντα:
1. Πτυχίο Φυσικής Επιστήμης ή και 
Μεταπτυχιακό/ PGCE 
2. Μητρική Γλώσσα Αγγλική
3. Εμπειρία 2 ετών θα θεωρηθεί πλε-
ονέκτημα
Τα καθήκοντα της θέσης είναι:
Οργάνωση της ύλης και προγραμμα-
τισμός ακολουθώντας την αγγλική 
Εγκύκλιο (iGCSE, AS Level A Level). 
Συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις 
του σχολείου κ.τ.λ. 
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν το 
Βιογραφικό τους Σημείωμα (CV) στο 
Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λεμεσού 
(Τηλ. 25827350 και Φαξ 25306526) 
με αντίγραφο στην εταιρεία theoni@
logos.ac.cy. Παρακαλώ όπως στο CV 
σημειώνεται ο αριθμός μητρώου της 
εταιρείας.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΑ 

ΑΤΟΜΑ
(με ακαδημαϊκά και/ή 

επαγγελματικά προσόντα)
Η εταιρεία Logos Educational 
Institute Ltd. με αριθμό μητρώου ερ-
γοδότη (ΑΜΕ) 216432/5/8510 ζητά να 
προσλάβει προσοντούχο Βοηθό Δάσκα-
λο/α Δημοτικής Εκπαίδευσης με τα ακό-
λουθα προσόντα:
1. Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης/ Ειδι-
κής Εκπαίδευσης/ Δίπλωμα Βοηθού Τά-
ξης ή και Μεταπτυχιακό/ PGCE 
2. Μητρική Γλώσσα Αγγλική
3. Εμπειρία 2 ετών θα θεωρηθεί πλεο-
νέκτημα
Τα καθήκοντα της θέσης είναι:
Μερική εμπειρία σε σχετική θέση με παι-
διά με ειδικές ανάγκες ή με μαθησιακές 
δυσκολίες είναι απαραίτητη. Συμμετο-
χή σε διάφορες εκδηλώσεις του σχολεί-
ου κ.τ.λ. 
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν το 
Βιογραφικό τους Σημείωμα (CV) στο 
Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λεμεσού 
(Τηλ. 25827350 και Φαξ 25306526) 
με αντίγραφο στην εταιρεία theoni@
logos.ac.cy. Παρακαλώ όπως στο CV 
σημειώνεται ο αριθμός μητρώου της 
εταιρείας.

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Πολυβραβευμένη η εταιρεία Laiko Cosmos Trading Ltd στα Cyprus Retail Excellence Awards για το 2021
Με μια εντυπωσιακή τελετή πραγματο-

ποιήθηκαν, την Πέμπτη 14 Ιουλίου, τα φε-
τινά Cyprus Retail Excellence Awards 2021 
από την BOUSSIAS Cyprus. Ένας από τους 
μεγαλύτερους θεσμούς του επιχειρηματικού 
κόσμου, με στόχο την ανάδειξη των πρωτο-
πόρων στο χώρο αυτό. Στην εκδήλωση απο-
νεμήθηκαν τα Cyprus HR Awards, τα Cyprus 
Responsible Business Awards και τα Cyprus 
Retail Excellence Awards για το 2021. Βρα-
βεύτηκαν οι επιχειρήσεις που κατάφεραν να 
ξεχωρίσουν μέσα σε πολύ δύσκολες οικονο-
μικές συνθήκες, κυρίως λόγω της πανδημίας 
του κορονοϊού.

Η Laiko Cosmos Trading Ltd κατάφερε να 
ξεχωρίσει με την επιχειρηματική της δραστη-
ριότητα για άλλη μια χρονιά, κατακτώντας 
συνολικά 5 βραβεία. Ανάμεσα στα βραβεία 
που απονεμήθηκαν, η εταιρεία Laiko Cosmos 
Trading Ltd τιμήθηκε με το κορυφαίο βρα-
βείο «Προμηθευτής της Χρονιάς» στην κα-
τηγορία Grand Award - Re-tail Excellence 
Awards 2021, για την εξαιρετική της επιχει-
ρηματική επίδοση τη χρονιά που μας πέρασε. 

Η Laiko Cosmos Trading Ltd απέσπασε 
άλλα 4 βραβεία. Με Χρυσό βραβεύτηκαν οι δι-
αφημιστικές εκστρατείες της ION και Perrier 
στις κατηγορίες «Διαφημιστική Εκστρατεία» 
και «Επιτυχημένο Λανσάρισμα Προϊόντος» 

για τις καμπάνιες «ΙΟΝ 50 Χρόνια στην Κύ-
προ» και «Perrier & Juice» αντίστοιχα. Στην 
κατηγορία «Εξαιρετική Επιχειρηματική Επί-
δοση», η Laiko Cosmos Trading Ltd κατέκτη-
σε το Αργυρό βραβείο για τη στρατηγική της 
εταιρείας εν μέσω πανδημίας. Τέλος, Χάλκινο 
βραβείο έλαβε η Ζιβάνα ΛΟΕΛ στην κατηγο-
ρία «Διαφημιστική Εκστρατεία» για την κα-

μπάνια «25 Χρόνια Ζιβάνα ΛΟΕΛ». 
Εκ μέρους της εταιρείας, τα βραβεία παρέ-

λαβαν οι Brand Managers που διαχειρίζονται 
τα brands που βραβεύτηκαν ενώ σύντομο 
χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πόλυς Πολυκάρ-
που, εμπορικός διευθυντής της Laiko Cosmos 
Trading Ltd, ευχαριστώντας τους συνεργάτες 
της εταιρείας, και όλους όσοι συνέβαλαν σε 

αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Ιδιαίτερη αναφο-
ρά έγινε στην οικογένεια της Laiko Cosmos 
Trading όπου καθημερνά δίνει τον καλύτερό 
της εαυτό με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη της 
εταιρείας.

Αυτά τα βραβεία, αποτελούν το επιστέγα-
σμα της συλλογικής προσπάθειας που γίνε-
ται αλλά και μια σημαντική αναγνώριση της 
σκληρής δουλειάς που επιτελείται τα τελευ-
ταία χρόνια στη Laiko Cosmos Trading Ltd. 
Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η εται-
ρεία κατάφερε να εδραιωθεί σαν μια από τις 
πιο ισχυρές και ραγδαία αναπτυσσόμενες 
εταιρείες διανομής, πώλησης και προώθησης 
προϊόντων ευρείας κατανάλωσης (FMCGs) 
στην Κύπρο. 

Χαρακτηρίζεται διαχρονικά για την ικανό-
τητά της να αναπτύσσει με μεγάλη επιτυχία 
τα brands που διαχειρίζεται, ενώ η φιλοσο-
φία της στηρίζεται στη συνεχή βελτίωση και 
ανάπτυξη των επιχειρηματικών της δραστη-
ριοτήτων. 

Ταυτόχρονα, οι βραβεύσεις αυτές ανεβά-
ζουν τον πήχη ακόμα πιο ψηλά για τη Laiko 
Cos-mos Trading Ltd με στόχο τη διατήρηση 
της ηγετικής της θέσης ως μία από τις μεγα-
λύτερες και πλέον αξιόπιστες εταιρείες διανο-
μής, πώλησης και προώθησης τροφίμων και 
ποτών στην Κύπρο.



φαρμακεία

tv επιλογές

κληρώσεις

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
• Χατζηαθανασίου Κωνσταντίνος, Αρχ. Μα-

καρίου Γ’ 17, δίπλα από ΜΤΝ και πλησίον φούρ-
νου Ζορπά, Λακατάμεια, 22002237, 99466134

• Παπαϊακώβου Ιάκωβος, Λεωφ. Δημοκρα-
τίας 60, έναντι Λυκ. Απ. Βαρνάβα, Στρόβολος, 
22450644, 22876916 • Αργυρού Παναγιώτα 
(Τάνια), Παύλου Μελά 28Β, δρόμος Κρατικής 
Έκθεσης, Έγκωμη, 22658628, 22427414

• Νικολάου Χαρά, Λεωφ. Κυρηνείας 145 
Πλατύ, δίπλα από φούρνο Vienna, Αγλαντζιά, 
22335477, 22511117

• Κτενάς Γεώργιος, Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 
14, μεταξύ φώτων Αστυνομίας Λυκαβητού και 
Γαβριηλίδη, 22760951, 22492381

ΛΕΜΕΣΟΣ
• Πετρίδης Άριστος, Πάφου 5, Πολυκατοικία 

Προβίτα, 25564219, 25770448
• Παντέλας Χρίστος, Νίκου Παττίχη 97, έναντι 

φρουταρίας ΠΑΝΕΡΙ, 100μ. βόρεια από τη δια-
σταύρωση με Σπύρου Κυπριανού, 300μ. νότια 
από τον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών, 25736646, 
25734005

• Λυσιώτου Μαρία Λώρη, Θεσσαλονίκης 

36, δρόμος σινεμά ΟΘΕΛΛΟΣ, 25364775, 
99615355

• Κιννή Άντρη, Αγίας Παρασκευής 1, 250μ. 
από τον κυκλικό κόμβο προς το χωριό της Γερ-
μασόγειας, Γερμασόγεια, 25324030, 25329797

ΛΑΡΝΑΚΑ
• Ελευθερίου Βασιλική, Παύλου Βαλδασερί-

δη 30, δρόμος CARREFOUR, έναντι ΖΟΡΠΑΣ, 
24103501, 24103909

• Μαυρή Λουίζα, Στρατηγού Τιμάγια 9, Συντε-
χνιακό φαρμακείο ΠΕΟ, 24655312, 96720773

ΠΑΦΟΣ
• Πίρπα Αλεξάνδρα, Ελευθερίου Βενιζέλου 

80, απέναντι από το ΖΟΡΠΑ, δρόμος Λυκείου 
Κύκκου-Πάφου, 26948222, 26948222

• Χαραλάμπους Πηνελόπη, Ακαμαντίδος 4, 
δίπλα από περίπτερο «Time Out», 26943222, 
26272151

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
• Γιάλλουρος Πανίκος, 1ης Απριλίου 184, 

απέναντι από την υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, 
Παραλίμνι, 23825979, 23744771

ΤΖΟΚΕΡ
ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

1 23 31 34 45 8

5+1 αριθμοί:  ......................................................TZAK-ΠOT
5 αριθμοί: 1 τυχερός ....................................... €77.752,12
4+1 αριθμοί: 67 τυχεροί ....................................€2.500,00
4 αριθμοί: 815 τυχεροί ........................................... €50,00
3+1 αριθμοί: 1.641 τυχεροί .................................... €50,00
3 αριθμοί: 22.579 τυχεροί .........................................€2,00
2+1 αριθμοί: 19.034 τυχεροί ....................................€2,00
1+1 αριθμοί: 96.270 τυχεροί ....................................€1,50

ΤΖΟΚΕΡ

05:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
06:05-08:55 ΠΡΩΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
Mε τους Αργύρω Γεωργίου Θωμά, Έλπις Γεωρ-

γίου και Μιχάλη Μιχαήλ
06:30 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
Με τον Μιχάλη Μιχαήλ
06:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
08:45 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Με τον Κωνσταντίνο Σωκράτους
08:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
09:05-10:55 ΠΡΩΙΝΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΟ
Μουσικές επιλογές με τον Γιώργο Σιεχερλή
09:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:05-12:55 ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΑ
Αγαπημένα τραγούδια και φωνές… χωρίς πολ-

λά λόγια
11:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:55-14:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

14:05-14:55 Ο ΑΣΤΡΑ ΣΤΗ ΣΕΝΤΡΑ
Με τους Χρίστο Αποστολίδη, Λοΐζο Μωυσέως 

και Γλαύκο Μιχαηλίδη
14:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:05-16:55 ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
Μουσικές επιλογές με τον Πάμπο Φιλίππου
15:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00-17:55 ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ
Mε τους Νίκο Τριμικλινιώτη και Χρίστο Χατζη-

ϊωάννου
17:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:05-21:00 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
Με την Άντρη Δημητρίου
18:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00-23:00 ΑΛΦΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ
Με τον Αντρέα Ανδρέου
23:00-06:00 ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ
Μουσικές επιλογές του Άστρα 92,8

στη συχνότητα του Άστρα 92,8

tv ενημέρωση
ΡΙΚ1

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, 
Σάββατο 10 Αυγούστου 14.00 Μεσημβρινή Ενημέ-
ρωση 15.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 16.00 Χρυσές 
Συνταγές 17.00 Bonanza 17.55 1974, Σάββατο 
10 Αυγούστου 18.00 Ειδήσεις και στη Νοηματική 
18.20 Στην Άκρη του Παράδεισου 19.00 Η Σιη-
ράτη  19.55 1974, Σάββατο 10 Αυγούστου 20.00 
Ειδήσεις 21.00 Πεταλούδα 21.50 FBI 22.40 1974, 
Σάββατο 10 Αυγούστου 22.45 Ειδήσεις 22.50 Χάλ-
κινα Χρόνια 23.30 Economic Echo 00.30 Όμορφη 
μέρα κάθε μέρα 01.55 1974, Σάββατο 10 Αυγούστου 
02.00 Ειδήσεις 03.00 FBI 04.00 A Window On 
04.30 Πεταλούδα 05.30 Χρυσές Συνταγές 06.30 
Στην Άκρη του Παράδεισου 07.00 Το Καφενείο

ΡΙΚ2
07.30 Γέλα Χαμογέλα 08.00 Ο Μικρός Χνουδω-

τός 08.25 Το θαυμαστό ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον 
08.50 Γκάρφιλντ 09.30 Αστυνόμος Σαΐνης 09.50 
Mini Pet Pals 10.10 Ο Σούπερ Μπαμπάς 10.20 Ο 
σκανδαλιάρης Τοτός 10.50 Η Μπο ταξιδεύει 11.15 
Τα Στρουμφάκια 12.05 Λέο Ντα Βίντσι 12.30 H 
Μία και Εγώ 12.55 Η Μπο ταξιδεύει 13.20 Αστυ-
νόμος Σαΐνης 13.45 Τα Στρουμφάκια 14.35 Λέο 
Ντα Βίντσι 15.00 H Μία και Εγώ 15.30 Στη χώρα 
του Γιατί 16.00 Μανώλης και Κατίνα 16.30 Ιστο-
ρίες του Χωρκού 17.00 Euromaxx Design 17.30 
Art of Space 18.00 Farming for the Planet 18.30 
Economic Echo 19.30 Σελίδες Ιστορίας 19.40 Ει-
δήσεις στην Αγγλική 19.50 Ειδήσεις στην Τουρκική 
20.00 Κεντρικό Δελτίο στη Νοηματική 21.05 Ο θά-
νατος του εμποράκου  23.15 Βonanza 23.50 Εμείς 
κι ο Κόσμος μας (Ε) 00.50 Ειδήσεις στην Αγγλική 
και Τουρκική (Ε) 01.05 Μεσημβρινή Ενημέρωση 
(Ε) 02.00 Economic Echo (Ε) 02.50 Θάνατος του 
Εμποράκου (Ε) 05.05 Bonanza (Ε) 05.55 Farming 
for the Planet (Ε) 06.25 Μανώλης και Κατίνα (Ε) 
06.50 Ιστορίες του Χωρκού (Ε) 07.20 Κοίτα με στα 
μάτια

