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Σε νέα φάση ο πόλεμος
μετά την επιστράτευση
300,000 Ρώσων

Προειδοποιητικές επιστολές
για οδηγίες που δεν
εφαρμόζει η κυβέρνηση

Ωρολογιακή βόμβα
το καθεστώς αγοράς
υπηρεσιών...
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Ο ένας από τους τρεις στόχους
επετεύχθη για την ΑΕΚ

ΟΚΤΩ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΕΝΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΟΜΟΝΟΙΑ
ΣΕΛ. 22

ΣΕΛ. 23

Βαρύ το κόστος του ηλεκτρισμού
λόγω ανικανότητας της κυβέρνησης
Αντί για μέτρα μοίραζαν μεταξύ τους επαίνους και τώρα στέλνουν ξανά το λογαριασμό στους πολίτες
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

Ανεκπλήρωτη δέσμευση της κυβέρνησης, για
την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού
που χρονολογείται από το 2014...

Η νέα αναβολή στη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού είναι μία ακόμα
έκφραση της ανικανότητας της κυβέρνησης

Α. Μαυρογιάννης: H ισχυρή διείσδυση των
ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, θα αποτελέσει
την αιχμή του δόρατος της πολιτικής μας

ΑΚΕΛ: ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Δυναμικά και με ενθουσιασμό συνεχίζεται σε όλες τις πόλεις η προεκλογική εκστρατεία του ΑΚΕΛ με μαζικές
συγκεντρώσεις που στέλνουν το μήνυμα της νίκης και της προοδευτικής αλλαγής. Σε μια κατάμεστη από κόσμο
αίθουσα στη Λεμεσό, το ΑΚΕΛ τίμησε τους βετεράνους και ταυτόχρονα έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας προς τις νέες
γενιές. Αισιοδοξία για την προοδευτική αλλαγή που μπορεί να έρθει με την εκλογή του Ανδρέα Μαυρογιάννη στο
αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, επισκέφθηκε χθες τη Λεμεσό και
είχε συναντήσεις και επαφές σε χώρους εργασίας, ενώ έδωσε το παρών του στη Γιορτή του Κρασιού... ΣΕΛ. 6

3000 άνθρωποι με πολύ
σοβαρές αναπηρίες
μένουν έγκλειστοι
Υποβαθμισμένες και μη ασφαλείς οι συνθήκες διαβίωσης
των ατόμων με αναπηρίες που διαμένουν έγκλειστοι σε
ιδρυματικές δομές, χωρίς επίβλεψη και εκτεθειμένοι σε
κάθε είδους κίνδυνο, όπως κοινωνική απομόνωση, εξευτελισμούς, φτώχεια, αποκλεισμό και περιθωριοποίηση
ακόμη και θάνατο... ΣΕΛ. 14

»

«Φάντασμα
η Επιτροπή για
το Ασυμβίβαστο».
Το λέει η πρόεδρός της...
ΣΕΛ. 10

»

Ακέφαλος
παραμένει ο ΟΑΥ.
Έξω από τη Βουλή
σήμερα οι νοσηλευτές
ΣΕΛ. 8

»

«Ανενεργή» η νομοθεσία
για τη σχολική βία.
Το bullying λαμβάνει
ανησυχητικές
διαστάσεις ΣΕΛ. 7, 14
dialogos.com.cy

|

»

Radisson Larnaka:
Εγκαίνια
με πρώτους πελάτες
τη Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ! ΣΕΛ. 7

Άμεση ενημέρωση με άποψη

2
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της σύνταξης

Του
Νεόφυτου Νεοφύτου

Ο παρεμβατικός ρόλος του κράτους επιβάλλεται τώρα όσο ποτέ άλλοτε
Οι συνεχόμενες αυξήσεις των τιμών σε βασικά αγαθά και η ανοδική πορεία του πληθωρισμού προκαλούν μεγάλη αβεβαιότητα και
αδιέξοδα. Η αγοραστική δύναμη των μισθών
έχει εξανεμιστεί, ενώ σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η
αγορά οδηγείται σε κατάρρευση. Χρειάζεται νέα
οικονομική πολιτική με στοχευμένες κρατικές
παρεμβάσεις. Η κυβέρνηση ΔΗΣΥ λόγω των πολιτικο-ιδεολογικών της αγκυλώσεων απορρίπτει
τον παρεμβατικό ρόλο του κράτους και επιμένει
στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και στη λεγόμενη αυτορρύθμιση της αγοράς...
Η ακρίβεια γονατίζει όλο και περισσότερο τα

νοικοκυριά, τα οποία βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Αν δεν ληφθούν άμεσα, στοχευμένα και
αποτελεσματικά μέτρα θα ξεκινήσει ένας νέος
κύκλος αρνητικών επιπτώσεων όχι μόνο για
τα νοικοκυριά, αλλά και για τις μικρές επιχειρήσεις και ευρύτερα για την οικονομία, με σοβαρές κοινωνικές και άλλες επιπτώσεις. Σύμφωνα
με επίσημα στατιστικά στοιχεία, οι εργαζόμενοι
έχουν χάσει ήδη ποσοστό πέραν του 10% από
την αγοραστική τους δύναμη, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πληρώνουν διπλάσιο κόστος
ενέργειας και ηλεκτρισμού και οδηγούνται σε
κλείσιμο. Οι αυξήσεις επιτοκίων επιβαρύνουν
ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά και τις ΜμΕ.

στο παρά πέντε

και περισσότερο τα νεαρά ζευγάρια που αδυνατούν να στήσουν το νοικοκυριό τους. Νέοι είτε
βρίσκονται στην ανεργία, είτε παίρνουν εξευτελιστικούς μισθούς των 900 ευρώ, είτε δεν έχουν
στέγη και αδυνατούν να αποκτήσουν -τα ενοίκια είναι εξωφρενικά υψηλά και καταγράφεται
νέος κύκλος αυξήσεων μέχρι και 30% στα υλικά
οικοδομής. Επιβάλλεται λοιπόν η προοδευτική
αλλαγή διακυβέρνησης με τον Α. Μαυρογιάννη.
Αλλαγή που θα φέρει ένα άλλο οικονομικό μοντέλο, όπου μαζί με την ανάπτυξη και τη στήριξη
των επιχειρήσεων θα υπάρχει και κοινωνική αλληλεγγύη και στήριξη για όσους πραγματικά την
έχουν ανάγκη και είναι πολλοί σήμερα...

Ζητούν επέμβαση της κυβέρνησης για τα καύσιμα από τα κατεχόμενα
Δεν αποκλείουν
δυναμικά μέτρα οι
πρατηριούχοι

Κύπρος Μπορείς!
Στις 4 Οκτωβρίου η εκδήλωση
στην πλατεία Ελευθερίας
Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της
Κυπριακής Δημοκρατίας Ανδρέας Μαυρογιάννης
συνεχίζει δυναμικά την προεκλογική του εκστρατεία με επισκέψεις και επαφές σε όλες τις πόλεις.
Την Τρίτη 4 Οκτωβρίου και ώρα 7:30 μ.μ. στην
πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία, το επιτελείο του
ανεξάρτητου υποψηφίου Ανδρέα Μαυρογιάννη διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση κάτω από τον τίτλο
«Κύπρος Μπορείς».
Στην εκδήλωση, η οποία θα έχει μαζικό χαρακτήρα,
ο Α. Μαυρογιάννης θα παρουσιάσει το «Όραμά του
για την Κύπρο και την Πρόταση Διακυβέρνησης».

Αυξάνονται οι δόσεις των δανείων και γίνεται
δυσκολότερη η δανειοδότηση από τις τράπεζες.
Η κυβέρνηση Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ αρνείται να
εξετάσει και να υιοθετήσει τις συγκεκριμένες
προτάσεις που εισηγείται το ΑΚΕΛ. Προτάσεις
που θα έφερναν άμεσα και ουσιαστική ελάφρυνση για νοικοκυριά, για επιχειρήσεις και ευρύτερα για την οικονομία. Δεν συζητά η κυβέρνηση
ΔΗΣΥ τη φορολόγηση των υπερκερδών, τη μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό και στα καύσιμα,
ούτε είναι διατεθειμένη να επαναφέρει το θεσμό
της ΑΤΑ. Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες και
οι πολιτικές αδράνειας που ακολουθεί η κυβέρνηση ΔΗΣΥ, επιβαρύνουν την όλη κατάσταση

Την επέμβαση της κυβέρνησης για το θέμα
των καυσίμων από τα κατεχόμενα και αποζημίωσή τους για ζημιά που έχουν υποστεί,
ζητά ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, χωρίς να αποκλείει τη
λήψη δυναμικών μέτρων, όπως αναφέρθηκε
σε διάσκεψη Τύπου, σύμφωνα με ανακοίνωση
που εξέδωσε ο Σύνδεσμος. Οι πρατηριούχοι
επικαλούνται μελέτη, σύμφωνα με την οποία
η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναλάβει μέσω των δικών
της οργάνων την επίβλεψη των σημείων που υπάρχουν
ως οδοφράγματα, αλλά «φαίνεται ανίκανη να εξασκήσει
πραγματικό έλεγχο ως προς τα άτομα και τα οχήματα των
ανθρώπων που περνούν από τα εν λόγω οδοφράγματα».

Προστίθεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «έχει
συμφωνήσει να εφαρμόζει τα άρθρα του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής και απαγορεύεται η οποιαδήποτε προμήθεια καυσίμων
από τις κατεχόμενες περιοχές προς τις ελεύθερες περιοχές, ωστόσο δεν υπάρχει αυστηρή
εφαρμογή των άρθρων του Κανονισμού της
Πράσινης Γραμμής ούτε αυστηροί έλεγχοι από
τα όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας στα
οδοφράγματα». Ο Σύνδεσμος, πέραν των νομικών διαδικασιών και της προσφυγής του στα αρμόδια όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποκλείει τη λήψη δυναμικών
μέτρων στο πλαίσιο της νομιμότητας για την επιβίωση των
πρατηρίων στις ελεύθερες περιοχές.

Ε/κ και Τ/κ κόμματα συζήτησαν το Κυπριακό με τον Κ. Στιούαρτ
Το 47% στα
κατεχόμενα λέει
«όχι» στα δύο
κράτη - Υπέρ
τάσσεται το
37,8%

Το Κυπριακό συζήτησαν με τον Κόλιν
Στιούαρτ ηγέτες και εκπρόσωποι ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών πολιτικών
κομμάτων, κατά τη συνάντηση, χθες Τετάρτη,
στο Λήδρα Πάλας, στο πλαίσιο του δικοινοτικού διαλόγου υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Σλοβακίας στη Λευκωσία. Σύμφωνα
με το κοινό ανακοινωθέν, οι ηγέτες και οι
εκπρόσωποι των κομμάτων είχαν συζήτηση
για την τρέχουσα κατάσταση του Κυπριακού με τον Κόλιν
Στιούαρτ, Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γ.Γ. του ΟΗΕ, επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Η.Ε. στην Κύπρο και
Αναπληρωτή Ειδικό Σύμβουλο του Γ.Γ. Γραμματέα του ΟΗΕ
για την Κύπρο. Προστίθεται ότι η επόμενη συνάντηση των

αρχηγών και των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου με οικοδεσπότη το ΑΚΕΛ.
Ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε. ΑΚΕΛ θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο και αντιπροσωπεία
του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος
(CTP) στις 11:00.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με έρευνα στα
κατεχόμενα την οποία διενήργησε το Κέντρο
για τους Μετανάστες, την Ταυτότητα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (CMIRS) τον Σεπτέμβριο του 2022, το 37,8% των
ερωτηθέντων υποστηρίζει τη «νέα πολιτική» της τουρκοκυπριακής πλευράς, που προβλέπει λύση δύο κρατών, ενώ
το 47,4% δεν συμφωνεί με αυτή την πολιτική.

Χωρίς ποινή ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τους ασύρματους του Α. Σουτζιή
Ουστέλ, κατεχόμενα
Συζητούν άνοιγμα του Λήδρα Πάλας
για αυτοκίνητα
Η διέλευση και αυτοκινήτων από το οδόφραγμα
του Λήδρας Πάλας είναι κάτι που συζήτησε με
τον Τουρκοκύπριο ηγέτη ο «πρωθυπουργός»,
Ουνάλ Ουστέλ.
Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, αναφέρεται στον τουρκοκυπριακό Τύπο ότι
ο Ουνάν Ουστέλ δήλωσε την Τρίτη ότι καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου το οδόφραγμα
του Λήδρα Πάλας να ανοίξει για όλα τα οχήματα, αλλά και για άνοιγμα νέου οδοφράγματος
στη Μια Μηλιά.
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Σήμερα
παρουσιάζεται
στο «στρατιωτικό
δικαστήριο» για τις
φωτογραφίες

Στις 10.30 σήμερα το πρωί θα παρουσιαστεί στο «στρατιωτικό δικαστήριο» στην
κατεχόμενη Λευκωσία ο Ανδρέας Σουτζιής, ο οποίος συνελήφθη στα κατεχόμενα
την 1η Σεπτεμβρίου για κατοχή ασυρμάτου χωρίς άδεια και φωτογραφιών απαγορευμένων στρατιωτικών περιοχών και από
τότε βρίσκεται υπό κράτηση στα κατεχόμενα.
Χθες στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου έγινε η
διαδικασία για τους ασύρματος που μετέφερε ο Σουτζιής. Το «δικαστήριο» δεν του επέβαλε ποινή φυλάκισης παρά μόνο του έκανε παρατήρηση και του επέβαλε πρόστιμο 30.000 ΤΛ (περίπου 1.640 ευρώ) που θα
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πληρώσει σε περίπτωση που ξανακάνει το
αδίκημα. Σημειώνεται ότι το «δικαστήριο»
δεν του απαγόρευσε την είσοδο στα κατεχόμενα. Παράλληλα ο Ανδρέας Σουτζιής
συνεχίζει να τελεί υπό κράτηση στις κεντρικές φυλακές των κατεχομένων για την
άλλη υπόθεση που αφορά την ύπαρξη στο
κινητό του φωτογραφιών από στρατιωτικές
περιοχές.
Το διάταγμα κράτησης για εκείνη την υπόθεση λήγει
σήμερα και ο Ανδρέας Σουτζιής θα παρουσιαστεί στις
10.30 το πρωί ενώπιον του «στρατιωτικού δικαστηρίου» για να του απαγγελθούν οι κατηγορίες και η απόφαση της ποινής.
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Λεμεσός: Κώστα Παρτασίδη 1
Τηλ.: 25364172 | Φαξ: 25373194
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Καμία προοπτική για
επανέναρξη των συνομιλιών
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Την Παρασκευή η κατ’ ιδίαν συνάντηση του Αναστασιάδη και Γκουτέρες
Χωρίς να υπάρχουν καν ενδείξεις για το
ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών για
επίλυση του Κυπριακού, πραγματοποιείται αύριο Παρασκευή, στις 7.15 το απόγευμα, η συνάντηση Αναστασιάδη και Γκουτέρες στη Νέα
Υόρκη. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο
περιθώριο της 77ης Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωμένων Εθνών. Νωρίτερα, στις 4 το απόγευμα, ώρα Κύπρου, ο Πρόεδρος θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων
Εθνών. Στο μεταξύ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχίζει τις επαφές του με ηγέτες κρατών
και κυβερνήσεων που λαμβάνουν μέρος στις
εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο
κ. Αναστασιάδης συναντήθηκε ήδη με τον Τζο
Μπάιντεν σε δεξίωση που παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος με τη σύζυγό του το βράδυ της
Πέμπτης (2.00 π.μ ώρα Κύπρου), με τον Πρό-

εδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς και τον
Πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, Καρδινάλιο
Πιέτρο Παρολίν. Με τον κ. Βούτσιτς συζητήθηκε η παρούσα κατάσταση στο Κυπριακό, η μεταξύ των δύο χωρών στρατιωτική συνεργασία,
οι διμερείς σχέσεις, καθώς, επίσης, και η ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και των χωρών των
Δυτικών Βαλκανίων, και άλλα θέματα. Όσον
αφορά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Καρδινάλιο Παρολίν, σε αυτή
συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, το Ουκρανικό και οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.
Επαφές με ομολόγους του πραγματοποιεί και
ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης.

Τις προτάσεις των Τ/κ συζήτησαν
Ολγκούν και Εβστιγνέεβα
Επαφές πραγματοποιεί και η τ/κυπριακή

αντιπροσωπεία. Ο ειδικός αντιπρόσωπος του
Τ/κ ηγέτη, Εργκιούν Ολγκούν, είχε συνάντηση με την αναπληρώτρια μόνιμη αντιπρόσωπο της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον ΟΗΕ,
Άννα Εβστιγνέεβα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση στα κατεχόμενα, ο κ. Ολγκούν ανέφερε στην κ. Εβστιγνέεβα ότι μια διαδικασία διαπραγματεύσεων είναι εφικτό να ξεκινήσει με την επιβεβαίωση
της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου
διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού
«λαού».
Την ενημέρωσε επίσης, αναφέρεται, για
τις προτάσεις συνεργασίας της τ/κ πλευράς
που μεταφέρθηκαν στην ε/κ πλευρά μέσω
του Γ.Γ. του ΟΗΕ και θεωρεί ότι θα συμβάλουν στην εύθραυστη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, το νησί και τις δύο πλευρές.

Βαρύ κόστος λόγω της ανικανότητας της κυβέρνησης
Αντί για μέτρα μοίραζαν επαίνους ο ένας στον άλλο και τώρα στέλνουν ξανά το λογαριασμό στους πολίτες
Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ανικανότητα της κυβέρνησης να προωθήσει μέτρα για μείωση των
λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος,
υπέδειξε χθες το ΑΚΕΛ διά του επικεφαλής
του Τομέα Οικονομίας του κόμματος, Χάρη
Πολυκάρπου.
Σχολιάζοντας τη νέα -έκτη κατά σειράαναβολή στη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, ο Χ. Πολυκάρπου
επεσήμανε ότι αποτελεί άλλη μία έκφραση
της ανικανότητας της κυβέρνησης να χειριστεί ζητήματα στρατηγικής σημασίας, με
αποτέλεσμα να φορτώνονται ακόμη περισσότερα βάρη οι πολίτες και να τίθεται σε
κίνδυνο η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.
«Οι ευθύνες για αυτή την εικόνα δεν είναι σημερινές, όμως φέρουν ανεξίτηλο το
στίγμα της κυβέρνησης Αναστασιάδη - Συναγερμού», τόνισε ο επικεφαλής του Τομέα
Οικονομίας του ΑΚΕΛ, προσθέτοντας ότι «η
πολύχρονη καθυστέρηση στην έλευση του
φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή, η
μη ικανοποιητική διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό
μείγμα, τα εμπόδια στην ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας δημιουργούν τεράστιο
οικονομικό κόστος, το οποίο και πάλι το
πληρώνουν οι φορολογούμενοι».
Ο Χ. Πολυκάρπου επεσήμανε επίσης ότι
η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ όχι μόνο δεν αναλαμβάνει τις βαρύτατες ευθύνες που φέρει
για τα πιο πάνω, αλλά παράλληλα «εμποδίζουν ανερυθρίαστα την εφαρμογή προτάσεων νόμων που ψήφισε η πλειοψηφία
της Βουλής, με στόχο την ανακούφιση των
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από τις

Διαβεβαιώσεις του Πρέσβη
της Ρωσικής Ομοσπονδίας
στην Κύπρο,
Στανισλάβ Οσάτσι,
προς τον Γ.Δ. του ΥΠΕΞ

«Ακόμη μία αποτυχία στο ιστορικό
της κυβερνητικής ανεπάρκειας»

αυξήσεις στον ηλεκτρισμό».
Ακόμη, υπενθύμισε ότι ο ΓΓ του ΑΚΕΛ
έχει στείλει εδώ και μήνες σειρά επιστολών
προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την
Υπουργό Ενέργειας, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις και προειδοποιώντας
παράλληλα για τις αυξήσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και
τους κινδύνους οι οποίοι ελλοχεύουν για
την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.
«Αντί απαντήσεων, η Υπουργός Ενέργειας μοίραζε επαίνους στην κυβέρνηση για το
άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού που θα
οδηγούσε σε μείωση των τιμών στο τέλος
του 2022», επεσήμανε ο Χ. Πολυκάρπου,
προσθέτοντας ότι: «Σήμερα οφείλει απαντήσεις. Οφείλει να εξηγήσει στην κοινωνία
την ανικανότητα της κυβέρνησης να μειώσει το κόστος στον ηλεκτρισμό».

Πρωταθλητές στην ακρίβεια
ηλεκτρικής ενέργειας
Η Κομισιόν στην τελευταία της έκθεση
για την Κύπρο επεσήμανε ουσιαστικά
ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις
πληρώσουν πολύ βαρύ τίµηµα λόγω των
πολιτικών της κυβέρνησης του ∆ΗΣΥ.
Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, «η
Κύπρος έχει µία από τις υψηλότερες τιµές
ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, λόγω της
εξάρτησής της από εισαγόµενες πηγές
ενέργειας», «συγκαταλέγεται στα κράτηµέλη µε τις υψηλότερες εκποµπές αερίων
θερµοκηπίου», μαστίζεται από «ενεργειακή
φτώχεια» (20,9% στην Κύπρο ενώ ο µέσος
όρος στην ΕΕ είναι 8,2%) και είναι ουραγός
στις ΑΠΕ. Αναφέρεται μάλιστα ότι «η Κύπρος
στερείται φιλοδοξίας σε σχέση µε τις πολύ
µεγάλες δυνατότητές της, ειδικά για την
ηλιακή ενέργεια».

Μετά από χρόνια υποσχέσεων και διαβεβαιώσεων ότι όλα βαίνουν καλώς, η νέα αναβολή για
να τεθεί σε λειτουργία η ανταγωνιστική αγορά
ηλεκτρισμού, αποτελεί ακόμη μία αποτυχία που
έρχεται να προστεθεί στο παζλ της κυβερνητικής
ανεπάρκειας, τονίζει ο ανεξάρτητος υποψήφιος
για την προεδρία Α. Μαυρογιάννης. Επισημαίνει
ότι η ανεκπλήρωτη δέσμευση της Κυβέρνησης,
για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού,
που χρονολογείται από το 2014, καταδεικνύει
πως δεν θέτει σε προτεραιότητα ούτε τους πολίτες, αλλά ούτε και το περιβάλλον. Δημιουργούνται παράλληλα, εύλογα ερωτήματα για τους
λόγους που οδηγούν στην οκτάχρονη καθυστέρηση. Η εν λόγω ενέργεια, θα μπορούσε να
παρέχει σημαντική ανακούφιση στα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις, που δέχονται μία ιδιαίτερα
βεβαρημένη πίεση εξαιτίας του αυξημένου κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος. Το πιο ανησυχητικό δε, είναι πως η Ε.Ε. έχει ήδη λάβει απόφαση για αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας της
αγοράς ενέργειας, με αποτέλεσμα οι σχεδιασμοί
που έμειναν επί χάρτου, να είναι ξεπερασμένοι,
πριν καν εφαρμοστούν. Προτεραιότητά μας, καταλήγει ο Α. Μαυρογιάννης, πρέπει να είναι οι
πολίτες και το δημόσιο συμφέρον. Οι ανταγωνιστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλά και η ισχυρή
διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, θα
αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος της πολιτικής μας. Η διακυβέρνησή μας, θα βάλει την
ενέργεια στην κορυφή της ατζέντας.

Δεν τίθεται θέμα απευθείας πτήσεων μεταξύ Ρωσίας και κατεχομένων
Η Ρωσική Ομοσπονδία διαβεβαίωσε και
επίσημα την Κυπριακή Δημοκρατία ότι δεν
τίθεται θέμα απευθείας πτήσεων μεταξύ
Ρωσίας και ψευδοκράτους, όπως έγραψε
την Τρίτη η τουρκική εφημερίδα Μιλιέτ.
Μετά το δημοσίευμα της «Μιλιέτ» κινητοποιηθήκαμε και στη Λευκωσία και στη
Μόσχα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΕΞ Κορνήλιος Κορνηλίου,
προσθέτοντας πως «πήραμε διαβεβαιώσεις
ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι η στάση
τους (των Ρώσων) στο Κυπριακό παραμένει αμετάβλητη. Ωστόσο, κρίναμε σκόπιμο
να καλέσω τον Ρώσο Πρέσβη σήμερα (χθες)
στο Υπουργείο για να δοθούν διαβεβαιώ-

σεις σε πιο υψηλό επίπεδο». Ο κ. Κορνηλίου πρόσθεσε ότι χθες επρόκειτο να συναντηθεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με
τον Ρώσο ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, στη Νέα
Υόρκη, «οπόταν ελπίζουμε να ξεκαθαρίσει
οριστικά το όλο ζήτημα». Ερωτηθείς τι του
ανέφερε ο κ. Οσάτσι, ο κ. Κορνηλίου απάντησε πως του είπε ότι δεν ισχύει αυτή η
πληροφορία για απευθείας πτήσεις μεταξύ Ρωσίας και κατεχομένων. Δεν αποκλείεται μέσα στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα
και λόγω των κυρώσεων κατά της Ρωσίας
και του γεγονότος ότι η Μόσχα έχει πολύ
στενότερες σχέσεις αυτή τη στιγμή με την
Τουρκία, κάποιοι να βλέπουν μια ευκαιρία

εδώ. Αλλά ο ίδιος ο κ. Οσάτσι έδωσε διαβεβαιώσεις ότι «δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα»,
επεσήμανε ο κ. Κορνηλίου.
Πρόσθεσε πως ο ίδιος ενημέρωσε ξανά
τον κ. Οσάτσι για τις θέσεις της ε/κ πλευράς στο Κυπριακό, σε ό,τι αφορά τα μέτρα
οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) και τον
διορισμό ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ.
Ο Ρώσος Πρέσβης επανέλαβε ότι η θέση
τους στο Κυπριακό είναι αμετάβλητη και είναι θέση αρχής, πρόσθεσε ο Γ.Δ. του ΥΠΕΞ.
Σημειώνεται ότι ο κ. Οσάτσι, ο οποίος
αποχωρεί από τη θέση του Πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο, αναχωρεί
από την Κύπρο το Σαββατοκύριακο.
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παρεμβάσεις

Του
Κυριάκου Λοΐζου

ΧΑΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Π.Γ. ΤΟΥ ΑΚΕΛ:
«Το ΑΚΕΛ εδώ και καιρό προειδοποιούσε με επιστολές προς τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας και την Υπουργό Ενέργειας.
Αντί απαντήσεων η Υπουργός Ενέργειας
μοίραζε επαίνους στην κυβέρνηση για το
άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού που θα
οδηγούσε σε μείωση των τιμών στο τέλος
του 2022».
Ανίκανη η κυβέρνηση να μειώσει το κόστος
στον ηλεκτρισμό.

ΗΛΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ:

Ποια Παιδεία; Το εθνικό φρόνημα ψηλά, ψηλότερα
Ίσως ήρθε ο καιρός να μιλήσουμε λίγο πιο
συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την αλλαγή που
θέλουμε να δούμε και να ζήσουμε σε αυτό τον
τόπο. Επιπλέον, είναι η στιγμή για να πούμε
τι δεν θέλουμε να ξαναδούμε και να αναβιώσουμε ως κοινωνία και ως πολιτικο-κοινωνικά όντα. Και επειδή τα ζητήματα είναι πολλά,
δυστυχώς, θα επικεντρωθούμε στο άκρως σημαντικό ζήτημα της Παιδείας.
Αφορμή για να γραφτούν αυτές οι αράδες
στάθηκε το τραγικό περιστατικό με τον διευθυντή που απέβαλε τους μαθητές εξαιτίας της
κόμμωσής τους. Ωστόσο, καθαυτό το περιστατικό είναι απλώς μία μικρή εικόνα της βαθιάς
σήψης και οπισθοδρόμησης της Παιδείας
στην Κύπρο. Τι κάνουν αυτοί και τι θέλουμε
να δούμε εμείς, λοιπόν;
Από το κεντρικό κράτος, στο Υπουργείο
Παιδείας, και από διευθυντές μέχρι λειτουργούς της εκπαίδευσης, το θεμέλιο για την
προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη του
ανθρώπου, βρίσκεται στην Κύπρο σε τραγικό
επίπεδο, σχεδόν καταθλιπτικό. Το ενδιαφέ-

ρον επικεντρώνεται στο να υψωθεί το εθνικό
φρόνημα, να υπάρχει τιμωρητικό πλαίσιο και
όχι εκπαιδευτικό, να ζούμε γενικότερα στην
υποβολή και όχι να αναπτύσσουμε την κρίση μας ως σκεπτόμενοι άνθρωποι. Αλλά, γιατί να τους ενδιαφέρουν αυτά, αφού το μόνο
που τους ενδιαφέρει είναι το πώς θα συντηρήσουν την ιστορική διαστρέβλωση; Επίσης,
γιατί να «επενδύσουν» στην κριτική σκέψη
και τις εξελικτικές ικανότητες, αφού είναι
έμμεσοι, και σε πολλές περιπτώσεις, άμεσοι
εχθροί τους;
Το χτύπημα της βαριοπούλας στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου είναι μία τεράστια πληγή, την οποία θα πρέπει να επουλώσουμε άμεσα, με βαθιές τομές, με το βλέμμα
στραμμένο στην πρόοδο και την πραγματική
εξέλιξη των παιδιών.
Πέρα από τα καθημερινά -και φυσικά σοβαρά- ζητήματα στα σχολεία, θα πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο πνεύμα της εκπαίδευσης, το οποίο στην Κύπρο έχει μετατραπεί σε ένα αρρωστημένο αφήγημα περί

έθνους και μίας ψεύτικης, χωρίς περιεχόμενο
υπερηφάνειας.
Η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ουδεμία σχέση έχει με την εκπαίδευση,
ενώ βλέπει με τα κιάλια τις αληθινές ανάγκες
της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας.
Και δυστυχώς, κανείς δεν πέφτει από τα σύννεφα, αφού οι ημέρες και τα έργα τους είναι
εδώ, φωνάζουν από μίλια μακριά. Η τραγικότητα του συστήματος της εξετασιοκεντρικής
και καθοδηγούμενης εκπαίδευσης μεγαλώνει
κάθε μέρα και περισσότερο, με τους υπεύθυνους να στήνουν πελατειακές σχέσεις και
ψηφοθηρικές μάντρες σε βάρος χιλιάδων
παιδιών, στις πλάτες της Παιδείας και του
Πολιτισμού της Κύπρου.
Είναι υπέρτατο χρέος να γίνουν ρηξικέλευθες αλλαγές στο σύστημα της εκπαίδευσης, έτσι ώστε να σβηστεί από το χάρτη το
πνεύμα της αρρωστημένης εθνικοφροσύνης
που κατατρώει τον πραγματικό στόχο, που
δεν είναι άλλος από ένα αληθινό εκπαιδευτικό σύστημα με αξίες ανθρώπινες.

«Με εξαίρεση εμένα όλα τα άλλα (μέλη)
είναι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν έχουμε καμία υποδομή, δεν έχουμε κανέναν προϋπολογισμό, κανένα λειτουργό που να διενεργεί έρευνα, δεν έχει απολύτως τίποτα,
είναι μια επιτροπή-φάντασμα».
Δώστε όλοι τις παραιτήσεις σας...

Η «Aγάπη Νικητής» στην
Ομόνοια Βορείου Πόλου
Το Σωματείο Ομόνοια Βορείου Πόλου, στα
πλαίσια της πολιτιστικής και κοινωνικής
του προσφοράς προς μια ακριτική περιοχή,
όπως είναι το Καϊμακλί, διοργανώνει την
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου τη θεατρική παράσταση «Αγάπη Νικητής», σε σκηνοθεσία του
Αντρέα Μελέκκη, ένα διαχρονικό έργο του
Παύλου Λιασίδη. Το έργο θα παρουσιαστεί
από το Θέατρο Σκάλα στο οίκημα του συλλόγου στις 19:30. Ο σύλλογος «Ομόνοια Βορείου Πόλου» απευθύνει ανοικτή πρόσκληση
προς το θεατρόφιλο κοινό της κοινότητας,
καθώς η είσοδος για την παράσταση είναι
προσφορά του Συλλόγου και θα είναι ελεύθερη χωρίς εισιτήριο.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ:
«Ο πόλεμος εναντίον των πλαστικών
έχει διάφορα στάδια, τα οποία μπαίνουν
σε εφαρμογή σε προκαθορισμένες ημερομηνίες».
Εφαρμογή μόνο στα χαρτιά, αφού απουσιάζουν οι έλεγχοι και οι παραβιάσεις είναι πάμπολλες.

ΤΑΧΣΙΝ
ΕΡΤΟΥΓΡΟΥΛΟΓΛΟΥ
«ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ» ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ:
«Η έκκληση του Τούρκου Προέδρου
ενώπιον των χωρών-μελών του ΟΗΕ
για αναγνώριση της “τδβκ” έκανε τον τ/κ
“λαό” πολύ ευτυχισμένο».
Ευτυχία, ασφάλεια και ειρήνη θα υπάρξει
μόνο με λύση και επανένωση Ε/κ και Τ/κ σε
μια κοινή ομόσπονδη πατρίδα.

Νομοθεσία για τη βία στα
σχολεία μένει στα συρτάρια

Τα νέα ήθη
του «ουδέν σχόλιο»…

Ανησυχίες για το θέμα του σχολικού εκφοβισμού και της σχολικής βίας εξέφρασαν
βουλευτές, μέλη της Επιτροπής Παιδείας και
Πολιτισμού της Βουλής, η οποία συζήτησε
χθες το θέμα. Ωστόσο πιο ανησυχητική είναι
η στάση που έχει η Κυβέρνηση ως προς την
αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Δεν είναι
δυνατόν να υπάρχει σχετική νομοθεσία από
το 2020 όμως αυτή να παραμένει στην ουσία μέσα στα συρτάρια χωρίς να εφαρμόζεται.
Επιπλέον ακόμη πιο ανησυχητικός είναι ο λόγος που δεν εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία. Το ότι η Εθνική Επιτροπή για την παρακολούθηση και την πρόληψη στη βάση μιας
εθνικής στρατηγικής για τη βία στα σχολεία,
δεν έχει ακόμα συσταθεί. Δυο χρόνια μετά
και η Επιτροπή δεν υπάρχει, προφανώς γιατί
έχουν άλλα πιο σοβαρά ζητήματα να ασχοληθούν οι αρμόδιοι!

«Ουδέν σχόλιο» ήταν λοιπόν η απάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη στον «Άστρα»,
κληθείς να σχολιάσει τα δημοσιεύματα για
τη δημιουργία ψεύτικων προφίλ στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης.
Δεν ήταν έκπληξη η απάντησή του. Σε
τι απάντησε, άλλωστε, μέχρι τώρα και θα
απαντήσει και σε αυτό; Θυμάστε ότι στην
τηλεμαχία, όταν ο Α. Μαυρογιάννης μίλησε
για το ρόλο του Ν.Χ. στο Κυπριακό, αντί να
διαψεύσει, ζήτησε βοήθεια από τον Ν. Αναστασιάδη.
Τώρα και πάλι δεν απαντά. Κατά τα άλλα,
κάλεσε τους οπαδούς του, τις προάλλες, να
χαμογελούν όταν του ρίχνουν λάσπη. Τώρα
όμως πρόκειται για λάσπη; Κι αν είναι λάσπη
γιατί δεν σχολιάζει καν; Και ο κ. Χριστοδουλίδης ευαγγελίζεται νέο ήθος στην πολιτική
και μαζί μ’ αυτό κι άλλα πολλά. Τελικά;

Κάθε μέρα έχουμε και κάτι καινούργιο
σχετικά με τις παρακολουθήσεις στην Ελλάδα, και η αλήθεια είναι πως ποτέ δεν βαριέσαι. Ο πρόεδρος της ανεξάρτητης Αρχής
Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών
(ΑΔΑΕ) Χρήστος Ράμμος, φέρεται να «έδειξε» τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη
Κοντολέοντα, ως υπεύθυνο για την καταστροφή του φακέλου παρακολούθησης του
Νίκου Ανδρουλάκη. Καταστρέφουν τους
φακέλους παρακολούθησης και κουνάνε το
δάχτυλο από πάνω στην αντιπολίτευση επειδή ζητά, άκουσον άκουσον... εξηγήσεις και
διαφάνεια. Όλη η σαπίλα μαζεμένη σε 170
βουλευτές, στο Μέγαρο Μαξίμου και στις μυστικές υπηρεσίες.

ΓΤΑ

Ζ.

Γκιουλ

Γίνονται πραγματάκια

μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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ευθέως
ΑΚΕΛ:
Συνεπής
δύναμη στην
υπηρεσία των
πολιτών
Για το ΑΚΕΛ έχει εξέχουσα
θέση η Τοπική Αυτοδιοίκηση
καθώς αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της καθημερινότητας
των πολιτών, αναφέρει σε
ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ,
του οποίου αντιπροσωπεία
με επικεφαλής τον
βουλευτή και πρόεδρο της
Επιτροπής Εσωτερικών της
Βουλής Άριστο Δαμιανού,
επισκέφθηκαν χθες το Δήμο
Λεμεσού. Το ΑΚΕΛ δεσμεύτηκε
να εργαστεί ώστε να πετύχει
στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό
η μεταρρύθμιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης έτσι ώστε να
δοθούν λύσεις στα τοπικά
προβλήματα και να βελτιωθεί η
ποιότητα ζωής των πολιτών...

Ένας διαφορετικός
χειμώνας

Αν δεν ζει στον κόσμο
του, πού ζει ο Αβέρωφ;

Σε βαθύτερα ΝΑΤΟϊκά
μονοπάτια

Αν είναι τρομοκρατία ή πραγματικότητα, θα το καταλάβουμε τις πρώτες
φορές που θα χρειαστεί να κάνουμε
κάτι για να ζεσταθούμε. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο χειμώνας που είναι προ
των πυλών, θα είναι διαφορετικός. Και
σίγουρα, μερίδιο ευθύνης φέρει και η
ΕΕ, αφού με κλειστά μάτια επιβάλλουν
κυρώσεις χωρίς να είναι -όλες- στοχευμένες και προς τη σωστή κατεύθυνση.
Αλυσοδεμένη στο άρμα των Ηνωμένων
Πολιτειών, η ηγεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κάνει σπασμωδικές κινήσεις,
με το λογαριασμό (και κυριολεκτικά και
μεταφορικά) να τον πληρώνουν οι λαοί
της Ευρώπης. Η κατάσταση με την ενέργεια δεν έχει αντίκτυπο μόνο στους Ευρωπαίους, αλλά και σε άλλες χώρες οι
οποίες εξαρτώνται άμεσα από το ενεργειακό πάρε δώσε, ωστόσο λίγο τους
ενδιαφέρει για τις ξεχασμένες χώρες.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα καράβι
σχεδόν ακυβέρνητο, ενώ είναι άγνωστο
πού θα καταλήξει όλο αυτό το παιχνίδι
με την ενέργεια. Μόνη μας ελπίδα, εμείς,
οι λαοί.

«Δεν ζω στον κόσμο μου. Ξέρω
τους προβληματισμούς σας. Ακούω
τα παράπονά σας. Καταλαβαίνω την
απογοήτευση που νιώσατε πολλές
φορές», μας είπε το βράδυ της Τρίτης ο Αβέρωφ Νεοφύτου! Πάντως
το δούλεμα ο άνθρωπος το έχει στο
τσεπάκι.
Πάντως στον κόσμο ΜΑΣ δεν ζει ο
υποψήφιος του ΔΗΣΥ. Διότι εάν ζούσε, δεν θα έλεγε αυτό που είπε. Αν
ζούσε στον κόσμο ΜΑΣ, θα έβλεπε τη
φτώχεια και τη δυστυχία που βιώνει
μεγάλη μερίδα του λαού.
Θα έβλεπε ότι ο κόσμος πτωχεύει
καθημερινά, θα έβλεπε ότι οι τιμές
πήραν εδώ και μήνες την ανιούσα
και δεν λένε να κατέβουν.
Αλλά ούτε ο ίδιος κάνει κάτι για
να κατέβουν. Θα άκουγε τις κραυγές
απόγνωσης του κόσμου και θα φρόντιζε να μετριάσει, τουλάχιστον, τα
πράγματα.
Όμως επειδή ζει στον κόσμο ΤΟΥ,
η μόνη του έγνοια είναι το κεφάλαιο,
όχι ο φτωχός κόσμος.

Η Κύπρος που χρησιμοποιείται ήδη ως
ΝΑΤΟϊκή βάση -αφού έχει κυρίαρχες βρετανικές Βάσεις οι οποίες μάλιστα εντός τους
έχουν αμερικάνικη Βάση- εντάσσεται βαθύτερα στους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς
στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία.
Ένας από τους όρους που βάζουν οι Αμερικάνοι για την άρση του αμερικάνικου
εμπάργκο πώλησης όπλων, είναι να μην εξυπηρετούμε ρωσικά πολεμικά πλοία. Άρα να
κόψουμε την όποια συνεργασία έχουμε με τη
Ρωσία και να γίνουμε «ολοκληρωτικά δικοί
τους». Εάν γίνει κάτι τέτοιο, τότε σίγουρα οι
σχέσεις μας με τη Ρωσία θα χειροτερέψουν
και θα χάσουμε έναν πολύτιμο και διαχρονικό
σύμμαχο στο Κυπριακό.
Ας μην μας παραξενέψει όμως, αν στο μέλλον γίνει πράξει αυτό που έγραψε η Μιλιέτ.
Να γίνουν απευθείας πτήσεις Ρωσίας - κατεχομένων. Ή μήπως νομίζουμε ότι με τα αμερικάνικα όπλα που θα μας δώσουν, θα ρίξουμε
τον κατακτητή στη θάλασσα;
Εξάλλου το έχουν δηλώσει με τον πιο επίσημο τρόπο οι Αμερικάνοι ότι δεν στοχεύουν
να αλλάξουν τους συσχετισμούς στην περιοχή.

Γκιουλ

Λε

Σήφης

Οι μεγάλες απεργίες
του 1948
Η ΠΕΟ, οι Λαϊκές Οργανώσεις Πελεντρίου,
Αμιάντου, Κυπερούντας, Κοιλανίου και Αγρού, σε
συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας, Πολιτικής και
Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις
διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα με τίτλο:
«Πάλη για το ψωμί, οι απεργίες του 1948. Η
καταγραφή της ιστορίας των εργατικών αγώνων».
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022. Ώρα: 18:30 μ.μ.
Κινηματοθέατρο Όλυμπος Πελεντρίου. Πρόγραμμα:
Χαιρετισμός εκ μέρους των Λαϊκών Οργανώσεων:
Βάσος Παφίτης (Γραμματέας Κομματικής Ομάδας
Πελεντριού). Ομιλητές: Σωτηρούλα Χαραλάμπους,
Γ.Γ. της ΠΕΟ: Οι αγώνες της ΠΕΟ του 1948 ορόσημο
στην αναγνώριση του δικαιώματος της οργάνωσης.
Μαίρη Αντωνίου, υποψήφια Διδάκτωρ Ιστορίας στο
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Απεργιακές κινητοποιήσεις
στη δεκαετία του 1948. Η οπτική του Τύπου.
Αλέξης Αλέκου, Ιστορικός, μέλος Δ.Σ. Ινστιτούτου
Ερευνών Προμηθέας: Το ιστορικό και πολιτικό
πλαίσιο των ταξικών αγώνων του 1948. Κυριάκος
Ιακωβίδης, Λέκτορας Νεότερης και Σύγχρονης
Ιστορίας (Πανεπιστήμιο Νεάπολις): Πρώτες
απεργιακές κινητοποιήσεις στον Αμίαντο. Η απεργία
του 1929. Παρέμβαση: Σωτήρης Σωκράτους,
απόμαχος αμιαντωρύχος: Οδοιπορικό των αγώνων
των αμιαντωρύχων. Στο πλαίσιο της ημερίδας θα
φιλοξενηθεί έκθεση φωτογραφιών και αρχειακών
ντοκουμέντων από τις απεργίες του 1948.

Του
Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Έκαναν τους
γιατρούς κούριερ
των υπουργείων
Τα υπουργεία Υγείας και Εργασίας έχουν μετατρέψει τους γιατρούς σε κούριερ, στο θέμα των επιδομάτων για τον κορονοϊό.
Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε χθες ότι: «Οι
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνουν
τους αιτητές επιδόματος ασθενείας που αιτούνται
επίδομα λόγω θετικού κρούσματος COVID-19, ότι για
να εξεταστεί η αίτησή τους είναι απαραίτητο να υποβάλουν πιστοποιητικό ασθενείας από τον προσωπικό
τους ιατρό που να αναφέρει την έναρξη και λήξη της
ασθενείας τους και ΟΧΙ το μήνυμα που έλαβαν για
το θετικό τεστ, ούτε το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Νόσησης COVID (safepass)». (σ.σ: Το όχι με
κεφαλαία γράμματα είναι πιστή αντιγραφή από την
ανακοίνωση). «Στις περιπτώσεις που ήδη έχει υποβληθεί η αίτηση χωρίς το ορθό ιατρικό πιστοποιητικό,
παρακαλούνται οι αιτητές να το αποστείλουν, μαζί με
τα στοιχεία τους και τον αριθμό αναφοράς της αίτησής τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση sickness@
sid.mlsi.gov.cy», προστίθεται.
Μα αφού στο Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό
Νόσησης αναφέρεται η ημερομηνία που ο πολίτης διαγνώστηκε θετικός στον COVID-19, καθώς και η ημερομηνία αποδέσμευσής του! Γιατί ο πολίτης πρέπει να
αποταθεί στον προσωπικό του γιατρό για να του δώσει πιστοποιητικό ασθενείας; Και γιατί το Υπουργείο
Εργασίας απαιτεί από τους προσωπικούς γιατρούς να
πιστοποιήσουν ένα έγγραφο το οποίο εκδίδεται από
το Υπουργείο Υγείας και μάλιστα χωρίς να έχουν τη
δυνατότητα να εξετάσουν τον ασθενή κατά την περίοδο την οποία είναι θετικός στον COVID-19, αφού
ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος να παραμείνει σε
αυτοπεριορισμό με οδηγίες του Υπουργείου Υγείας
και ως εκ τούτου δεν έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί τον προσωπικό του γιατρό; Και από πού ως πού
ο προσωπικός γιατρός είναι υποχρεωμένος να δώσει
πιστοποιητικό ότι κατά τις ημέρες της νόσησής του
ο ασθενής απουσίαζε από την εργασία του, ώστε να
μπορεί να πάρει το επίδομα το οποίο δικαιούται;
Είναι τρελό. Πραγματικά στην Κυβέρνηση πιστεύουν ότι οι γιατροί δεν έχουν τίποτα καλύτερο να
κάνουν από το να λειτουργούν ως πιστοποιούντες
υπάλληλοι και να σφραγίζουν έγγραφα του Υπουργείου Υγείας για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας; Πιστεύουν πραγματικά ότι αυτός πρέπει να είναι ο
ρόλος των γιατρών;
Οι φορολογούμενοι πληρώνουν για τη λειτουργία του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εργασίας, του Υφυπουργείου Πρόνοιας, του Υφυπουργείου
Έρευνας και πεντέξι Επιτροπάτων που σχετίζονται με
το πιο πάνω θέμα, αλλά για να γίνει η δουλειά τους
και να πάρουν αυτά που δικαιούνται πρέπει να τρέχουν ξοπίσω τον προσωπικό τους γιατρό -όχι για ιατρικά ζητήματα αλλά- για να πιστοποιήσει έγγραφο
το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας, μετά από
ελέγχους του Υπουργείου Υγείας, για λογαριασμό του
Υπουργείου Εργασίας!
Απορώ πραγματικά: Την ώρα που είδαν την πιο
πάνω ανακοίνωση οι υπουργοί Υγείας και Εργασίας,
Μιχάλης Χατζηπαντέλα και Κυριάκος Κούσιος, δεν
αντιλήφθηκαν ότι κάτι πάει λάθος; Ο Υφυπουργός
Έρευνας Κυριάκος Κόκκινος δεν χτύπησε το κεφάλι
του στον τοίχο; Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας
Αναστασία Ανθούση δεν αντιλήφθηκε ότι ταλαιπωρούνται και οι γιατροί και οι πολίτες για ανούσια ζητήματα; Δεν αντιλήφθηκε κανένας τον παραλογισμό;
Ένας κράτος παράλυτο που ταλαιπωρεί τους πάντες για να καλύψει τις δικές του αδυναμίες!

6

| ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Στην τελική ευθεία για την επιλογή υποψήφιου οι Οικολόγοι
Στη διαδικασία επεξεργασίας των αποτελεσμάτων του εσωτερικού δημοψηφίσματος
που έγινε στις 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου βρίσκονται οι Οικολόγοι. Σύμφωνα με πηγές του
Κινήματος, στο δημοψήφισμα συμμετείχαν
σε παγκύπρια βάση περίπου 200 μέλη και
στελέχη των Οικολόγων και μέχρι σήμερα το
απόγευμα θα είναι σε θέση να γνωρίζουν το
ακριβές αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θα παρουσιαστεί στις 2 Οκτωβρίου στα μέλη της Κ.Ε.
και τα μέλη θα δώσουν την εντολή με ποιον
υποψήφιο θα συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις
για να υπάρξει κατάληξη στην εκλογική συνδιάσκεψη που θα γίνει το αργότερο στις 23
Οκτωβρίου. Θα υποστηριχθεί ο υποψήφιος ο
οποίος θα λάβει το 60% των ψήφων.
Στη Δημοκρατική Παράταξη φαίνεται ότι η
τελική επιλογή θα γίνει μεταξύ Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκου Χριστοδουλίδη. Σύμφωνα
με πηγές του κόμματος, συνεχίζονται οι επα-

Μεταξύ Αβέρωφ και
Χριστοδουλίδη φαίνεται να
επιλέγει η ΔΗΠΑ

φές με μέλη και φίλους του κόμματος και οι
τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μέσα στην
πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη. Οι ίδιες πηγές
ανέφεραν ότι προσεγγίστηκαν και από τους
τέσσερις ανεξάρτητους υποψήφιους αλλά χωρίς αποτέλεσμα αφού όπως τόνισαν οι πηγές,
παρότι συζητούν για να ενώσουν δυνάμεις, ο
καθένας προβάλλει τον εαυτό του ως εκλέξιμη επιλογή.

Υποψήφιος μέχρι τέλους
ο Αχ. Δημητριάδης

Στο μεταξύ οι τέσσερις ανεξάρτητοι υποψήφιοι, Αχιλλέας Δημητριάδης, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Μάριος Ηλιάδης και Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς συναντήθηκαν και
χθες προκειμένου να συμφωνήσουν σε μια
κοινή -εκ των τεσσάρων- υποψηφιότητα.
Όπως δήλωσε χθες ο Αχιλλέας Δημητριάδης,
δεν τίθεται θέμα να μην είναι ο ίδιος υποψή-

φιος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος, είτε
αυτή η διαδικασία τελεσφορήσει, είτε όχι, θα
είναι υποψήφιος μέχρι τέλους. Είπε επίσης ότι
ο ίδιος κατάρτισε το πρόγραμμά του, το οποίο
παρουσιάζει σε συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις.

Εξηγήσεις από Ν. Χριστοδουλίδη
ζητά η Πρωτοβουλία Αμμόχωστος
Παράλληλα με τα όσα συμβαίνουν, συνεχίζονται οι αντιδράσεις όσον αφορά τις αποκαλύψεις για τη δημιουργία ψεύτικων λογαριασμών στα ΜΚΔ από τον Ν. Χριστοδουλίδη. Η
Πρωτοβουλία «Αμμόχωστος - Για την Κύπρο»
σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, τονίζει ότι
οι αποκαλύψεις δείχνουν την έλλειψη σεβασμού τόσο προς την κοινωνία των πολιτών
όσο και προς την ίδια τη δημοκρατία και καλεί τον κ. Χριστοδουλίδη να δώσει εξηγήσεις.
Μιχάλης Μιχαήλ

Μάχιμα στο πλευρό
του ΑΚΕΛ τα 140 μέλη
που παρασημοφορήθηκαν

Μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και συγκίνησης, το ΑΚΕΛ Λεμεσού τίμησε την
Τρίτη το βράδυ 140 μέλη και στελέχη
του που συμπλήρωσαν 50 χρόνια συνεχούς κομματικής ζωής και δράσης.
Χαρακτηριστικό της βραδιάς ήταν η
ελπίδα που έδωσαν οι τιμώμενοι, στους
οποίους ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, καρφίτσωσε στο πέτο τους το
παράσημο της τιμής.
Μιλώντας εκ μέρους των τιμώμενων ο Ιάκωβος Στυλιανού ευχαρίστησε
για την τιμή που τους έγινε και τόνισε
ότι η απονομή του παρασήμου των 50
χρόνων ζωής και δράσης είναι μια τιμή
πρώτα και κύρια προς όλους εκείνους
που με τους αγώνες και τις θυσίες τους
έσπειραν το σπόρο που είναι ζωντανός
και αειθαλής μέχρι σήμερα. Αυτή η τιμή
σήμερα, υπογράμμισε, σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι μπαίνουμε στη
σύνταξη. Εξάλλου από το κόμμα μας
δεν συνταξιοδοτούμαστε. «Παραμένουμε μάχιμοι, στο πλευρό των συντρόφων
μας της πρώτης γραμμής, έτοιμοι να
συμβάλουμε όσο μπορούμε στους καθημερινούς αγώνες, για να πετύχει το κόμμα μας τους στόχους και τις επιδιώξεις
του», υπογράμμισε ο Ι. Στυλιανού.
Αναφερόμενος στα καθήκοντα που
μπαίνουν αυτή την ώρα μπροστά στο
ΑΚΕΛ και το Λαϊκό Κίνημα, τόνισε ότι
ο κύριος και βασικός στόχος είναι «να
απαλλάξουμε τον τόπο από τη σάπια διακυβέρνηση της Δεξιάς για να δώσουμε
ξανά ελπίδα και προοπτική στο λαό μας.
Και αυτή η ελπίδα εκφράζεται με την
εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου του
Ανδρέα Μαυρογιάννη. Πιστεύω ότι η
εκλογή του θα δώσει τέλος πρώτα στην
πορεία προς τη διχοτόμηση του νησιού,
την απαλλαγή από τη διαφθορά, τη διαπλοκή και να δοθεί μια διέξοδος του
κόσμου για ένα καλύτερο και ευτυχισμένο αύριο». Σε αυτό τον αγώνα εμείς
δηλώνουμε παρόντες και στρατεύσιμοι,
μαζί με όλους εσάς, κατέληξε ο Ιάκωβος
Στυλιανού.

ΑΚΕΛ: Δυναμικά και μαζικά στη δουλειά
για να κερδηθούν οι Προεδρικές
Επιβεβλημένη η ανάγκη να υπάρξει αλλαγή
στον τόπο για να αποκτήσει ο λαός προοπτική,
δήλωσε από τη Λεμεσό ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, τονίζοντας πως «χρειάζεται να τερματίσουμε αυτόν
τον κατήφορο και αυτός ο κατήφορος δεν μπορεί να τερματιστεί με τις πολιτικές που εφαρμόζει αυτή η κυβέρνηση στα 10 χρόνια που κυβερνά». Δεν μπορεί να επέλθει η προοδευτική
αλλαγή του τόπου με εκπροσώπους, υπερασπιστές και θιασώτες αυτής της κυβέρνησης, ανέφερε το βράδυ της Τρίτης ο Γενικός Γραμματέας
του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, προσθέτοντας
ότι η Κύπρος αξίζει κάτι καλύτερο από αυτό
που βιώνει τα τελευταία χρόνια και μπορεί να
προοδεύσει με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη επικεφαλής. «Ούτε και μπορεί να επέλθει η προοδευτική αλλαγή με εκπροσώπους, υπερασπιστές και θιασώτες αυτής της κυβέρνησης, όπως
είναι ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, όπως και είναι ένα βασικό γρανάζι αυτής
της κυβέρνησης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης», είπε
και πρόσθεσε ότι «με τις ίδιες συνταγές, τα ίδια
αποτελέσματα θα έχουμε, από τα οποία εμείς
θέλουμε να απαλλαχθούμε».