PLUS
06.00 ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Κ) 06.55 ΠΑΙ-

ΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (Κ) 07.15 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (Κ) 07.40 
ΕΞΥΠΝΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ (SMART ΓΕΥΣΕΙΣ) (Ε) (Κ) 08.30 
ΤΗΛΕΝΟΥΒΕΛΑ (μεταγλωτισμένη) (Ε) (Κ) 10.00 
ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 12.00 ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ (Κ) 13.55 
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ (Κ) 15.30 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ (Κ) 18.10 
ΞΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΩΜΙΚΗ – ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΕΙ-
ΡΑ 18.35 ΞΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΩΜΙΚΗ – ΝΕ-
ΑΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (Κ) 19.00 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ (Κ) 19.35 
FATSABOOK (Κ) 20.05 Ο ΚΑΙΡΟΣ (Κ) 20.10 ΤΗΛΕ-
ΝΟΥΒΕΛΑ «ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΕ ΜΟΥ» (Κ) 21.00 «ΠΑΣ 
ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ» (Κ) 22.00 ΑΟΡΑΤΟΣ ΦΑΚΟΣ 
(Κ) 22.05 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ (12) 23.45 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ 
(12) 00.40 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 01.35 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ 
(12) 02.25 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 03.15 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ 
(15) 04.05 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (ίδια με 23.45) (12) 04.55 
ΑΟΡΑΤΟΣ ΦΑΚΟΣ 05.05 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ (Ε) (Κ)

OMEGA
06.00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ (E) 08.00 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕΦ (Ε) 09.00 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙ-
ΝΙΑΤΙΚΑ (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 (E) 20.10 OMEGA NEWS 21.15 ΤΡΙΑ 
ΜΙΛΙΑ 22.15 ΟΙ 100 (Ε) 23.15 AFTER DARK (Ε) 
00.30 ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (Ε) 01.30 ΡΙΞΕ ΜΙΑ 
ΖΑΡΙΑ (Ε) 02.30 ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΜΟΥ ΜΕΣΑ (Ε) 04.00 
TOTAL BLACKOUT (E) 05.00 ΕΙΚΟΝΕΣ (Ε)

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 ΟΝΕΙΡΟΠΑ-
ΓΙΔΑ (Ε) 14.00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 
14.50 ΜΗΝ ΨΑΡΩΝΕΙΣ (Ε) 15.40 ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΑ 
(Ε) 16.20 ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙ-
ΟΥΧΟΣ (Ε) 17.10 ΚΑΤΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ 
(Ε) 18.00 ΤΑ ΝΕΑ ΣΕ 10’ 18.15 ΠΕΤΑ ΤΗ ΦΡΙΤΕ-
ΖΑ (Ε) 19.20 5 X 5 (Ε) 20.15 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 
21.15 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Κ) 22.10 LA PASTA 
POMILWRI (Κ) 00.00 THE 2NIGHT SHOW (Ε) (12) 
02.00 ΤΡΙΧΕΣ (Ε) (12) 02.50 ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕ-
ΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ (Ε) (Κ) 03.40 ΒΟΤΚΑ ΠΟΡΤΟ-
ΚΑΛΙ (Ε) (Κ) 04.30 ΡΟΥΑ ΜΑΤ (Ε) (Κ) 05.20 ΤΟ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ (Ε) (Κ) 05.50 ΕΡΩΤΑΣ (Ε) (Κ)

SIGMA
06.00 Βουράτε Γειτόνοι (Ε) 07.00 Λάθος, κέρ-

δισες! (Ε) 08.00 Πρωινή Ενημέρωση 10.00 Μόλις 
Χθες (Ε) 10.40 Happy Traveller (Ε)  11.40 Ώρα 
για Φαγητό με την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (Ε) - Κ 
12.00 Στο Χωρκόν μας (Ε) – Κ 13.00 Ζωή Ποδήλα-
το (Ε) – Κ 14.00 Δελτίο Ειδήσεων – Κ 15.00 Ήρθε 
κι έδεσε… στην κουζίνα – Κ 15.30 Παντρεμένοι και 
οι δυο (Ε) – Κ 16.10 Η Πεθερά (Ε) – Κ 17.00 Οι Τάκ-
κοι (Ε) – Κ 17.30 Κάτι Ξαναψήνεται (E) - Κ 18.00 
Γεγονότα σε συντομία – Κ 18.10 Κάτι Ξαναψήνεται 
(E) - Κ 19.10 Βουράτε Γειτόνοι (Ε) - Κ 20.00 Τομές 
στα Γεγονότα – Κ 21.00 Βουράτε Γειτόνοι (Ε) – Κ 
22.15 Βεντέτα (Ε) – Κ 00.00 Γεγονότα Τίτλοι Ειδή-
σεων – Κ 00.10 Playing for Keeps – K 02.00 Καλό 
Μεσημεράκι (Ε) - Κ 03.00 Κάτι Ξαναψήνεται (Ε) – Κ 
04.30 Καταιγίδα (Ε) – Κ 05.30 The Cooking (Ε) - Κ

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 ΣΟΪ 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 ΣΑΒΒΑΤΟΓΕΝΝΗΜΕΝΕΣ 
00.45 ΚΑΡΜΑ (Ε) 01.30 ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ 02.15 ΑΛΗ-
ΘΙΝΟΙ EΡΩΤΕΣ (E) 03.00 ΥΠΕΡΟΧΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ 
(Ε) 03.45 10Η ΕΝΤΟΛΗ (Ε) 04.30 ΕΡΩΤΑΣ ΜΕΤΑ

CAPITAL
07.15 Τηλεαγορά tvmall 08.00 Ο παππούς ο 

Τάσος μαγειρεύει 08.30 Τηλεαγορά tvmall 10.00 
Juana (Ε) 11.00 Τηλεαγορά tvmall 11.30 Ο παπ-
πούς ο Τάσος μαγειρεύει 12.00 Μουσικά ταξίδια 
13.00 Γλέντι, λεφτά και αγάπη (1955)  14.35 
Τηλεαγορά tvmall 15.00 Τηλεαγορά Τσαγκαρά-
κης 18.00 Τίτλοι ειδήσεων 18.10 Rubi (Ε) 19.15 
Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 19.50 Ειδήσεις στη Νο-
ηματική 20.00 Προσωπικότητες (Ε) 21.00 Ξένη 
ταινία 23.00 Ξένη ταινία 01.00 Η επίθεση 04.15 Ο 
μπάτσος του Θηριοτροφείου  06.10 Κεντρικό δελτίο 
ειδήσεων 06.50 Μουσικά ταξίδια

Σήμερα τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανό να δώσουν μεμο-
νωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειο-
δυτικοί αρχικά, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να 
καταστούν σταδιακά, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η 
θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει 
γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα παράλια 
και γύρω στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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σαν σήμερα

εορτολόγιο

ο καιρός

ΚΕΡΥΝΕΙΑ 32

ΠΑΦΟΣ 33

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 37 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 32

ΛΑΡΝΑΚΑ 32

ΛΕΜΕΣΟΣ 32

Ο θάνατος του εμποράκου
ΡΙΚ2, ώρα: 21.05
Υπόθεση: Ο Γουίλλυ Λόμαν, ο 

εμποράκος, μένει χωρίς δουλειά στα 
γεράματά του και θεωρεί ότι για τους 
άλλους θα είναι ένας αποτυχημένος.

Σε πλήρες αδιέξοδο και πριν δώσει 
τέλος στη ζωή του, αναπολεί τα όσα 
έζησε και εκτίθεται στην οικογένειά 
του. Μέσα από τη ζωή του εμπορά-
κου, η καπιταλιστική κοινωνία και το 
λεγόμενο αμερικάνικο όνειρο, γίνο-
νται φύλλο και φτερό από την πένα 
του Μίλλερ. Η οικογένεια Λόμαν και 
ολόκληρη η μικροαστική τάξη συν-
θλίβεται από τον καπιταλισμό και οι 
θεατές συχνά ενοχλούνται και νιώ-
θουν άβολα, συνειδητοποιώντας πόσο 
κοντά είναι στους πρωταγωνιστές και 
πόσο δύσκολη είναι η επιβίωση στην 
κοινωνία της αγοράς. Ο «Θάνατος του 
Εμποράκου» είναι ο απόηχος της προ-
σωπικής εμπειρίας του Μίλλερ από 
την οικονομική καταστροφή του πα-
τέρα του.

1675
Ο βασιλιάς της Βρετανίας, Κάρολος Β’, θέτει τον 
θεμέλιο λίθο του αστεροσκοπείου του Γκρίνουιτς.

1913
Υπογράφεται η Συνθήκη του Βουκουρεστίου, που 
θέτει τέλος στον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο.

1920
Ο σουλτάνος Μεχμέτ ΣΤ’ υπογράφει τη Συνθήκη των 
Σεβρών, που βάζει την οριστική «ταφόπλακα» στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη 
(που θα χάσει μετά την αποτυχία της Μικρασιατικής 
εκστρατείας) και γίνεται «η χώρα των δύο ηπείρων 
και των πέντε θαλασσών», σύμφωνα με τον Ελευθέ-
ριο Βενιζέλο.

1948
Αρχίζει την τηλεοπτική του διαδρομή το πρόγραμμα 
Candid Camera.

1947
Γεννιέται ο Ίαν Άντερσον, Άγγλος μουσικός, η ψυχή 
του συγκροτήματος Jethro Tull.

1953
Καταστροφικός σεισμός πλήττει τα Επτάνησα με 
αποτέλεσμα 871 άτομα να χάσουν τη ζωή τους, 
1.690 να τραυματιστούν και 145.052 να μείνουν 
άστεγοι. Ολοκληρωτική καταστροφή σε Ζάκυνθο και 
Ιθάκη.

1960
Γεννιέται ο Αντόνιο Μπαντέρας, Iσπανός ηθοποιός.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
ΣΗΜΕΡΑ
Αγίου Ήρωνος, Αγίων Λαυρεντίου και Ιππολύτου 
των μαρτύρων
ΑΥΡΙΟ
Μάρτυρος Εύπλου του διακόνου

ΕΞΤΡΑ 5

SUPER 3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 9-8-2022

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 11272ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
8, 17, 21, 26, 33

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 11273ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
2, 3, 7, 8, 34
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σταυρόλεξο
sudoku

ΛΥΣΗ

ζώδια
ΚΡΙΟΣ

Η πίεση του τελευταίου διαστήµατος σε 
έχει απορρυθµίσει και καθυστερείς την υλο-
ποίηση σχεδίων. Φρόντισε να παραµένεις 
ψύχραιµος και κινήσου µεθοδικά.

ΤΑΥΡΟΣ
Σήµερα επιχειρείς να µιλήσεις µε άτοµα 

που εµπιστεύεσαι, για τις φιλοδοξίες και τις 
επιδιώξεις σου, ώστε να πάρεις τη γνώµη 
τους.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Σήµερα αισθάνεσαι ιδιαίτερα δηµιουργι-

κός και δυνατός, ώστε να βάλεις ένα τέλος σε 
κάθε ζήτηµα που σε ταλανίζει. Μην αφήσεις 
µόνο τον ενθουσιασµό σου να σε οδηγήσει 
σε λάθος µονοπάτια.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φρόντισε να είσαι σε επαγρύπνηση, ώστε 

να αποφεύγεις παγίδες και να µελετάς καλά 
κάθε σου κίνηση, ιδίως στον επαγγελµατικό 
τοµέα.

ΛΕΩΝ
Ανασύνταξε τις δυνάµεις σου, πάρε χρόνο 

να καθαρίσεις τη σκέψη σου και δώσε ένα 
τέλος σε ό,τι σε βασανίζει. Από δω και πέρα 
µην αφήσεις ξανά δουλειές για την τελευ-
ταία στιγµή.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Τα σχέδιά σου αντιµετωπίζουν καθυστε-

ρήσεις και εµπόδια. Αυτό σε δυσαρεστεί και 
σε βγάζει εκτός πλάνου. Μην είσαι υπερβο-
λικός στις αντιδράσεις σου.

ΖΥΓΟΣ
Έχεις την τάση να µεγαλοποιείς τα 

πράγµατα και καταλήγεις να πνίγεσαι σε 
µια κουταλιά νερό. Πάρε το χρόνο που 
χρειάζεσαι και κάνε ένα µικρό διάλειµµα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Ιδανική στιγµή να πάρεις κάποια από-

σταση από τα προβλήµατα, ώστε να ξεκου-
ράσεις τη σκέψη σου. Αυτό θα σε βοηθήσει 
να επανέλθεις δριµύτερος.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Τα όνειρα και οι στόχοι σου βλέπεις ότι 

προχωρούν προς την επιτυχή τους υλοποί-
ηση, ενώ οι απανωτές αλλαγές εξελίσσουν 
τα πράγµατα διαρκώς προς το καλύτερο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η σηµερινή µέρα φέρνει στο προσκή-

νιο πολλές ευθύνες, τις οποίες πρέπει να 
αναλάβεις και να διαχειριστείς µε µεγάλη 
ωριµότητα.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Οι σηµερινές αστρολογικές όψεις σού 

προκαλούν µια γενικότερη αβεβαιότητα 
και σε οδηγούν σε λάθος συµπεράσµατα, 
είτε για αυτούς που σε περιβάλλουν είτε 
για τα γεγονότα που εκτυλίσσονται γύρω 
σου.

ΙΧΘΥEΣ
Στο χώρο της εργασίας σου µπορεί να 

έρθεις αντιµέτωπος µε δύσκολες κατα-
στάσεις, αλλά µε συγκέντρωση και σωστή 
δουλειά θα αντεπεξέλθεις στις απαιτήσεις.

Οµελέτα τριµµένης πατάτας

Υλικά:
• 2 µέτριες/µεγάλες πατάτες • 1 µικρό ξερό 

κρεµµύδι (προαιρετικά) • 1 αβγό • 1 κουτα-
λάκι αλάτι • λίγο φρεσκοτριµµένο πιπέρι • 1 
κουταλιά και 1 κουταλάκι ελαιόλαδο

Για γαρνίρισµα:
ντοµάτα και ψιλοκοµµένο άνηθο

Εκτέλεση:
Καθαρίζετε και τρίβετε στον χοντρό τρίφτη 

και τις βάζετε σε ένα µπολ µε νερό. Στραγγίζετε 
σε σουρωτήρι και ξεπλένετε να φύγει το πολύ 
άµυλο. Τυλίγετε µε άσπρο χαρτί κουζίνας για να 
απορροφήσει την υγρασία. Προσθέτετε το αλάτι 
και, αν θέλετε, τρίβετε, σουρώνετε, στεγνώνετε 
και προσθέτετε στο µείγµα και ένα ξερό κρεµµύ-
δι. Ανάβετε το µάτι σε µέτρια προς δυνατή φωτιά 

και βάζετε πάνω ένα αντικολλητικό τηγάνι µε 
1 κουταλιά ελαιόλαδο. Χτυπάτε το αβγό σε ένα 
µπολ µαζί µε φρεσκοτριµµένο πιπέρι. Ρίχνετε το 
αβγό µέσα στο µείγµα της πατάτας και ανακα-
τεύετε. Όταν το λάδι έχει ζεσταθεί ρίχνετε µέσα 
το µείγµα της πατάτας µε το αβγό. Με µια ξύλινη 
σπάτουλα απλώνετε το µείγµα σε όλο το τηγάνι, 
ώστε να δηµιουργηθεί µία στρογγυλή πίτα/οµε-
λέτα στο µέγεθος του τηγανιού. Αφήνετε να µα-
γειρευτεί 4 - 5 λεπτά από τη µια πλευρά. Ρίχνε-
τε από την πάνω µεριά 1 κουταλάκι ελαιόλαδο 
(σταγόνα-σταγόνα για να απλωθεί παντού) και 
γυρνάτε την οµελέτα από την άλλη. Περιµένετε 
άλλα 4 λεπτά και η οµελέτα είναι έτοιµη. Σβήνε-
τε το µάτι και αν θέλετε απλώνετε πάνω µερικές 
λεπτές ροδέλες ντοµάτα. Μεταφέρετε σε µεγάλο 
πιάτο και πασπαλίζετε µε ψιλοκοµµένο άνηθο.

Πρέπει να εντοπίσετε μια οριζό-
ντια ή κάθετη γραμμή που χωρίζει 
το σταυρόλεξο σε δύο μέρη και να 
μαυρίσετε άλλα 22 τετράγωνα. Οι 
ορισμοί του κάθε σταυρολέξου δί-
νονται ανακατεμένοι.

ΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ∆ΥΟ 
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ  
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
Κυκλαδίτικο νησί - Κοινά λέγονται 
γοφοί - Βάραθρο της αρχαίας Σπάρ-
της - Ο αριθμός 270 - Έδρασε πα-
λιότερα στη Β. Ιρλανδία - Χαρακτη-
ρισμός... ενθουσιασμού - Οικισμός 
της Σαντορίνης - ... Λάνκα: κράτος 
της Ασίας - Παμφάγο θηλαστικό 
των αγρών - Γυναικείο χαϊδευτικό 
όνομα - Γράμματα απ’ τη... Φρύνη - 
Περπατάει καμαρωτή - Δυσκόλευε 
τον Δημοσθένη - Εκεί παντρεύτηκαν 
ο Πέλοπας και η Ιπποδάμεια - Άλο-
γο ιππασίας - Ηρωίδα του «Γλάρου» 
- Παραδοσιακός ελληνικός χορός - 
Συνεχόμενα στη... Σκοτία - Ένας απ’ 
τους ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας - 
Στην πόλη αυτή αναστήθηκε απ’ τον 
Ιησού ο γιος της χήρας.

ΚΑΘΕΤΑ:
... Τζέρσεϊ: πολιτεία των ΗΠΑ - Μυ-
θικός ήρωας της Ελευσίνας - Ποι-
κιλία βραζιλιάνικου καφέ - «Ο ...»: 
τίτλος παιδικού βιβλίου της Πιπίνας 
Τσιμικάλη - Μυθικός γιος του Πριά-
μου - Πόλη της Βραζιλίας - Μότο ...: 
αγώνας μοτοσικλετών - Είχε και ο 
μυθικός Γηρυόνης δικά του - Είναι 
κάποια... όνειρα - Οδηγούν στο... 
θήραμα - Το άριστα στο λύκειο - 
Μεγάλη πόλη της Αργεντινής - Στην 
άπνοια δεν είναι... χρήσιμα - Πτω-
ματοφάγο ζώο - Η αρχή του... σφρί-
γους.

ΤΟ ΑΛΛΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
Γραφίστικη αποτύπωση ενός 

εμπορικού σήματος - «... Στο Πα-
ρίσι»: ταινία του Γ. Άλεν (2011) 
- Ο αριθμός 304 - Είδος μουσικής 
σύνθεσης - Απαγορευτικό μόριο - 
Υψώνονται στα ΒΔ της Φωκίδας - 
Ασφαλιστικό ταμείο κληρικών (αρ-
χικά) - Δικά σου (αρχ.) - Πόλη της 
Ν. Τουρκίας - Προκλητικές, αυθά-
δεις - Σκηνοθέτησε την ταινία «Χι-
ροσίμα, Αγάπη Μου» - Χαϊδεμένη... 
Θεοδώρα - ... Φλόιντ: βρετανικό 
μουσικό συγκρότημα - Εκλεκτό μέ-
ρος κρέατος - Ιερός ταύρος των αρ-
χαίων Αιγυπτίων (καθ.) - Σύμβολο 
μαθηματικής ισότητας - Σημαίνουν 
και τελεσίδικοι - Νομός της Γαλλίας 
- Ο αδελφός των μυθικών Υάδων 
(καθ.) - Ο οποίος (αρχ.) - Έλληνας 
γλύπτης (1925-2012) - Ιστορικό 
ακρωτήριο στο στόμιο του Αμβρακι-
κού - Εξάρτημα του αρότρου.

ΚΑΘΕΤΑ:
Το σύνολο των ψυχικών στοιχείων 
που βρίσκονται σε λανθάνουσα κα-
τάσταση - Όρος του τένις - Πρώτα 
στην... Ινδία - Αδύνατο να τα... με-

τρήσεις - Ο πατέρας του Θετικισμού 
- Ροκ όπερα του Ν. Καρβέλα - Από-
μερη θέση - Ο σχετικός με αγόρι 
- Στην τύχη θα τα... βρούμε - Από 
τρία... δύο - Λιγότερο σοβαρή απ’ 
την... ασθένεια - Πιάτο της γαλλικής 
κουζίνας - Όρος της πρέφας - Αρ-
χαίο όνομα του Βόλγα - Λεγόταν ο 
συγγραφέας Φλέμινγκ - Προσωνύ-
μιο της Κωνσταντινούπολης - Οικο-
γένεια ηρώων του Ντίσνεϊ - Στρα-
τηγός της Αχαϊκής Συμπολιτείας 
- Ιταλικό ποτάμι - ... Φέιν: πολιτικό 
κόμμα της Ιρλανδίας - Τύπος γού-
νας από πρόβατο (ξεν.) - Γράμματα 
απ’ το... νόμο.

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

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Πρεμιέρα στην Ιταλία κάνει, εντός Αυγούστου, 
η παράσταση Enter Hamlet, σε κείμενο και σκη-
νοθεσία της Αύρας Σιδηροπούλου, αναπληρώτρι-
ας καθηγήτριας Θεατρικών Σπουδών στο Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και σκηνοθέτιδας. Πρόκει-
ται για το νέο διεθνές πρότζεκτ της καλλιτεχνικής 
ομάδας Persona, την οποία και διευθύνει, με τη 
σύμπραξη καταξιωμένων καλλιτεχνών από Ελ-
λάδα, Μ. Βρετανία, Ιταλία και Γαλλία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, «γραμμένο στην αγγλική 
γλώσσα, το έργο παρουσιάζεται για πρώτη φορά 
στις 23 Aυγούστου 2022 στο Camploy Theatre 
στη Βερόνα της Ιταλίας, κατόπιν πρόσκλησης, 
στο πλαίσιο του Verona Shakespeare Fringe 
Festival».

Βασισμένο στην υπαρξιστική οπτική του πρω-

τότυπου έργου του Σαίξπηρ, «το Enter Hamlet 
εκσυγχρονίζει τις αιώνιες φιλοσοφικές του ανα-
ζητήσεις, υποδηλώνοντας ξεκάθαρα ότι όπου 
βλέπει κανείς ένα τέλος, πρέπει να αναζητήσει 
και τα ίχνη μιας νέας αρχής».

Επίσης, «η πλοκή επικεντρώνεται στην ανα-
ζήτηση του Άμλετ για ειρήνη και αίσθηση του 
ανήκειν, καθώς o άφυλος χαρακτήρας αναπολεί 
τα κύρια γεγονότα της ζωής του, σε ένα συνεχή 
διάλογο με το παρελθόν του».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «η παράσταση 
φέρνει την περφόρμερ Elena Pellone στη δίνη 
ενός υπαρξιακού και μεταθεατρικού κυκλώνα, με 
το χαρακτήρα εγκλωβισμένο στις προηγούμενες 
αναμνήσεις του».

Προσθέτει ότι «αυτά τα μέρη -μνήμης, φαντα-
σίας και προσδοκίας- σταδιακά επικρατούν και ο 

Άμλετ παρασύρεται στον κόσμο των φαντασμά-
των, τον οποίο τελικά αγκαλιάζει σε μια πράξη 
διαμεσικής κάθαρσης. Ο/η Άμλετ μεταμορφώνε-
ται από το ένα πρόσωπο στο άλλο, από θύμα σε 
θύτη».

Τα φωνητικά μέρη έχουν δημιουργηθεί από 
τη Γαλλίδα περφόρμερ Muriel Louveau, ενώ η 
πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Βάνια Απέρ-
γη ερμηνεύεται ζωντανά από την Αlessandra 
Βοnetti.

Η υποβλητική γραφή συνδυάζει ποίηση και 
καθημερινή γλώσσα, ενώ η παράσταση δημιουρ-
γεί απροσδόκητα τοπία μυαλού μέσα από προβο-
λές που σχεδίασε η Άρτεμις Τζάβρα-Bulloch και 
το αφαιρετικό σκηνικό-κοστούμι της Εμμανουέ-
λας Βογιατζάκη-Krukowski. Μαζί με την Pellone 
στη σκηνή θα είναι ο Eric Nicholson.

Στο πλαίσιο 
του Verona 

Shakespeare 
Fringe Festival

Στην Ιταλία το έργο «Enter Hamlet» της Α. Σιδηροπούλου

Βαθύ και διαχρονικό
Βασισμένο στην υπαρξιστική οπτική του πρωτότυπου έργου του 
Σαίξπηρ, «το Enter Hamlet εκσυγχρονίζει τις αιώνιες φιλοσοφικές 
του αναζητήσεις, υποδηλώνοντας ξεκάθαρα ότι όπου βλέπει κανείς 
ένα τέλος, πρέπει να αναζητήσει και τα ίχνη μιας νέας αρχής».

Λαρς φον Τρίερ: Με Πάρκινσον 
διαγνώστηκε ο Δανός σκηνοθέτης

Ο Δανός σκηνοθέτης Λαρς φον Τρίερ προσβλήθηκε από τη νόσο 
Πάρκινσον, ανακοίνωσε χθες η εταιρεία παραγωγής του. «Ο Λαρς εί-
ναι σε καλή κατάσταση και νοσηλεύεται για τα συμπτώματα που έχει», 
δήλωσε η εταιρεία Zentropa σε ανακοίνωση. Ιδρυτής του «Δόγματος», 
ενός κινηματογραφικού κινήματος που πρεσβεύει ένα σινεμά σε άμεση 
επαφή με την πραγματικότητα, ο 66χρονος Δανός αναμένεται να πα-
ρουσιάσει το “The Kingdom Exodus”, την τρίτη ταινία της σειράς του 
“Riget” όπως είναι στα δανέζικα, και αφορά «το νοσοκομείο και τα φα-
ντάσματά του» της οποίας η προβολή στις αίθουσες προβλέπεται έως το 
τέλος της χρονιάς στο σκανδιναβικό βασίλειο. 

Η εταιρεία παραγωγής διευκρίνισε ότι ο σκηνοθέτης θα τελειώσει 
αυτόν τον νέο κύκλο «όπως έχει προγραμματιστεί». Βαρύ όνομα του 

δανέζικου κινηματογράφου, ο Τρίερ είναι μια αμφιλεγόμενη προσω-
πικότητα, γνωστή για προβοκατόρικες ταινίες και μια βία που μερικές 
φορές είναι αβάσταχτη. 

Έχει σκηνοθετήσει κυρίως τις ταινίες “Melancholia”, 
“Nymphomaniac” και “Το Σπίτι που έχτισε ο Τζακ”, ενώ βραβεύτηκε με 
τον Χρυσό Φοίνικα των Καννών το 2000 για την ταινία του “Dancer in 
the Dark” (Χορεύοντας στο σκοτάδι).

Το Μουσείο του Λονδίνου επιστρέφει  
στη Νιγηρία έργα τέχνης

Εβδομήντα δύο έργα τέχνης που είχαν αρπαγεί το 1897 κατά 
τη διάρκεια βρετανικής στρατιωτικής εισβολής στο Μπενίν Σίτι θα 
επιστραφούν στη Νιγηρία, ανακοίνωσε το μουσείο Horniman του 
Λονδίνου. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνονται δώδεκα ορειχάλ-
κινες πλάκες, γνωστές ως «Μπρούτζινα του Μπενίν», λατρευτικά 
αντικείμενα από ελεφαντόδοντο ή ορείχαλκο, καθημερινά αντι-
κείμενα όπως βεντάλιες και καλάθια, καθώς και ένα κλειδί «του 
παλατιού του βασιλιά». Η απόφαση για την επιστροφή τους είναι 
η απάντηση σε αίτημα που διατυπώθηκε τον Ιανουάριο από την 
Εθνική Επιτροπή των Μουσείων και των Μνημείων της Νιγηρίας, 
ο γενικός διευθυντής της οποίας, ο καθηγητής Αμπά Τιζάνι, χαιρέ-

τισε την απόφαση του μουσείου του Λονδίνου.
«Οι αποδείξεις ήταν σαφείς ως προς το γεγονός ότι τα αντικεί-

μενα αυτά αφαιρέθηκαν διά της βίας και η εξωτερική διαβούλευση 
επιβεβαίωσε το επιχείρημά μας ότι είναι και ηθικό και προσήκον 
να επιστραφούν στη Νιγηρία», δήλωσε η Ιβ Σάλομον, πρόεδρος της 
διοίκησης του Μουσείου Horniman.

Απεβίωσε η πρωταγωνίστρια του 
«Grease», Ολίβια Νιούτον-Τζον
Απεβίωσε στα 73 της χρόνια η Ολίβια Νιούτον-

Τζον, η ηθοποιός που άφησε εποχή στο ρόλο της 
στο Grease. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε, γνω-
στοποιήθηκε πως η ηθοποιός και τραγουδίστρια 
άφησε την τελευταία της πνοή στο ράντσο της στη 
νότια Καλιφόρνια χθες το πρωί, έχοντας στο πλευ-
ρό της την οικογένεια 
και τους φίλους της. 
«Η Ολίβια υπήρξε 
σύμβολο θριάμβων 
και ελπίδας για πάνω 
από 30 χρόνια, κα-
θώς μοιραζόταν το 
ταξίδι της με τον καρ-
κίνο του στήθους», 
σημειώνεται μεταξύ 
άλλων στην ανακοί-
νωση τού συζύγου 
της, Τζον Ίστερλινγκ, για το θάνατό της. Το ομώ-
νυμο τραγούδι είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα 
στην ιστορία της μουσικής, ενώ το single “You’re 
the One That I Want”, με τον συμπρωταγωνιστή 
της Τζον Τραβόλτα, είναι ένα από τα singles με τις 
περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών. Αρχικά, 
τραγουδίστρια της κάντρι, γρήγορα κατέκτησε την 
ποπ μουσική με μια σειρά από επιτυχίες που έμελ-
λε να μείνουν στην ιστορία και να κρατήσουν στο 
χρόνο. Ο ιστορικός των charts Τζόελ Γουίτμπερν 
είχε κατατάξει τη γεννημένη στην Αγγλία και με-
γαλωμένη στη Μελβούρνη με τη ζεστή φωνή στο 
νούμερο ένα των τραγουδιστριών με σόλο καριέρα 
τη δεκαετία του ‘70. Επιτυχίες της βρέθηκαν δέκα 
φορές στο top-ten του Billboard Hot 100.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΕΚ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Ο Κάρλος Κορμπεράν αναμένει 
τα νέα από το ιατρικό δελτίο ΣΕΛ. 21

Ετοιμάζει τον Άντραζ Σπόραρ 
για την επίθεση ο Γιοβάνοβιτς ΣΕΛ. 21

Μικρά εμπόδια στις προπονήσεις 
για τον Ματίας Αλμέιδα ΣΕΛ. 21

Δεν υπάρχει καμία πρόθεση 
για μεταγραφική ενίσχυση ΣΕΛ. 24

ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ!