Η διχοτόμηση μάς κτυπά την πόρτα...
Μιλώντας σε εκδήλωση στη Λεμεσό, όπου
βραβεύθηκαν 140 μέλη του ΑΚΕΛ που συ-

Η Κύπρος αξίζει κάτι καλύτερο
από αυτό που βιώνει
τα τελευταία χρόνια

μπλήρωσαν πενήντα χρόνια συνεχούς κομματικής ζωής, ο Στ. Στεφάνου είπε πως σήμερα η
διχοτόμηση μάς κτυπά την πόρτα και διαβεβαίωσε ότι «θα συνεχίσουμε τον αγώνα τον καλό,
για να λυθεί το Κυπριακό, να απελευθερωθεί ο
τόπος, να επανενωθεί ο τόπος και ξανά μαζί,
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, να δημιουργούν το δικό τους μέλλον στην κοινή μας
πατρίδα».
Την ίδια ώρα, συνέχισε, ο τόπος μας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι «εξαιτίας της
πολιτικής της κυβέρνησης του Συναγερμού
σε αυτά τα δέκα χρόνια που κυβερνά τον τόπο
και εξευτελίζεται στο εξωτερικό». «Μας θεωρούν Σεϊχέλλες της Ανατολικής Μεσογείου. Και
πώς να μη μας θεωρούν όταν ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κάνει ταξίδια αναψυχής στις Σεϊχέλλες με ιδιωτικά τζετ, όταν οι κυβερνώντες
μετέτρεψαν τον τόπο σε καταφύγιο απατεώνων
και εκπροσώπων δικτατορικών καθεστώτων,

δίνοντάς τους “χρυσά” διαβατήρια με το εμπόριο “χρυσών” διαβατηρίων που έχουν στήσει»,
συμπλήρωσε.

«Δεινοπαθεί το κράτος δικαίου»
Ανέφερε ακόμη πως σήμερα «δεινοπαθεί το
κράτος δικαίου», αφού όπως είπε «οι κυβερνώντες δεν άφησαν θεσμό για θεσμό που να μην
τα βάλουν μαζί του, δεν άφησαν θεσμό που να
μην προσπάθησαν να τον ποδηγετήσουν για να
μην τους ελέγχουν οι θεσμοί, αλλά ελέγχοντας
αυτοί τους θεσμούς να αποκτούν άλλοθι». Έκανε, επίσης, λόγο για συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους «σε επικίνδυνο βαθμό, αφού οι
κυβερνώντες, εφαρμόζοντας νεοφιλελεύθερες
πολιτικές, τελικά έχουν μεγεθύνει την κοινωνική ανισότητα, άφησαν πολύ κόσμο απροστάτευτο και τη φτώχεια στην Κύπρο ολοένα να
μεγεθύνεται».
Στο χαιρετισμό του ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ακόμη ότι η Κύπρος βρίσκεται σήμερα μπροστά σε
ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και «γιατί σήμερα, οι
νέοι και οι νέες μας δεν βλέπουν καμία προοπτική. Η στέγη έγινε άπιαστο όνειρο και ενώ η
νέα γενιά είναι η γενιά των 700 και των 800
ευρώ, οι κυβερνώντες δεν ανησυχούν και συνεχίζουν να μοιράζουν συγχαρητήρια στον εαυτό
τους».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Το ΑΚΕΛ κοντά στα προβλήματα της Λεμεσού
Αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ αποτελούμενη από
τα μέλη της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ στο
Δήμο Λεμεσού και στελέχη του συνδικαλιστικού
κινήματος της ΠΕΟ, με επικεφαλής τον βουλευτή του ΑΚΕΛ και πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εσωτερικών, Άριστο Δαμιανού, είχαν
την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου, πολύωρη και εποικοδομητική επίσκεψη στο Δήμο Λεμεσού.
Μέσα από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε καταρχάς με τον δήμαρχο Λεμεσού, κύριο

Νίκο Νικολαΐδη, καταγράφηκαν τα κορυφαία
προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη, συνεπώς και ο Δήμος Λεμεσού. Τα σημαντικότερα
ζητήματα που αναδείχθηκαν, είναι το κοινωνικό πρόβλημα της στέγασης και των ψηλών
ενοικίων καθώς και ο κίνδυνος μη υλοποίησης
της συνεργασίας με τον ΚΟΑΓ για το πρόγραμμα ανέγερσης 600 διαμερισμάτων, το κυκλοφοριακό, το σχέδιο περιοχής κέντρου πόλης, η
ομαλή ανάπτυξη του ΤΕΠΑΚ εντός της πόλης

και η υλοποίηση του Β πόλου, η υλοποίηση του
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Κοινή συνισταμένη όλων αποτελεί το γεγονός ότι
δυστυχώς δεν διαφαίνεται να υπάρχει πολιτική
βούληση από το κεντρικό κράτος για να δοθούν
ριζοσπαστικές λύσεις.
Στη συνέχεια έγινε επίσκεψη στην Τροχονομία, το Οικονομικό Τμήμα, το Τμήμα Καθαριότητας, το Υγειονομείο και άλλες υπηρεσίες του
Δήμου Λεμεσού, όπου δόθηκε η ευκαιρία να γί-

νει ανταλλαγή απόψεων με τους εργαζόμενους.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Εζεκία Παπαϊωάννου, για το ΑΚΕΛ έχει εξέχουσα
θέση η Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των
πολιτών. «Με αυτή την ευκαιρία επαναλαμβάνουμε για ακόμη μια φορά ότι είναι κοινωνική
αναγκαιότητα να πετύχει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Κυβερνητική
απροθυμία
για εφαρμογή
μέτρων
Κυβερνητική απροθυμία για
εφαρμογή μέτρων κατά της
βίας στα σχολεία εντοπίζει
και ο βουλευτής του ΑΚΕΛ
Χρίστος Χριστοφίδης, ο
οποίος σημείωσε ότι ενώ
υπάρχει νομοθεσία η οποία
προνοεί το διορισμό Επιτροπής
Παρακολούθησης της Εθνικής
Στρατηγικής για την Πρόληψη
και Αντιμετώπιση της Βίας
στο Σχολείο, η συγκεκριμένη
Επιτροπή ούτε καν έχει
διοριστεί.

«Ανενεργή» η νομοθεσία για τη σχολική βία
Ακόμη δεν έχει διοριστεί η Επιτροπή Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής
Ανησυχίες για το θέμα του σχολικού
εκφοβισμού, το γνωστό «μπούλινγκ» και
της σχολικής βίας, εξέφρασαν βουλευτές
μέλη της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού της Βουλής, η οποία συζήτησε χθες
το θέμα.
Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ και αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής, Χρύσανθος
Σαββίδης, δήλωσε μετά από τη συνεδρία
ότι το φαινόμενο της βίας στα σχολεία
είναι πραγματικά τρομακτικό. Πρόσθεσε
ότι έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και η
κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα. Δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί, είπε, η
νομοθεσία που ψηφίστηκε από το 2020
για αντιμετώπιση του φαινομένου, καθώς
πρέπει να περάσει πρώτα από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Κυβερνητική απροθυμία για εφαρμογή
μέτρων κατά της βίας στα σχολεία εντοπίζει και ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος

Χριστοφίδης, ο οποίος σημείωσε ότι ενώ
υπάρχει νομοθεσία, η οποία προνοεί το
διορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης της
Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη
και Αντιμετώπιση της Βίας στο Σχολείο,
η συγκεκριμένη Επιτροπή ούτε καν έχει
διοριστεί. «Για εμάς τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δυστυχώς, λυπούμαι να πω, ούτε
ικανότητα, ούτε θέληση για αντιμετώπιση
της κατάστασης υπάρχει από την παρούσα
κυβέρνηση», σημείωσε ο κ. Χριστοφίδης.
Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλλας δήλωσε από πλευράς του ότι τα
τελευταία περιστατικά βίας και παραβατικότητας στα σχολεία προκαλούν έντονη
ανησυχία. Δυστυχώς, πρόσθεσε, έχουμε
μιμητισμό αυτών των γεγονότων και θα
πρέπει το Υπουργείο Παιδείας, μαζί με τη
Βουλή, να επεξεργαστούν τρόπους ώστε
το θέμα να τύχει μιας αποτελεσματικής διαχείρισης.

Ερωτηθείς εάν θα πρέπει να προσληφθούν παιδονόμοι για αποφυγή τέτοιων
περιστατικών, ανέφερε ότι ο θεσμός του
παιδονόμου ή επιτηρητή ασφάλειας λειτουργεί σε κάποια σχολεία και θα μπορούσε να είναι ένα μέτρο προς αυτή την
κατεύθυνση. Θα πρέπει να δούμε το πρόβλημα στη ρίζα του, πρόσθεσε, και να
βρούμε τους κατάλληλους μηχανισμούς.
Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ανδρέας Αποστόλου, δήλωσε ότι με βάση προσωπικές
καταγγελίες που λαμβάνει και με τα όσα
έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δυστυχώς, ξεκίνησε άλλη μια σχολική χρονιά, χωρίς το Υπουργείο να επιληφθεί τη
στήριξη των σχολικών μονάδων για αντιμετώπιση των φαινομένων μπούλινγκ,
σχολικού εκφοβισμού και σχολικής βίας.
Η ουσία, πρόσθεσε ο κ. Αποστόλου, είναι
να προλαμβάνουμε τα γεγονότα και όχι να
κάνουμε νεκροψία μετά.

Νέο περιστατικό βίας σε σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης
Νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε σε σχολείο. Συγκεκριμένα, επεισόδιο φέρεται να
σημειώθηκε χθες το πρωί σε Γυμνάσιο της
επαρχίας Πάφου, μεταξύ μαθητών, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός μαθητή.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Πάφου, Χριστόδουλος Δημητρίου, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ανέφερε
πως πληροφορήθηκαν το πρωί ότι σε Γυμνάσιο της επαρχίας Πάφου έγινε ξυλοδαρμός
μαθητή από άλλο μαθητή, προσθέτοντας πως
άμεσα η Ομοσπονδία επικοινώνησε με το
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, το οποίο εξετάζει την υπόθεση.
Σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου και μετά
από πληροφόρηση από τον Σύνδεσμο Γονέων του Σχολείου, ένας μαθητής επιτέθηκε
και χτύπησε συμμαθητή του. Ως Ομοσπονδία,
είπε ο κ. Δημητρίου, «εκφράζουμε τη συμπά-

«Αιτία του καβγά φέρεται
να είναι ένα σπρώξιμο»,
λέει το σχολείο
θειά μας προς τον μαθητή», που δέχθηκε την
επίθεση και του ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση, καλώντας παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας και την Αστυνομία να εξετάσουν την

υπόθεση και οι υπαίτιοι του συμβάντος να
τιμωρηθούν.
Επιπρόσθετα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Πάφου κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας και την Αστυνομία
να λάβουν όλα τα μέτρα για να μην υπάρξουν
ξανά ανάλογα περιστατικά, ενώ παράλληλα ζήτησε την άμεση τοποθέτηση φρουρού
ασφαλείας για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών, γιατί, όπως εξήγησε, στα Γυμνάσια
δεν υπάρχει. «Εμείς καταδικάζουμε οποιαδήποτε επεισόδια βίας μαθητών», συμπλήρωσε.
Ο διευθυντής του Σχολείου, Ρίνος Στεφανή, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ανέφερε πως
μετά το συμβάν η σχολική μονάδα άρχισε τη
διερεύνηση του επεισοδίου.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ενός εκ
των δύο εμπλεκόμενων μαθητών «αιτία του
καβγά φέρεται να είναι ένα σπρώξιμο».

Radisson Larnaka: Εγκαίνια
με πρώτους πελάτες τη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!
Με τα φώτα της δημοσιότητας στραμμένα πάνω του σε παγκόσμιο επίπεδο θα
πραγματοποιήσει εγκαίνια το καινούργιο ξενοδοχείο Radisson Larnaka Beach
Resort. O λόγος είναι ότι το ξενοδοχείο, το
οποίο ετοιμάζεται να ανοίξει για το κοινό,
θα πραγματοποιήσει ουσιαστικά εγκαίνια
φιλοξενώντας μία από τις μεγαλύτερες
ομάδες στον κόσμο, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η αγγλική ομάδα θα βρεθεί στην
Κύπρο για να αντιμετωπίσει την Ομόνοια
στο ματς των ομίλων του Europa League
στις 6 Οκτωβρίου και η αποστολή θα καταλύσει στο καινούργιο απόκτημα του διεθνούς Ομίλου Radisson στη Λάρνακα.
Όπως πληροφορούμαστε, η αποστολή της
Man Utd θα αφιχθεί στο ξενοδοχείο στις
5 Οκτωβρίου και θα αναχωρήσει την επομένη του αγώνα, στις 7 του μήνα. Η παρουσία των “Μπέμπηδων” αναμένεται να
προσελκύσει τεράστιο ενδιαφέρον από τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και από
φιλάθλους καθώς είναι μία από τις δημοφιλέστερες ομάδες στον κόσμο, έχοντας
στο ρόστερ της ορισμένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του ποδοσφαίρου, μεταξύ των
οποίων και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
Το Radisson Beach Resort κτίστηκε στη
θέση του ξενοδοχείου Princess στο δρόμο
Λάρνακας - Δεκέλειας και αυτές τις μέρες
μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές ενόψει
των εγκαινίων που θα γίνουν άμεσα. Είναι
η δεύτερη ξενοδοχειακή μονάδα της αλυσίδας Radisson που ανοίγει στη Λάρνακα
μετά το Radisson Blu και θα αποτελέσει το
resort του ομίλου στην επαρχία Λάρνακας.
Το Radisson Larnaca Beach Resort διαθέτει 202 πολυτελή δωμάτια, standard,
superior και junior suits, τρία εστιατόρια
και δύο μπαρ, ενώ οι χώροι του είναι κατάλληλοι για συνέδρια, συναντήσεις, γάμους και άλλους εορτασμούς. Περιλαμβάνει επίσης εξωτερική πισίνα γλυκού νερού
και παιδική πισίνα, γυμναστήριο, ατμόλουτρο, σάουνα, τζακούζι και αίθουσα spa,
παιδικό κλαμπ, γήπεδο τένις, θαλάσσια
σπορ και αίθουσα χορού. Η ξενοδοχειακή
μονάδα ανοίγει με δύο χρόνια καθυστέρηση ένεκα κυρίως των προβλημάτων που
προκάλεσε η πανδημία και θα ενισχύσει
σε πολύ μεγάλο βαθμό την τουριστική βιομηχανία της Λάρνακας, προσθέτοντας στο
δυναμικό ένα ξενοδοχείο-θέρετρο διεθνών
προδιαγραφών.
Τάσος Περδίος
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Το Αλτσχάιμερ είναι
η συχνότερη μορφή άνοιας
Καταγράφονται 10 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις
άνοιας κάθε χρόνο

Εκδήλωση διαμαρτυρίας
ΠΑΣΥΝΟ για υποστελέχωση
Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή θα πραγματοποιήσει σήμερα Πέμπτη στις
11:00 η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών
(ΠΑΣΥΝΟ), με την ευκαιρία της συζήτησης
στη Βουλή θέματος που αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονάδα Εντατικής
Νοσηλείας Νεογνών στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, στην
εκδήλωση θα συμμετάσχουν, στον ελεύθερό
τους χρόνο, μέλη της συντεχνίας που εργάζονται στη Μονάδα ώστε να μην επηρεαστεί
η λειτουργία της. Η ΠΑΣΥΝΟ σημειώνει ότι
«σκοπός της εκδήλωσης είναι να αναδειχθούν για ακόμη μια φορά τα προβλήματα
της νοσηλευτικής υποστελέχωσης στη Μονάδα τα οποία, παρά τις διαβεβαιώσεις όλων
των φορέων, δεν έχουν επιλυθεί».

Μωρά Θαύματα προσφέρουν
στη ΜΕΝΝ

Ο Σύνδεσμος Μωρά Θαύματα προσφέρει υπό μορφή δωρεάς, το 4ο κατά σειρά
μηχάνημα μη επεμβατικής στήριξης της
αναπνοής νεογνών (CPAP), αξίας 14.500
ευρώ, στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας
Νεογνών (ΜΕΝΝ) του Μακάρειου Νοσοκομείου Λευκωσίας.
Ο Σύνδεσμος Μωρά Θαύματα από την
ίδρυσή του, το 2015, προσέφερε μηχανήματα και εξοπλισμό, αξίας 142.146 ευρώ
για τις ανάγκες της Μονάδας.

Η άνοια τύπου Alzheimer’s αποτελεί τη
συχνότερη μορφή άνοιας, η οποία αυξάνεται σε συχνότητα με την πάροδο της ηλικίας,
ενώ κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 10
εκατ. νέες περιπτώσεις άνοιας. Αυτό αναφέρει το Υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του,
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Alzheimer
στις 21 Σεπτεμβρίου.
Σημειώνεται, δε, ότι η συχνότητα της μέτριας προς σοβαρής άνοιας κυμαίνεται στο
5% περίπου του γενικού πληθυσμού για άτομα άνω των 65, και 20-40% για άτομα άνω
των 85 ετών. Επί του παρόντος πέραν των
55 εκατ. ανθρώπων ζουν παγκοσμίως με την
άνοια και μέχρι το 2050 αναμένεται να φτάσουν τα 152 εκατ. Τα άτομα με άνοια αποτελούν το 15-20% των ασθενών των εξωτερικών παθολογικών ιατρείων και το 50% των
ατόμων σε δομές χρόνιας φροντίδας.
Επίσης, η άνοια αποτελεί την έβδομη αιτία θανάτου και μία από τις μεγαλύτερες αιτίες αναπηρίας και εξάρτησης ανάμεσα στους
ηλικιωμένους. Η άνοια τύπου Alzheimer
πρώιμου τύπου, μπορεί να παρουσιαστεί σε
άτομα ηλικίας μικρότερης των 65 ετών και
έχει γρήγορη εξέλιξη συνήθως, ενώ η όψιμη
μορφή της παρουσιάζεται σε άτομα άνω των
65 ετών και εξελίσσεται με βραδύτερο ρυθμό.
Ως εκ τούτου, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Υγείας οφείλει να συμβάλει στην πρόληψη και αντιμετώπιση της πάθησης αυτής,
όχι μόνο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
του πληθυσμού που ζει με την άνοια και των
οικογενειών τους, αλλά και για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των συνεπειών που
αυτή έχει στο άτομο, στην κοινωνία και στο

κράτος.
Παρ’ όλο που η αιτία της άνοιας τύπου
Alzheίmer παραμένει άγνωστη, οι ερευνητές
έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην κατανόηση της μοριακής βάσης των εναποθέσεων αμυλοειδούς, που αποτελεί χαρακτηριστικό της νευροπαθολογίας της διαταραχής
αυτής.
Η άνοια έχει φυσικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, όχι
μόνο για τα άτομα που ζουν με αυτήν, αλλά
επίσης και για τους φροντιστές τους, τις οικογένειες και την κοινωνία γενικότερα.
Από φαρμακευτικής πλευράς, οι αναστολείς της χολινεστεράσης χρησιμοποιούνται

Δύσκολη εξίσωση η επιλογή νέου προέδρου Δ.Σ. του ΟΑΥ
Ακέφαλο παραμένει μέχρι στιγμής το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης
Υγείας μετά και την παραίτηση του προέδρου
του, Θωμά Αντωνίου. Όπως αναφέρθηκε στη
«Χαραυγή», μέχρι τώρα δεν έχει παρουσιαστεί
κάποιο σοβαρό ζήτημα από το γεγονός ότι το Δ.Σ.
λειτουργεί χωρίς πρόεδρο, όμως είναι ένα θέμα
που πρέπει να κλείσει το συντομότερο, αφού και
για τον ΟΑΥ το διάστημα αυτό είναι πολύ γεμάτο
και με διαβουλεύσεις σε διάφορα επίπεδα.
Ο διορισμός του προέδρου του Δ.Σ. γίνεται
απευθείας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
οπόταν δεν αναμένεται αυτό να γίνει σύντομα,
αφού ο Νίκος Αναστασιάδης απουσιάζει στη

Συνεχίζονται
οι έρευνες
της Επιτροπής
Ασυμβίβαστου

Νέα Υόρκη. Αυτό που αναμένεται είναι ότι το ζήτημα θα προχωρήσει εντός Οκτωβρίου. Ωστόσο,
πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει ανοίξει τα
χαρτιά του ως προς την επιλογή προσώπου. Ο
Πρόεδρος αναμένεται ότι θα διαβουλευθεί για το

πρόσωπο που θα διοριστεί ώστε να έχει τη δυνατή συναίνεση από τους εταίρους. Πάντως, όπως
μας λέχθηκε, μια ασφαλής επιλογή για την κυβέρνηση που θα ήταν ο διορισμός στη θέση του
Προέδρου ενός από τα μέλη της στο Δ.Σ. είναι
απομακρυσμένη. Την ίδια ώρα, εκκρεμούν ακόμη και οι έρευνες της Επιτροπής Ασυμβίβαστου
σε σχέση με τη συμμετοχή των εκπροσώπων της
ΣΕΚ και της ΠΕΟ στο Δ.Σ. του Οργανισμού.
Τα δύο μέλη του Δ.Σ. θα βρεθούν ενώπιον της
Επιτροπής στις 30 Σεπτεμβρίου όχι για λόγους
προσωπικού ασυμβίβαστου, αλλά λόγω δραστηριοτήτων των συντεχνιών.
Ελένη Κωνσταντίνου

Νέα κύματα λοιμώξεων να αναμένονται κατά τη χειμερινή περίοδο
Καθώς η πανδημία COVID-19 συνεχίζεται, με
νέα κύματα λοιμώξεων να αναμένονται κατά τη
χειμερινή περίοδο, είναι απαραίτητη η διαθεσιμότητα ευρέος φάσματος εμβολίων έναντι της
νόσου COVID-19, τα οποία να ταιριάζουν με διαφορετικές παραλλαγές του ιού SARS-CoV-2 και
τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με
ασφάλεια για την προστασία των ανθρώπων από
σοβαρές επιπτώσεις της νόσου COVID-19, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπ. Υγείας. Σε ενημέρωση για τα προσαρμοσμένα, επικαιροποιημένα εμβόλια έναντι της νόσου COVID-19, το
Υπουργείο σημειώνει ότι δεν είναι γνωστό ποια
προσαρμοσμένα εμβόλια θα προσφέρουν την

Απαραίτητη η
διαθεσιμότητα ευρέος
φάσματος εμβολίων για
αντιμετώπιση διαφορετικών παραλλαγών
υψηλότερη προστασία, καθώς δεν δύναται να
προβλεφθεί ποιες παραλλαγές του ιού θα εμφανιστούν και θα κυκλοφορήσουν αργότερα το φθινόπωρο/χειμώνα. Συνεπώς, επισημαίνει ότι όλα
τα αδειοδοτημένα προσαρμοσμένα εμβόλια θα

αποτελούν έγκυρες επιλογές για μελλοντικές εκστρατείες εμβολιασμού. Όπως αναφέρει, τα εμβόλια προσαρμόζονται (δηλαδή επικαιροποιούνται),
έτσι ώστε να ταιριάζουν καλύτερα με τις κυκλοφορούσες παραλλαγές του ιού SARS-CoV-2. Τα
προσαρμοσμένα εμβόλια, συνεχίζει, μπορούν να
διευρύνουν την προστασία έναντι διαφορετικών
παραλλαγών, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη διατήρηση της βέλτιστης προστασίας έναντι της COVID-19 καθώς ο ιός εξελίσσεται. Σημειώνει, ότι τα προσαρμοσμένα εμβόλια τα οποία
έχουν εγκριθεί πρόσφατα θα διευρύνουν την
ανοσία έναντι παραλλαγών ανησυχίας, ειδικότερα της Όμικρον και των υποπαραλλαγών της.

για την αντιμετώπιση της ελαφράς και μέτριου βαθμού άνοιας. Η μεμαντίνη προστατεύει τους νευρώνες από υπερβολική ποσότητα γλοuταμικού, η οποία μπορεί να είναι
νευροτοξική. Επίσης, ο θεραπευτής μπορεί
να χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή για να
αντιμετωπιστούν άλλα συμπτώματα που πιθανώς να συνυπάρχουν, όπως αϋπνία, κατάθλιψη, παραληρητικές ιδέες και ψευδαισθήσεις λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τις τυχόν
παρενέργειες αυτών των φαρμάκων. Η άσκηση βελτιώνει τη νοητική κατάσταση σε υγιείς
ενήλικες και υπάρχουν δεδομένα ότι μπορεί
να είναι ωφέλιμη και στην άνοια, ιδιαίτερα
στα πρώιμα στάδια.

ΠΕΟ: Στο τραπέζι τα εργασιακά
ζητήματα στο ΡΙΚ
Εργασιακά ζητήματα συζήτησαν χθες αντιπροσωπεία της ΠΕΟ και Δ.Σ. του ΡΙΚ στα γραφεία του Ιδρύματος. Στη συζήτηση η Γ.Γ. της
ΠΕΟ ανέδειξε το σημαντικό ρόλο που έχει να
διαδραματίσει το ΡΙΚ στην κοινωνία και την
αμέριστη στήριξη της ΠΕΟ που διαχρονικά
παρέχει σε αυτό το θέμα από θέση αρχής. Την
ίδια στιγμή εξέφρασε τη διαρκή έγνοια και ενδιαφέρον της ΠΕΟ για τους εργαζόμενους στο
ΡΙΚ και την ανάγκη να λειτουργούν σωστά οι
εργασιακές σχέσεις.
Τα θέματα που τέθηκαν και αφορούν
το προσωπικό ήταν
η ανάγκη άμεσης
επαναλειτουργίας
της επιτροπής προσωπικού στο ΡΙΚ με
τη συμμετοχή των
συντεχνιών για τη συζήτηση εργασιακών θεμάτων. Επίσης συζητήθηκε το θέμα της δομής και
των κλιμάκων του ωρομίσθιου προσωπικού του
Οργανισμού αλλά και το ζήτημα της μη περίληψης στο Ταμείου Ευημερίας των υπαλλήλων
αορίστου, ορισμένου χρόνου και συνεργατών
που δεν έγινε μέχρι και σήμερα παρόλο που έχει
συμφωνηθεί με τις συντεχνίες το θέμα εδώ και
αρκετούς μήνες. Τέλος συζητήθηκε το θέμα των
103 υπαλλήλων αορίστου χρόνου οι οποίοι δεν
είχαν αναβάθμιση στην κλίμακά τους παρόλο
που εκτελούν καθήκοντα αναβαθμισμένα.

ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Σύνδεσμος Τραπεζών: Ζητά αποδείξεις για καταγγελίες περί εμπλοκής τραπεζικών υπαλλήλων σε εκποιήσεις
Ο Σύνδεσμος Τραπεζών ζητά αποδείξεις για
τις καταγγελίες του συνδέσμου ΣΥΠΡΟΔΑΤ,
αναφορικά με την εμπλοκή τραπεζικών υπαλλήλων σε αθέμιτες πρακτικές κατά τη διαδικασία των εκποιήσεων ακινήτων.
Σχολιάζοντας δηλώσεις του προέδρου του
συνδέσμου ΣΥΠΡΟΔΑΤ, Κώστα Μελά, σε τηλεοπτική εκπομπή του Sigma, ο Σύνδεσμος
Τραπεζών υποστηρίζει ότι «τόσο οι διαδικασίες
των εκποιήσεων, όσο και των τραπεζικών εργα-

σιών ευρύτερα διέπονται από το πλέον αυστηρό νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο».
Αναφέρει επίσης ότι «διαχρονικά και έντονα
τάσσεται υπέρ της διαφάνειας, της πλήρους
νομιμότητας και της καλής συνεργασίας όλων
των εμπλεκομένων φορέων, οργανισμών ή και
ατόμων σε κάθε οικονομική συναλλαγή, επικοινωνία ή συζήτηση για επίλυση προβλημάτων».
«Άλλωστε», προστίθεται, «με αυτήν ακριβώς
την προσέγγιση είναι που -πολλάκις- έχουμε

πραγματοποιήσει κατ’ ιδίαν επαφές και με τον
ΣΥΠΡΟΔΑΤ, έχοντας μάλιστα καταλήξει σε συγκεκριμένες, κοινά συμφωνηθείσες, διαδικασίες και δημιουργία αποτελεσματικών μεθόδων
επικοινωνίας για το χειρισμό υποθέσεων μη
εξυπηρετούμενων δανείων».
«Θεωρούμε ότι οποιεσδήποτε γενικεύσεις
και καταγγελίες στη βάση “ψιθύρων”, όπως
σημείωσε ο Κ. Μελάς, δεν βοηθούν, αλλά αντίθετα δημιουργούν καχυποψία, αμφιβολίες και

αρνητικό κλίμα μεταξύ τραπεζών, πολιτών, επιχειρήσεων και Πολιτείας. Ως εκ τούτου, για να
διαλυθεί κάθε υπόνοια εφαρμογής αθέμιτων
πρακτικών ή μεροληπτικού χειρισμού υποθέσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων, είναι λογικό και αυτονόητο ότι τέτοιες καταγγελίες πρέπει να τεκμηριώνονται στις αρμόδιες Αρχές της
χώρας και στις διοικήσεις των τραπεζών μελών
μας για τον κατάλληλο χειρισμό», αναφέρει ο
Σύνδεσμος Τραπεζών.

Δεύτερο
χαστούκι
Είναι η δεύτερη φορά που
το δικαστήριο δικαιώνει
τους χιλιάδες εργαζομένους
που βαφτίστηκαν από
την κυβέρνηση ως
αυτοεργοδοτούμενοι, αφού το
2020 υπήρξε πανομοιότυπη
απόφαση από το Διοικητικό
Δικαστήριο σε προσφυγή η
οποία κατατέθηκε από την
ΠΑΣΕΥ - ΠΕΟ. Επισημαίνεται
μάλιστα ότι τότε (πριν την
απόφαση του δικαστηρίου και
σε προεκλογική περίοδο) η
κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα
εφάρμοζε την απόφαση του
δικαστηρίου, όποια και αν ήταν
αυτή, αλλά όταν εκδόθηκε
έκανε προσφυγή στο Ανώτατο
Δικαστήριο και συνέχισε το
βιολί της.

«Ωρολογιακή βόμβα το καθεστώς αγοράς υπηρεσιών»
ΑΚΕΛ και συντεχνίες ζητούν επιτακτικά αποκατάσταση των εκπαιδευτικών
Άμεση αποκατάσταση των εκπαιδευτικών
οι οποίοι μετατράπηκαν από την κυβέρνηση
εν μία νυκτί από εργαζόμενοι σε αυτοεργοδοτούμενοι με καθεστώς αγοράς υπηρεσιών, ζητούν επιτακτικά το ΑΚΕΛ και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ,
μετά και τη δεύτερη καταδικαστική απόφαση
του δικαστηρίου εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Το ΑΚΕΛ διά του Χρίστου Χριστοφίδη υπέδειξε χθες ότι η πρόσφατη απόφαση του Εργατικού Δικαστηρίου είναι ιστορική, καθώς
δημιουργεί νέα δεδομένα στο εκπαιδευτικό
σύστημα.
Όπως εξήγησε, «το Δικαστήριο έχει αποφασίσει ότι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργοδοτούνταν στα Μουσικά και Αθλητικά Λύκεια
με την παράνομη μορφή της αγοράς υπηρεσιών, όχι μόνο δικαιώνονται ως προς το ότι η
αγορά υπηρεσιών είναι παράνομη, γιατί διατηρούν σχέση εργοδότη - εργοδοτούμενου,

αλλά καθίστανται με απόφαση του Δικαστηρίου εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου. Δηλαδή, οι 30 μήνες που εργοδοτούνταν με αγορά
υπηρεσιών αναγνωρίζονται ως υπηρεσία και
μετατρέπονται σε εργαζομένους αορίστου
χρόνου».
Ο Χρ. Χριστοφίδης υπέδειξε ότι «από το
2013, όταν εν μία νυκτί η κυβέρνηση Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ μετέτρεψε χιλιάδες μισθωτούς
εργαζομένους σε αυτοεργοδοτούμενους με το
καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών, το εκπαιδευτικό σύστημα κουβαλά, χωρίς υπερβολή,
μια ωρολογιακή βόμβα. Πέραν του ότι αυτοί
οι άνθρωποι, με μια πολιτική απόφαση, έχασαν το 35% των εισοδημάτων τους (δεν δικαιούνται ανεργιακό, βάζουν από μόνοι τους
τις εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και
στο ΓεΣΥ), αυτή η απόφαση έχει δημιουργήσει
τεράστιες δυσλειτουργίες στα ολοήμερα σχολεία, στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης,
στα Αθλητικά και τα Μουσικά Σχολεία και γε-

νικότερα σε μια σειρά από σημαντικά εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία λειτουργούν
με πάρα πολλά προβλήματα λόγω αυτής της
απαράδεκτης απόφασης για μετατροπή όλων
αυτών των εργαζομένων σε δήθεν αυτοεργοδοτούμενους».
Κάλεσε επίσης την κυβέρνηση «να σεβαστεί
τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, να σταματήσει την προκλητική παρανομία και να πάρει
εκείνα τα μέτρα για να δικαιώσει 5.000 ανθρώπους, αλλά ταυτόχρονα να βελτιώσει επιτέλους και τα πράγματα στο εκπαιδευτικό μας
σύστημα».
Έντονη κριτική άσκησαν και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ
ΣΕΚ, οι οποίες σε κοινή ανακοίνωσή τους κάλεσαν την κυβέρνηση «να εφαρμόσει άμεσα
την απόφαση για όλους τους εκπαιδευτικούς
των Απογευματινών και Βραδινών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας».

Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Μπαράζ με υφεσιακές αυξήσεις επιτοκίων
Προσοχή, σύνεση και αποφυγή υπεραισιόδοξων εκτιμήσεων συστήνει το Δημοσιονομικό
Συμβούλιο για τον υπό διαμόρφωση Κρατικό
Προϋπολογισμό για το 2023.
Όπως αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση του Συμβουλίου, ο πραγματικός ρυθμός
ανάπτυξης και η απασχόληση συνεχίζουν να
κινούνται σε ικανοποιητικά πρόσημα, ενώ παράλληλα τα δημόσια οικονομικά συνεχίζουν να
εμπνέουν αξιοπιστία. Παρά ταύτα, προστίθεται,
«η σημερινή εικόνα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως προσωρινή καθώς η διεθνής οικονομία
εκπέμπει σοβαρές προειδοποιήσεις πως τα αμέσως επόμενα χρόνια θα επιφέρουν μεγαλύτερες και ευρύτερες προκλήσεις».
Το Συμβούλιο εκτιμά ότι επίκειται «κούρσα
μεταξύ ΗΠΑ και Φρανκφούρτης με συνεχιζόμενες υφεσιακές αυξήσεις επιτοκίων προς
αντιμετώπιση του πληθωρισμού», η οποία ανα-

Πλάνη ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ζητά προσοχή, σύνεση και
αποφυγή υπεραισιόδοξων
εκτιμήσεων για προϋπολογισμό
μένεται να επηρεάσει και την κυπριακή οικονομία. Προειδοποιεί επίσης ότι παρατηρούνται
«αυξημένα κόστη και αυξημένες καθυστερήσεις στην παραγωγή σειράς αγαθών».

Εν τω μεταξύ, το Συμβούλιο αναφέρεται
στην ακρίβεια και υποστηρίζει ότι «η όποια
υπόσχεση πως η νομοθετική ή η εκτελεστική εξουσία μπορούν να λάβουν μέτρα κατά
του πληθωρισμού, αποτελεί πλάνη […] αφού
δεν έχουν στη διάθεσή τους τα απαιτούμενα
μέσα».
Αναφέρεται επίσης ότι «η Δημοκρατία έχει
αυξημένα μεν έσοδα φέτος, αλλά θα τα χρειαστεί, κι αυτό είναι βέβαιο, μέσα στους επόμενους 24 μήνες».
Σύμφωνα με το Συμβούλιο, «η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να εστιάσει την
ανάπτυξη, τη στοχευμένη προστασία και την
απασχόληση, με πρωτογενή πλεονάσματα
που να στηρίζονται σε επενδύσεις στην πραγματική οικονομία».

Βροχή οι προειδοποιητικές
επιστολές από την Κομισιόν
Βροχή συνεχίζουν να πέφτουν οι προειδοποιητικές επιστολές από την Κομισιόν
προς την Κύπρο για τις καθυστερήσεις, οι
οποίες παρατηρούνται στην υιοθέτηση eυρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών.
Χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι έστειλε πέντε νέες προειδοποιητικές επιστολές, οι οποίες μάλιστα αφορούν
σημαντικά ζητήματα, ιδιαίτερα για τους
εργαζομένους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η πρώτη επιστολή αφορά την οδηγία
για προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και πιο συγκεκριμένα την εισαγωγή ρυθμίσεων για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας, για την οποία η
προθεσμία έληξε την 1η Αυγούστου 2022.
Η δεύτερη επιστολή αφορά δύο οδηγίες
για τα παιχνίδια που περιέχουν δυνητικά
αλλεργιογόνες αρωματικές ουσίες, για την
οποία η προθεσμία έληξε την 4η Ιουλίου
2022.
Η τρίτη επιστολή αφορά την οδηγία για
τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στο εταιρικό δίκαιο, για την οποία η
προθεσμία έληξε την 1η Αυγούστου 2022.
Η τέταρτη επιστολή αφορά την οδηγία
για την έγκαιρη πρόληψη της πτώχευσης
και τη δημιουργία υγιούς περιβάλλοντος
για τους αφερέγγυους επιχειρηματίες ώστε
να ορθοποδήσουν, για την οποία η προθεσμία έληξε τη 17η Ιουλίου 2022. Οι νέοι
κανόνες προβλέπουν τους όρους για την
έγκαιρη αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές
δυσκολίες, ώστε να αποφευχθεί η πτώχευση. Καθορίζουν επίσης ότι οι έντιμοι αφερέγγυοι επιχειρηματίες θα έχουν καλύτερη
πρόσβαση σε χρηματοδότηση και θα μπορούν να απαλλαγούν πλήρως από τα χρέη
τους μετά από τρία έτη.
Η πέμπτη επιστολή αφορά τη γονική
άδεια, για την οποία η προθεσμία έληξε τη
2α Αυγούστου 2022. Μεταξύ άλλων η οδηγία θεσπίζει τουλάχιστον τέσσερις μήνες
γονικής άδειας, διευκρινίζοντας ότι τουλάχιστον δύο από τους τέσσερις μήνες δεν
μπορούν να μεταβιβαστούν από τον έναν
γονέα στον άλλο. Θεσπίζει επίσης πέντε εργάσιμες ημέρες άδειας φροντίδας ανά έτος
για κάθε εργαζόμενο που προσφέρει προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή άτομο που ζει στο ίδιο νοικοκυριό,
ενώ παρέχει σε όλους τους εργαζόμενους
γονείς παιδιών ηλικίας έως οκτώ ετών και
σε όλους τους φροντιστές το δικαίωμα να
ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας.
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Στην Επιτροπή Νομικών στις 26 Οκτωβρίου το σκάνδαλο των υποκλοπών
Την εγγραφή του αυτεπάγγελτου θέματος
αναφορικά με τις παράνομες παρακολουθήσεις, το οποίο έχει προτείνει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ, αποφάσισε ομόφωνα
χθες Τετάρτη η Επιτροπή Νομικών της Βουλής. Αυτό δήλωσε, στο περιθώριο της χθεσινής
συνεδρίας της Επιτροπής Νομικών, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, ο οποίος
είπε ότι το θέμα θα συζητηθεί στις 26 Οκτω-

βρίου του 2022.
«Θεωρούμε ότι υπάρχει ζήτημα με την επιχειρηματική λεγόμενη δραστηριότητα ορισμένων εταιρειών παραγωγής λογισμικών στην
Κυπριακή Δημοκρατία, οι οποίες ενδέχεται να
εμπλέκονται σε παράνομες παρακολουθήσεις»,
είπε ο κ. Δαμιανού.
Σημειώνεται πως το θέμα θα περιληφθεί
στην ημερήσια διάταξη της αρμόδιας Επιτρο-

πής υπό τον τίτλο «Η εμπλοκή της Κύπρου
στην παραγωγή και διάθεση λογισμικών που
ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για παράνομες
παρακολουθήσεις». Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, ηχηρή ήταν η παρέμβαση της Προέδρου
της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η οποία δήλωσε χθες πως σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου κάθε εξαίρεση από την
προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών

πρέπει να ερμηνεύεται στενά και να υπόκειται
σε έλεγχο και λογοδοσία.
Κατά τη συνάντησή της με τον Νίκο Ανδρουλάκη, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισήμανε ότι η διαλεύκανση της υπόθεσης της
παρακολούθησης του προέδρου του ΠΑΣΟΚΚινήματος Αλλαγής «άπτεται της λειτουργίας
του πολιτεύματος και του κύρους των δημοκρατικών θεσμών».

«Φάντασμα η Επιτροπή
για το Ασυμβίβαστο,
δεν έχει απολύτως τίποτα»
Καταγγελίες-σοκ
από την Επίτροπο
Ηλιάνα Νικολάου
στην Επιτροπή Θεσμών

Σοκ προκαλούν οι καταγγελίες της προέδρου της Επιτροπής Διερεύνησης για το
Ασυμβίβαστο, Ηλιάνας Νικολάου, στη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών, ότι η
Επιτροπή είναι «φάντασμα» χωρίς υποδομές
και χωρίς δυνατότητες να διενεργεί έρευνες.
«Με εξαίρεση εμένα όλα τα άλλα (μέλη)
είναι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν έχουμε καμία
υποδομή, δεν έχουμε κανένα προϋπολογισμό,
κανέναν λειτουργό που να διενεργεί έρευνα,
δεν έχει απολύτως τίποτα, είναι μια επιτροπή-φάντασμα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Η.
Νικολάου, προσθέτοντας πως όταν κάποιος
τη ρώτησε πού μπορεί να αποταθεί «δεν είχα
να τους πω κάτι».
Ανέφερε επίσης ότι στη νομοθεσία υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις που καθιστούν πολύπλοκη την εφαρμογή του καθιερωμένου

ασυμβίβαστου. «Οι επιφυλάξεις είναι περισσότερες από την ουσία και δημιουργούν μια
δαιδαλώδη κατάσταση που κανείς δεν μπορεί
να γνωρίζει το τι διαβάζει», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης για το Ασυμβίβαστο.

Δεν έχουμε αρμοδιότητα
για τα «χρυσά» διαβατήρια
Εν τω μεταξύ απαντώντας σε ερώτηση
κατά πόσο η Επιτροπή εκτιμά ότι προκύπτει
θέμα για τον Γενικό και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα στην υπόθεση του προγράμματος
πολιτογραφήσεων, μετά και την απόφαση για
τον πρόεδρο του ΟΑΥ Θωμά Αντωνίου, η Η.
Νικολάου είπε ότι «το θέμα των “χρυσών” διαβατηρίων σε καμία περίπτωση δεν εμπίπτει
στις πρόνοιες του νόμου για το ασυμβίβαστο

που δημιουργεί ο δικός μας νόμος (της Επιτροπής για το Ασυμβίβαστο». Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι, ούτε το Διοικητικό Δικαστήριο μπορεί να το ελέγξει γιατί είναι πράξη
στενά συνδεδεμένη με την απονομή δικαιοσύνης και θεωρείται εκτελεστή πράξη.
«Γι’ αυτά τα θέματα υπάρχουν άλλοι φορείς
πιο αρμόδιοι από εμένα. Αν ήμουν Επίτροπος
Διοικήσεως σας διαβεβαιώ ότι θα παρέμβαινα
αυτεπάγγελτα. Θεωρώ ότι δεν είναι δουλειά
δική μου, υπάρχει ο Γενικός Ελεγκτής υπάρχει η Επίτροπος Διοικήσεως, η δική μου Επιτροπή είναι ένα πάρα πολύ μικρό σώμα και
δεν είναι καν αρμοδιότητά της», είπε.
Εξάλλου, η Η. Νικολάου διαχώρισε το
ασυμβίβαστο από τη σύγκρουση συμφέροντος, εξηγώντας ότι η σύγκρουση συμφέροντος δεν δημιουργεί ασυμβίβαστο, αλλά «έχει

ως συνέπεια απλώς την προσωρινή εξαίρεση
του αξιωματούχου από τις εργασίες του διοικητικού οργάνου κατά τη λήψη απόφασης».
Το ασυμβίβαστο, πρόσθεσε, αφορά στην
ικανότητα συγκεκριμένου αξιωματούχου να
λειτουργήσει ως μέλος του οργάνου.

Καταγγελία από Γενικό Ελεγκτή
Εν τω μεταξύ η Η. Νικολάου είπε πως μετά
την απόφαση για τον Θ. Αντωνίου η Επιτροπή εξετάζει το θέμα και των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ. του ΟΑΥ, αλλά και μιας καταγγελίας που υπέβαλε ο Γενικός Ελεγκτής, χωρίς
να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Θεσμών ανέλαβε δέσμευση για διόρθωση της νομοθεσίας,
στη βάση των επισημάνσεων της Η. Νικολάου.

Στη φυλακή επειδή κακοποιούσε σεξουαλικά αιγοπρόβατα!
Μια πρωτοφανής υπόθεση απασχόλησε χθες
το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, το οποίο
έστειλε στη φυλακή για εννέα μήνες 65χρονο
από το Δάλι για σεξουαλική κακοποίηση ζώων.
Ο κατηγορούμενος βρέθηκε ένοχος για συστηματική κακοποίηση αιγοπροβάτων σε μάντρα
στην περιοχή Χοιροκοιτίας και καταδικάστηκε
σε φυλάκιση εννέα μηνών. Μετά τη σύλληψή
του τον Μάρτιο του 2018, ο τότε 62χρονος παραδέχθηκε ότι για τρεις μήνες κακοποιούσε σε-

ξουαλικά αιγοπρόβατα στο συγκεκριμένο κτηνοτροφικό υποστατικό αφήνοντας άναυδους τους
ανακριτές που ανέλαβαν την υπόθεση.
Η απίστευτη αυτή υπόθεση ήρθε στο φως
στις αρχές Μαρτίου του 2018, όταν ο ιδιοκτήτης
της μάντρας αντιλήφθηκε ότι αρκετά από τα ζώα
του ήταν κακοποιημένα ανεξήγητα.
Θέλοντας να διαλευκάνει το μυστήριο, αλλά
και να σώσει τα ζώα του, εγκατέστησε, σύμφωνα με την Αστυνομία, κλειστό κύκλωμα παρα-

κολούθησης στο υποστατικό που διατηρεί στη
Χοιροκοιτία, το οποίο κατέγραψε έναν άντρα να
επιδίδεται σε πράξεις κτηνοβασίας με τα αιγοπρόβατα. Αμέσως κατήγγειλε το γεγονός στην
Αστυνομία, η οποία μετά από έρευνες συνέλαβε
τον κατηγορούμενο, ο οποίος καταδικάστηκε τελικά σε 57 κατηγορίες που αφορούν κτηνοβασία,
παράβαση του Νόμου που αφορά την προστασία
και ευημερία των ζώων.
Τάσος Περδίος

Επιχείρηση-σκούπα για παράνομες διαφημιστικές πινακίδες σε Λάρνακα-Λειβάδια
Επιχείρηση-σκούπα με στόχο την απομάκρυνση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων
πραγματοποιούν το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου οι Δήμοι Λάρνακας και Λειβαδιών με τη
στήριξη της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης
και Προβολής Λάρνακας και του Υφυπουργείου Τουρισμού. Πρόκειται για τη δεύτερη φάση
της εκστρατείας αυτής που θα επικεντρωθεί
στις κύριες οδικές αρτηρίες και τις τουριστικές
περιοχές των υπό αναφορά Τοπικών Αρχών και

στο κέντρο της πόλης της Λάρνακας και θα περιλαμβάνει αφαίρεση και απομάκρυνση όλων
των παράνομων πινακίδων/κατασκευασμάτων
σε πεζοδρόμια, σε διαχωριστικές νησίδες και σε
δημοσίους/κοινόχρηστους χώρους.
«Το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης και καταχρηστικής τοποθέτησης διαφημιστικών κατασκευασμάτων δημιουργεί ένα αισθητικά άκομψο
θέαμα, προκαλώντας ταυτόχρονα προβλήματα
ασφάλειας σε οδηγούς και πεζούς, αλλά και

σοβαρή αισθητική υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Ο αδιάκοπος βομβαρδισμός από
ετερόκλητα διαφημιστικά μηνύματα είναι ένα
αρνητικό φαινόμενο που επηρεάζει την εικόνα
της χώρας μας ως τουριστικού προορισμού και
πρέπει να παταχθεί πάραυτα», τόνισαν οι δύο
δήμοι απευθύνοντας έκκληση προς τους ιδιώτες
να συμμορφώνονται με το νόμο και να επιδεικνύουν ταυτόχρονα την ανάλογη καλαισθησία.
Τάσος Περδίος
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«Επανεξέταση του τουρισμού» στο επίκεντρο της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού
Με μια εκδήλωση με θέμα «Επανεξέταση του
τουρισμού» θα εορταστεί φέτος η Παγκόσμια
Ημέρα Τουρισμού. Στις 27 Σεπτεμβρίου, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου Τουρισμού (CSTI)
σε συνεργασία με την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λάρνακας και τον Δήμο Λάρνακας οργανώνουν στην πόλη του Ζήνωνα εορταστική
εκδήλωση με κεντρικό θέμα «Επανεξέταση του
Τουρισμού» (“Rethinking Tourism”). Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου

Τουρισμού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) όρισε ως θέμα για τους φετινούς
εορτασμούς την επανεξέταση του τουρισμού,
υπογραμμίζοντας την ανάγκη αναγνώρισης του
τουρισμού ως κρίσιμου πυλώνα ανάπτυξης. «Η
εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από το CSTI
έχει ιδιαίτερη σημασία λαμβάνοντας υπόψιν την
πολύ μεγάλη σημασία του τουρισμού στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου μας
και του νέου παγκόσμιου γίγνεσθαι όπως δια-

μορφώνεται. Τα πρόσφατα παγκόσμια δεδομένα
επιβάλλουν την επαναξιολόγηση και τον επαναπροσδιορισμό του τουρισμού σε μια πιο αειφόρα βάση που να συνυπολογίζει την οικονομική,
κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη», τόνισαν οι διοργανωτές. Το καίριο θέμα της επανεξέτασης του Τουρισμού, συμπλήρωσαν, περιλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης
των G20 που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη το
2021, με τους ηγέτες να θέτουν τον τουρισμό στο

επίκεντρο τής μετά πανδημίας ανάπτυξης. Ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού
Τουρισμού (UNWTO), Zurab Pololikashvili, δήλωσε ότι «χρειάζεται δέσμευση και εμπλοκή στο
υψηλότερο πολιτικό επίπεδο για να επιτευχθούν
οι G20 Κατευθυντήριες Γραμμές για το μέλλον
του Τουρισμού». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο Δημιουργικότητας και Πολιτισμού (πρώην Λέσχη) στις 6 το απόγευμα.
Τάσος Περδίος

Πιέσεις από
την Επ.
Νομικών
Την προώθηση επιστολής
προς το Υπουργείο
Δικαιοσύνης, καθώς και στο
Υπουργείο Οικονομικών,
αποφάσισαν ομόφωνα τα
μέλη της Επιτροπής Νομικών
της Βουλής, με στόχο την
ικανοποίηση των αιτημάτων
των δεσμοφυλάκων. Σε
δηλώσεις του ο βουλευτής
του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού,
είπε ότι το ΑΚΕΛ θεωρεί
αναγκαίο η Κυβέρνηση να
προχωρήσει με ρυθμίσεις,
για εξομοίωση δικαιωμάτων
σε ένα επαγγελματικό χώρο,
που αντιμετωπίζει ιδιαίτερες
δυσκολίες και προβλήματα
και την ίδια ώρα τυγχάνει
δυσμενούς διάκρισης.

Συνεχίζουν μέχρι τη δικαίωση οι δεσμοφύλακες
Σήμερα έξω από τη Βουλή, κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας
Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις μέχρι να ικανοποιηθούν τα δύο αιτήματά τους, δηλώνουν οι δεσμοφύλακες μέλη της Παγκύπριας Συντεχνίας
«ΙΣΟΤΗΤΑ», οι οποίοι σήμερα θα κατευθυνθούν
έξω από τη Βουλή κατά τη συνεδρία της Ολομέλειας του σώματος.
Η χθεσινή διαμαρτυρία που πραγματοποίησαν έξω από το Προεδρικό ήταν πιο μαζική
αφού συμμετείχαν 170 δεσμοφύλακες. Στη διαμαρτυρία της Τρίτης έξω από το Υπουργείο Οικονομικών συμμετείχαν 140 άτομα.
Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ κατά την τρίτη ημέρα
απεργιακών κινητοποιήσεων, ο πρόεδρος του
Δ.Σ. της Παγκύπριας Συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ»
Πρόδρομος Χριστοφή, είπε ότι τα απεργιακά μέτρα, βάσει της απόφασης της Γ.Σ. του Κλαδικού
Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων της συντεχνίας θα
συνεχιστούν επ’ αόριστο, προσθέτοντας ότι «με
τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα θα συνεχί-

σουμε μέχρι να ικανοποιηθούν και τα δύο αιτήματά μας».
Σύμφωνα με τον κ. Χριστοφή, το ένα αίτημα
αφορά την μη παροχή του επιδόματος ειδικών
συνθηκών για τους δεσμοφύλακες λόγω της ιδιάζουσας φύσης της εργασίας τους και το δεύτερο
αίτημα αφορά την αναβάθμιση των κλιμάκων
τους από Α2-5-7 σε Α3-5-7 και «να τοποθετηθούν στο σημείο των συνδυασμένων κλιμάκων
τους που θα βρίσκονταν αν δεν υπήρχε παγοποίηση για πέντε χρόνια των προσαυξήσεων»,
όπως προβλέπονται στα Σχέδια Υπηρεσίας.
Ανέφερε ότι δεν έχει έρθει ακόμη κάποιος σε
επαφή μαζί τους και πρόσθεσε πως υπήρξαν δηλώσεις ότι δεν συζητούν μαζί μας και θα συζητήσουν με την άλλη συντεχνία γιατί δεν δέχονται
εκβιασμό.
«Εμείς δεν θεωρούμε ότι (οι απεργιακές κινητοποιήσεις) αποτελούν εκβιασμό. Θεωρούμε ότι
ασκούμε συνταγματικό δικαίωμα, το δικαίωμα

τού απεργείν, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 27
του Συντάγματος», πρόσθεσε.
Είπε ακόμη ότι «οι δεσμοφύλακες υποαμείβονται σε σχέση με την πραγματική προσφορά
τους και την ιδιάζουσα φύση των καθηκόντων
τους, το ψυχοφθόρο του επαγγέλματος και τους
κινδύνους που διατρέχουν» και πρόσθεσε πως
θα επιμείνουν μέχρι να πετύχουν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.
Ανέφερε ότι οι μισθολογικές κλίμακες στις
οποίες είναι τοποθετημένοι οι δεσμοφύλακες είναι οι δεύτερες πιο χαμηλές σε σύγκριση με τις
υπόλοιπες κλίμακες της Δημόσιας Υπηρεσίας
και πρόσθεσε ότι η θέση δεσμοφύλακα προ 20
ετών ήταν στην κλίμακα Α3-5-7 αλλά υπήρξε
υποβιβασμός της μισθολογικής κλίμακας μετά
από «ένα παζάρι μεταξύ τής τότε μοναδικής συντεχνίας των δεσμοφυλάκων και της εργοδοτικής πλευράς για να αναβαθμίσουν υψηλότερες
θέσεις».

Λάρνακα: Δόθηκε η προσφορά και ξεκινούν τα έργα στην Πιαλέ Πασά
Έτοιμος να ξεκινήσει τα έργα ριζικής ανάπλασης των προσόψεων στην παραλιακή λεωφόρο
Πιαλέ Πασά είναι ο Δήμος Λάρνακας. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατακύρωσε την προσφορά και
απομένει πλέον μόνο η υπογραφή των συμβολαίων για να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές
εργασίες. Όπως πληροφορούμαστε, αυτές τις μέρες τρέχει η αναγκαστική περίοδος 15 ημερών
εντός της οποίας οι αποτυχόντες προσφοροδότες έχουν δικαίωμα να ενημερώσουν για ενστάσεις κατά της κατακύρωσης. Με την πάροδο της
περιόδου αυτής και δεδομένου ότι δεν θα υπάρξουν ενστάσεις, ο επιτυχών προσφοροδότης θα
κληθεί να υπογράψει το συμβόλαιο. Τα έργα,
εκτός απροόπτου, θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο
και αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 15 μήνες κοστίζοντας ένα εκατομμύριο ευρώ.
Oι εργασίες που θα γίνουν για αποκατάσταση των προσόψεων περιλαμβάνουν αφαίρεση
σαθρών σουβάδων, υλικών και επιχρισμάτων,

Νοέμβρη οι πρώτες
κατασκευαστικές εργασίες
εκτός απροόπτου
αφαίρεση από τις τελικές επιφάνειες επενδύσεων με κεραμικά ή πέτρα, ταμπέλες, επιγραφές
και αφαίρεση υλικών, τα οποία δεν συνάδουν με
το χαρακτήρα της περιοχής.
Ειδικά για τις διατηρητέες οικοδομές θα ακολουθηθούν οι διατάξεις του Περί Διατηρητέων

Οικοδομών Νόμου 240(Ι)2002 και του άρθρου
38(4) του Νόμου Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας, σχετικά με οικοδομικές εργασίες και μετατροπές σε διατηρητέα οικοδομή. Επίσης, θα
γίνει καθαρισμός δομικών στοιχείων και απομάκρυνση σκουριάς, εντοπισμός σημείων με
υγρασία, επιδιόρθωση ρωγμών και βλαβών στις
τοιχοποιίες, σοβάτισμα της τελικής επιφάνειας,
επιδιορθώσεις των μετώπων των μπαλκονιών
και των καρκανιών, επιδιόρθωση ή αντικατάσταση πορτών, παραθύρων, κουφωμάτων, κουτιών της ΑΗΚ, κιγκλιδωμάτων. Επίσης, θα γίνει
απόκρυψη φουγάρων, ντεπόζιτων, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (π.χ. καλωδίων) και
άλλων στοιχείων που αλλοιώνουν την εικόνα
του κτιρίου. Τέλος, οι εργασίες περιλαμβάνουν
μπογιάτισμα των προσόψεων και των πλάγιων
όψεων των κτιρίων με γήινα χρώματα, σύμφωνα με τους ενδεικνυόμενους χρωματισμούς.
Τάσος Περδίος

Εκδήλωση ΑΚΕΛ
για την επέτειο
της Κυπριακής Ανεξαρτησίας
Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη στην 1η
Οκτωβρίου, Ημέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022,
ώρα 7:30 μ.μ., στην Πλατεία Αναγέννησης
Προσφύγων (περιοχή Αγίου Αντωνίου, Λεμεσός). Ομιλητής: Ανεξάρτητος υποψήφιος
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Ανδρέας Μαυρογιάννης. Θα ακολουθήσει
καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τον Σύνδεσμο Κυπριακού Τραγουδιού.