Οι πρωταθλητές αποχαιρέτησαν το Τσάμπιονς Λιγκ με το κεφάλι ψηλά, αφού τα έδωσαν όλα για την ανατροπή 
κόντρα στη Μακάμπι Χάιφα, όμως το 2-0 δεν έφτανε... ΣΕΛ. 22

Εκεί ποντάρουν
Σιγουριά για την ποιότητα 
του ρόστερ της Ομόνοιας και 
πίστη πως θα είναι έτοιμη την 
κατάλληλη στιγμή 
ΣΕΛ. 23

Τριάρα στο πρώτο
Η ΑΕΛ έδωσε χθες το πρώτο 
της φιλικό στη Βουλγαρία 
απέναντι στην Σπαρτάκ Πλένεβ 
και επιβλήθηκε με 3-1. Είχε 
για σκόρερ τους Τσέποβιτς, 
Κατσάνικλιτς και Κάσα ΣΕΛ. 24

Ανόρθωση: Αποκαλύπτεται στο κοινό της
Εντός έδρας φιλικό με αντίπαλο τη Δόξα στις 20:00 θα δώσει η Ανόρθωση. Ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να 
αξιολογήσει τη δουλειά που έγινε στην προετοιμασία. ΣΕΛ. 23

Στη Σερβία για την πρόκριση η ΑΕΚ ΣΕΛ. 23 Αναχωρεί με στόχο την πρόκριση το ΑΠΟΕΛ ΣΕΛ. 23

κόσμος των κόσμος των ΣΠΟΡΣΠΟΡ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Πλήρης αθλητική ενημέρωση  
από την Κύπρο και τον κόσμο



ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Οι κούρσες της α’ κλάσης σε πρώτο πλάνο
Οι κούρσες για άλογα πρώτης κλάσης ξε-

χωρίζουν στην 64η ιπποδρομιακή συνάντηση. 
Μεγάλο ενδιαφέρουν παρουσιάζουν και οι ιπ-
ποδρομίες 3ης και 4ης κλάσης, στις οποίες ανα-
μένεται έντονος συναγωνισμός για τη νίκη.

1η κούρσα
Η ΜΗΤΙΔΑ προέρχεται από καλές εμφανίσεις 

και με πιο δυναμική ανάβαση αυτή τη φορά έχει 
ελαφρύ προβάδισμα για να πάρει τη νίκη. Η ΒΕ-
ΡΕΓΓΑΡΙΑ προέρχεται από δυναμική εμφάνιση 
και με το καλό της φίνις θα είναι στην άφιξη με 
αξιώσεις. Ο ΟΝΗΣΙΛΟΣ απέδωσε βελτιωμένα 
την τελευταία του συμμετοχή και είναι υπολο-
γίσιμος αντίπαλος. Αουτσάιντερ είναι η ΣΑΒΑΝ 
ΜΑΡΙΑ που προειδοποίησε για τη βελτίωσή της.

Προτείνουμε: ΜΗΤΙΔΑ - ΒΕΡΕΓΓΑΡΙΑ - 
ΟΝΗΣΙΛΟΣ - ΣΑΒΑΝ ΜΑΡΙΑ

2η κούρσα
Ο ΙΝΤΙΚΟ ΣΤΑΡ διαγωνίζεται σε όμιλο των 

δυνατοτήτων του και παρά τις επιβαρύνσεις στα 
κιλά έχει πολλές πιθανότητες να επιστρέψει στις 
επιτυχίες. Ο ΖΑΡΑΞ αναμένεται να οδηγήσει την 
κούρσα και θα είναι δύσκολο να καταβληθεί στο 
τέλος. Ο ΕΞΚΛΟΥΣΙΒ τρέχει με ευνοϊκό ισοζυγι-
σμό και είναι υπολογίσιμος αντίπαλος. Αουτσάι-
ντερ θεωρείται ο ΤΑΜΠΑΣΚΟ που με το καλό 
του φίνις θα είναι δυνατός στην τελική ευθεία.

Προτείνουμε: ΙΝΤΙΚΟ ΣΤΑΡ - ΖΑΡΑΞ - ΕΞ-
ΚΛΟΥΣΙΒ - ΤΑΜΠΑΣΚΟ

3η κούρσα
Ο ΣΟΥΜΕΛΑ έχει καλές επιδόσεις στην 

απόσταση και διατηρεί προβάδισμα έναντι των 
κυριότερων αντιπάλων του. Ο ΕΡΥΞΙΜΑΧΟΣ 
διαθέτει καλή αρχική ταχύτητα και θα προσπα-
θήσει διά της φυγής να αντέξει μέχρι το τέλος. Ο 
ΓΚΡΕΫΠΑΛ προέρχεται από καλή εμφάνιση και 
διεκδικεί τη διάκριση. Αουτσάιντερ είναι ο ΑΛ-
ΜΥΡΟΣ που έχει τις δυνατότητες να διακριθεί 
στον όμιλο.

Προτείνουμε: ΣΟΥΜΕΛΑ - ΕΡΥΞΙΜΑΧΟΣ - 
ΓΚΡΕΫΠΑΛ - ΑΛΜΥΡΟΣ

4η κούρσα
Ο ΓΚΡΟΥΜΕΡ ικανοποίησε στο ντεμπού-

το του, παρουσιάζεται πιο έτοιμος και είναι το 
φαβορί για να φτάσει στην πρώτη του νίκη. Ο 
ΣΕΡ ΑΛΕΚΟΣ διαθέτει καλή αρχική ταχύτητα 
και θα προσπαθήσει διά της φυγής να αντέξει 
μέχρι το τέρμα. Ο ΚΡΙΣ ΙΝ ΧΑΒΑΗ ικανοποίησε 
στην επανεμφάνισή του και είναι υπολογίσιμος 
αντίπαλος. Αουτσάιντερ θεωρείται η ΜΙΝΙ ΤΑΡΑ 
που τρέχει σε ευνοϊκή απόσταση και διεκδικεί τη 
διάκριση νοουμένου ότι θα αποφύγει τις δυστρο-
πίες.

Προτείνουμε: ΓΚΡΟΥΜΕΡ - ΣΕΡ ΑΛΕΚΟΣ - 
ΚΡΙΣ ΙΝ ΧΑΒΑΗ - ΜΙΝΙ ΤΑΡΑ

5η κούρσα
Η ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΠΛΙΜΑΝΤΑ προέρχεται από 

καλές εμφανίσεις, διαγωνίζεται σε ευνοϊκή από-
σταση και έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει τη 
διαφεύγουσα νίκη. Ο ΗΓΗΤΩΡ έβαλε κούρσα 
στο ενεργητικό του, τρέχει σε προσιτό όμιλο και 

δεν μπορεί να αγνοηθεί. 
Ο ΘΗΡΙΑΜΕΝΗΣ επανέρχεται με καλή προε-

τοιμασία και διεκδικεί τη διάκριση. Αουτσάιντερ 
είναι ο ΙΟΡΔΑΝΙΤΗΣ που επίσης διαγωνίζεται 
σε προσιτό όμιλο.

Προτείνουμε: ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΠΛΙΜΑΝΤΑ - 
ΗΓΗΤΩΡ - ΘΗΡΙΑΜΕΝΗΣ - ΙΟΡΔΑΝΙΤΗΣ

6η κούρσα
Ο ΗΛΙΑΣ ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ είναι σταθερός στις 

επιδόσεις του το τελευταίο διάστημα και δείχνει 
έτοιμος για την πρώτη του νίκη. 

Ο ΒΙΤΤΗΣ ΠΑΜΠΟΣ προειδοποίησε στην τε-
λευταία του συμμετοχή και είναι ο βασικότερός 
του αντίπαλος. Η ΓΕΝΕΣΗ είναι αποδοτική στην 
απόσταση και θα είναι με αξιώσεις στην άφιξη. 
Αουτσάιντερ θεωρείται ο πρωτοεμφανιζόμενος 
ΣΙΟΥΤΕΡ ΣΩΤΗΡΙΟΣ που προέρχεται από καλή 
γενεαλογική γραμμή.

Προτείνουμε: ΗΛΙΑΣ ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ - ΒΙΤ-
ΤΗΣ ΠΑΜΠΟΣ - ΓΕΝΕΣΗ - ΣΙΟΥΤΕΡ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

7η κούρσα
Η ΤΕΡΕΖΑ ΣΑΝΤΗ διανύει περίοδο φόρμας 

και δείχνει ικανή να επιστρέψει στις επιτυχίες. Η 
ΚΑΤΙΑ, παρά την άσχημη τελευταία της συμμέ-
τοχη, είναι υπολογίσιμη στον όμιλο που διαγω-
νίζεται. Η ΑΠΡΕ ΜΟΥΑ αναμένεται να οδηγήσει 
την κούρσα και έχει τις δυνάμεις να αντέξει μέχρι 
το τέρμα. Αουτσάιντερ είναι ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ που 
προειδοποίησε στην τελευταία του συμμετοχή.

Προτείνουμε: ΤΕΡΕΖΑ ΣΑΝΤΗ - ΚΑΤΙΑ - 
ΑΠΡΕ ΜΟΥΑ - ΠΛΑΤΩΝΑΣ

8η κούρσα
Ο ΠΟΙΑΣ διαγωνίζεται σε προσιτό όμιλο και 

εάν διατηρήσει τη φόρμα του έχει αυξημένες 
πιθανότητες να επιστρέψει στις νίκες. Η ΑΥΓΗ 
αποδίδει με μεγάλη σταθερότητα και με το καλό 
της φίνις θα είναι απειλητική στην τελική ευθεία. 
Η ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΣΑΝΤΗ έχει πρόσφατη καλή 
επίδοση στην απόσταση και είναι υπολογίσιμη. 
Αουτσάιντερ είναι ο ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ που επιστρέ-
φει σε προσιτό όμιλο.

Προτείνουμε: ΠΟΙΑΣ - ΑΥΓΗ - ΚΑΡΑΜΑ-
ΝΟΥ ΣΑΝΤΗ - ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ

9η κούρσα
Η ΚΟΥΗΝ ΛΟΥΙΖΑ προέρχεται από καλές εμ-

φανίσεις και στη συγκεκριμένη απόσταση έχει τον 
πρώτο λόγο για να πάρει τη νίκη. Η ΚΡΙΜΑΙΑ ΣΑ-
ΝΤΗ βρίσκεται σε σταθερή άνοδο και με το καλό 
της φίνις θα είναι απειλητική στην τελική ευθεία. 
Ο ΜΥΡΩΝΑΣ διαγωνίζεται σε προσιτό όμιλο και 
θα είναι στην άφιξη με αξιώσεις. Αουτσάιντερ εί-
ναι ο ΓΚΛΑΤΙΟΥΣ και εφόσον αφεθεί να οδηγήσει 
θεωρείται δύσκολο να καταβληθεί στο τέλος.

Προτείνουμε: ΚΟΥΗΝ ΛΟΥΙΖΑ - ΚΡΙΜΑΙΑ 
ΣΑΝΤΗ - ΜΥΡΩΝΑΣ - ΓΚΛΑΤΙΟΥΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΚΑΝΙΑΝ: 2) 2, 4) 1, 8) 2

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΙΔΥΜΑ: 3) 5Χ2, 6) 1Χ5

ΑΟΥΤΣΑΪΝΤΕΡ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ:
7) 6, 9) 3
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1η Ιπποδρομία Ωρα: 05:00 μ.μ. 1200 μέτρα

4η Ιπποδρομία Ωρα: 06:30 μ.μ. 1000 μέτρα

7η Ιπποδρομία Ωρα: 08:00 μ.μ. 1200 μέτρα

2η Ιπποδρομία Ωρα: 05:30 μ.μ. 1500 μέτρα

5η Ιπποδρομία Ωρα: 07:00 μ.μ. 1000 μέτρα

8η Ιπποδρομία Ωρα: 08:30 μ.μ. 1200 μέτρα

3η Ιπποδρομία Ωρα: 06:00 μ.μ. 1500 μέτρα

6η Ιπποδρομία Ωρα: 07:30 μ.μ. 1200 μέτρα

9η Ιπποδρομία Ωρα: 09:00 μ.μ. 1500 μέτρα

1 ΒΕΡΕΓΓΑΡΙΑ  ...................... ( 3)  Ηρ. Ηρακλέους............. [+] 60.5
2 ΟΝΗΣΙΛΟΣ  ....................... (10)  Μ. Κ. Πέππος  ................[+] 60.5
3 ΑΤΛΑΝΤΙΣ  ......................... ( 7)  Ολ. Γεωργίου  .....................58.5
4 ΜΗΤΙΔΑ  ........................... ( 5)  Κ. Καποδίστριας  .............[+] 58.0
5 ΚΙΒΩΤΟΣ  .......................... ( 6)  Γ. Μεσιήτης  ..................[+] 57.5
6 ΛΕΙΤΥ ΒΑΣΩ  ...................... ( 9)  Δ. Κεφάλας  ..................[+] 57.0
7 ΣΑΒΑΝ ΜΑΡΙΑ ...................  ( 4)  Χ. Λ. Ανδρέου  ...............[+] 55.5
8 ΣΕΡ ΚΑΤΑΛΑΝΟΣ  ................. ( 8)  Π. Δημητσάνης  ..............[+] 52.0
9 ΝΤΡΕΗΚΟ ΜΑΛΦΟΗ  ............ (11)  Σ. Ράλστον  ...................[+] 49.0

1 ΓΚΡΟΥΜΕΡ ........................ ( 8)  Χ. Λ. Ανδρέου  ....................59.0
2 ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  .......... ( 5)  Ελ. Τσουχνικά  ...............[+] 57.0
3 ΘΕΚΛΑΡΑ  ......................... ( 1)  Δ. Κεφάλας  ..................[+] 56.5
4 ΛΑΒΙΓΚ ΜΑΡΙΛΕΝΑ  .............. ( 3)  Ηρ. Ηρακλέους ...................55.5
5 ΣΕΡ ΑΛΕΚΟΣ  ...................... ( 4)  Γ. Μεσιήτης  ..................[+] 55.0
6 ΚΡΙΣ ΙΝ ΧΑΒΑΗ ..................  ( 6)  Κ. Α. Ιωάννου  ...............[+] 54.5
7 ΣΑΤΡΑΠΕΙΑ  ....................... ( 9)  Μ. Κ. Πέππος  .....................54.5
8 ΜΙΝΙ ΤΑΡΑ  ........................ ( 2)  Ο. Τ. Γκανκαλί  ....................50.0
9 ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ .....................  ( 7)  Κ. Καποδίστριας  ..................50.0
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 1.0 κιλά.