Η «ΑΕΜ» Μόρφου τιμά
τον Τάκη Χατζηδημητρίου

Το σωματείο «ΑΕΜ» Μόρφου διοργανώνει εκδήλωση προς τιμήν του Τάκη Χατζηδημητρίου για την πολύχρονη και πολυσήμαντη προσφορά του στον τόπο μας. Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 7:30 μ.μ.
στο οίκημα της «ΑΕΜ» Μόρφου. Ομιλητής:
Άριστος Κάτσιης, εκπαιδευτικός, ιστορικός,
συγγραφέας. Χαιρετισμός: Ανδρέας Μαυρογιάννης, ανεξάρτητος υποψήφιος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Φεστιβάλ Τσακιστής Ελιάς
στο Τσέρι

Οι Λαϊκές Οργανώσεις Τσερίου διοργανώνουν το 51ο Φεστιβάλ Τσακιστής Ελιάς
την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου και ώρα
8:00 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία Τσερίου.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα της Κ.Ε. ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο
ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία
της Δημοκρατίας, Ανδρέας Μαυρογιάννης.
Απαραίτητη κράτηση στο τηλ. 99888887
μέχρι την Πέμπτη.

Συνεστίαση
Μαραθοβουνιωτών

Η καθιερωμένη ετήσια συνεστίαση Μαραθοβουνιωτών θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα
8:00 μ.μ. στο Κοινοτικό Μέγαρο Μαραθοβούνου, Λεωφόρος Γερίου 72, Γέρι (κύριος
δρόμος Λατσιών - Γερίου). Πλούσιο μενού
μετά μουσικής.
Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στα τηλ.
99381233, 99444466, 99644535.
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Μερική επιστράτευση
κήρυξε ο Ρώσος Πρόεδρος
Βλαντιμίρ Πούτιν
Σε καθεστώς μερικής επιστράτευσης μπαίνει
η Ρωσία, όπως ανακοίνωσε χθες ο Πρόεδρος
στο πολυαναμενόμενο διάγγελμά του, το οποίο
πραγματοποιείται στον απόηχο της ουκρανικής αντεπίθεσης, αλλά και των σχεδιαζόμενων
δημοψηφισμάτων σε περιοχές της Ουκρανίας
με στόχο την ένωση με τη Ρωσία.
Στο μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε ότι ο στόχος της Δύσης
είναι η αποδυνάμωση και η καταστροφή της
χώρας του για να υπογραμμίσει ότι η «ειδική
στρατιωτική επιχείρηση» ήταν αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ναζί στην Ουκρανία.
Είπε χαρακτηριστικά ότι «η Δύση ήδη λέει
ανοιχτά ότι το 1991 μπόρεσε να διαλύσει τη
Σοβιετική Ένωση και τώρα ήρθε η ώρα της
ίδιας της Ρωσίας, ώστε να την χωρίζουν σε
πολλές περιοχές και περιοχές εχθρικές μεταξύ
τους».
Σημείωσε, ακόμη, ότι έδωσε εντολή για να
αναθεωρηθεί το καθεστώς των εθελοντών και
των πολιτοφυλακών που πολεμούν στο Ντονμπάς, ώστε να θεωρούνται επισήμως ως μέλη
των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.
Την ίδια ώρα, δημοσιεύθηκε και το προεδρικό διάταγμα για τους εφέδρους, καθώς η επιστράτευση ξεκίνησε από χθες Τετάρτη.
Μετά τις ανακοινώσεις Πούτιν ήρθαν οι δι-

ξένος τύπος

Τα αποκαλυπτήρια
του παρακράτους

Η Εφημερίδα των Συντακτών, Ελλάδα

ευκρινίσεις από το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.
Ο Σεργκέι Σοϊγκού δήλωσε ότι το προεδρικό
διάταγμα για μερική επιστράτευση προβλέπει
την κινητοποίηση επιπλέον 300.000 ανδρών.
Σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση
της Ρωσίας, ο Σοϊγκού διευκρίνισε ότι δεν θα
επιστρατευθούν φοιτητές και όσοι υπηρέτησαν
ως κληρωτοί και ότι η πλειονότητα των Ρώσων εφέδρων, που αριθμούν ένα εκατομμύριο,
επίσης δεν θα στρατολογηθούν.
Η επιστράτευση αυτή αφορά άνδρες που
έχουν προηγούμενη στρατιωτική εκπαίδευση,
αλλά σε κάθε περίπτωση προτού αναπτυχθούν
θα λάβουν νέα στρατιωτική εκπαίδευση.
Ο υπουργός τόνισε ότι η Ρωσία έχει τη δυνατότητα επιστράτευσης περίπου 25 εκατομμυρίων ανδρών και η μερική επιστράτευση

«απελευθερώσουμε το Ντονμπάς από τους νεοναζί», ενώ κατηγόρησε εκ νέου το «ναζιστικό
καθεστώς» του Κιέβου ότι δολοφονεί και βασανίζει πολίτες.

Ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι το προεδρικό διάταγμα
για μερική επιστράτευση προβλέπει την κινητοποίηση
επιπλέον 300.000 ανδρών
αφορά το 1% από αυτούς.
Ο Σοϊγκού είπε ακόμη ότι η Ρωσία δεν πολεμάει στο ουκρανικό έδαφος τόσο εναντίον της
Ουκρανίας, όσο εναντίον της Δύσης.
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επεσήμανε ότι η «ειδική
στρατιωτική επιχείρηση» θα συνεχιστεί για να

Χαρακτήρισε την ουκρανική κυβέρνηση ως
«απόγονους του Μπαντέρα» και ανέφερε ότι η
μάχη κατά των νεοναζί συνεχίζεται κανονικά.
«Η Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ έχει
απελευθερωθεί πλήρως από τους νεοναζί, οι
μάχες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ

συνεχίζονται. Εκεί, εδώ και οκτώ χρόνια, το
καθεστώς του Κιέβου έχει δημιουργήσει σημαντικά οχυρώματα. Μια κατά μέτωπο επίθεση
θα είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες και
για το λόγο αυτό οι μονάδες μας, όπως και οι
μαχητές των δημοκρατιών του Ντονμπάς, λειτουργούν με σύστημα, χρησιμοποιούν ειδικό
εξοπλισμό, προστατεύουν το προσωπικό και
απελευθερώνουν το Ντονμπάς βήμα-βήμα»,
υποστήριξε ο Ρώσος Πρόεδρος.
«Η Ρωσία θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει ότι θα πραγματοποιηθούν τα δημοψηφίσματα σε Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και
Χερσώνα», ανέφερε σε άλλο σημείο της ομιλίας
του σε μια απάντηση προς τη Δύση, μετά από
το μπαράζ προειδοποιήσεων από ΗΠΑ και Ε.Ε.

Ανησυχία μετά την ανακοίνωση Πούτιν για επιστράτευση
Η ομιλία του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ
Πούτιν, την Τετάρτη ήταν μία ανησυχητική κλιμάκωση και οι απειλές που έκανε πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν, είπε η Βρετανή Υπουργός Εξωτερικών, Τζίλιαν Κίγκαν, στο Sky News.
Ο Πούτιν διέταξε την πρώτη στρατιωτική
επιστράτευση της Ρωσίας από τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο, προειδοποιώντας τη Δύση ότι αν συνεχίσει αυτό που αποκάλεσε «πυρηνικό εκβιασμό»,
η Μόσχα θα απαντήσει με τη δύναμη όλου του
τεράστιου οπλοστασίου της.
Για περαιτέρω κλιμάκωση, εξαιτίας της μερικής επιστράτευσης, έκανε λόγο και ο Γερμανός
Αντικαγκελάριος, Ρόμπερτ Χάμπεκ, την Τετάρτη,
προσθέτοντας ότι η γερμανική κυβέρνηση διερευνά την απάντησή της σε αυτήν. Πρόσθεσε ότι

είναι «ακόμα ένα κακό και λάθος βήμα από τη
Ρωσία, το οποίο, φυσικά, θα συζητήσουμε και θα
διαβουλευτούμε πολιτικά για το πώς να απαντήσουμε».
Η επιστράτευση ήταν «προβλέψιμη» και
θα αποδειχθεί εξαιρετικά αντιδημοφιλής, ενώ

υπογραμμίζει ότι ο πόλεμος δεν πάει σύμφωνα
με το σχεδιασμό της Μόσχας, είπε ο Ουκρανός
προεδρικός σύμβουλος, Μικχαΐλο Ποντόλιακ,
στο Reuters. Από την πλευρά του, το Υπουργείο
Εξωτερικών της Κίνας προέτρεψε όλα τα μέρη
να συμμετάσχουν σε διάλογο και διαβουλεύσεις
και να βρουν έναν τρόπο να αντιμετωπίσουν τις
ανησυχίες όλων των μερών για την ασφάλεια,
αφού ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν,
προειδοποίησε τη Δύση για αυτό που περιέγραψε ως «πυρηνικό εκβιασμό».
Η θέση της Κίνας για την Ουκρανία είναι
συνεπής και σαφής, δήλωσε ο εκπρόσωπος του
κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ουάνγκ Γουένμπιν, σε τακτική ενημέρωση των ΜΜΕ την
Τετάρτη.

«Πυρά» από PEGA κατά Ισραήλ και Πολωνίας για το Pegasus
Αποκάλυψη
τώρα
Αυγή, Ελλάδα

Η μεγάλη
«λιποθυμία»
Liberation, Γαλλία

Δριμεία κριτική άσκησε η Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις
υποκλοπές (PEGA) στο Ισραήλ για έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες πώλησης του spyware
Pegasus σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που το
χρησιμοποίησαν εναντίον αντιπάλων τους.
Εξάλλου, οι ευρωβουλευτές επέκριναν την
πολωνική κυβέρνηση επειδή αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί τους κατά τη διάρκεια διερευνητικής επίσκεψης στη Βαρσοβία που ολοκληρώθηκε χθες Τετάρτη.
«Είναι λυπηρό και καταδικάζουμε το γεγονός ότι οι αρχές δεν ήθελαν να συνεργαστούν
με την ερευνητική μας επιτροπή», δήλωσε σε
συνέντευξη Τύπου στην πολωνική πρωτεύουσα
ο Jeroen Lenaers, επικεφαλής της αντιπροσω-

πείας και πρόσθεσε: «Πιστεύουμε ότι είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό σημάδι της παντελούς
έλλειψης σημασίας που αποδίδει αυτή η κυβέρνηση στους ελέγχους και τις ισορροπίες, στον
δημοκρατικό έλεγχο και στο διάλογο με τους
εκλεγμένους αντιπροσώπους».

Η επιτροπή διερευνά τη χρήση από τις κυβερνήσεις του ισραηλινού λογισμικού κατασκοπείας Pegasus και άλλων επεμβατικών εργαλείων παρακολούθησης, θεωρώντας αυτή την
τεχνολογία ως απειλή για τη δημοκρατία στο
μπλοκ των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε.
Η ευρωβουλευτής Sophie in ’t Veld, εισηγήτρια της έρευνας, δήλωσε ότι η επιτροπή έμαθε
ότι η ομάδα NSO έχει πουλήσει spyware σε 14
κυβερνήσεις της Ε.Ε., χρησιμοποιώντας άδειες
εξαγωγής που εκδίδονται από την ισραηλινή
κυβέρνηση. Έμαθε επίσης ότι η NSO σταμάτησε να πουλά σε δύο από αυτές τις κυβερνήσεις,
αλλά δεν αποκάλυψε σε ποιες. Πιστεύεται ευρέως ότι είναι η Πολωνία και η Ουγγαρία, λόγω
της δημοκρατικής οπισθοδρόμησής τους.

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Ιράν: Μεγάλες
διαδηλώσεις
με νεκρούς για
το θάνατο 22χρονης
Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις κατά του ισλαμικού
καθεστώτος στο Ιράν, μετά τον «μυστηριώδη» θάνατο
22χρονης μέσα στο Τμήμα Ηθών, όπου οδηγήθηκε
αφού συνελήφθη, επειδή δεν φορούσε «σωστά» τη
χιτζάμπ της. Καθημερινά πραγματοποιούνται σε όλη
τη χώρα μαζικές διαδηλώσεις με συνθήματα κατά του
αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και της θεοκρατίας, στο πλαίσιο
της οποίας συνελήφθη η Μαχσά Αμινί για παραβίαση
του αυστηρά εφαρμοζόμενου ισλαμικού κώδικα
ενδυμασίας. Εκατοντάδες βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γυναίκες να αφαιρούν από τα κεφάλια τους
τις μαντίλες (χιτζάμπ) που υποχρεούνται να φορούν για να καλύπτουν τα μαλλιά τους, να τις στροβιλίζουν από πάνω
τους και να ψέλνουν. Άλλες τις καίνε ή κόβουν τούφες από τα μαλλιά τους. Χθες, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων
ISNA μετέδωσε δηλώσεις του Υπουργού Επικοινωνιών, σύμφωνα με τον οποίο η πρόσβαση στο ίντερνετ πιθανόν
να διακοπεί για «λόγους ασφαλείας». Ο θάνατος της Αμινί έχει εξοργίσει πολλούς Ιρανούς, ιδιαίτερα τους νέους, οι
οποίοι τον θεωρούν ως μέρος της σκληρής αστυνόμευσης από την Ισλαμική Δημοκρατία και της ολοένα και πιο βίαιης
μεταχείρισης των νεαρών γυναικών από την Αστυνομία Ηθών.
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Αντιδράσεις στη Ρωσία
για την επιστράτευση
του Πούτιν
Η μερική επιστράτευση που κήρυξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν
-κάτι που σημαίνει ότι κινητοποιούνται 300.000
έφεδροι- προκαλεί αντιδράσεις, όχι μόνο στη Δύση,
αλλά και στη Ρωσία. Αντιπολεμική οργάνωση
κάλεσε τους πολίτες να βγουν στους δρόμους για να
διαμαρτυρηθούν, ενώ ήδη επιχειρήθηκαν κάποιες
τέτοιες συγκεντρώσεις. Ο δημοσιογράφος της Wall
Street Journal, Μάθιου Λάξμορ, δημοσίευσε στο
Twitter φωτογραφίες από κινητοποιήσεις σε ρωσικές
πόλεις. «Διαμαρτυρίες ενάντια στην επιστράτευση
γίνονται σε αρκετές ρωσικές πόλεις σήμερα (σ.σ. Τετάρτη). Κυρίως μικρής κλίμακας ενέργειες που οδηγούν σε
λιγοστές συλλήψεις», έγραψε ο δημοσιογράφος, δημοσιεύοντας φωτογραφίες ανθρώπων που κρατούσαν χαρτιά με
μηνύματα, μεταξύ άλλων «Όχι στην επιστράτευση». Σε άλλη ανάρτηση, αναδημοσίευσε βίντεο από το Νοβοσιμπίρσκ, το
οποίο αναρτήθηκε στο Telegram, που δείχνει αστυνομικούς να κινούνται προκειμένου να διαλύσουν μια συγκέντρωση
διαμαρτυρίας. Το ρωσικό αντιπολεμικό κίνημα Vesna απηύθυνε κάλεσμα για διαδηλώσεις σε όλες τις πόλεις της Ρωσίας
ενάντια στην επιστράτευση. Λίγοι ακτιβιστές κατά του πολέμου έκαναν πορεία διαμαρτυρίας επίσης χθες και στην πόλη
Κράσνογιαρσκ. Λίγη ώρα αργότερα, συνελήφθησαν, σύμφωνα με τον Λάξμορ.

Προσπαθούν να βγάλουν
νοκ άουτ τον Ιμάμογλου

Η αποφασιστικότητα της
Κίνας να διαφυλάξει
το έδαφός της είναι
ακλόνητη, διεμήνυσε
ο εκπρόσωπος του
Γραφείου Υποθέσεων
για την Ταϊβάν στην Κίνα

«Πρόθυμη η Κίνα για ειρηνική επανένωση με την Ταϊβάν»
Η Κίνα είναι πρόθυμη να καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για να αγωνιστεί για μια
ειρηνική «επανένωση» με την Ταϊβάν, δήλωσε
εκπρόσωπος της κινεζικής κυβέρνησης την Τετάρτη, μετά από εβδομάδες στρατιωτικών ελιγμών και πολεμικών παιχνιδιών από το Πεκίνο
κοντά στο νησί.
Όπως μετέδωσε χθες το Reuters, η Κίνα διεκδικεί τη δημοκρατικά διοικούμενη Ταϊβάν
ως δικό της έδαφος. Η κυβέρνηση της Ταϊβάν
απορρίπτει τις αξιώσεις κυριαρχίας της Κίνας
και λέει ότι μόνο οι κάτοικοι του νησιού μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους.
Η Κίνα διεξάγει ασκήσεις κοντά στην Ταϊβάν
από τις αρχές του περασμένου μήνα, μετά την
επίσκεψη της Προέδρου της Βουλής των ΗΠΑ,
Νάνσι Πελόζι, στην Ταϊπέι, συμπεριλαμβανομέ-

νης της εκτόξευσης πυραύλων σε ύδατα κοντά
στο νησί.
Ο Ma Xiaoguang, εκπρόσωπος του Γραφείου Υποθέσεων για την Ταϊβάν στην Κίνα, είπε
σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο, ενόψει του
συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος που
πραγματοποιείται τον επόμενο μήνα, ότι η Κίνα
είναι πρόθυμη να καταβάλει τις μεγαλύτερες
προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής «επανένωσης».
«Η μητέρα-πατρίδα πρέπει να επανενωθεί
και αναπόφευκτα θα επανενωθεί», είπε ο Μα. Η
αποφασιστικότητα της Κίνας να διαφυλάξει το
έδαφός της είναι ακλόνητη, πρόσθεσε.
Η Κίνα έχει προτείνει ένα μοντέλο «μία
χώρα, δύο συστήματα» για την Ταϊβάν, παρόμοια με τη φόρμουλα με την οποία η πρώην

βρετανική αποικία του Χονγκ Κονγκ επέστρεψε
στην κινεζική κυριαρχία το 1997.
Ο Μα είπε ότι η Ταϊβάν θα μπορούσε να έχει
ένα «κοινωνικό σύστημα διαφορετικό από την
ηπειρωτική χώρα» που να διασφαλίζει το σεβασμό του τρόπου ζωής τους, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών ελευθεριών, αλλά «υπό
την προϋπόθεση της διασφάλισης της εθνικής
κυριαρχίας, της ασφάλειας και των αναπτυξιακών συμφερόντων».
Όλα τα κύρια πολιτικά κόμματα της Ταϊβάν
έχουν απορρίψει αυτήν την πρόταση και δεν
έχει σχεδόν καμία δημόσια υποστήριξη, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ειδικά αφού το Πεκίνο επέβαλε νόμο για την εθνική ασφάλεια στο
Χονγκ Κονγκ το 2020, αφού η πόλη συγκλονίστηκε από διαμαρτυρίες κατά της Κίνας.

Η Γερμανία κρατικοποιεί τη γιγάντια εταιρεία φυσικού αερίου Uniper
Η γερμανική κυβέρνηση έχει υπογράψει
συμφωνία για να εθνικοποιήσει την προβληματική εταιρεία φυσικού αερίου-κολοσσό Uniper,
ανακοίνωσε την Τετάρτη, καθώς ο τομέας της
ενέργειας πλήττεται από τις επιπτώσεις του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Βερολίνο και η φινλανδική εταιρεία
Fortum, που είχε την ιδιοκτησία της Uniper,
ανακοίνωσαν συμφωνία, που θα αφήσει στη
Γερμανία μερίδιο 98,5%, στη φορτωμένη με
χρέη εταιρεία φυσικού αερίου.
«H Uniper είναι ένας κεντρικός πυλώνας για

τις γερμανικές προμήθειες ενέργειας», είπε σε
ανακοίνωσή του ο Υπουργός Οικονομικών.
Σύμφωνα με τη συμφωνία, το Βερολίνο θα
δώσει €8 δισ. μετρητά στη Uniper και θα αγοράσει τις μετοχές της Fortum για €500 εκ. Επιπλέον, η Fortum θα πληρωθεί ένα δάνειο €8 δισ.
που είχε δώσει στη Uniper.
«Κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες στις
ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας και αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης στη
Uniper, η αποεπένδυση στη Uniper είναι το
σωστό βήμα, όχι μόνο για τη Uniper, αλλά και
για τη Fortum», είπε ο διευθυντής της Fortum,

Markus Rauramo.
«Ο ρόλος του φυσικού αερίου στην Ευρώπη
έχει αλλάξει θεμελιωδώς από τότε που η Ρωσία
επιτέθηκε στην Ουκρανία, και το ίδιο και η προοπτική για χαρτοφυλάκια που επενδύουν βαριά
σε φυσικό αέριο. Ως αποτέλεσμα, η επιχειρηματική υπόθεση για έναν ολοκληρωμένο όμιλο
δεν είναι πλέον βιώσιμη», δήλωσε ο Rauramo.
Η Uniper, ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού φυσικού αερίου, έχει πιεστεί,
καθώς η Μόσχα έχει μειώσει τις προμήθειες
στην ηπειρωτική Ευρώπη μετά την εισβολή της
στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης
και σημαντική προσωπικότητα της τουρκικής αντιπολίτευσης Εκρέμ Ιμάμογλου
απειλείται με έκπτωση του αξιώματός του
και αποκλεισμό από την πολιτική ζωή
για τέσσερα χρόνια, αφού η τουρκική δικαιοσύνη είναι πολύ πιθανόν ότι δεν θα
χάσει την ευκαιρία να τον βγάλει εκτός
πολιτικού παιγνίου εννέα μήνες πριν από
τις προεδρικές εκλογές. Η δίκη του με την
κατηγορία της «εξύβρισης» επρόκειτο να
αρχίσει χθες. Αναβλήθηκε για τις 11 Νοεμβρίου.
Ο 52χρονος Εκρέμ Ιμάμογλου, που κατάφερε στις δημοτικές εκλογές να αρπάξει
από τα χέρια του κυβερνώντος Κόμματος
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) τον
πολιτικά πολύτιμο δήμο της Κωνσταντινούπολης, σε δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, είναι ίσως ο καλύτερος υποψήφιος
της αντιπολίτευσης για να διεκδικήσει τον
προσεχή Ιούνιο την προεδρία της χώρας
από τον Ταγίπ Ερντογάν.
Λίγους μήνες μετά την εκλογική νίκη, ο
Εκρέμ Ιμάμογλου δήλωσε ότι εκείνοι που
ακύρωσαν την εκλογή του ήταν «ηλίθιοι»
-επαναλαμβάνοντας την έκφραση που λίγες ώρες πριν είχε χρησιμοποιήσει εναντίον του ο Υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού.
Η χρησιμοποίηση αυτού του χαρακτηρισμού στοιχειοθετεί την κατηγορία της
«εξύβρισης» που οδηγεί σήμερα τον Εκρέμ
Ιμάμογλου ενώπιον του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου της Τουρκίας.
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Εξευτελισμός,
φτώχεια,
αποκλεισμός

Ποινικοποίηση
του εκφοβισμού προωθεί
η Επιτροπή Νομικών
Το θέμα της ποινικοποίησης του εκφοβισμού (bullying), με στόχο τη θέσπιση ειδικού
νόμου σε σχέση με το αδίκημα του εκφοβισμού, ο οποίος συνίσταται στη σωματική ή
και ψυχολογική κακοποίηση και προσβολή
της αξιοπρέπειας ατόμων τέθηκε χθες στο
μικροσκόπιο της Επιτροπής Νομικών της
Βουλής.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο «νομοθετικό κενό» που υπάρχει, με τα μέλη της
αρμόδιας Επιτροπής να θεωρούν επιτακτική
ανάγκη την ποινικοποίηση του φαινομένου.
Ενώπιον των μελών της Επιτροπής Νομικών τέθηκαν δύο προτάσεις νόμου, με την
πρώτη να αφορά στην πρόταση νόμου της
Προέδρου της Βουλής, Αννίτας Δημητρίου,
σχετικά με τη θέσπιση του ιδιώνυμου αδικήματος του σχολικού εκφοβισμού.
Η δεύτερη πρόταση ανήκει στον βουλευτή
του ΑΚΕΛ, Ανδρέα Πασιουρτίδη, και αφορά
στην ποινικοποίηση του εκφοβισμού, ο οποίος συνίσταται από σωματική ή ψυχολογική
κακοποίηση και προσβολή της αξιοπρέπειας
ασθενέστερων ατόμων.
Με τη θέσπιση του ειδικού νόμου θα ομαδοποιηθούν οι δύο προτάσεις, που τέθηκαν
ενώπιον της Επιτροπής Νομικών, ενώ θα
ληφθούν υπόψη κατά τη θέσπισή του οι ψηφισθείσες νομοθεσίες που ήδη υπάρχουν και
αφορούν στο νόμο περί πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας και στη
νέα νομοθεσία περί Παιδιών, που αφορά σε
μια δικαιοσύνη φιλικά προσκείμενη στα παιδιά.
Σημειώνεται, εξάλλου, ότι στις εισηγήσεις
θα συμπεριληφθεί και ο διαδικτυακός εκφοβισμός, ο οποίος σύμφωνα με τους αρμόδιους
φορείς, λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις.

Προϊστάμενοι εκφοβίζουν
εργαζόμενους
Στο μεταξύ, προβληματισμό προκαλούν τα
στοιχεία που ακούστηκαν κατά τη συζήτηση,
με την γραμματέα του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών της ΣΕΚ, Δέσποινα Ησαΐα, να
αναφέρει ότι «ο εκφοβισμός συνήθως γίνεται
από προϊστάμενους σε εργαζόμενους».
Σύμφωνα με την Δέσποινα Ησαΐα, την
προσεχή Παρασκευή θα παρουσιαστεί μεγάλη έρευνα στο οίκημα της ΣΕΚ, η οποία καταδεικνύει ότι «ένας στους δύο εργαζόμενους
είναι θύμα εργασιακού εκφοβισμού», ενώ
«εφτά στους δέκα εργαζόμενους πιστεύουν
ακράδαντα ότι είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουν στους χώρους εργασίας».

Η Κυπριακή Συνομοσπονδία
Οργανώσεων Αναπήρων ζητά
να σταματήσουν οι πολιτικές
ιδρυματοποίησης των πολιτών
με αναπηρίες. Σημειώνει ότι ο
περιορισμός τους σε τέτοιου
είδους διαχωριστικές κλειστές
δομές, αφήνει τους πολίτες με
αναπηρίες εκτεθειμένους σε
κάθε είδους κίνδυνο: κοινωνική
απομόνωση, εξευτελισμούς,
φτώχεια, αποκλεισμό και
περιθωριοποίηση ακόμη και
θάνατο.

Αξιοπρεπή διαβίωση των αναπήρων ζητά η ΚΥΣΟΑ
Επιβάλλεται η άμεση επαναλειτουργία και αναβάθμιση του Συμβουλευτικού Σώματος
Την επαναλειτουργία, διεύρυνση και αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλευτικού Σώματος Ηλικιωμένων και Αναπήρων
ζητά η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), η οποία ανέδειξε
κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εργασίας, στις 20 Σεπτεμβρίου,
σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με τις
πολιτικές ιδρυματοποίησης των πολιτών με
αναπηρίες.
Σε ανακοίνωσή της χθες, η ΚΥΣΟΑ τονίζει
τη σημασία της τροποποίησης της υφιστάμενης περί Στεγών για Ηλικιωμένους και
Αναπήρους Νομοθεσίας του 1991, με τρόπο ώστε οι πρόνοιές της να εναρμονιστούν
και να συνάδουν πλήρως με την προσέγγιση
βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Παράλληλα, ζητά και την επαναλειτουργία του
Συμβουλευτικού Σώματος Ηλικιωμένων και
Αναπήρων, όπως προβλέπεται στη Νομοθεσία, του οποίου η λειτουργία και δραστηρι-

ότητα τερματίστηκαν μετά τη λήξη της θητείας των μελών του Σώματος τον Οκτώβριο
του 2018.
Σκοπός, συνεχίζει η ΚΥΣΟΑ, είναι τα μέλη
του Συμβουλίου να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα διασφάλισης της αξιοπρέπειας
και ασφάλειας των ατόμων που ζουν σε
ιδρύματα και άλλες δομές διάκρισης.
Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι πρέπει να
γίνει αποτελεσματική εποπτεία των συνθηκών διαβίωσης ατόμων με αναπηρίες,
με όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης
και αντιμετώπισης καταστάσεων κινδύνου, μορφών ακούσιου περιορισμού/κράτησης, βασανιστηρίων, σεξουαλικής και
άλλης παρενόχλησης, καθώς και καταρτισμός εξειδικευμένων πλάνων φροντίδας
και αποκατάστασης, επαρκής και κατάλληλη επιμόρφωση του προσωπικού, τήρηση
ολοκληρωμένων και ορθά ενημερωμένων
μητρώων, ορθή ενημέρωση των πολιτών

με αναπηρίες που διαμένουν σε ιδρύματα,
αύξηση του επιδόματος για τα λεγόμενα
«τροφεία», που ανέρχεται σήμερα μόλις στα
745 ευρώ, διερεύνηση και ακριβής προσδιορισμός των αιτιών και συνθηκών θανάτου
στα ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης και
της αυτοκτονίας, οποιασδήποτε απάνθρωπης μεταχείρισης και εξευτελισμού λόγω
της αναπηρίας ή των αντιλήψεων που σχετίζονται με αυτή.
Σημειώνεται ότι, μιλώντας στην Επιτροπή
Εργασίας, ο πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ αναφέρθηκε «στις υποβαθμισμένες και μη ασφαλείς
συνθήκες διαβίωσής τους και στο γεγονός
ότι συστήνεται ή και επιβάλλεται στα άτομα
αυτά ο εγκλεισμός τους σε διάφορα ιδρύματα όπως ψυχιατρικές εγκαταστάσεις, στέγες
ηλικιωμένων και αναπήρων, σπίτια στην
κοινότητα και άλλους χώρους και ιδρύματα
με ιδιαίτερα χαμηλή και ανεπαρκή οικονομική υποστήριξη».

Ροζ Φιγούρες: Δικαίωμα στη ζωή χωρίς διακρίσεις
Το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ατόμου με
εμπειρία καρκίνου, να προχωρήσει στη ζωή
του χωρίς διακρίσεις, έχοντας πρόσβαση σε
ασφαλιστικές καλύψεις και χρηματοπιστωτικές
διευκολύνσεις, προτάσσει φέτος ως διεκδίκηση
η καθιερωμένη Πορεία με τις Ροζ Φιγούρες,
που διοργανώνεται από την Europa Donna
Κύπρου. Γι’ αυτό και η φετινή διοργάνωση έχει
ως σύμβολο το λουλούδι του λωτού, που στη
μυθολογία θεωρείται ο καρπός της λήθης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΜΚΟ, όπως
αναφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης σε δημοσιογραφική διάσκεψη για τη φετινή διοργάνωση,
ο λωτός ως σύμβολο, πέρα από «καρπός της
λήθης», σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, σε άλλες κουλτούρες θεωρείται και λουλούδι της δύναμης και της αναγέννησης. Με
το σύμβολο αυτό, η φετινή Πορεία με τις Ροζ
Φιγούρες διεκδικεί τη διαγραφή του καρκίνου

Διαγραφή του καρκίνου από
το ιατρικό ιστορικό ασθενών
που νίκησαν την ασθένεια
από το ιατρικό ιστορικό ασθενών που νίκησαν
την ασθένεια.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Tύπου, η
πρόεδρος του Δ.Σ. της Europa Donna Κύπρου,
Μαίρη Περδίου, ανέφερε ότι η πορεία είναι έν-

δειξη αλληλεγγύης προς τις γυναίκες και τους
άντρες που πέρασαν ή περνούν καρκίνο του
μαστού, προς τις γυναίκες που περνούν καρκίνο των ωοθηκών, αλλά και προς όσους και
όσες δεν είναι ανάμεσά μας σήμερα.
Η Πορεία με τις Ροζ Φιγούρες πραγματοποιείται φέτος το Σάββατο, 8 Οκτωβρίου, με
εκκίνηση από τον χώρο στάθμευσης απέναντι
από την ΠΑΣΥΔΥ στη Λευκωσία, στις 17:45,
και είναι υπό την Αιγίδα της Επιτρόπου της
ΕΕ, για την Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων Στέλλας Κυριακίδου, η οποία θα παρευρεθεί και θα πορευθεί με τους συμμετέχοντες.
Η πορεία θα κατευθυνθεί προς την Πλατεία
Ελευθερίας, όπου θα έχουν τοποθετηθεί οι ροζ
φιγούρες, ενώ καθ’ οδόν θα γίνει μία στάση
στα κεντρικά γραφεία της Astrobank. Η εκδήλωση αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στις
8 μ.μ.

Συνελήφθη 21χρονος σε σχέση με υπόθεση απόπειρας φόνου στην επαρχία Λευκωσίας
Συνελήφθη 21χρονος σε σχέση με υπόθεση απόπειρας φόνου στην επαρχία Λευκωσίας, ο οποίος διαπράχθηκε το βράδυ της
περασμένης Τρίτης.
Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, αστυνομικοί προχώρησαν χθες στη
σύλληψη 21χρονου κατοίκου χωριού της
επαρχίας Λευκωσίας, για διευκόλυνση των
ανακρίσεων. Θύμα της απόπειρας είναι

31χρονος, ο οποίος φέρεται να τραυματίστηκε μετά από επίθεση που δέχθηκε από τον
21χρονο.
«Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία,
γύρω στις 10:30 μ.μ. της Τρίτης, ο 21χρονος
φέρεται να εισήλθε σε δωμάτιο, όπου διαμένει ο 31χρονος, σε φάρμα στην επαρχία
Λευκωσίας και να τον κτύπησε στο κεφάλι,
χρησιμοποιώντας σιδερένια σωλήνα». Τραυ-

ματισμένος ο 31χρονος μεταφέρθηκε στο
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει κρανιοεγκεφαλική κάκωση και θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Αφού
έτυχε των πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο.
Προστίθεται ότι εναντίον του 21χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υπό
κράτηση, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ο 21χρονος οδηγήθηκε χθες Τετάρτη
ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα οκταήμερης κράτησης.
Η υπόθεση διερευνάται από το ΤΑΕ Μόρφου, το οποίο αξιολογεί τις μαρτυρίες και τα
τεκμήρια που έχει μαζέψει σε μια προσπάθεια να διαλευκανθεί η σοβαρή αυτή υπόθεση.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού

Αίτηση αρ. 259/2022 (i-Justice)

Αναφορικά με την εταιρεία VERTA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS
(CYPRUS) LIMITED (με αρ. εγγραφής ΗΕ 49808), και εγγεγραμμένο γραφείο
στη Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 284, Fortuna court Block B, 2ος όροφος,
3105, Λεμεσός, Κύπρος
και
Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113,
Αναφορικά με την αίτηση μέσω εταιρικής αίτησης της VERTA
INSURANCE & REINSURANCE BROKERS (CYPRUS) LIMITED,
από τη Λεμεσό (Αιτήτρια).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι η VERTA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS (CYPRUS) LIMITED (η «Εταιρεία») από τη Λεμεσό, έχει καταχωρίσει στις
28.06.2022 αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, με την οποία ζητείται Διάταγμα Δικαστηρίου, που να επιβεβαιώνει τη μείωση του λογαριασμού αξίας υπέρ το
άρτιο μετοχών της Εταιρείας, το οποίο προτάθηκε να πραγματοποιηθεί με τα ειδικά
ψηφίσματα του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας ημερομηνίας 23.05.2022.
Και περαιτέρω, δίνεται ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί στις 10.10.2022
και ώρα 9:00 π.μ. και οποιοσδήποτε πιστωτής της Εταιρείας, ο οποίος επιθυμεί να
αντικρούσει την έκδοση διατάγματος στη βάση της αναφερόμενης αίτησης, δύναται
να καταχωρίσει γραπτή ένσταση στο Πρωτοκολλητείο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί η αίτηση, με ταυτόχρονη ειδοποίηση στους πιο κάτω αναφερόμενους Δικηγόρους της
Αιτήτριας και δύναται επίσης να εμφανιστεί ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την ως
άνω ημερομηνία και ώρα.
Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους Δικηγόρους της Αιτήτριας, σ’ οποιονδήποτε πιστωτή της Εταιρείας ο οποίος ήθελε ζητήσει τέτοιο αντίγραφο και καταβάλει
το νενομισμένο τέλος.
CHRYSSES DEMETRIADES & CO LLC,
Δικηγόροι της Αιτήτριας
Διεύθυνση επίδοσης: Η Δικηγορική Εταιρεία Chrysses Demetriades & Co LLC,
Καραϊσκάκη 13, 3032 Λεμεσός, Κύπρος

Εν τω Επαρχιακώ Δικαστηρίω Λεμεσού

Αρ. Αιτ. 222/22
Αναφορικά με την Εταιρεία Hamamelis Limited HE 221400 εκ Λεμεσού
και
Αναφορικά με τον Περί Εταιρειών Νόμο 113
και
Αναφορικά με την αίτηση υπό Karolina Montgomery, εκ Λεμεσού
για διάλυσης της πιο πάνω εταιρείας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Karolina Montgomery, εκ Λεμεσού, καταχώρισε στις
09/06/2022 αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση
της πιο πάνω εταιρείας από το δικαστήριο.
Δίδεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί γι’ ακρόαση στις
13/10/2022 και ώρα 9:30 π.μ. και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση δύναται να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά τον
χρόνον της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου.
Αντίγραφο της αίτησης να δοθεί εις τον δικηγόρο του αιτητού Ανδρέα Γεωργίου, Γρίβα Διγενή, Μέγαρο Παναγίδη 2ος όροφος γρ. 1 ή Τ.Θ. 54251 - 3722 Λεμεσός, Τηλ.
25361421 σε οποιονδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο και καταβάλει το νενομισμένο τέλος.
Ανδρέας Γεωργίου
Δικηγόρος διά τον Αιτητή
Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο
πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του ταχυδρομείου στο δικηγ. γρ. του κ. Ανδρέα Γεωργίου, Γρίβα Διγενή, Μέγαρο Παναγίδης 2ος όροφος γρ. 1
Λεμεσός ή Τ.Θ. 54251 -3722 Λεμεσός, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή.
Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση εταιρείας την επωνυμία και τη διεύθυνση της εταιρείας και
πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο που αντιπροσωπεύει την εταιρεία ή τον δικηγόρο της και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να
παραληφθεί από το δικηγ. γρ. του κ. Ανδρέα Γεωργίου, ουχί αργότερο από τη 13:00
ώρα της 12η Οκτωβρίου 2022.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΕΜΕΣΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο
25 του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να
πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στα
ακίνητα που αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης:
5/Π/4063/2022
Πωλητής
1) Ευριπίδου Άγγελος, Νεοκλή Αναστασιάδη 27, 3076, Απόστολοι Πέτρος
και Παύλος, Δήμος Λεμεσού, Λεμεσός
2) Τσαγγαρίδου Ελένη, Ιωάννη Κυριακίδη 10, 3067, Απόστολος Ανδρέας,
Δήμος Λεμεσού, Λεμεσός
3) Κυριάκου Ευριπίδου Τριάδα, Ιωάννη Κυριακίδη 10, 3067, Απόστολος
Ανδρέας, Δήμος Λεμεσού, Λεμεσός
Αγοραστής:
1) Γιότοβιτς Ντούσαν, Ηλέκτρας 18,
3017, Άγιος Ιωάννης, Δήμος Λεμεσού, Λεμεσός
2) Sandulaki Iryna, Ηλέκτρας 18,
3017, Άγιος Ιωάννης, Δήμος Λεμεσού, Λεμεσός
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 2/45812
Φύλλο/Σχέδ./Τµήµα/Τεµ./ Κλίµ.:
54/580403/2/836/2
Είδος Ακινήτου: Γη
Υποϊδιοκτησίες: Ισόγεια κατοικία
Υπάρχουν κτίρια που δεν αναφέρονται
στην εγγραφή (5/ΕΣ/23296/1980)
Εµβαδό τ.µ.: 246
Γεωγραφική Περιοχή: Λεμεσός, Δήμος
Λεμεσού, Άγιος Ιωάννης
Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/2
Ποσό Πώλησης: €90.000,00
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα ενδέχεται να
υπόκεινται σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν
συµπεριλαµβάνεται στο ποσό πώλησης.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
(ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΥ 1999

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(1)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(1) των
περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών, με την παρούσα γνωστοποιείται ότι ο Νεόφυτος Κυριάκου προτίθεται να υποβάλει αίτηση στην
Πολεοδομία Πάφου για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των
προνοιών του Τοπικού Σχεδίου για την
ακόλουθη ανάπτυξη: Αλλαγή χρήσης γεωργικής αποθήκης σε αγροτικό και ιστορικό μουσείο και προσθηκομετατροπές.
Η αίτηση αφορά το τεμάχιο με αρ. 266,
Φ/Σχ. 51/20 W2, στην περιοχή του Δήμου Γεροσκήπου.
Το τεμάχιο βρίσκεται στην περιοχή Μαλαθάρας
Η παρέκκλιση για την οποία υποβάλλεται
η αίτηση αφορά αλλαγή χρήσης γεωργικής αποθήκης σε αγροτικό και ιστορικό
μουσείο και προσθηκομετατροπές.
Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατό
να ληφθούν από τα Γραφεία της Πολεοδομικής Αρχής κατά τις εργάσιμες ώρες
και ημέρες. Έγγραφες παραστάσεις είναι
δυνατό να υποβληθούν στην Πολεοδομική Αρχή μέσα σε διάστημα ενός μηνός
από τη δημοσίευση της παρούσας ειδοποίησης.

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 | 15

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Πληροφορούνται οι ιδιοκτήτες των πιο κάτω οχημάτων/αντικειμένων, τα οποία παραμένουν ακινητοποιημένα στα δημοτικά όρια Ύψωνα, όπως τα απομακρύνουν εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων από σήμερα, διαφορετικά ο Δήμος Ύψωνας, ασκώντας τις εξουσίες
που του παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 92α του περί Δήμων Νόμου, έχουν χαρακτηριστεί ως εγκαταλειμμένα από το Δημοτικό Συμβούλιο Ύψωνα και αυτά θα περιέλθουν
στην ιδιοκτησία του δήμου.
Οδός Υμηττού: KRA 784 KWY 589, Οδός Κολοκοτρώνη: ΕΗΗ092 ΚΚΤ 811, Οδός Ακροπόλεως: ΧΥ 307 ΗΡΤ 011, Οδός Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη: ΚΝΧ 906, Οδός Σολομού
Σολομού: ΗΝΒ265, Οδός Θερμοπυλών ΗΚΡ 417, Οδός Μιχαλάκη Καραολή: ΗΕΒ 322,
Οδός Βουλιαγμένης: ΥW 123 ΕΡΤ 524 YU 912, Οδός Ζήνωνος: KLT 948, Οδός Ολυμπίας: KLG609 HNX008 BBB962 KKL680 ΕΚΑ992 ΥQ321 HPZ394, Οδός Βρασίδα: HNE436
EZB801 KRJ193, Οδός Γρίβα Διγενή: EHX094, Οδός Φώτη Πίττα: KHD885 BBB 124, Οδός
Βοσπόρου: KKU679, Οδός Λόφου: KUW 136, Οδός Λαέρτη: KLX132 HBM680, Οδός Ταμασού: CAL334, Φ/ΣΧ 53/55 Αρ. Τεμαχίου 1724 KJE591, Φ/ΣΧ 53/55 Αρ. Τεμαχίου 2703
EAH840 KLK414 KHL326 KJH250 HNT683 CAX135 EHP455 BBC809.
Για όσα οχήματα / αντικείμενα έχουν ήδη μετακινηθεί, παρακαλώ όπως αγνοήσετε την
πιο πάνω γνωστοποίηση.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες / διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου Ύψωνα στο τηλέφωνο: 25395600 (Εσωτ. 2).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΡΑΝΟΥ
Το Round Table Cyprus διενήργησε
παγκύπριο έρανο (Αρ.: Ν.Π. 78/2020)
από τον 12/2020 μέχρι τις 06/2020,
που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο
Εσωτερικών. Ο σκοπός του εράνου έγινε για την ευαισθητοποίηση, αλλά και
την ενημέρωση του κοινού για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άτομα με
κινητικά προβλήματα και διατέθηκαν
όπως περιγράφεται πιο κάτω.
Στις 26/06/2020, έχει διεξαχθεί φιλανθρωπική εκδήλωση ‘‘ACCESS CITY’’
με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται
στις €4.000 τα οποία έχουν διατεθεί
στον ΟΠΑΚ, αλλά και στον Δήμο Λευκωσίας σε μορφή κινητών ραμπών
πρόσβασης (3 στον αριθμό), δύο στον
Δήμο Λευκωσίας και μία στον ΟΠΑΚ.
Ράμπες οι οποίες και παραδόθηκαν
στις 20/05/2022 σε επίσημη τελετή
παράδοσης.
Round Table Cyprus

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

Απόφαση Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την εταιρεία NOVATEK
EQUITY (CYPRUS) LIMITED
(HE 204470)
και
Αναφορικά με τον περί Εταιρειών
Νόμο, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο
354ΙΓ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.
113 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης
εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις
21 Σεπτεμβρίου 2022, ελήφθη απόφαση όπως κατατεθεί σχετική αίτηση για
συνέχιση της Εταιρείας υπό το νομικό
καθεστώς της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Οποιοσδήποτε πιστωτής δύναται να
υποβάλει ένσταση ενώπιον Δικαστηρίου εντός προθεσμίας τριών μηνών από
την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης ειδοποίησης.
ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ –
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι ο ISLLAM TELLAWI, από
20 MATHIKOLONIS AVENUE 4547,
LIMASSOL, υπέβαλε στον Υπουργό
Εσωτερικών αίτηση (Τύπος Μ.127)
για πολιτογράφησή του ως Κύπριος
πολίτης. Όποιος γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο δεν έπρεπε
να χορηγηθεί η αιτούμενη πολιτογράφηση, καλείται να αποστείλει στον
Υπουργό Εσωτερικών στη Λευκωσία
γραπτή και υπογεγραμμένη έκθεση
των γεγονότων.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η εταιρεία P.LOUTSI LTD (AMETHYST
NAPA HOTEL & SPA) στην Αγία Νάπα
με Α.Μ.Ε. 2397551/3/5510 ζητά να
προσλάβει 7 βοηθούς κουζίνας, 9 τραπεζοκόμους Β, 8 καθαριστές/ριες - καμαριέρες, 7 Baristas. Μισθός βάσει
συλλογικής σύμβασης. Για πληροφορίες αποτείνεστε στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας στο Παραλίμνι στο τηλ.
23812052.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η εταιρεία A.S.JACKSONS PUB &
CAFE LTD από Κίτι Λάρνακα με Α.Μ.E.
2353829/4/5610 ζητά να προσλάβει 3
βοηθούς κουζίνας. Μισθός βάσει συλλογικής σύμβασης. Αποτείνεστε στο
Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας στη Λάρνακα, τηλ. 24805335.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ζητούνται προσφορές για
τη διαχείριση του μπουφέ
των Λαϊκών Οργανώσεων
Περβολιών.
Για πληροφορίες στα τηλ.:
99 668047, 99 593133.
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φαρμακεία

tv ενημέρωση

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
• Γεωργίου Ελένη, Αγίου Παύλου 69, κοντά
στην εκκλησία Αγίου Παύλου, προς Άγιο Δομέτιο, 22781766, 22773868
• Γρηγορίου - Παρανή Μαρία, Προδρόμου 65 Γ - Δ, έναντι στρατοπέδου, Στρόβολος,
22664750, 96777430
• Λιασή Κατερίνα, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ
79, έναντι εστιατορίου RANCHO, Λακατάμεια,
22384464, 22324314
• Πατάτας Αντώνιος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου
ΙΙΙ 33Γ, απέναντι από το Γραφείο του Πολίτη στη
Μακαρίου, 22754644, 22351030
• Χατζηγεωργίου Ερρίκος, Λεωφ. Κυρηνείας
132Γ, μεταξύ εκκλησίας Απ. Ανδρέα και Αγ. Νεκταρίου, Αγλαντζιά, 22338002, 22330761

ΛΕΜΕΣΟΣ
• Πίτσιακου Έλενα, Απ. Βαρνάβα 37, βόρεια
φώτων Σιμιλλίδη, 25662177, 25104316
• Σάββα Νίκος, Αγίας Φυλάξεως 15, πλησίον
KPMG, 25255710, 99318087
• Κούρτελλου Χρυστάλλα, Σπύρ. Κυπριανού
& Βασ. Κωνσταντίνου 84, φώτα Σπύρου Κυπρι-

ανού & δρόμος Τσιρείου Δημοτικού, 25870288,
25737455
• Κουπέπας Ανδρέας, Ανοικοδομήσεως 37Β,
βόρεια round about Λινόπετρας και αριστερά (δρόμος Συνοικισμού), Άγιος Αθανάσιος,
25724545, 99468643

ΛΑΡΝΑΚΑ
• Ιακωβίδης Σταύρος, Λεωφ. Φανερωμένης
αρ. 189-191, 24637499, 24657045
• Ζόππου Κωνσταντίνος, Λεωφ. Γρηγόρη
Αυξεντίου 40, έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης, κάτω από κλινική Δρος Σίμου Κυριακίδη,
24400450, 24651003

ΠΑΦΟΣ
• 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

tv επιλογές

σαν σήμερα

Aποκάλυψη

480 π.Χ.

Ο αθηναϊκός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο του Ξέρξη στα στενά της
Σαλαμίνας.

1828

Πεθαίνει ο Σάκα, βασιλιάς των Ζουλού, που από
φυλή τούς κατέστησε έθνος στο πλαίσιο της Νοτίου
Αφρικής.

1908

Η Βουλγαρία απελευθερώνεται από τους Οθωμανούς.

1938

Γεννιέται ο Ντιν Ριντ, διεθνούς εμβέλειας ροκ σταρ,
ηθοποιός και αγωνιστής της ειρήνης.

1951
Ιδρύεται το ΚΚ Νεπάλ.
1955

Το πρώτο ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι (ITV) εκπέμπει
στη Βρετανία.

1968

Ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας (ΚΝΕ),
εν μέσω της δικτατορίας.

1971

Η κηδεία του νομπελίστα ποιητή Γιώργου Σεφέρη
στην Ελλάδα εξελίσσεται σε διαδήλωση κατά της
χούντας.

εορτολόγιο
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ΣΗΜΕΡΑ
Φωκά ιερομ., Ισαάκ & Μαρτίνου μ., Φωκά του κηπουρού

ΑΥΡΙΟ
Σύλληψις Τιμ. Προδρόμου, Νικολ. Καρπενησιώτου

ΡΙΚ2, ώρα: 21.00

Ο Πόλεμος των Κόσμων (Apocalypse.
War of the Worlds) - Σειρά ντοκιμαντέρ
6 επεισοδίων που εξετάζει την ιστορική
περίοδο 1945 έως το 1991. Μια περίοδο
που καθορίστηκε από δύο Παγκοσμίους
Πολέμους, αλλά και την επικράτηση
δύο πολιτικών συστημάτων. Επεισόδιο
2 - The escalationof fear 1947-1950:
1947. Η Αμερική, φοβούμενη ότι η κατεστραμμένη Ευρώπη μπορεί να στραφεί προς τον Κομμουνισμό, βάζει σε ισχύ
το Σχέδιο Μάρσαλ για βοήθεια για την
αναδόμηση των ευρωπαϊκών κρατών.
Οι Γάλλοι χρειάζονται βοήθεια και στην
Ινδοκίνα όπου ο Χο Τσι Μιν, κρυμμένος
στη ζούγκλα, παρακολουθεί το στρατό
και τη δύναμή του να μεγαλώνουν.