1 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ  ........... ( 5)  Ο. Τ. Γκανκαλί  ....................61.0
2 ΦΛΑΗ ΚΙΓΚ  ....................... ( 8)  Χ. Λ. Ανδρέου  ...............[+] 59.0
3 ΤΕΡΕΖΑ ΣΑΝΤΗ  .................. ( 4)  Β. Α. Αδάμου  ................[+] 56.5
4 ΚΑΤΙΑ  .............................. ( 6)  Κ. Καποδίστριας  .............[+] 52.0
5 ΑΠΡΕ ΜΟΥΑ  ...................... ( 3)  Δ. Κεφάλας  ..................[+] 51.5
6 ΠΛΑΤΩΝΑΣ  ........................ ( 7)  Σ. Ράλστον  ........................49.5
7 ΑΓΑΥΗ  ............................. ( 9)  Γ. Μεσιήτης  ..................[+] 49.0
8 ΛΕΙΤΥ ΕΥΑ  ....................... (10)  Π. Δημητσάνης  ..............[+] 49.0

1 ΖΑΡΑΞ  ............................. ( 1)  Π. Λ. Ανδρέου  ....................65.0
2 ΙΝΤΙΚΟ ΣΤΑΡ  ..................... ( 6)  Π. Δημητσάνης  ...................63.0
3 ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ  .................... ( 3)  Χ. Λ. Ανδρέου  ....................53.0
4 ΤΑΜΠΑΣΚΟ  ....................... ( 4)  Δ. Κεφάλας  ..................[+] 52.5
5 ΕΞΚΛΟΥΣΙΒ  ....................... ( 5)  Κ. Καποδίστριας  ..................50.5
6 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ  ............... ( 2)  Ελ. Τσουχνικά  ....................49.0

1 ΘΗΡΙΑΜΕΝΗΣ  .................... ( 4)  Σ. Ράλστον  ...................[+] 59.0
2 ΒΑΤΙΜ  ............................ (10)  Δ. Κεφάλας  ..................[+] 58.5
3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΒΑΓΟΡΑ  ....... ( 1)  Π. Λ. Ανδρέου  ...............[+] 58.5
4 ΣΑΒΑΝ ΧΕΡΚΟΥΛΗΣ  ............. ( 5)  Ελ. Τσουχνικά  ...............[+] 58.5
5 ΕΙΔΗΜΩΝ  ........................ (11)  Χ. Χατζηπαναγιώτου  .......[+] 58.0
6 ΙΟΡΔΑΝΙΤΗΣ  ...................... ( 3)  Ηρ. Ηρακλέους ..............[+] 57.5
7 ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΠΛΙΜΑΝΤΑ ........ (12)  Χ. Λ. Ανδρέου  ...............[+] 56.5
8 ΑΝΚΝΕ  ............................ ( 7)  Ο. Τ. Γκανκαλί  ...............[+] 56.0
9 ΑΡΤΣΙΗ  ............................ ( 2)  Γ. Ευτυχίου  ..................[+] 56.0
10 ΑΠΣΟΛΟΥΤ ΠΑΟΥΕΡ  ........... ( 9)  Χρ. Παύλου  ................. [#] 54.5
11 ΗΓΗΤΩΡ  ......................... ( 6)  Σ. Κωνσταντίνου ............ [+] 54.5
12 ΑΡΤΖΕΝΤΟ  ...................... ( 8)  Κ. Α. Ιωάννου  ...............[+] 52.0
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 3.0 κιλά.

1 ΑΥΓΗ  .............................. ( 6)  Π. Δημητσάνης .............. [+] 64.5
2 ΠΟΙΑΣ  ............................. ( 3)  Κ. Καποδίστριας  .............[+] 62.5
3 ΚΥΚΛΩΠΑΣ  ....................... ( 4)  Γ. Μεσιήτης  ............. [+][§] 56.5
4 ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ  ...................... ( 8)  Ηρ. Ηρακλέους ..............[+] 56.0
5 ΜΑΚΓΚΟΝΑΓΚΑΛ  ................ (12)  Δ. Κεφάλας  ..................[+] 54.5
6 ΠΟΚΕΡ ΜΑΝ  ...................... ( 9)  Σ. Ράλστον  ...................[+] 54.0
7 ΜΕΝΕΛΑΟΣ  ....................... ( 5)  Μ. Κ. Πέππος  ................[+] 53.5
8 ΙΖΑΟΥΡΑ  ......................... (10)  Χ. Λ. Ανδρέου  ...............[+] 53.0
9 ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΣΑΝΤΗ  ............ ( 7)  Κ. Α. Ιωάννου ............... [+] 53.0
10 ΠΑΘ ΟΦ ΓΚΟΛΤ  ............... (11)  Β. Α. Αδάμου  .....................49.0

1 ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ  ...................... ( 8)  Π. Λ. Ανδρέου  ...............[+] 66.0
2 ΕΡΥΞΙΜΑΧΟΣ  ..................... ( 5)  Π. Δημητσάνης  ..............[+] 61.5
3 ΑΛΜΥΡΟΣ  ......................... ( 7)  Γ. Μεσιήτης .................. [+] 59.0
4 ΓΚΡΕΥΠΑΛ  ........................ ( 2)  Δ. Κεφάλας  ............[+][@] 58.0
5 ΣΟΥΜΕΛΑ  ......................... ( 3)  Χ. Λ. Ανδρέου  ......... [+][%] 55.0
6 ΑΠΠΟΛ ΚΑΝΤΥ  ................... ( 1)  Κ. Καποδίστριας  ..................54.5
7 ΜΙΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ................. ( 4)  Ο. Τ. Γκανκαλί  ....................50.0
8 ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ........................ ( 6)  Σ. Ράλστον  ...................[+] 49.0

1 ΗΛΙΑΣ ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ  ............. ( 7)  Π. Δημητσάνης  ..............[+] 59.0
2 ΜΠΑΡΟΝ  ......................... (11)  Σ. Ράλστον  .................. [#] 58.0
3 ΣΙΟΥΤΕΡΣΩΤΗΡΙΟΣ  .............. ( 1)  Κ. Καποδίστριας  .............[+] 57.0
4 ΤΣΕΠΕΤΟ  .......................... ( 8)  Ολ. Γεωργίου  ................[+] 56.5
5 ΒΙΤΤΗΣ ΠΑΜΠΟΣ ...............  (10)  Δ. Κεφάλας  ..................[+] 56.0
6 ΑΝΣΤΟΠΑΠΟΛ  .................... ( 6)  Μ. Κ. Πέππος  ................[+] 54.5
7 ΜΑΝ ΙΝ ΜΠΛΑΚ  .................. ( 3)  Ο. Τ. Γκανκαλί  ....................54.5
8 ΧΑΒΑΝΑ ΑΝΤΡΙΑ  ............... (12)  Β. Α. Αδάμου  ................[+] 54.5
9 ΓΕΝΕΣΗ ...........................  ( 4)  Χ. Λ. Ανδρέου  .........[+][@] 54.0
10 ΝΙΟΒΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ  ........... ( 5)  Κ. Α. Ιωάννου  ...............[+] 53.5
11 ΓΩΓΩ  ............................. ( 2)  Ελ. Τσουχνικά  ....................53.0
12 ΛΕΗΤΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ...........  ( 9)  Γ. Μεσιήτης  ..................[+] 53.0

1 ΚΡΙΜΑΙΑ ΣΑΝΤΗ  ................. ( 8)  Ολ. Γεωργίου  ................[+] 59.0
2 ΜΥΡΩΝΑΣ  ......................... ( 3)  Μ. Κ. Πέππος  ................[+] 57.5
3 ΓΚΛΑΤΙΟΥΣ  ....................... ( 2)  Κ. Καποδίστριας  .............[+] 57.0
4 ΙΩΣΗΦ  ............................. ( 1)  Σ. Ράλστον  ...................[+] 57.0
5 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ  .................... ( 9)  Π. Δημητσάνης  ............. [#] 55.5
6 ΘΡΑΚΗ  ............................ ( 5)  Δ. Κεφάλας .................. [+] 55.5
7 ΚΟΥΗΝ ΛΟΥΙΖΑ  .................. ( 4)  Χ. Λ. Ανδρέου  ...............[+] 55.5
8 ΡΑΣΙΑΝ ΠΡΟΠΛΕΜ  .............. ( 6)  Ελ. Τσουχνικά  ...............[+] 55.5
9 ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ  ..................... ( 7)  Κ. Α. Ιωάννου  ...............[+] 53.0

Δηλώσεις Διαγραφών και Αναβάσεων για 
την 64η Ιπποδρομιακή Συνάντηση της Περι-
όδου 2022 που θα διεξαχθεί σήμερα Τετάρτη 
10/08/2022

Στοιχήματα γίνονται δεκτά μόνο με το 
Επίσημο Πρόγραμμα της Λέσχης.

Στοίχημα Τέτρακαστ λειτουργεί σε ιππο-
δρομίες με έξι ή περισσότερα άλογα.

Σημ: Το Πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές.
Κ. Κωνσταντίνου Ιπποδρομιάρχης
* Καθυστερεί στην Αφετηρία 
** Καθυστερεί και παραμένει στην Αφετη-

ρία
[+] Το άλογο θα τρέξει με Παρωπίδες 
[#] Το άλογο θα τρέξει με Γούνινα Παρα-

γνάθια.
[&] Το άλογο θα τρέξει με Προσωπίδα 
[@] Το άλογο θα τρέξει με Καλύπτρα Κε-

φαλής.
[%] Το άλογο θα τρέξει με Καλύπτρα 

Οφθαλμών 
[§] Το άλογο θα τρέξει με Προστατευτικό 

Ματιού.

Δηλώσεις 
διαγραφών  
και αναβάσεων



tv agendaΑναμένει ο Κάρλος Κορμπεράν
Ο Γκάρι Ροντρίγκες δεν είναι βέβαιο πως 

θα προλάβει το παιχνίδι του Ολυμπιακού 
με τη Σλόβαν στην Μπρατισλάβα την προ-
σεχή Πέμπτη (11/9, 21:30). 

Ο Κάρλος Κορμπεράν θα τον είχε δεδο-
μένα στην αποστολή που θα ταξιδέψει στη 
Σλοβακία, διότι έχει ανάγκη από παίκτη με 
ταχύτητα στα άκρα της επίθεσης, αλλά οι 
νέες ενοχλήσεις που αισθάνθηκε ο 31χρο-
νος εξτρέμ από το Πράσινο Ακρωτήριο κα-
θιστούν για την ώρα αμφίβολη την παρου-
σία του.

Ο Ροντρίγκες είχε χάσει τα ματς με τη 
Μακάμπι Χάιφα, αλλά στο πρώτο με τη 
Σλόβαν χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή κατά 
το τελευταίο τέταρτο, αντί του Γιώργου Μα-
σούρα. 

Θα διεκδικούσε μάλιστα θέση βασικού 
στη ρεβάνς της Πέμπτης. Προς το παρόν ο 
Κορμπεράν θα πρέπει να περιμένει για να 
ξέρει αν θα υπολογίζει στις υπηρεσίες του 
έμπειρου ποδοσφαιριστή.

Θέλει Κογιάδο  
από την Μπαρτσελόνα

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε αναζή-
τηση και επιτελικού χαφ από την ισπανική 
αγορά. Μάλιστα, οι πληροφορίες από την 
Ιβηρική αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός έχει 
χτυπήσει ήδη την πόρτα της Μπαρτσελόνα 
για τον Άλεξ Κογιάδο.

Ο 23χρονος Ισπανός ποδοσφαιριστής 
δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Καταλα-
νούς μέχρι το καλοκαίρι του 2024 και στο 
δεύτερο μισό της περσινής σεζόν αγωνί-
στηκε δανεικός στη Γρανάδα (17 αγώνες, 2 

γκολ, 1 ασίστ). Σύμφωνα με πληροφορίες, 
ενδιαφέρον για την απόκτησή του έχουν 
δείξει ο Ολυμπιακός, η Σέλτικ, η Άιντραχτ 
Φρανκφούρτης και δύο ισπανικές ομάδες.

Ο Κογιάδο, άλλοτε αρχηγός της δεύτερης 
ομάδας των «μπλαουγκράνα», εμφανίζεται 
θετικός στην προοπτική να αλλάξει περι-
βάλλον και χώρα, παρά το πρέσινγκ των 
ομάδων της πατρίδας του, καθώς δελεάζε-
ται από την προοπτική της συμμετοχής στις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Προχωρημένες συζητήσεις με Τέγιο
Ένα όνομα το οποίο έχει ακουστεί αρ-

κετές φορές στο παρελθόν επανήλθε ξαφ-
νικά στην επικαιρότητα του Ολυμπιακού. 
Όπως όλα δείχνουν μάλιστα, επανήλθε για 
να μείνει, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύμα-

τα από το εξωτερικό (Τουρκία, Ισπανία) οι 
«ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε προχωρημέ-
νες επαφές με τον Κριστιάν Τέγιο.

Ο 30χρονος εξτρέμ δεν ανανέωσε το 
συμβόλαιό του με την Μπέτις και από τις 
30/6 είναι ελεύθερος να συνεχίσει την κα-
ριέρα του σε όποια ομάδα επιθυμεί. Όπως 
γράφει η Mundo Deportivo, οι πρωταθλη-
τές Ελλάδας βρίσκονται σε ανοικτή επαφή 
με τους ανθρώπους του για να εξετάσουν 
με λεπτομέρειες το ενδεχόμενο συνεργασί-
ας.

Ο Τέγιο είναι μεσοεπιθετικός, μπορεί να 
αγωνιστεί και στις δύο πλευρές και συνο-
λικά στην καριέρα του έχει παίξει σε 415 
ματς μετρώντας 70 γκολ και 61 ασίστ. Άρα 
καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τα στοιχεία που 
αναζητά στον ακραίο του ο Κορμπεράν.

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει πλέον στην τε-
λική ευθεία της προετοιμασίας του για τη 
ρεβάνς με τη Σλάβια Πράγας στη Λεωφόρο 
(11/8, 20:30) για τον 3ο προκριματικό του 
Europa Conference League και ο Ιβάν Γιο-
βάνοβιτς αναζητάει την καλύτερη δυνατή 
ισορροπία στην ενδεκάδα. Θυμίζουμε ότι οι 
«πράσινοι» ηττήθηκαν με 2-0 στο πρώτο παι-
χνίδι και ποτέ στην ιστορία του ο Παναθηνα-
ϊκός δεν ανέτρεψε τέτοιο αποτέλεσμα σε νοκ 
άουτ φάση.