Εκείνη και Εκείνοι
ΡΙΚ1, ώρα: 00.05

Αλλιώτικες συνεντεύξεις με προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής,
του πολιτισμού, του αθλητισμού, αλλά
και με πρόσωπα της καθημερινότητας που ξεχώρισαν με τις πράξεις και
τη στάση ζωής τους. Ενδιαφέροντα και
αγαπημένα πρόσωπα υποδέχονται την
παρουσιάστρια στον δικό τους χώρο και
ξεκλειδώνουν τις σκέψεις, τα μυστικά
και τις αλήθειες τους

κληρώσεις
ΛΟΤΤΟ
ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ο καιρός

7

ΚΕΡΥΝΕΙΑ 31
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 32
ΠΑΦΟΣ 28

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 31
ΛΑΡΝΑΚΑ 31

ΛΕΜΕΣΟΣ 31

Σήμερα, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι
οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες
βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού.
Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί,
αρχικά μέτριοι 4 μποφόρ, αλλά σύντομα μέτριοι μέχρι ισχυροί,
4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά στα νότια και
τα ανατολικά λίγο ταραγμένη και στα υπόλοιπα παράλια μέχρι
ταραγμένη, για να καταστεί σταδιακά γενικά μέχρι ταραγμένη.
Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό,
στους 28 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

13 18 38 39 46

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ
7ος ΑΡΙΘΜΟΣ
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Με έξι επιτυχίες ................................................... ΤΖΑΚ ΠΟΤ
Με πέντε + 1 κανένας τυχερός......................... €50.000,00
Με πέντε επιτυχίες 4 τυχεροί.............................. €1.500,00
Με τέσσερις επιτυχίες 300 κερδίζουν...................... €30,00
Με τρεις επιτυχίες 5.917 κερδίζουν ...........................€1,50

ΕΞΤΡΑ 5
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 21-9-2022
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 11358ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
3, 13, 25, 28, 32
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 11359ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
15, 19, 25, 33, 35

SUPER 3
50407 (10.00)............................. 5............0.......... 5
50408 (11.00)............................. 9............4.......... 4
50409 (12.00)............................. 6............1.......... 1
50410 (13.00)............................. 4............3.......... 0
50411 (14.00)............................. 7............6.......... 2
50412 (16.00)............................. 9............9.......... 5
50413 (17.00)............................. 2............3.......... 0
50414 (18.00)............................. 8............0.......... 5
50415 (20.00)............................. 7............2.......... 4
50416 (21.00)............................. 7............1.......... 5

ΡΙΚ1

06.45 Πρώτη Ενημέρωση 09.30 Όμορφη μέρα 11.00 Κυπριώτικο Σκετς 11.30 Γευστικό Ταξίδι 12.00 Από μέρα σε μέρα 14.00
Ειδήσεις 14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 15.30
Όλα στον αέρα 17.00 Σε ξένα χέρια 18.00
Ειδήσεις 18.30 Γευστικό Ταξίδι 19.00 Ποιος
Ρωτά; 20.00 Ειδήσεις 21.00 Τρικυμία 22.00
Προκλήσεις 00.00 Ειδήσεις 00.05 Εκείνη και
Εκείνοι - Αλλιώτικες συνεντεύξεις με προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής, του πολιτισμού, του αθλητισμού, αλλά και με πρόσωπα της
καθημερινότητας 01.00 Όλα στον αέρα 02.30
Ειδήσεις 03.30 Γευστικό ταξίδι 04.00 Ποιος
ρωτά; 05.00 Σε ξένα χέρια 05.45 Τρικυμία

ΡΙΚ2

07.00 Μανώλης και Κατίνα 07.30 Ιστορίες
του Χωρκού 08.00 Μπόμπι και Μπιλ 08.35
Γουίσπερ 09.05 Γκάρφιλντ 09.35 Αστυνόμος
Σαΐνης 10.20 Όλι 10.35 Παιχνίδια στην Άμμο
10.50 Η Μπο ταξιδεύει 11.30 Τα Στρουμφάκια 12.20 Λέο Ντα Βίντσι 12.45 H Μία και
Εγώ 13.10 Όλι 13.20 Παιχνίδια στην Άμμο
13.30 Τα Στρουμφάκια 14.20 Αστυνόμος Σαΐνης 15.05 H Μία και Εγώ 15.30 Quest for
Knowledge 16.00 Συνεδρία της Ολομέλειας της
Βουλής των Αντιπροσώπων 18.00 Ειδήσεις στη
Νοηματική 18.30 Ειδήσεις στην Αγγλική 18.40
Ειδήσεις στην Τουρκική 19.00 Αγορά 20.00
Κεντρικό Δελτίο στη Νοηματική 21.00 Αποκάλυψη. Ο Πόλεμος των Κόσμων (Apocalypse.
War of the Worlds) 22.00 Προκλήσεις στη Νοηματική 00.00 Τρικυμία με υπότιτλους 00.00
Εμείς κι ο Κόσμος μας (Ε) 00.50 Ειδήσεις στην
Αγγλική και Τουρκική (Ε) 01.05 Από μέρα σε
μέρα 03.05 Όμορφη μέρα 04.30 Αγορά 05.30
Euronews

PLUS

06.00 ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Κ) 06.55
ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (Κ) 07.15 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (Κ)
07.40 ΕΞΥΠΝΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ (SMART ΓΕΥΣΕΙΣ)
(Ε) (Κ) 08.30 ΤΗΛΕΝΟΥΒΕΛΑ (μεταγλωτισμένη) (Ε) (Κ) ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΕ ΜΟΥ 10.00 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ (Κ) 12.00 ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ (Κ) 13.05
ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ (Κ) 14.00 QUIZ FUN (Κ) 15.30
ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ (Κ) 18.10 ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΕΙΔΗΣΕΩΝ (Κ) 18.25 ΞΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ, ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (Κ) 19.00 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ
(Κ) 19.35 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΟ PLUS (Κ) 20.05 Ο
ΚΑΙΡΟΣ (Κ) 20.10 ΤΗΛΕΝΟΥΒΕΛΑ «ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΕ ΜΟΥ» (Κ) 21.00 ΤΑΞΙΔΙ ΓΕΥΣΕΩΝ (Κ)
22.00 ΑΟΡΑΤΟΣ ΦΑΚΟΣ (Κ) 22.05 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ (Κ) 23.40 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 00.35 ΞΕΝΗ
ΣΕΙΡΑ (12) 01.30 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 02.20
ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 03.10 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (15)
04.00 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (ίδια με 23.40) (12) 05.05
ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ (Ε) (Κ)

OMEGA

07.00 ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ (E)
08.00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 09.50 ΠΟΙΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ 12.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΩΡΑ 13.30 ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ 15.00 ΑΙΧΜΕΣ
16.35 ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ 17.35
SHOPPING STAR 18.00 OMEGA NEWS 18.10
SHOPPING STAR (συνέχεια) 19.00 Ο ΤΡΟΧΟΣ
ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ (E) 20.10 OMEGA NEWS 21.00

ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ 22.00 FARS ATTACK (Ε) 23.00
ΜΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΦΤΗ (E) 00.00 ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (Ε) 01.30 BREAKFAST@STAR 04.00 ΤΗΝ
ΤΥΧΗ ΜΟΥ ΜΕΣΑ (Ε) 06.00 ΕΙΚΟΝΕΣ (Ε)

ANT1

06.30 ΚΑΡΜΑ (Ε) 07.20 Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (Ε)
08.10 ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΠΛΟΥΣΙΟΣ (Ε) 09.00 ΡOYK
ZOΥK (Ε) 09.50 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 11.00 ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 14.00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
(Ε) 14.50 ΜΗΝ ΨΑΡΩΝΕΙΣ (Ε) 15.40 Η ΚΛΙΝΙΚΗ 16.30 ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ; (Ε) 17.20 ΠΕΤΑ ΤΗ ΦΡΙΤΕΖΑ (Ε) 18.00 ΤΑ ΝΕΑ ΣΕ 10’ 18.15 ΡOYK
ZOΥK 19.20 5 X 5 20.15 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1
21.15 ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ; (Κ) 22.10 ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ (Κ)
23.00 LA PASTA POMILωRI (Ε) (Κ) 23.45 THE
2NIGHT SHOW (12) 01.40 Η ΑΓΑΠΗ ΗΡΘΕ
ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ (Ε) (15) 02.30 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΕΙΟ
ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ (Ε) (Κ) 03.20 ΡΟΥΑ ΜΑΤ (Ε)
(Κ) 04.10 ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ (Ε) (Κ) 04.50 ΕΡΩΤΑΣ (Ε) (Κ) 05.40 ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ (Ε) (Κ)

SIGMA

06.00 Βουράτε Γειτόνοι (Ε) – Κ 06.45 ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ με τον Ανδρέα Δημητρόπουλο – Κ
09.30 Ήρθε κι Έδεσε - Κ 11.00 ΜΕΣΗΜΕΡΙ
ΚΑΙ ΚΑΤΙ με τον Χρήστο Μιχάλαρο – Κ 13.20
Άγρια Γη (Ε) - Κ 14.15 Γλυκάνισος (Ε) – Κ 15.00
Πρωινό μας με τη Φαίη Σκορδά – Κ 17.20 Καλό
Μεσημεράκι με τον Νίκο Μουτσινά - Κ 18.00
Γεγονότα σε συντομία – Κ 18.10 Καλό Μεσημεράκι με τον Νίκο Μουτσινά - Κ 19.00 Άγρια
Γη – Κ 20.00 Τομές στα Γεγονότα με τον Χρύσανθο Τσουρούλλη – Κ 21.00 Γλυκάνισος – Κ
22.15 Angel Has Fallen – Κ 00.15 Γεγονότα
Τίτλοι Ειδήσεων – Κ 00.20 Καλό Μεσημεράκι
(Ε) - Κ 02.00 Πρωινό μας (Ε) - Κ 04.00 Κάτι
Ξαναψήνεται (Ε) – Κ 05.30 The Cooking (Ε) - Κ

AΛΦΑ

06.00 DEAL (Ε) 06.45 ALPHA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 09.15 SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 11.00 ALPHA
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13.30 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Ε) 14.15 ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ
15.15 ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 17.00 DEAL
17.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 18.00 ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ 19.00 THE CHASE
20.00 ALPHA NEWS 21.00 ΣΑΣΜΟΣ 22.15
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 00.00 ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ 00.45
THE CHASE (Ε) 01.45 LINE OF DUTY 02.30
ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ 03.15 ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑ (E)
04.45 ΕΡΩΤΑΣ ΜΕΤΑ (Ε)

CAPITAL

08.05 Τηλεαγορά tvmall 08.30 Ο παππούς ο Τάσος μαγειρεύει – Εκπομπή μαγειρικής
09.00 Τηλεαγορά tvmall 09.30 Juana – Τηλενουβέλα (Ε) 10.30 Τηλεαγορά tvmall 11.15 Η
αδικημένη (1964) - Ελληνική ταινία 13.00 Top
story - με τη Στέφανη Φλωρίδου 15.00 Τηλεαγορά tvmall 18.00 Τίτλοι ειδήσεων 18.10 Rubi
– Τηλενουβέλα (Ε) 19.15 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 19.50 Ειδήσεις στη Νοηματική 20.00
Υγεία & ζωή – με τη Νίκη Λαζαρίδου 21.00 Η
συγκάτοικος – Θρίλερ 22.50 Ο χαμένος θησαυρός - Περιπέτεια 01.15 Υποψήφιοι – Κωμωδία
02.45 Τα χίλια εκτάρια - Δράμα 04.35 Ξένη
ταινία 06.05 Top story (Ε)

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

14:05-14:55 Ο ΑΣΤΡΑ ΣΤΗ ΣΕΝΤΡΑ
Με τους Χρίστο Αποστολίδη, Λοΐζο Μωυσέως και Γλαύκο Μιχαηλίδη
14:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:05-16:55 ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
Μουσικές επιλογές με τον Πάμπο Φιλίππου
15:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00-17:55 Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΛΛΙΩΣ
Με τον Νεόφυτο Νεοφύτου
17:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:05-21:00 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
Με την Άντρη Δημητρίου
18:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00-23:00 ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ φεύγει για
την Ιντερλάντια, με τον Στέλιο Κερυνειώτη
23:00-06:00 ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ
Μουσικές επιλογές του Άστρα 92,8

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Κεμπάπ από μοσχαρίσιο κιμά

ζώδια
ΚΡΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

Αγαπητέ Κριέ, από σήμερα και στο εξής θα
αρχίσεις να δείχνεις μεγάλο ενδιαφέρον για
τη διατροφή σου, καθώς επίσης και μια τάση
να κάνεις τα πράγματα πιο οργανωμένα.

Αγαπητέ Ζυγέ, η σημερινή μέρα θα είναι
μία δύσκολη και περίεργη μέρα για εσένα.
Ενώ θέλεις να τελειώσεις με κάποιες υποχρεώσεις, οι λύσεις που θα προτείνεις θα σε φέρουν σε σύγκρουση με δικά σου άτομα.

ΤΑΥΡΟΣ
Φίλε Ταύρε, το έντονο άγχος και η πίεση
που νιώθεις θα σου δημιουργήσουν ένα μικρό μπλοκάρισμα και δεν θα μπορέσεις να
αντεπεξέλθεις σε όλες σου τις υποχρεώσεις.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Υλικά:
• 300 γρ. μοσχαρίσιο κιμά
• 2 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο
• 1 μικρό κρεμμύδι τριμμένο
• 1 κ.σ. μπούκοβο
• 1 κ.σ. ξερό δυόσμο
• 1 κ.γ. κύμινο τριμμένο
• 1 κ.γ. κόλιαντρο τριμμένο
• αλάτι, πιπέρι
Για τη συνοδεία:
ντομάτα, μαϊντανός, κρεμμύδι, πίτες
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ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, έχεις πολλούς προβληματισμούς σε σχέση με το μέλλον και με θέματα που μέχρι τώρα σε κούραζαν και σταματούσαν την πορεία σου.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η κοινωνικότητά σου σήμερα θα είναι τονισμένη και με κατάλληλες ενέργειες θα γνωρίσεις ενδιαφέροντα άτομα, αλλά και θα κάνεις και σημαντικές συζητήσεις. Αυτό θα έχει
ως άμεσο αντίκτυπο τη βελτίωση.

Αγαπητέ Τοξότη, φρόντισε σήμερα να δεις
κάποιες καταστάσεις με αρκετή ψυχραιμία,
να περάσεις υπέροχα με αγαπημένα σου άτομα και να ξεκουραστείς.

Εκτέλεση:

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Ζυμώνουμε τον κιμά με όλα τα υλικά για
αρκετή ώρα, ώστε να αναμειχθούν ομοιόμορφα. Πλάθουμε μακρόστενα κεμπάπ με πάχος
3 εκ. Αφήνουμε τα κεμπάπ να σταθούν τουλάχιστον 1 ώρα πριν τα ψήσουμε. Μπορούμε
να τα περάσουμε σε ξύλινα σουβλάκια ή να τα
ψήσουμε όπως είναι. Τα ψήνουμε σε σχάρα
στα κάρβουνα ή στο γκριλ του φούρνου ή σε
τηγάνι με αυλάκια. Τα συνοδεύουμε με ντομάτα κομμένη σε μικρά κομματάκια ανακατεμένη με μαϊντανό και κρεμμύδι ψιλοκομμένο
και βάζουμε δίπλα ψημένες πίτες.

Αγαπητέ Καρκίνε, προετοιμάσου σήμερα
να αντιμετωπίσεις κάποια προβληματάκια
που θα προκαλέσουν ανταγωνιστές και άτομα
που ζηλεύουν την πορεία σου και μην πανικοβάλλεσαι.

Αγαπητέ Αιγόκερε, προσπάθησε σήμερα
να ισορροπήσεις πολλές καταστάσεις που
ακόμη σε προβληματίζουν. Μην πιέζεις τον
εαυτό σου να κάνει πράγματα που είναι
πάνω από τις δυνάμεις σου.

ΛΕΩΝ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Τα νεύρα σου σήμερα δεν είναι και στην
καλύτερη κατάσταση και αυτό δεν αφορά
μόνο εσένα, αλλά και τους ανθρώπους που
βρίσκονται γύρω σου.

Φίλε Υδροχόε, πολύ καλά νέα σε περιμένουν σήμερα. Κάποια γεγονότα που θα συμβούν θα σου φτιάξουν τη διάθεση και θα σου
αποδείξουν ότι ο επιμένων νικά.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΙΧΘΥEΣ

Η σημερινή μέρα, φίλε Παρθένε, είναι κατάλληλη για να υλοποιήσεις πολλά από τα
σχέδιά σου, κάνοντας όμως τις απαραίτητες
αλλαγές που σκέφτεσαι.

Η σημερινή Τρίτη είναι μία από αυτές τις
μέρες που δυσκολεύεσαι να καταλάβεις τι
συμβαίνει γύρω σου. Μάλλον πρέπει να επαναπροσδιορίσεις τις προτεραιότητές σου.

σταυρόλεξο

sudoku

Οι ορισμοί Α αφορούν τις λέξεις
που γράφονται στις 13 οριζόντιες
σειρές. Οι ορισμοί Β αφορούν τις
λέξεις που γράφονται, με ωρολογιακή κατεύθυνση, στις 6 ομόκεντρες κορνίζες, με πρώτη την
εξωτερική. Όλες οι λέξεις γράφονται η μία μετά την άλλη, χωρίς
ενδιάμεσα μαύρα. Τα σημειωμένα
γράμματα δείχνουν την αρχή της
πρώτης λέξης κάθε κορνίζας.

ΛΥΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΙ A
1 Εκτοξευόμενο βλήμα - Ψυχρά
σαν πάγος. 2 Μοιάζει με φρέσκο
κρεμμύδι - Λένε ότι... δεν αργεί
να γίνει - Σπουδαίος Ολλανδός
ζωγράφος (περ. 1450-1516).
3 Απαραίτητα... στο παστίτσιο Γουότερ ...: η υδατοσφαίριση. 4
Αδιαφανής (ξεν.) - Απλές, απέριττες - Γερμανός μαθηματικός
και παιδαγωγός. 5 Ασφαλίζει...
μπουκάλι - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (ξεν.) - Αδύναμη, καχεκτική. 6 Κλοντ ...: νομπελίστας
Γάλλος λογοτέχνης (1913-2005)
- Το ταίρι... του Σταν - ... ο Ερμιονεύς: τελειοποίησε το διθύραμβο.
7 «Ο ... Ντον»: έργο του Σολόχοφ
- Ένα αλλαντικό. 8 Κυπριακή κωμόπολη στην επαρχία Λευκωσίας - Κρυφτούλι... νηπίου - Τόνος
Ισοδύναμου Άνθρακα - Η βρετανική Πολεμική Αεροπορία (ξεν.). 9
Ονομαστό αγγλικό κολέγιο - «Τα
...»: έργο της Γαλάτειας Σαράντη
- Δίχως βλάστηση τέτοιο μέρος.
10 Χρήσιμες στην υφαντουργία οι
ίνες του - ... Κόνερι: ενσάρκωσε κι
αυτός τον Τζέιμς Μποντ - Θυμίζει...
τον Βρυώνη. 11 Όνειρο... προγόνων μας - Ποώδες φυτό - Ευρωπαϊκό πριγκιπάτο. 12 Μνήμη κο-

μπιούτερ (ξεν.) - Κάθισμα αναβάτη
- Ποιμνιοστάσια. 13 Μια πόλη του
Ισραήλ - Μεγάλες ζημιές - Μύτη
αιχμηρών αντικειμένων.

ΟΡΙΣΜΟΙ Β
1 Παύλος ...: ιστορικός, πολιτικός και πανεπιστημιακός (18491930) - Πόλη της Λιβύης, γνωστή
από τις σκληρές μάχες που δόθηκαν σ’ αυτήν κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο - Ποδηλατικός όρος
(ξεν.) - Φυσά... σε ποιήματα - Άγιος της Εκκλησίας μας, ένας από
τους Εβδομήκοντα Αποστόλους
- Πήγαν... στράφι αυτά - Ποώδες
φυτό που χρησιμοποιείται στη
μαγειρική. 2 Σύνθεση του Ραβέλ Και σε πασαρέλες... εμφανίζονται
(ξεν.) - Ακατάστατες και πρόχειρες - Μύκητες σε σχήμα ομπρέλας - Στενό σοκάκι. 3 Νομπελίστας Ινδός φυσικός - Κολλητά...
κράτη - Βαθμοφόρος προσκόπων
(ξεν.) - Ακούγονται σε αρένες

(ξεν.) - Διόγκωση της κοιλιάς ή
του στομαχιού - Στάλα νερού - Το
καυστικό κάλιο. 4 Και με το Ιράκ
συνορεύει - Διεθνής ναυτιλιακός
οργανισμός - Και τέτοιες αντωνυμίες υπάρχουν - Λούτσιο ...: Ιταλός τραγουδιστής (1943-2012)
- Λύπη, θλίψη (μτφ.). 5 Ορεινή
ασιατική περιοχή - Τάλια ...: Αμερικανίδα ηθοποιός - ... Ρεχάγκελ:
διακεκριμένος προπονητής ποδοσφαίρου - Και ανήσυχα χαρακτηρίζονται. 6 Χαρακτηρισμός διακεκριμένου μουσικού.

ΚΑΝΟΝΕΣ: Στόχος του παιχνιδιού
είναι να συμπληρωθούν τα κενά
τετραγωνίδια με έναν αριθμό,
έτσι ώστε σε κάθε τετράγωνο,
αλλά και σε κάθε οριζόντια και σε
κάθε κάθετη στήλη οι αριθμοί να
εμφανίζονται μόνο μία φορά.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Οι λύσεις
βρίσκονται διά της εις άτοπον
απαγωγής. Με άλλα λόγια,
αναζητάτε που ΔΕΝ μπορεί να
βρίσκεται ένας αριθμός, με την
προοπτική να βρείτε τη μία και μόνη
θέση όπου μπορεί να είναι. Μη
μαντεύετε! Συμπληρώνετε μόνον
όταν σίγουρα έχετε βρει τη θέση. Οι
υποθέσεις όχι μόνο δεν βοηθούν,
αλλά μπορεί να καταστρέψουν όλο
το παζλ! Αρχίστε αναζητώντας στις
οριζόντιες ή στις κάθετες στήλες
παρακείμενων τετραγώνων δύο
ίδιους αριθμούς.
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Πολυθεματικό και εκπαιδευτικό
Σε συνεργασία με το Σπίτι της Συνεργασίας, μέσω του Buffer Fringe,
το Festival Academy φέρνει μαζί 30 νέους οργανωτές φεστιβάλ,
καλλιτέχνες, ακτιβιστές, εμπειρογνώμονες Πολιτισμού και άλλων
τομέων από όλο τον κόσμο.

Έρχεται το 9ο Φεστιβάλ Buffer Fringe
Στο Σπίτι της
Συνεργασίας 7, 8
και 9 Οκτωβρίου
2022

Το 9ο Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Buffer
Fringe ετοιμάζεται να καταβυθίσει το κοινό σε «Τσέπες» τεχνών και εξερεύνησης στις 7, 8 και 9 Οκτωβρίου 2022. Από το 2014, το Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Buffer Fringe -που διοργανώνεται
από το Σπίτι της Συνεργασίας- φιλοξενεί καλλιτέχνες παραστατικών τεχνών από την Κύπρο και όλο
τον κόσμο. Προωθεί πειραματικά “fringe” έργα και
δίνει χώρο σε καλλιτέχνες να δημιουργήσουν, να
αντισταθούν, να ξεκινήσουν διαλόγους, και να μοιραστούν την ξεχωριστή τους οπτική γωνία.
Μια ομάδα δυναμικών καλλιτεχνών από την
Κύπρο και το εξωτερικό «αντιδρούν δημιουργικά»
στη φετινή θεματική του Buffer Fringe, Pockets
(beyond). Μέσα από μοναδικές παραστάσεις και
έργα, οι καλλιτέχνες προτείνουν τρόπους αμφισβήτησης κυρίαρχων αφηγημάτων, καθώς και

αντίστασης στην κυρίαρχη λογική. Δημιουργούν
επίσης χώρους για εξερεύνηση εννοιών όπως ταυτότητα και διαφορετικότητα, παρόν και παρελθόν,
συμπερίληψη και αποκλεισμός.
Διευρύνοντας τη δράση του για οικοδόμηση
ειρήνης, το 9ο Buffer Fringe ετοιμάζεται να καταβυθίσει το κοινό σε «Τσέπες» τεχνών και εξερεύνησης με πέντε επιμελητές και δεκατέσσερις καλλιτεχνικές ομάδες, κατά τη διάρκεια τριών ημερών, σε
τρεις χώρους σε ολόκληρη τη Λευκωσία.
Ο Λιβανέζος σκηνοθέτης/περφόρμερ Raffi
Feghali επιμελείται αφηγήματα και περιβάλλοντα
καταβύθισης (immersion) στους χώρους του Βιβλιοπωλείου Rüstem, για την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το
Feghali, «οι καλλιτέχνες, με αυτή τους τη δουλειά,
παρεμβαίνουν στην ταυτότητα και το αίσθημα του

Οι «Γυναίκες του Λόρκα»
στο Θέατρο Μασκαρίνι

Προτεραιότητα το «Καθεστώς
του Καλλιτέχνη»
Τις πολιτικές που θα αναδείξουν το νεοσύστατο Υφυπουργείο σε
ισχυρό παράγοντα παραγωγής και προώθησης πολιτισμού, με επίκεντρο τον άνθρωπο, παρουσίασε την Τετάρτη ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ Γιάννης Τουμαζής.
Αναφερόμενος στις πολιτικές και τις δράσεις του Υφυπουργείου και,
συγκεκριμένα, από τις νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούν, ο Δρ Γιάννης Τουμαζής είπε πως αυτές είναι η Νομοθεσία για το Καθεστώς του
Καλλιτέχνη, η Τροποποίηση Νομοθεσίας για τα Πνευματικά Δικαιώματα, η Νομοθεσία για Εμπλουτισμό Δημοσίων Κτιρίων με Έργα Τέχνης,
η Νομοθεσία για Φορολογικά Κίνητρα στον Τομέα του Πολιτισμού, η
Τροποποίηση Νομοθεσίας για Δημόσια Έργα και Αναπτύξεις και η Τροποποίηση Νομοθεσίας για Ανέγερση και Τοποθέτηση Μνημείων.

Σημείωσε ότι έχουν ήδη αρχίσει και θα εντατικοποιήσουν τη δημόσια διαβούλευση με τους κοινωνικούς τους εταίρους και τους αρμόδιους φορείς, ώστε να έχουν νομοθεσίες που ανταποκρίνονται στη
σημερινή πραγματικότητα. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αναφορικά με
τη Νομοθεσία για το καθεστώς του καλλιτέχνη, είπε ότι η κατοχύρωση
των καλλιτεχνών ήταν η βασική προτεραιότητα, την οποία έθεσε με την
ανάληψη των καθηκόντων του.

«Ντεφόλ – Σμύρνη 1922»
του Δ. Καραγιάννη από το Θέατρο Ένα
Ο Δήμος Λεμεσού στα πλαίσια της επετείου για τα 100 χρόνια
της Μικρασιατικής Καταστροφής προσφέρει στους δημότες του την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη συγκλονιστική παράσταση Ντεφόλ - Σμύρνη 1922, που βασίζεται στο πεζογράφημα του συγγραφέα
Δημήτρη Καραγιάννη, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του
καλλιτεχνικού διευθυντή του Θεάτρου Ένα, Αντρέα Χριστοδουλίδη.
Η παράσταση θα περιοδεύσει στο Θέατρο Ένα Λεμεσού την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στις 20:30, ενώ την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου
θα πραγματοποιηθεί κανονικά η παράσταση στη Λευκωσία.
Ήρωες της τραγικής αυτής ιστορίας είναι μια νεαρή κοπέλα, η
Ιφιγένεια, που ζει το δράμα του ξεριζωμού τις μαύρες μέρες της

“συνανήκειν”, τροφοδοτούνται από την ιστορία και
εξελίσσονται διαρκώς».
Επιπλέον, η συγγραφέας Kat Kats [Κύπρος/Αυστραλία] και οι σκηνοθέτες Bryce Ives [Αυστραλία]
και Μαρία Βαρνακκίδου [Κύπρος] αποτελούν την
ομάδα επιμελητών της δεύτερης μέρας, Σάββατο 8
Οκτωβρίου, και μας προσκαλούν «to think inside
the [black] box: να μεταμορφώσουμε τον κλειστό
χώρο του Θεάτρου Πόλης – και να τον αφήσουμε
να μεταμορφωθεί».
Για την τρίτη μέρα του φεστιβάλ, την Κυριακή
9 Οκτωβρίου, η ιστορικός Τέχνης Derya Ulubatli
[Κύπρος], μεταμορφώνει την ουδέτερη ζώνη στο
Σπίτι της Συνεργασίας σε ένα χώρο συνάντησης, σε
«μια “τσέπη” όπου καλλιτέχνες μπορούν να δημιουργήσουν καινούργια αφηγήματα με τους θεατές,
και με τους Άλλους».

καταστροφής της Σμύρνης. Μαζί με τον Μενέλαο, ένα φοιτητή της
Νομικής, προσπαθούν να γλιτώσουν το θάνατο και να φύγουν από
τη φλεγόμενη πόλη.
Στο πεζογράφημά του ο Δ. Καραγιάννης καταγράφει ζωντανές
μαρτυρίες συγγενών των προσφύγων της Σμύρνης, όπως του τις
αφηγήθηκαν οι γονείς και οι παππούδες τους.

Ένα σκηνοθετημένο θεατρικό αναλόγιο, βασισμένο στις τρεις τραγωδίες του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, με κεντρικό θέμα την πατριαρχία και τη θέση της
γυναίκας στην Ισπανία του 1930. Το αναλόγιο επικεντρώνεται στην εποχή που γράφτηκαν τα τρία σπουδαία έργα του συγγραφέα, αναδεικνύοντας μέσα από
εικόνες και σκηνές
των ίδιων των έργων
το πώς αντιμετώπιζε
ο κόσμος, η κοινωνία, η οικογένεια τη
Γυναίκα, τη Μάνα, τη
Νύφη, την αδερφή, τη
γειτόνισσα.
Με αφορμή το θέμα
της εποχής, την επικρατούσα πατριαρχία
και με έμπνευση τον
μοναδικό άντρα συγγραφέα, που εξύμνησε τη Γυναίκα, μέσα από τον Έρωτα και το Θάνατο ταυτόχρονα,
προέκυψε ένα κείμενο καινούριο, χωρίς ωστόσο να
αλλοιώνεται το πρωτότυπο. Οι «Γυναίκες του Λόρκα»
λοιπόν είναι τρία καινούρια μονόπρακτα, με αρχή μέση - τέλος, που προκύπτουν από τη συρραφή των
τριών μεγάλων του έργων, χωρίς να αλλάζει η ταυτότητα του κάθε έργου ξεχωριστά.
Η παράσταση επιχορηγείται από το Σχέδιο «Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ-2022» των Πολιτιστικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας.
Παραστάσεις: 26, 27, 28 και 30 Σεπτεμβρίου στο
Θέατρο Μασκαρίνι στις 8:30 μ.μ.
Τηλ. Κρατήσεων: 97-712314

κόσμος των ΣΠΟΡ

Πλήρης αθλητική ενημέρωση
από την Κύπρο και τον κόσμο
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ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

ΠΑΦΟΣ FC

ΑΠΟΕΛ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Όσα αξίωνε για να ανανεώσει
ο Μέσι ΣΕΛ. 20

Ζητούμενο η παραμονή
στην πρώτη θέση ΣΕΛ. 23

Οι ξεκάθαρες επιλογές του Σωφρόνη
Αυγουστή μέχρι στιγμής ΣΕΛ. 22

Αναμονή για τους τραυματίες, ώστε
να καθοριστεί και το πλάνο ΣΕΛ. 22

ΜΗΝΑΣ «ΦΩΤΙΑ» Ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Έτοιμο το πλάνο

Οκτώ στο σύνολο παιχνίδια θα δώσει η Ομόνοια, πέντε για το πρωτάθλημα και τρία για την Ευρώπη, με το
καθένα από αυτά να έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία. ΣΕΛ. 22

Ο Τσέντομιρ Γιανέφσκι ιεράρχησε
τα πράγματα που πρέπει να
γίνουν στην ΑΕΛ, ώστε η ομάδα
να καταφέρει όσο πιο σύντομα
γίνεται να αγωνίζεται όπως
πρέπει. ΣΕΛ. 22

Το πρόγραμμα της α’ φάσης του κυπέλλου
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε χθες τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων της α’ φάσης
του Κυπέλλου Coca Cola Α’-Β’ Κατηγορίας. ΣΕΛ. 21

Οι τρεις στόχοι
Στόχος επετεύχθη στην Ευρώπη
για την ΑΕΚ με την είσοδο σε
ομίλους. Τώρα σειρά παίρνουν
οι δύο επόμενοι στόχοι
-Πρωτάθλημα και Κύπελλο. ΣΕΛ. 23

Ανόρθωση: Πείσμωσε και θέλει να επανέλθει ΣΕΛ. 23

Απόλλων: Έτοιμος να «αρπάξει» την ευκαιρία ΣΕΛ. 23
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ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Οι απαιτήσεις του Μέσι
Αποκαλύψεις για τον Αργεντινό σούπερ σταρ και την Μπαρτσελόνα

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ

Υποψήφιος για τον
πάγκο ο Γκασπερίνι
Η καρέκλα του Μάσιμο Αλέγκρι συνεχίζει να τρίζει επικίνδυνα και η Γιουβέντους εξετάζει τους υποψήφιους
αντικαταστάτες του. Το νέο όνομα που
προστέθηκε στη μεταγραφική λίστα της
είναι ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι για τον
ερχόμενο Ιούνιο.
Σύμφωνα με την ιταλική ιστοσελίδα
«Sportmediaset», σε περίπτωση που
απολυθεί ο Αλέγκρι, ο νούμερο ένα στόχος για το καλοκαίρι για να αναλάβει τη
Γιουβέντους είναι ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, ο οποίος είναι στην Αταλάντα.
Ο 64χρονος Ιταλός τεχνικός είχε περάσει με επιτυχία από τα τμήματα υποδομής της «Γιούβε» και νωρίτερα είχε
φορέσει τη φανέλα της ως ποδοσφαιριστής.
Ως προπονητής της Αταλάντα έχει
τρεις διαδοχικές προκρίσεις στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ.