Για όλα βεβαίως υπάρχει πάντα η πρώτη 
φορά. Πόσω μάλλον δε, απ’ τη στιγμή που 
ο Παναθηναϊκός σε άλλες -εξίσου δύσκολες 
καταστάσεις- βρήκε τον τρόπο να ανατρέ-

ψει άλλα πολύ «ζόρικα» σκορ, έχοντας χάσει 
από δύο γκολ και πάνω στον πρώτο αγώνα. 
Πρώτα με τον Ερυθρό Αστέρα στην πορεία 
του Γουέμπλεϊ (3-0, μετά από ήττα με 1-4 
στο Βελιγράδι), με τη Χόνβεντ (5-1, από 2-5), 
με τη Βίσλα Κρακοβίας (4-1 στην παράταση, 
από 1-3) και με τη Σπάρτα Πράγας (3-0, 
από 1-3).

Ο 60χρονος τεχνικός αρχίζει 
να δουλεύει πλέον στο μυα-
λό του το τελικό, αγωνιστικό 
πλάνο της ρεβάνς, όπου πέ-
ραν του... πονοκεφάλου λόγω 
της κομβικής απουσίας του 
τιμωρημένου Παλάσιος ψάχνει 

το καλύτερο δυνατό «μείγμα» στην ενδεκάδα 
των «πράσινων».

Φαβορί για τη θέση στα δεξιά είναι ο Γιώρ-
γος Βαγιαννίδης, ωστόσο υπάρχουν σκέψεις 
και για άλλες αλλαγές. Πέραν της δεδομένης 
επιστροφής των Σένκεφελντ και Χουάν-

καρ στα μετόπισθεν, ο Σέρβος τεχνικός 
σκέφτεται πολύ σοβαρά να δώσει 

φανέλα βασικού στον Άντραζ 
Σπόραρ, στην κορυφή της 
επίθεσης. Ο διεθνής Σλοβέ-
νος δεν είναι πλήρως έτοι-
μος, όμως έχει δείξει τρομε-
ρή προσαρμοστικότητα στις 

προπονήσεις.

Ο Γιοβάνοβιτς δίνει φανέλα βασικού στον Σπόραρ

21ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Cablenetsports1 HD
19:40 Ποδόσφαιρο (φιλικός αγώνας): Pre Game (Ζ)
20:00 Ποδόσφαιρο (φιλικός αγώνας): Ανόρθωση - Δόξα Κατω-

κοπιάς (Ζ)
Cytavision Sports1 HD (κανάλια 201/ 501)
18:30 Ποδόσφαιρο (φιλικός αγώνας): Pre Game (Ζ)
19:00 Ποδόσφαιρο (φιλικός αγώνας): Εθνικός Άχνας - Ένωση 

Νέων Παραλιμνίου (Ζ)
Cytavision Sports3 HD (κανάλια 203/ 503)
21:00 Σούπερ Καπ Ευρώπης: Εκπομπή (Ζ)
22:00 Σούπερ Καπ Ευρώπης: Ρεάλ Μαδρίτης - Άιντραχτ Φραν-

κφούρτης (Ζ)
24:00 Σούπερ Καπ Ευρώπης: Εκπομπή (Ζ)
Cytavision Sports5 HD (κανάλια 205/ 505)
19:00 Τένις (τουρνουά ATP 1000): Μόντρεαλ (Ζ)
Cytavision Sports6 HD (κανάλια 206/ 506)
21:45 Αγγλία (Λιγκ Καπ - φάση των 128): Σέφιλντ Γουένστεϊ - 

Σάντερλαντ (Ζ)
03:40 Ποδόσφαιρο (αμερικανικό πρωτάθλημα MLS): Αγώνας Ολ 

Σταρ (Ζ)
Cytavision Sports7 HD (κανάλια 207/ 507)
16:30 Ιππόδρομος: 64η ιπποδρομιακή συνάντηση (Ζ)
Novasports6
18:00 Τένις (τουρνουά WTA 1000): Τορόντο (Ζ)
 

ΒΟΛΕΪ

Νέα δοκιμασία για 
την Εθνική Ανδρών

Εξετάσεων συνέχεια για την Εθνική 
Κύπρου, που αντιμετωπίζει σήμερα το 
βράδυ (20:30) την Ελλάδα, στο πλαίσιο 
της 3ης αγωνιστικής του 5ου ομίλου για 
την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών 2023. Κό-
ντρα στην πρωτοπόρο και αήττητη του 
ομίλου, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρό-
τημα θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του, με βα-
σική επιδίωξη να δείξει πως η επιτυχία επί 
της Νορβηγίας δεν ήταν τυχαία.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Αθλητικό 
Κέντρο «Μάκης Λιούγκας» στη Γλυφάδα, 
όπου έγινε η τελευταία προπόνηση των 
διεθνών μας. Ο ομοσπονδιακός προπο-
νητής, Νίκος Ζαλμάς, παρακολούθησε 
το παιχνίδι της Ελλάδας με την Κροατία 
την περασμένη Κυριακή και έχει σαφή 
επίγνωση του βαθμού δυσκολίας της απο-
στολής της Εθνική μας. «Θα είναι πολύ 
δύσκολο παιχνίδι. Εμείς πάμε στην Αθή-
να για να αγωνιστούμε για το καλύτερο 
δυνατό. Ίσως γίνουν αλλαγές στη 14άδα 
της Ελλάδας, όμως θα πάμε προετοιμα-
σμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά στην 
ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ. Στη διάθεση του κ. 
Ζαλμά βρίσκονται οι ακόλουθοι πετοσφαι-
ριστές: Άγγελος Αλεξίου, Αντώνης Μαυ-
ρομμάτης (Ομόνοια), Σωτήρης Σιαπάνης, 
Μάριος Νικολάου, Γεώργιος Χρυσοστό-
μου, Λευτέρης Ιωάννου (Νέα Σαλαμίνα), 
Αντώνης Αντωνίου (Παφιακός), Κωνστα-
ντίνος Σκορδής, Μάριος Στρουγκάρεβιτς 
(ΑΠΟΕΛ), Οδυσσέας Σαββίδης, Δημήτρης 
Καρκίδης, Kωνσταντίνος Ιακώβου (Ε.Ν. 
Παραλιμνίου), Κανάρης Μιχαήλ (Φοίνι-
κας Πύλας), Στέφανος Χαριδήμου (Εθνι-
κός Λατσιών). Στο άλλο παιχνίδι του ομί-
λου η Κροατία αντιμετωπίζει τη Νορβηγία 
στο Όσιγεκ (20:00).

Ταλαιπωρείται ο Γκατσίνοβιτς
Απουσίαζε από την προπόνηση της ΑΕΚ, 

το πρωί της Τρίτης (9/8), ο Μιγιάτ Γκατσίνο-
βιτς. Ο Σέρβος χαφ προσεβλήθη από ίωση και 
δεν πήγε στα Σπάτα για να αποφευχθεί ο κίν-
δυνος διασποράς.

Παράλληλα, ο Πέτρος Μάνταλος συνέχι-
σε το πρόγραμμα αποφόρτισης, με κάποιες 
ασκήσεις στο γυμναστήριο εξαιτίας κάποιων 
μικρών ενοχλήσεων που αντιμετωπίζει στον 
αχίλλειο, την ώρα που ο Κώστας Γαλανόπου-
λος έπαιρνε εκ νέου μέρος σ’ ένα κομμάτι του 
προγράμματός του. Ατομικό από την άλλη για 
τον Θεοδόση Μαχαίρα.

Νέα δημοσιεύματα για 
Ντα Σίλβα

Το περσινό καλοκαίρι η 
ΑΕΚ βολιδοσκόπησε αρ-
κετά την περίπτωση του 
33χρονου (τότε) στόπερ 
Νταμιέν Ντα Σίλβα, ο οποί-
ος είχε μείνει ελεύθερος από 

τη Ρεν, ωστόσο τελικά επέλεξε να συνεχίσει 
την καριέρα του στη Λιόν, υπογράφοντας 
συμβόλαιο διετούς διάρκειας (ήτοι μέχρι το 
καλοκαίρι του 2023).

Την περσινή σεζόν έπαιξε μόλις 20 φορές 
σε όλες τις διοργανώσεις, με τον Πίτερ Μπος 
να είναι θετικός στο ενδεχόμενο να αποχωρή-
σει αυτό το καλοκαίρι. Η L’ Equipe αναφέρει 
ότι η Ένωση εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για 
την απόκτησή του, δίχως να δίνει περαιτέρω 
λεπτομέρειες.

Ο Ματίας Αλμέιδα έχει εισηγηθεί (και) 
την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντι-

κού που θα πλαισιώσει τον Βίντα 
και θα ανεβάσει το επίπεδο της 

γραμμής άμυνας της Ένωσης.
Για τον παίκτη εκδήλω-

σε ενδιαφέρον η Κλερμόντ, 
ωστόσο ο ποδοσφαιριστής 
δεν φαίνεται ικανοποιημένος 

με την προοπτική να αγωνι-
στεί εκεί.

ΠΑΟΚ

Προς ΛΑΣΚ ο Μουργκ
Οι συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τη Λί-

ντσερ για την παραχώρηση του Τόμας 
Μουργκ συνεχίζονται και όπως όλα δεί-
χνουν είναι πολύ πιθανή μια συμφωνία 
για το δανεισμό του Αυστριακού στην 
ομάδα της πατρίδας του. 

Ο Μουργκ που δεν ακολούθησε το 
βασικό στάδιο της προετοιμασίας του 
Δικεφάλου στην Ολλανδία είναι εκτός 
πλάνων, ωστόσο το γεγονός ότι το συμ-
βόλαιό του εκπνέει το καλοκαίρι του 
2024 δυσκόλεψε σημαντικά την προ-
σπάθειά του να βρει τον επόμενο σταθμό 
στην καριέρα του.

Το ενδιαφέρον της ΛΑΣΚ αποτελεί μια 
διέξοδο και για τον ΠΑΟΚ, αλλά και τον 
ποδοσφαιριστή. Οι διαπραγματεύσεις με 
τους Αυστριακούς είναι προχωρημένες 
και πλέον εστιάζονται στο αν θα υπάρξει 
ή όχι υποχρεωτική ρήτρα εξαγοράς των 
δικαιωμάτων του το επόμενο καλοκαίρι 
στη συμφωνία δανεισμού του.

Βέβαια σε μια διαπραγμάτευση στην 
οποία ο Δικέφαλος δεν έχει το πάνω 
χέρι τα δεδομένα μπορεί να διαφορο-
ποιηθούν. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ 
βρίσκει άκρη με τους παίκτες που δεν 
υπολογίζονται και μετά από τα ζητήματα 
των Λούκας Τέιλορ και Λέο Ζαμπά φαί-
νεται να προχωρά και αυτό του Τόμας 
Μουργκ.

Για τις περιπτώσεις Ροντρίγκες και Σλόβαν



Ο Απόλλωνας κέρδισε το χειροκρότημα και 
την περηφάνια του με τη νίκη επί της Μακά-
μπι Χάιφα στον επαναληπτικό αγώνα για τον 
3ο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ. 
Ωστόσο, το σκορ (2-0) δεν ήταν αρκετό για τους 
πρωταθλητές, αφού έχασαν εκτός έδρας με 4-0 
και θα συνεχίσουν το οδοιπορικό τους στην 
Ευρώπη στα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ, όπου 
αναμένουν αντίπαλο που θα προκύψει από τον 
επαναληπτικό της Σλόβαν Μπρατισλάβας με τον 
Ολυμπιακό Πειραιώς αύριο Πέμπτη (1-1 ο πρώ-
τος αγώνας).

Η λεμεσιανή ομάδα παρουσιάστηκε θεαματικά 
αλλαγμένη σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, κυρί-
ως στο πρώτο ημίχρονο, διάστημα που σημείωσε 
και τα δύο της τέρματα. Εντούτοις στη συνέχεια 
δεν κατάφερε να φτάσει στην ολική ανατροπή, 
απέναντι σε μια ποιοτική αντίπαλο.

Οι «γαλάζιοι» έδειξαν τις διαθέσεις τους με τη 
σέντρα της αναμέτρησης. Ο Αλεξάντερ Τσόρνι-
γκερ παρέταξε άκρως επιθετικό σχηματισμό, οι 
παίκτες του πίεζαν από ψηλά και ανάγκαζαν τους 
αντιπάλους σε λάθη. Ωστόσο, αμυντικά άφηναν 
χώρους και οι Ισραηλινοί ήταν επικίνδυνοι όταν 
έβγαιναν στην επίθεση. Η Μακάμπι έχασε διπλή 
ευκαιρία στο 16ο λεπτό, όταν ο Νταβίντ είχε σουτ 
στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Ατζίλι έκανε 

το πλασέ, όμως ο Γιοβάνοβιτς έδιωξε την μπάλα. 
Τρία λεπτά αργότερα ο Ονγκεντά έβαλε τη λεμε-
σιανή ομάδα σε θέση οδηγού, με διαγώνιο σουτ, 
έχοντας σύμμαχο την τύχη, αφού η μπάλα χτύ-
πησε στον Αράντ και άλλαξε πορεία. Στο 27’ ο 
Κολ σημείωσε το 2-0, με «κεραυνό» μέσα από την 
περιοχή.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι φιλοξε-
νούμενοι, μετά από τα τέρματα που δέχθηκαν, 
έδειξαν αντίδραση και ο Νταβίντ σκόραρε δις 
(21’, 29’), όμως ορθά υποδείχθηκε σε θέση οφ-
σάιντ. Ο Γιοβάνοβιτς πραγματοποίησε σωτήριες 
επεμβάσεις σε σουτ και απευθείας εκτέλεση φά-
ουλ του Ατζίλι (30’, 32’), ενώ ο Χαμάς έδιωξε προ 

της γραμμής σε πλασέ του Πιερό (38’). Ο επίλο-
γος του ημιχρόνιου γράφτηκε με τρίτο ακυρωθέν 
τέρμα του Νταβίντ, αφού ήταν εκτεθειμένος ο Πι-
ερό που έδωσε την ασίστ (44’). Και οι τρεις φάσεις 
ελέγχθηκαν από το VAR που δικαίωσε τον βοηθό 
διαιτητή.

Στην επανάληψη ο Απόλλωνας προσπάθησε 
να κάνει σωστή διαχείριση του αγώνα και έπαιξε 
πιο προσεκτικά. Έτσι, η Μακάμπι ανέλαβε τα ηνία 
της αναμέτρησης και πίεσε με στόχο το γκολ που 
θα έδιωχνε το άγχος. Στο 65ο λεπτό η ισραηλινή 
ομάδα έχασε απίστευτη ευκαιρία με τον Νταβίντ, 
ο οποίος έκανε κακό τελείωμα σε κενή εστία. Ο 
ίδιος παίκτης ήταν πρωταγωνιστής και στο 70’, 
όμως στο σουτ που επιχείρησε η μπάλα χτύπησε 
στο αριστερό δοκάρι και έφυγε έξω.

Ο κ. Τσόρνιγκερ προσπάθησε να φρεσκάρει 
την ομάδα του με τριπλή αλλαγή, αφού ήταν εμ-
φανές πως έμεινε από δυνάμεις. Ο ρυθμός έπεσε 
κάθετα, όμως κόντρα στη ροή του αγώνα ο Ντα-
μπό έχασε κλασική ευκαιρία στο 85’, όταν έστειλε 
την μπάλα παράλληλα προς την εστία σε ασίστ 
του Καμπράλ. Η ύστατη προσπάθεια των πρω-
ταθλητών έφερε άλλη μια καλή φάση, όμως το 
αδύναμο πλασέ του Ντιγκινί βρήκε σε ετοιμότητα 
τον Κόεν (89’).

Γιώργος Χατζηαντώνης

«Ζωντανός» στο χειροκρότημα!

ΑΠΟΛΛΩΝ:
Αλεξάντερ 

Γιοβάνοβιτς, 
Καμπράλ, Πεπέρ, 

Ρομπέρζ (73’ 
Αρτυματάς), Χαμάς, 
Χ. Κυριάκου (73’ 

Σαχάρ), Κολ, 
Ονγκεντά (73’ Βα), 

Πίττας, Ντιγκινί, 
Γιάνγκα (57’ 

Νταμπό).
Σκόρερ: 19’ 

Ονγκεντά, 27’ Κολ
Κίτρινες: Πίττας, 

Ντιγκινί, Κολ, 
Ονγκεντά, Β
Κόκκινες: -

Διαιτητές: Φέλιξ 
Σβάιερ (Στέφαν 
Λουπ, Μάρκο 

Αχμούλερ), VAR: 
Μάρκο Φριτς, AVAR: 

Μάρκους Σιν.

ΜΑΚΑΜΠΙ:
Κόεν, Σούντγκρεν, 

Γκόλντμπεργκ, 
Πλάνιτς, Μεναχέμ 
(61’ Κορνούντ), 

Αμπού Φανί, 
Λαβί, Αράντ (46’ 

Μοχάμεντ), Nταβίντ 
(76’ Λέβι), Ατζίλι 

(60’ Χαζίζα), Πιερό 
(90’+3 Ρουκαβίτσα).

Σκόρερ: -
Κίτρινες: Αμπού Φανί, 
Μεναχέμ, Κορνούντ, 

Σούντγκρεν
Κόκκινες: -

07’
O Γκόλντμπεργκ έδωσε στην 
μπάλα τροχιά προς το τέρμα, 
όμως ο Κόεν έδιωξε με 
υπερένταση σε κόρνερ.

16’
Σε σουτ του Νταβίντ η μπάλα 
σταμάτησε στο δοκάρι και στη 
συνέχεια ο Ατζίλι πλάσαρε από 
κοντά, όμως ο Γιοβάνοβιτς τον 
σταμάτησε.

19’
ΓΚΟΛ: Σε σουτ του Ονγκεντά η 
μπάλα χτύπησε στο κεφάλι του 
Αράντ, στο αριστερό δοκάρι και 
κατέληξε στα δίχτυα.

27’
ΓΚΟΛ: Ο Ρομπέρζ έστρωσε στον 
Κολ ο οποίος σημείωσε το 2-0 με 
σουτ μέσα από την περιοχή.

30’
Ο Γιοβάνοβιτς έδιωξε με γροθιές 
σε βολέ του Ατζίλι.

32’
Σωτήρια επέμβαση του 
Γιοβάνοβιτς σε απευθείας 
εκτέλεση φάουλ του Ατζίλι.

38’
Ο Χαμάς έδιωξε την μπάλα προ 
της γραμμής σε πλασέ του Πιερό.

49’
Ο Νταβίντ αστόχησε σε σουτ από 
καλή θέση.

59’
Ο Γιοβάνοβιτς έδιωξε σε κόρνερ 
μετά από σουτ του Μοχάμεντ.

63’
Ο Νταμπό σούταρε πάνω από τα 
δοκάρια από πλεονεκτική θέση.

65’
Ο Γιοβάνοβιτς απέκρουσε το 
πλασέ του Πιερό, που βρήκε σε 
δεύτερο χρόνο τον Νταβίντ, ο 
οποίος έστειλε την μπάλα άουτ 
σε κενή εστία.

70’
Σε σουτ του Νταβίντ η μπάλα 
χτύπησε στο αριστερό δοκάρι και 
έφυγε άουτ.

83’
Ο Κόεν μπλόκαρε την μπάλα σε 
συρτό σουτ του Ντιγκινί.

85’
Ο Νταμπό αστόχησε από κοντά 
σε ασίστ του Καμπράλ.

89’
Ο Κόεν μπλόκαρε την μπάλα σε 
πλασέ του Ντιγκινί.

ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΙΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑ
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ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Έτοιμη στην ώρα της η Ομόνοια
Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του σχε-

διασμού της Ομόνοιας και η εικόνα στο φιλι-
κό με την ΑΕΚ αύξησαν τα μουρμουρητά στις 
τάξεις των οπαδών του «τριφυλλιού». Ωστόσο, 
διοίκηση και τεχνική ηγεσία έχουν την πεποί-
θηση ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί δυνατή και 
έτοιμη την κατάλληλη στιγμή, προκειμένου να 
διεκδικήσει με αξιώσεις τους στόχους της εντός 
και εκτός συνόρων.

Ο Νιλ Λένον ποντάρει στην ποιότητα του 
ρόστερ και περιμένει πολλά από τους νεοαπο-
κτηθέντες ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αποτελούν 
επιλογές με τη δική του σφραγίδα. Υπενθυμί-
ζουμε ότι οι «πράσινοι» απέκτησαν μέχρι τώρα 
τους Μπρούνο Φελίπε, Άνταμ Μάθιους, Νε-
μάνια Μίλετιτς, Μπράντον Μπάρκερ και Ρο-
μάν Μπεζούς. Οι τέσσερις πρώτοι εντάχθηκαν 
εγκαίρως στο ρόστερ, ακολούθησαν τη βασική 
προετοιμασία και είναι έτοιμοι, σε αντίθεση με 
τον Ουκρανό, που μόλις προχθές άρχισε προ-
πονήσεις.

Τα πρώτα δείγματα γραφής των νέων παι-
κτών της Ομόνοιας είναι θετικά, όμως ο κ. Λέ-
νον περιμένει πολύ περισσότερα, επειδή γνω-
ρίζει τους ποδοσφαιριστές και τις δυνατότητές 
τους. Όσο για τον Μπεζούς δεν τίθεται αμφιβο-
λία για την κλάση του και θεωρείται ποδοσφαι-
ριστής ικανός να καλύψει επιτυχώς τη νευραλ-
γική θέση του επιτελικού μέσου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παίκτες που απο-
κτήθηκαν και οι δύο από τους τρεις που έπο-
νται (σέντερ φορ και μέσος) προορίζονται για 
βασικές μονάδες της ομάδας στη νέα σεζόν. 
Συνεπώς είναι εξίσου σημαντική παράμετρος 
το «δέσιμό» τους με τους παλιούς ούτως ώστε 
να αποκτηθεί η απαραίτητη «χημεία», που θα 

φέρει την ομοιογένεια με όλα τα θετικά επακό-
λουθα.

Η ένταξη των νεοφερμένων στο σύνολο 
γίνεται μεθοδικά, μέσα από τη δουλειά στις 
προπονήσεις και τα φιλικά παιχνίδια, τα οποία 
ενδιαφέρουν τη δεδομένη στιγμή μόνο τον 
προπονητή. Άλλωστε, είναι εμφανές ότι ο Βο-
ρειοϊρλανδός «πειραματίζεται» για να καταστα-
λάξει στις επιλογές του για το βασικό σχήμα 
που θα χρησιμοποιεί στα επίσημα παιχνίδια.

Ανάλογες είναι οι προσδοκίες και για τις 
επόμενες προσθήκες, αφού γίνονται δια-
πραγματεύσεις με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές 
και απώτερο σκοπό να ανεβεί το επίπεδο της 
ομάδας και να καταστεί πανίσχυρη και άκρως 

ανταγωνιστική. Το γεγονός ότι οι πέντε παίκτες 
που αποκτήθηκαν αποτελούσαν τις βασικές 
επιλογές της ομάδας προγραμματισμού κατα-
δεικνύει την αποφασιστικότητα και τη θέληση 
της διοίκησης και δη του προέδρου Σταύρου 
Παπασταύρου να προσφέρουν στην τεχνική 
ηγεσία όλα όσα χρειάζεται από πλευράς στελέ-
χωσης του ρόστερ. Βασική επιδίωξη είναι να 
αποκτηθούν οι καταλληλότεροι στις θέσεις που 
χρειάζεται αύξηση των επιλογών και γι’ αυτό 
οι αρμόδιοι δείχνουν υπομονή και επιμονή στις 
επαφές. Το ζητούμενο, σε τελική ανάλυση, είναι 
να ενισχυθεί ουσιαστικά η Ομόνοια για μια μα-
κρά και απαιτητική σεζόν.

Γιώργος Χατζηαντώνης

ΑΕΚ

Για την πρόκριση
Αυτός είναι ο μεγάλος και ο μοναδι-

κός στόχος της ΑΕΚ, ενόψει του αυρια-
νού αγώνα με την Παρτίζαν. Η αναμέ-
τρηση θα γίνει στην έδρα της ομάδας 
από τη Σερβία στο Βελιγράδι (22:00), 
εκεί όπου βρίσκεται από χθες το από-
γευμα η αποστολή της ΑΕΚ. Η ομάδα 
της Λάρνακας έχει υπέρ της το σκορ 
του πρώτου αγώνα, καθώς επικράτησε 
των Σέρβων με ανατροπή του σκορ (2-
1). Οι «κιτρινοπράσινοι» είχαν για σκό-
ρερ τους Άνχελ Γκαρθία και Μιλίνσε-
βιτς και στο αυριανό παιχνίδι έχουν ως 
στόχο το εκτός έδρας γκολ, το οποίο θα 
κάνει το έργο τους ακόμα πιο εύκολο.

Ο Χοσέ Λουίς Όλτρα είδε την ομάδα 
του να ταξιδεύει με δύο προβλήματα, 
αφού ο Άνχελ Γκαρθία είναι τραυματί-
ας, ενώ ο Κύπρος Χριστοφόρου έμεινε 
στην Κύπρο αφού ταλαιπωρείται από 
ίωση. Αυτό σημαίνει πως ο Νικόλας 
Εγγλέζου είναι ο επικρατέστερος για 
το αριστερό άκρο. Αγωνία υπάρχει και 
για τις υπόλοιπες θέσεις στην ενδεκά-
δα. Κυρίως από τη μεσαία γραμμή και 
μπροστά υπάρχουν αρκετοί παίκτες 
που διεκδικούν φανέλα βασικού. Άλ-
τμαν, Μπρούνο Γκάμα και Ράφα Λόπες 
είναι ποδοσφαιριστές που πιθανόν θα 
πάρουν θέση στην επίθεση. Ερωτηματι-
κό υπάρχει για την κορυφή. Θα εξακο-
λουθήσει ο Όλτρα να χρησιμοποιεί στην 
κορυφή τον Ολατούντζι ή θα δούμε τον 
Τρισκόφσκι; Αυτό είναι ένα ερώτημα το 
οποίο θα απαντηθεί αύριο όταν και θα 
γνωστοποιηθεί η ενδεκάδα. 

Δημητρίου: «Πιστεύουμε  
στην ομάδα μας»

Κατά την αναχώρηση της ομάδας 
για τη Σερβία, ο εκπρόσωπος Τύπου, 
Κυριάκος Δημητρίου, δήλωσε στα 
Μέσα: «Πρέπει να είμαστε συγκεντρω-
μένοι από την αρχή μέχρι το τέλος του 
παιχνιδιού για να περιορίσουμε τα 
λάθη. Πάμε οπλισμένοι με πίστη για να 
τα καταφέρουμε. Όπως πάντα ξέρουμε 
τις δυνατότητές μας, πιστεύουμε στην 
ομάδα μας και πάμε με συγκρατημένη 
αισιοδοξία. Ευελπιστούμε να εξασφαλί-
σουμε παρουσία σε ομίλους και να ακο-
λουθήσουν και άλλα ταξίδια στο εξωτε-
ρικό. Ξέρουμε ότι θα πρέπει να κάνουμε 
ένα αρκετά βελτιωμένο παιχνίδι».

Για το αν είναι μικρό ή μεγάλο το 
προβάδισμα πρόκρισης: «Είτε μικρό είτε 
μεγάλο δεν παίζει ρόλο. Από τη στιγμή 
που δεν μετράνε και τα εκτός έδρας 
γκολ. Παίζουμε στην έδρα της Παρτίζαν 
που εκεί είναι πιο δυνατή. Είναι ακόμη 
ένα 90λεπτο και θα πρέπει να κάνου-
με ακόμη καλύτερο παιχνίδι από αυτό 
στην Κύπρο για να τα καταφέρουμε. 
Μας περιμένει δύσκολος αντίπαλος, 
δύσκολη έδρα».

Πρώτο τεστ μετά την προετοιμασία

ΑΠΟΕΛ: Με αυξημένες επιλογές στο Καζακστάν

Η Ανόρθωση ετοιμάζεται να δώσει το πρώτο 
της φιλικό παιχνίδι, μετά το τέλος του βασικού 
σταδίου της προετοιμασίας της στην Πολωνία. 
Η ομάδα της Αμμοχώστου θα αντιμετωπίσει 
στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» τη Δόξα. Το 
φιλικό θα ξεκινήσει στις 20:00 και η διοίκηση 
αναμένει ότι θα βρεθεί αρκετός κόσμος στην 
εξέδρα για να παρακολουθήσει την πρόοδο 
που έγινε το προηγούμενο διάστημα.

Ο Ντάρκο Μίλανιτς είδε όλους τους πο-
δοσφαιριστές να εργάζονται σκληρά και να 
προσπαθούν να βελτιωθούν, ενόψει και της 
έναρξης του νέου πρωταθλήματος. Με την 
επιστροφή της ομάδας στην Κύπρο ενσωματώ-
θηκε με την αποστολή και ο Αμρ Ουάρντα, ο 
οποίος ακολουθούσε ειδικό πρόγραμμα για να 
μπορεί να φτάσει στο ίδιο επίπεδο μαζί με τους 

υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.
Ο Αιγύπτιος είναι πιθανόν να πάρει χρό-

νο συμμετοχής στο σημερινό φιλικό παιχνίδι, 
αφού αυτό που του λείπει είναι αγωνιστικά 
λεπτά. Ο προπονητής αναμένεται να τον εντά-
ξει σταδιακά σε φουλ ρυθμούς αγώνα και αυτό 
έχει να κάνει με το γεγονός πως δεν ακολού-
θησε την προετοιμασία που έκανε η ομάδα.

Από κει και πέρα συνεχίζεται η προσπάθεια 
για ενίσχυση του ρόστερ, με τους ανθρώπους 
της Ανόρθωσης να εργάζονται μακριά από τα 
φώτα της δημοσιότητας. Επιτελικός μέσος και 
κεντρικός επιθετικός είναι οι δύο θέσεις στις 
οποίες υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση και πολύ 
πιθανόν εντός των ημερών να προκύψουν κά-
ποια νέα δεδομένα στην ομάδα της Αμμοχώ-
στου.

Στις 09:00 αναμένεται να αναχωρήσει η 
πτήση, η οποία θα μεταφέρει την αποστολή 
του ΑΠΟΕΛ στο Καζακστάν, για τον επανα-
ληπτικό αγώνα με αντίπαλο την Κιζιλζάρ. Ο 
αγώνας είναι προγραμματισμένος για αύριο 
στις 16:30 και σήμερα αναμένεται να γίνουν 
οι δηλώσεις από Σωφρόνη Αυγουστή και 
έναν ποδοσφαιριστή, ενώ θα πραγματοποι-
ηθεί και η τελευταία προπόνηση της ομάδας 
στο γήπεδο της Αστάνα.

Οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ προπο-
νήθηκαν για δύο ημέρες σε γήπεδο όπου 
υπάρχει πλαστικός χλοοτάπητας και αυτό 
βοήθησε ώστε να γίνει πιο εύκολα η προσαρ-
μογή σε αυτές τις συνθήκες. Θυμίζουμε ότι 
το ΑΠΟΕΛ θα αντιμετωπίσει τα ίδια δεδομέ-
να και απέναντι στην Τζουγκάρντεν σε περί-
πτωση πρόκρισης από την Κιζιλζάρ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι υπάρχουν θετι-
κές ενδείξεις για τον Σωφρόνη Αυγουστή. Ο 
Νταουσβίλι προπονήθηκε κανονικά, αφού οι 
εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ήταν κα-
θαρές. Συνεπώς, ο προπονητής θα αποφα-
σίσει εάν θα τον χρησιμοποιήσει στο αρχικό 
σχήμα του αυριανού αγώνα. Όπως τονίσαμε 
και σε χθεσινό μας ρεπορτάζ, Κονσταντίνοφ 
και Βιγιαφάνιες είναι έτοιμοι να αγωνιστούν 
και μένει να δούμε εάν θα επιλεγεί κάποιος 
εξ αυτών για την ενδεκάδα.

Αναφορικά με το κομμάτι της ενίσχυσης, 
τα πάντα έχουν μπει στο... ψυγείο, αφού το 
μοναδικό πράγμα που απασχολεί όλους στο 
ΑΠΟΕΛ είναι η πρόκριση στην επόμενη 
φάση. Το ΑΠΟΕΛ κέρδισε με 1-0 την Κιζιλ-
ζάρ εντός έδρας και θέλει να περάσει με δεύ-
τερη νίκη.

Διοίκηση και τεχνική ηγεσία ποντάρουν στην ποιότητα και στη σωστή δουλειά
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κόσμος των ΣΠΟΡ ΑΠΟΕΛ: Δύο νεαροί  
στον Π.Ο. Ξυλοτύμπου

Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την πα-
ραχώρηση δύο νεαρών ποδοσφαιρι-
στών του στον Π.Ο. Ξυλοτύμπου. «Η 
εταιρεία ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο (Δημό-
σια) ΛΤΔ ανακοινώνει τη συμφωνία 

με τον Ποδοσφαιρικό 
Όμιλο Ξυλοτύμπου 
για μονοετή δανει-
σμό των ποδοσφαι-
ριστών της ομάδας 
μας, Στέλιου Βρόντη 
και Νικόλα Κούτσα-
κου. Οι δύο ποδο-
σφαιριστές ενσωμα-

τώνονται άμεσα στις προπονήσεις 
της ομάδας του Π.Ο. Ξυλοτύμπου και 
θα αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της 
Β’ Κατηγορίας», αναφέρει η σχετική 
ανακοίνωση. Εξυπακούεται ότι ο Σω-
φρόνης Αυγουστή θα παρακολουθεί 
την πορεία των νεαρών, αφού αμφό-
τεροι θεωρούνται ανερχόμενα ταλέ-
ντα, προκειμένου να τους έχει υπό-
ψιν στο μέλλον. 

Η Λειψία ανακοίνωσε  
την επιστροφή Βέρνερ

Την επιστροφή του πρώτου σκό-
ρερ στην ιστορία της ανακοίνωσε η 
Λειψία! Ο Τίμο Βέρνερ επέστρεψε με 
κάθε επισημότητα στην ομάδα για 
την οποία πρωταγωνίστη-
σε από το 2016 έως 
το 2020, όταν μετα-
κόμισε στο Λονδί-
νο για να φορέσει 
τα μπλε της Τσέλ-
σι. Ο γερμανικός 
σύλλογος κατέβαλε 
ποσό 30 εκατομμυρί-
ων ευρώ στην Τσέλσι για 
να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή που 
παραχωρήθηκε πριν από δύο χρόνια 
έναντι 53.000.000. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι ο Βέρνερ κατέγραψε 156 εμ-
φανίσεις με τη Λειψία και σημείωσε 
90 τέρματα, ενώ με τους «μπλε» έπαι-
ξε σε 89 αγώνες (23 γκολ). Σύμφωνα 
με τη σχετική ανακοίνωση ο ποδο-
σφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο δι-
άρκειας τεσσάρων χρόνων.

Προανήγγειλε το «αντίο»  
η Σερένα Γουίλιαμς

Το τέλος της καριέρας της προ-
ανήγγειλε η Σερένα Γουίλιαμς. Η 
40χρονη τενίστρια και κάτοχος 23 
τίτλων σε τουρνουά Γκραν Σλαμ ευ-
ελπιστεί πως θα αγωνιστεί στο αμε-

ρικανικό Όπεν της 
Νέας Υόρκης και 
ακολούθως θα απο-
συρθεί από την ενερ-
γό δράση μετά από 
μεγάλη καριέρα και 
πολλές διακρίσεις. 
Η Γουίλιαμς παρα-
χώρησε συνέντευξη 

στο περιοδικό «Vogue» και φιγου-
ράρει στο πρωτοσέλιδο του τεύχους 
Σεπτεμβρίου. «Ο αποχαιρετισμός της 
Σερένα, είμαι κακή στο να λέω αντίο», 
είναι ο σχετικός τίτλος. Η θρυλική τε-
νίστρια ανέφερε: «Είναι το πιο δύσκο-
λο πράγμα που θα μπορούσα ποτέ να 
φανταστώ... Δεν θέλω να τελειώσει, 
αλλά ταυτόχρονα είμαι έτοιμη για το 
επόμενο βήμα στη ζωή μου».

Καμία πρόθεση για μεταγραφή στη Νέα Σαλαμίνα
Υπάρχουν αρκετά σενάρια τα οποία θέλουν 

ποδοσφαιριστές να βρίσκονται στο στόχαστρο 
της Νέας Σαλαμίνας για ενίσχυση στη 
μεταγραφική περίοδο του καλο-
καιριού. Αυτό που μαθαίνουμε 
είναι πως η ομάδα της Αμμο-
χώστου έχει ολοκληρώσει το 
σχεδιασμό για τη νέα αγω-
νιστική περίοδο και πως δεν 
υπάρχει πρόθεση για επι-
πλέον κίνηση.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
διανύουμε μια μεταγραφική 

περίοδο και ανά πάσα στιγμή μπορούν να δια-
φοροποιηθούν τα δεδομένα. Ωστόσο, στη Νέα 

Σαλαμίνα δηλώνουν ξεκάθαρα πως το 
ρόστερ που υπάρχει αυτή τη στιγμή, 

είναι αυτό με το οποίο η ομάδα 
θα πορευτεί τη νέα περίοδο.

Στο μεταξύ, σήμερα θα γίνει 
φιλικό παιχνίδι στις 20:00 στο 
«N. Papas Group Αμμόχω-
στος-Επιστροφή» με αντίπαλο 
τον Ερμή. Οι φίλοι της Νέας 

Σαλαμίνας θα έχουν την ευκαι-
ρία να δουν από κοντά την ομάδα 

τους και να διαπιστώσουν τη δουλειά που έγινε 
στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Την ευκαιρία να δει σε ποιο βαθμό ετοι-
μότητας βρίσκεται η ομάδα του θα έχει και ο 
προπονητής της Νέας Σαλαμίνας. Ο Σάββας 
Πουρσαϊτίδης είναι ικανοποιημένος από την 
προσπάθεια που κάνουν οι ποδοσφαιριστές 
του και από το γεγονός ότι ο προγραμματισμός 
ολοκληρώθηκε σχετικά νωρίς. Τώρα, θέλει να 
ετοιμάσει την ομάδα του κατάλληλα και αυτή 
η περίοδος είναι εξαιρετικά σημαντική για 
όλους.

Χρίστος Αποστολίδης

Κέρδισε παίζοντας καλά η ΑΕΛ
Τα πρώτα συμπεράσματα της δουλειάς που 

γίνεται στη Βουλγαρία, είχε τη δυνατότητα να 
εξαγάγει ο προπονητής της ΑΕΛ, Ζόρζε Σί-
λας. Η ομάδα του αγωνίστηκε χθες σε φιλικό 
παιχνίδι απέναντι στην Σπαρτάκ Πλένεβ, της 
οποίας επιβλήθηκε με 3-1.

Το σκορ άνοιξε ο Τσέποβιτς στο 31ο λεπτό, 
με τον Κατσάνικλιτς να σημειώνει το 2-0 στο 
60’ από το σημείο του πέναλτι. Ο Κάσα στο 
63’ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 και 
οι τυπικά γηπεδούχοι μείωσαν στο 72’ δια-
μορφώνοντας το τελικό 3-1.

Ο Σίλας χρησιμοποίησε στο αρχικό σχήμα 
της ομάδας τούς: Μουριέλ, Σάντος, Τεϊσέιρα, 
Μπάστο, Νεοφύτου, Μεντόγεβιτς, Ζντραφκόφ-
σκι, Μιραλάς, Κάσα, Κατσάνικλιτς, Τσέποβιτς.

Στη θέση του τερματοφύλακα αγωνίστη-
καν στο δεύτερο ημίχρονο οι Παναγιώτης Κυ-
ριάκου και Μιχάλης Κυριάκου. Αγωνίστηκαν 
επίσης ως αλλαγή οι Τζαλμά, Φραντζής, Πα-
παφώτης, Μακρής, Μαρόσα, Κοντινέλα, Μι-
λιντσεάνου. Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής ο 
οποίος έπαιξε καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώ-
να ήταν ο Ούγκο Μπάστο.

Γενικά η ΑΕΛ είχε καλή εικόνα και αυτό 
είναι κάτι το οποίο ικανοποίησε τον προπο-
νητή. Η ομάδα της Λεμεσού έπαιξε ποδόσφαι-
ρο κατοχής και δεν επέτρεψε στην αντίπαλη 
ομάδα να επισκεφτεί αρκετές φορές την πε-
ριοχή της. Είναι ξεκάθαρο πως τη δεδομένη 
στιγμή δεν μπορεί κανείς να βγάλει ασφαλή 
συμπεράσματα και πως τα αποτελέσματα των 
φιλικών αγώνων δεν είναι κριτήριο για την 
εικόνα της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα.

Αυτό που πρέπει να κρατήσουν οι φίλοι 

της ομάδας, είναι την όρεξη που δείχνουν οι 
ποδοσφαιριστές και το γεγονός ότι δείχνουν 
να έχουν δέσει σε ικανοποιητικό βαθμό, παρά 
το μικρό χρονικό διάστημα στο οποίο βρίσκο-
νται (οι περισσότεροι) στην ομάδα.

Πρωί πρωί στο γήπεδο
Μετά το χθεσινό φιλικό με την Σπαρτάκ 

Πλένεβ, η ΑΕΛ θα συνεχίσει σήμερα την προ-
ετοιμασία της με πρωινή προπόνηση. Ο Ζόρζε 
Σίλας θέλει να σημειώσει στους ποδοσφαιρι-
στές τις αδυναμίες αλλά και τα θετικά στοι-
χεία τα οποία είδε στο χθεσινό φιλικό.

Με αυτόν τον τρόπο θα επιδιώξει τη βελ-
τίωση στην εικόνα της ομάδας. Σήμερα το 
απόγευμα οι ποδοσφαιριστές θα βρεθούν στο 

γυμναστήριο και κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί 
το πρόγραμμα της ημέρας.

Στο κομμάτι του προγραμματισμού, αυτό 
που προέχει είναι να βρεθεί λύση με τους 
δύο ποδοσφαιριστές (Ριστέφσκι και Μαζάν), 
οι οποίοι δεν υπολογίζονται από την τεχνική 
ηγεσία. Μαζί με αυτούς, η ΑΕΛ έχει τη δε-
δομένη στιγμή 17 ποδοσφαιριστές στον κα-
τάλογο Α. Υπάρχει πρόθεση για ενίσχυση με 
ακόμα έναν παίκτη στη μεσαία γραμμή και 
συγκεκριμένα να αποκτηθεί ένας επιτελικός 
μέσος.

Η βδομάδα που διανύουμε είναι πιθανόν 
να φέρει εξελίξεις και ο κόσμος της ομάδας 
αναμένει τα νεότερα.

Χρίστος Αποστολίδης

ΣΤΙΒΟΣ

Τεστ για Τεντόγλου και Στεφανίδη
Ο Μίλτος Τεντόγλου και η Κατερίνα Στεφανίδη θα δώσουν σήμερα το 

«παρών» τους στο μίτινγκ στίβου της σειράς «Ντάιμοντ Λιγκ» του Μονακό, 
σε μια καλή πρόβα πριν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου. Ο «χρυ-
σός» Ολυμπιονίκης του μήκους διατήρησε το αήττητο σερί του στο προη-
γούμενο μίτινγκ στην Πολωνία. Στο 
Πριγκιπάτο, ο παγκόσμιος πρωτα-
θλητής κλειστού θα αντιμετωπίσει 
τον Ινδό Μουραλί Σρισανκάρ και 
τον Σουηδό Τομπίας Μόντλερ. Η 
«χρυσή» Ολυμπιονίκης του Ρίο στο 
επί κοντώ θα προσπαθήσει να επι-
στρέψει στις καλές εμφανίσεις μετά 
την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα του Όρεγκον. Στο Μονα-
κό, η 32χρονη σταρ θα αντιμετωπί-
σει τις Σάντι Μόρις, Νίνα Κένεντι, 
Τίνα Σουτέι και Αντζέλικα Μοζέρ.

ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρεσε η Εθνική Ελλάδας
Εξαιρετικό και άκρως ενθαρρυντικό ήταν το πρώτο δείγμα της 

Εθνικής Ελλάδας στο μπάσκετ. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κά-
νει εμφάνιση αντάξια του πολυτιμότερου (MVP) παίκτη του ΝΒΑ, η 
Ελλάδα νίκησε εύκολα την Ισπανία στο κατάμεστο κλειστό του ΟΑΚΑ 
με 86-70, στην πρεμιέρα των 
φιλικών της αγώνων. Ο «Greek 
Freak» έκανε άνω κάτω την 
άμυνα της «Φούριας Ρόχας» με 
31 πόντους, ενώ «μάζεψε» και 
10 ριμπάουντ, με τον Τάιλερ 
Ντόρσεϊ να είχε επίσης διψήφιο 
αριθμό πόντων (11). Από το σύ-
νολο του Σκαριόλο, ξεχώρισε ο 
Γουίλι Ερνανγκόμεθ με 15 πό-
ντους, με τον Πραντίγια να προ-
σθέτει άλλους 10. Δεκάλεπτα: 
31-13, 50-35, 63-57, 86-70.

Η ομάδα του Σίλας επιβλήθηκε με 3-1 της Σπαρτάκ Πλένεβ
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