ΝΟΤΙΓΧΑΜ Φ.

Αβέβαιο το μέλλον
του Κούπερ

Αβέβαιο είναι το μέλλον του Στιβ
Κούπερ στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Η ομάδα
του Βαγγέλη Μαρινάκη έχει ξεκινήσει
άσχημα τη σεζόν, με μόλις 4 βαθμούς σε
επτά αγωνιστικές, μετρώντας τέσσερις
διαδοχικές ήττες.
Δημοσίευμα της «Daily Mail» αναφέρει ότι το μέλλον του στη Νότιγχαμ
είναι στον «αέρα», καθώς ο 42χρονος
Άγγλος δεν έχει ανανεώσει ακόμα το
συμβόλαιό του και αρκετές ομάδες παρακολουθούν την περίπτωσή του.

ΝΙΣ

Μεγάλος στόχος
ο Ποκετίνο

Το απογοητευτικό ξεκίνημα της Νις
στο γαλλικό πρωτάθλημα έχει φέρει τον
Λουσιάν Φαβρ στην πόρτα της εξόδου.
Ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο είναι το φαβορί για την αντικατάσταση του Ελβετού
προπονητή.
Σύμφωνα με το «ESPN», οι ιθύνοντες της Νις έχουν ξεκινήσει ήδη τις
διαπραγματεύσεις με τον Αργεντινό
προπονητή, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Φαβρ.
Η Νις έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τις απαιτήσεις του
Ποκετίνο, αφού ιδιοκτήτης της ομάδας
είναι ο ζάμπλουτος Τζιμ Ράντκλιφ.
Ο ιδιοκτήτης της ομάδας της Νίκαιας είναι αποφασισμένος να ικανοποιήσει στο έπακρον τις απαιτήσεις του Ποκετίνο για να τον πείσει να πει το «ναι».

Στην αποκάλυψη όλων των αξιώσεων της
πλευράς του Λιονέλ Μέσι για να υπογράψει νέο
συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα το 2020 έβγαλε
στο φως της δημοσιότητας η ισπανική εφημερίδα «El Mundo». Ένα μπόνους 10.000.000 ευρώ
ήταν ένας από τους αξιοσημείωτους όρους που
έθεσε ο Αργεντινός σούπερ σταρ στους όρους
του για να υπογράψει νέο συμβόλαιο.
Ο Λιονέλ Μέσι είναι πλέον παίκτης της Παρί
Σεν Ζερμέν από το καλοκαίρι του 2021, όμως
έχει ένα τεράστιο παρελθόν με τη φανέλα της
Μπαρτσελόνα που δεν μπορεί να παραγραφεί.
Μια ματιά λοιπόν στο πρόσφατο παρελθόν
και συγκεκριμένα στο φινάλε της σχέσης του
με τους «μπλαουγκράνα» θέλησε να ρίξει η «El
Mundo». Η ισπανική εφημερίδα έδωσε στη δημοσιότητα -επικαλούμενη e-mails που ανταλλάχτηκαν μεταξύ του πατέρα του Λιονέλ Μέσι
και εκπροσώπου του Χόρχε, των δικηγόρων
του και της τότε διοίκησης του συλλόγου της
Βαρκελώνης- λεπτομέρειες από τις ισχυρές αξιώσεις της πλευράς Μέσι για να ανανεώσει τη
συνεργασία του με την «Μπάρτσα» το 2020.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, η πλευρά του
Μέσι ζητούσε συμβόλαιο για άλλα τρία χρόνια
και με δυνατότητα μονομερούς επέκτασης από
πλευράς του παίκτη. Δεχόταν τη μείωση 20%
του μισθού του για τη σεζόν 2020/21, αλλά ζητούσε να γίνει ανάκτηση των απωλειών, μέσω
μίας αύξησης της τάξης του 10% για τη σεζόν
2021-22 και άλλη μία αύξηση κατά 10% τη σεζόν 2022-23, με 3% τόκο ετησίως.
Επιπλέον, ο Λιονέλ Μέσι εμφανίζεται να ζητούσε μέσω των εκπροσώπων του μία ιδιωτική
σουίτα στο Καμπ Νόου για την οικογένειά του

και για αυτήν του Λουίς Σουάρες, ένα μπόνους επιβράβευσης 10.000.000 ευρώ για την
υπογραφή της ανανέωσης και κατάργηση της
αστρονομικής ρήτρας αποδέσμευσης που είχε
βάλει η διοίκηση της Μπαρτσελόνα στο συμβόλαιό του, αντικαθιστώντας την με μία καθαρά
συμβολική, ύψους 10.000 ευρώ.
Υπήρχαν όμως και έξτρα απαιτήσεις για να
επεκτείνει ο Αργεντινός σούπερ σταρ την παραμονή του στη Βαρκελώνη, με το εν λόγω μέσο
να υποστηρίζει ότι είχε ζητήσει: ιδιωτικό αεροπλάνο για όλη την οικογένειά του κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, να αναλάβει ο σύλλογος να καλύψει τα έξοδα σε περίπτωση που
υπήρχε αύξηση της φορολογίας, να συνεχίσει

να πληρώνει η ομάδα τον Πέπε Κόστα ως προσωπικό βοηθό του και να δοθεί μία προμήθεια
στον αδερφό του, Ροντρίγκο, εκπρόσωπο του
Άνσου Φάτι εκείνη την εποχή.
Το ίδιο μέσο αναφέρει πως η τότε διοίκηση
Μπαρτομέου είχε αποδεχτεί όλους τους όρους
πλην δύο: την αφαίρεση της ρήτρας αποδέσμευσης που υπήρχε στο συμβόλαιό του και το
μπόνους υπογραφής 10 εκατομμυρίων ευρώ.
«Τότε ήταν που η πλευρά Μέσι έσπασε τις διαπραγματεύσεις», αναφέρει μεταξύ άλλων η
«El Mundo», υπογραμμίζοντας ότι «ένα χρόνο
αργότερα που ανέλαβε την προεδρία ο Λαπόρτα, αρνήθηκε επίσης να συμφωνήσει με τους
όρους του Μέσι».

ΤΣΕΛΣΙ

ΙΩΝΙΚΟΣ

Στο στόχαστρο ο Σκρίνιαρ

Απέκτησε τον Ρεϊσόν Σίμονς

Ο Μίλαν Σκρίνιαρ εξετάζει την πρόταση της Ίντερ για να ανανεώσει το συμβόλαιό του, καθώς είναι βασική επιλογή του Σιμόνε Ιντζάγκι για το κέντρο της άμυνας.
Ο Σλοβάκος κεντρικός αμυντικός ακόμη δεν έχει
αποφασίσει όμως τι θα κάνει.
Η Παρί Σεν Ζερμέν προσέγγισε το καλοκαίρι
την Ίντερ για τον 27χρονο Σλοβάκο. Η ομάδα του
Μιλάνου δεν ήθελε να τον παραχωρήσει και μάλιστα του πρότεινε διετή επέκταση του συμβολαίου του, που λήγει το επόμενο καλοκαίρι. Ο Σκρίνιαρ πάντως έχει δεχτεί κρούση από την Τσέλσι για τον
Ιανουάριο και το σκέφτεται σοβαρά. Ο διεθνής Σλοβάκος ξεκίνησε
την επαγγελματική του καριέρα από τη Ζίλινα και αγωνίστηκε αρχικά
στην Ιταλία για 1,5 χρόνο στη Σαμπντόρια, για να καταλήξει τελικά
στην Ίντερ.

Παίκτης του Ιωνικού είναι ο Ρεϊσόν Σίμονς. Η ανακοίνωση: «Παίκτης του Ιωνικού θα είναι για τη σεζόν 2022/2023 ο ύψους 1.94μ.
Αμερικανός γκαρντ Rayshawn Simmons. Γεννημένος στις 2 Αυγούστου 1993, ο 29χρονος αθλητής σημείωσε τις πρώτες του εμφανίσεις με το Moberly HighSchool,
μετέπειτα μεταπήδησε στο NCAA για χάρη του
Central Michigan. Έπειτα από τρεις διαδοχικές
σεζόν στο κολεγιακό πρωτάθλημα μετεγγράφηκε
στην Ευρώπη, όπου αγωνίστηκε στο τσεχικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Olomoucko Prostejov.
Ακολούθησε το πέρασμα του από την Ουγγαρία και
τη Zalakeramia, που του εξασφάλισε τη μετέπειτα παρουσία του στη
Γερμανία με την Erdgas Ehingen. H σεζόν 2020/2021 τον βρήκε στο
βελγικό πρωτάθλημα με την Kangoeroes Basket Willebroek, ενώ
πέρσι επέστρεψε στην German Pro A για τη Science City Jena».

Μοράτα: «Είχα ευκαιρίες να πάω στην Μπαρτσελόνα»
Ο Άλβαρο Μοράτα παραδέχτηκε πως η
Μπαρτσελόνα είχε προσπαθήσει να τον κάνει
δικό της τον περασμένο χειμώνα, όμως αυτό
δεν έγινε αφού ο προπονητής της Γιουβέντους,
Μάσιμο Αλέγκρι, δεν ήθελε να διακοπεί ο δανεισμός από την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Ο Ισπανός επιθετικός έχει μία αξιοπρόσεκτη
παρουσία στα ευρωπαϊκά γήπεδα την τελευταία δεκαετία φορώντας τη φανέλα των Ρεάλ
Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης, Γιουβέντους και
Τσέλσι. Η έναρξη της φετινής σεζόν τον βρίσκει
στο «Γουάντα Μετροπολιτάνο» όντας μία από
τις βασικές επιλογές στη γραμμή κρούσης για
την Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε.
Ωστόσο, το σενάριο θα μπορούσε να είχε
γραφτεί διαφορετικά για τον ίδιο και να πρόσθετε στο βιογραφικό του ένα ακόμα «βαρύ»
όνομα του ευρωπαϊκού ποδοσφαιρικού συλλόγου. Συγκεκριμένα, ο 29χρονος Ισπανός
διεθνής επιθετικός αποκάλυψε σε ραδιοφωνι-

κή του συνέντευξη στην «Cadena Ser» πως η
Μπαρτσελόνα τον ήθελε μέσω του προπονητή
της, Τσάβι, στα μέσα της περασμένης σεζόν.
Ο Άλβαρο Μοράτα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τον περασμένο χειμώνα είχα τέσσερις με
πέντε καλές ευκαιρίες για να πάω στην Μπαρτσελόνα. Μάλιστα, είχα δεχτεί κλήση ακόμα και
από τον Τσάβι για να δει αν ήμουν διατεθειμένος να μετακομίσω εκεί.
Όμως ο προπονητής της Γιουβέντους, Μάσιμο Αλέγκρι, ήταν ξεκάθαρος και μου είπε “δεν
πρόκειται να φύγεις από δω, θέλω να παίξεις
μαζί με τον Βλάχοβιτς δίδυμο στην επίθεση”»,
τόνισε χαρακτηριστικά ο Άλβαρο Μοράτα. Τελικά ο Ισπανός διεθνής επιθετικός ολοκλήρωσε
τον διετή δανεισμό του στους «μπιανκονέρι»
και η Μπαρτσελόνα είχε τότε καταλήξει στη
λύση του Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ που είχε
μείνει ελεύθερος εκείνη την εποχή από την Άρσεναλ.

ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Επεξήγηση φάσεων και κανονισμών
Το Τμήμα Διαιτησίας της ΚΟΠ ανέλυσε τα λάθη στην 4η αγωνιστική
Το Τμήμα Διαιτησίας της ΚΟΠ συνέχισε και
αυτή την εβδομάδα την ανάλυση και επεξήγηση
φάσεων για καλύτερη κατανόηση των αποφάσεων των διαιτητών και του VAR, της εφαρμογής
των κανονισμών διαιτησίας και του πρωτοκόλλου του VAR. Για τέταρτη αγωνιστική του Πρωταθλήματος Cyta γίνεται επεξήγηση των ακόλουθων φάσεων:
Πάφος F.C. – AEK (4’). Αρχική απόφαση
διαιτητή: Πέναλτι και κίτρινη κάρτα. VAR: άμεσο φάουλ και κίτρινη κάρτα. Απόφαση διαιτητή
μετά από on field review: Άμεσο φάουλ και κίτρινη κάρτα. Έγινε έλεγχος της φάσης από το VAR
και διαπιστώθηκε πως ξεκάθαρα η παράβαση
έγινε εκτός περιοχής. Σωστά έγινε παρέμβαση
από το VAR και ο διαιτητής ορθά άλλαξε την αρχική του απόφαση.
Πάφος F.C. – AEK (54’). Αρχική απόφαση
διαιτητή: Πέναλτι. VAR: on field review, όχι χέρι,
όχι πέναλτι. Απόφαση διαιτητή μετά από on field
review: Όχι πέναλτι. Ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι για χέρι αμυνόμενου ποδοσφαιριστή. Έγινε
έλεγχος της φάσης από το VAR και ο διαιτητής
μετά από on field review άλλαξε σωστά την απόφασή του.
Νέα Σαλαμίνα – Απόλλων (83’). Αρχική
απόφαση διαιτητή: Άμεσο φάουλ και κίτρινη
κάρτα. VAR: on field review – άμεσο φάουλ και
κόκκινη κάρτα. Απόφαση διαιτητή μετά από on
field review: Άμεσο φάουλ και κόκκινη κάρτα. Το
VAR έκανε έλεγχο στη φάση. Ο διαιτητής μετά
από on field review, σωστά άλλαξε την απόφασή
του.
Ολυμπιακός – ΑΠΟΕΛ (47’). Αρχική απόφαση διαιτητή: Άμεσο φάουλ και κίτρινη κάρτα.
VAR: on field review για κόκκινη κάρτα λόγω

Το πρόγραμμα
της α’ φάσης
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου
ανακοίνωσε χθες τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων της α’ φάσης του Κυπέλλου Coca Cola Α’-Β’ Κατηγορίας.
Τετάρτη, 05.10.2022
18:00 Οθέλλος – Δόξα (Αντ. Παπαδόπουλος)
18:00 ΑΕΖ – Πάφος FC (Μακάρειο)
Πέμπτη, 06.10.2022
17:00 ΑΕΛ – Ερμής (Τσίρειο)
Τρίτη, 11.10.2022
18:00 ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος – ΑΠΟΕΛ
(Aμμόχωστος – Επιστροφή)
Τετάρτη, 12.10.2022
18:00 ΕΝΠ – Ολυμπιάς Λυμπιών (Δημοτικό
Στάδιο Τάσος Μάρκου)
18:00 Νέα Σαλαμίνα – Πέγεια 2014 (Στάδιο
N. Papas Group / Aμμόχωστος – Επιστροφή)
Τετάρτη, 19.10.2022
18:00 Ακρίτας Χλώρακας– ΑΛΣ Ομόνοια
29Μ (Στέλιος Κυριακίδης)
18:00 Καρμιώτισσα – ΕΝΥ Διγενής Ύψωνα
(Aμμόχωστος – Επιστροφή)
Τετάρτη, 26.10.2022
18:00 ΠΑΕΕΚ Κερύνειας – Ανόρθωση (Μακάρειο)
Οι ώρες έναρξης των αγώνων ενδέχεται να
διαφοροποιηθούν για σκοπούς τηλεοπτικής
μετάδοσης.
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tv agenda
Cytavision Sports3HD (κανάλι 203)
19:00 UEFA Nations League: Λετονία - Μολδαβία (Ζ)
21:45 UEFA Nations League: Γαλλία - Αυστρία (Ζ)
Cytavision Sports4HD (κανάλι 204)
17:00 UEFA Nations League: Καζακστάν - Λευκορωσία (Ζ)
21:45 UEFA Nations League: Πολωνία - Ολλανδία (Ζ)
Cytavision Sports5HD (κανάλι 205)
13:00 Τένις (ATP 250): Μετζ/ 4η ημέρα (Ζ)
Cytavision Sports6HD (κανάλι 206)
21:45 UEFA Nations League: Βέλγιο - Ουαλία (Ζ)

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΤΟΚΡΟΣ

Σε αγώνα του
Βαλκανικού
Πρωταθλήματος

στέρησης προφανούς ευκαιρίας επίτευξης τέρματος. Απόφαση διαιτητή μετά από on field
review: Άμεσο φάουλ και κόκκινη κάρτα. Ο διαιτητής σωστά υπέδειξε το φάουλ και κίτρινη κάρτα. Έγινε έλεγχος στη φάση από το VAR και κάλεσαν τον διαιτητή σε on field review για κόκκινη
κάρτα λόγω στέρησης προφανούς ευκαιρίας επίτευξης τέρματος. Λανθασμένα έγινε παρέμβαση
από το VAR. Μετά το on field review, ο διαιτητής
λανθασμένα άλλαξε την αρχική του απόφαση.
Ανόρθωση – Ακρίτας (7’). Αρχική απόφαση
διαιτητή: Άμεσο φάουλ και κίτρινη κάρτα. VAR:
on field review για κόκκινη κάρτα λόγω στέρησης προφανούς ευκαιρίας επίτευξης τέρματος.
Έγινε έλεγχος της φάσης από το VAR. Μετά από
on field review, ο διαιτητής άλλαξε την αρχική
του απόφαση και υπέδειξε άμεσο φάουλ και κόκκινη κάρτα.

Ανόρθωση – Ακρίτας (29’). Αρχική απόφαση διαιτητή: Τέρμα. VAR: έλεγχος της φάσης
– όχι τέρμα, offside. Απόφαση διαιτητή μετά τον
έλεγχο της φάσης από το VAR: όχι τέρμα, offside.
Επεξήγηση: Το VAR έκανε έλεγχο στη φάση
χρησιμοποιώντας σωστά τη γραμμή του offside.
Ορθά έγινε παρέμβαση από το VAR. Μετά τον
έλεγχο της φάσης, ο διαιτητής σωστά άλλαξε την
απόφασή του.
Ανόρθωση – Ακρίτας (70’). Αρχική απόφαση διαιτητή: Τέρμα. VAR: έλεγχος της φάσης
– όχι τέρμα, offside. Απόφαση διαιτητή μετά τον
έλεγχο της φάσης από το VAR: όχι τέρμα, offside.
Επεξήγηση: Ο διαιτητής καταλόγισε τέρμα. Έγινε
έλεγχος της φάσης από το VAR και διαπιστώθηκε
παράβαση offside από επιτιθέμενο ποδοσφαιριστή. Σωστά έγινε παρέμβαση από το VAR και ο
διαιτητής ορθά άλλαξε την απόφασή του.

«Επιτυχές το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα»

ΚΥΠΕΛΛΟ COCA COLA
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Την πλήρη ικανοποίησή του για την επιτυχία
του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκοποβολής (Shotgun) 2022 που φιλοξένησε αυτόν το
μήνα η Λάρνακα εκφράζει ο πρόεδρος της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου, κ. Τζιοβάνης
Σαββίδης.
«Οργανωτικά τα πήγαμε θαυμάσια. Αποσπάσαμε συγχαρητήρια τόσο από την Ευρωπαϊκή,
όσο και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Αποδείξαμε για ακόμα μια φορά ότι η Κύπρος είναι
σε θέση να διοργανώσει τους μεγαλύτερους
αγώνες του κόσμου παρότι τη διοργάνωση την
πήραμε μόλις πριν μερικούς μήνες,
καθώς αφαιρέθηκε από τη Ρωσία», αναφέρει ο κ. Σαββίδης.
Στη διοργάνωση το «παρών»
τους έδωσαν οι πρόεδροι
τόσο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, όσο και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας,
κ.κ. Lisin και Ratner αντίστοιχα.

Από τις 25 Αυγούστου έως και τις 11 Σεπτεμβρίου η πόλη του Ζήνωνα ήταν το επίκεντρο
της παγκόσμιας σκοποβολής φιλοξενώντας τη
μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συνάντηση της χρονιάς στην οποία έλαβαν μέρος 41 χώρες με 650
αθλητές και αθλήτριες. Υπολογίζεται ότι πέραν
των χιλίων ατόμων έφτασαν στην Κύπρο στο
πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Η εικόνα της Κύπρου μεταδόθηκε σε όλο
τον κόσμο αφού οι δώδεκα ημέρες τελικών
καλύφθηκαν ζωντανά από το κανάλι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στο YouΤube, ενώ οι
τελικοί σε Τραπ & Σκητ καλύφθηκαν και
από το Olympic Channel, μιας και
έδωσαν τις πρώτες οκτώ κάρτες
πρόκρισης στους Ολυμπιακούς
Αγώνες «Παρίσι 2024». Πλέον,
η Κύπρος ετοιμάζεται για την
επόμενη μεγάλη διοργάνωση
που θα φιλοξενήσει, το Παγκόσμιο Κύπελλο της Λάρνακας στα
τέλη Μαρτίου του 2023.

Με τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας
Μότοκρος σε αγώνα του Βαλκανικού
Πρωταθλήματος στην Ελλάδα αρχίζει τις
υποχρεώσεις της για τη νέα αγωνιστική
περίοδο η Κυπριακή Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας. Ο αγώνας που αναμένεται να
συγκεντρώσει πέραν των 150 συμμετοχών από 9 χώρες θα διεξαχθεί στις 25
Σεπτεμβρίου του 2022 στην πίστα των
Κρηνίδων του Νομού Καβάλας στην Ελλάδα, και την Κύπρο θα εκπροσωπήσουν
τέσσερις αναβάτες.
Ο αγώνας, στον οποίο θα λάβουν μέρος
οι Κύπριοι αναβάτες, προσμετρά επίσης
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μότοκρος
και την Εθνική μας απαρτίζουν οι Χρύσανθος Γεωργίου πρωταθλητής στην κατηγορία ΜΧ1 της περιόδου 2021-2022, ο
δευτεραθλητής της ΜΧ1 Χρήστος Τσαγγαράς, ο πρωταθλητής της ΜΧ2 Άριστος
Γεωργίου και ο δευτεραθλητής της ΜΧ2
Αριστόδημος Έλληνα.

ΚΟΑ

Συνάντηση με τον
πρόεδρο της ΕΑΚ
Συνάντηση με τον πρόεδρο της
Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου,
Ηρόδοτο Μιλτιάδους, είχε πρόσφατα ο
πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού
Αθλητισμού, Ανδρέας Μιχαηλίδης, στα
γραφεία του ΚΟΑ. Παρόντες ήταν επίσης τα μέλη του Δ.Σ. ΚΟΑ Κάλλη Χατζηιωσήφ και Σωτήρης Αδάμου, καθώς
και η Λειτουργός ΚΟΑ Στέφανη Γουήλερ. Στο επίκεντρο της συνάντησης
βρέθηκε η Γιορτή των Αρίστων που
διεξάγεται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα
του ΚΟΑ και που φέτος συμπίπτει με
τη συμπλήρωση 50 χρόνων ζωής της
ΕΑΚ. Συζητήθηκαν γενικότερα οι δράσεις της Ένωσης για τον εορτασμό των
50χρονων και άλλα ζητήματα που συνδέουν ΚΟΑ και ΕΑΚ, όπως το Συνέδριο
ΕΑΚ-ΠΣΑΤ που θα γίνει στην Κρήτη
τον Νοέμβριο και η συνέχιση της συνεργασίας ΚΟΑ-ΕΑΚ με την υπογραφή
νέας συμφωνίας.

Μήνυμα για μια κλιματικά ουδέτερη Λεμεσό
Έκκληση προς τους δημότες να αξιοποιήσουν τα ποδήλατά τους, ως ένα από τα βασικότερα βήματα για να επιτύχει η Λεμεσός το στόχο
της κλιματικά ουδέτερης πόλης μέχρι το 2030,
απηύθυνε ο δήμαρχος Λεμεσού, κ. Νίκος Νικολαΐδης, στη διάρκεια του Deloitte Ποδηλατικού
Γύρου Λεμεσού 10km, που πραγματοποιήθηκε
με τεράστια επιτυχία την περασμένη Κυριακή.
Η ΕΕ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Νικολαΐδης, έχει θέσει το θέμα της κλιματικής αλλαγής
ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της,
επιλέγοντας 100 πόλεις, ανάμεσα στις οποίες
και η Λεμεσός, με στόχο να καταστούν κλιματικά ουδέτερες μέχρι το τέλος της δεκαετίας.
Ο στόχος αυτός, τόνισε ο δήμαρχος Λεμεσού,

είναι φοβερά δύσκολος και για κάποιους φαντάζει ανέφικτος. Ωστόσο, είπε, αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τη Λεμεσό, καθώς θα πρέπει
να γίνουν πολλά έργα και δράσεις.
Μεταξύ των δράσεων που πρέπει να γίνουν,
ανέφερε ο κ Νικολαΐδης, είναι η υλοποίηση,
το συντομότερο δυνατόν, του ποδηλατοδρόμου 35 χλμ. που προβλέπει το
ΣΒΑΚ, καθώς και διαφόρων άλλων υποδομών. Η εκκίνηση για
τον Deloitte Ποδηλατικό Γύρο
Λεμεσού 10km, που διοργανώνεται για 21η χρονιά, στο πλαίσιο των ΟΠΑΠ Λεμεσίων 2022,
δόθηκε από το χώρο στάθμευσης

Εναερίου, και σε αυτή συμμετείχαν ποδηλατικές ομάδες και όμιλοι, η κυπριακή ομάδα παρα-ποδηλασίας, αθλητικά σωματεία, καθώς και
λάτρεις της ποδηλασίας κάθε ηλικίας.
Οι συμμετέχοντες, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος Λεμεσού, διένυσαν με τα δίκυκλα οχήματά τους, μια αλλιώτικη διαδρομή 10KM,
συνδυάζοντας την άθληση με την
ομορφιά της πόλης, το φυσικό
περιβάλλον και τη θάλασσα. Η
εταιρεία Nextbike παραχώρησε, όπως κάθε χρόνο, δωρεάν
ποδήλατα σε όσους συμμετέχοντες δεν διαθέτουν το δικό
τους δίκυκλο.
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ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Καθοριστικός μήνας ο Οκτώβριος
Οκτώ συνολικά παιχνίδια θα δώσει η Ομόνοια σε Κύπρο και Ευρώπη
Η Ομόνοια στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές μετρά ως γνωστό δύο νίκες και ισάριθμες
ήττες. Δύο νίκες που επιτεύχθηκαν εντός
έδρας, ενώ οι δύο ήττες σε εκτός έδρας παιχνίδια. Μάλιστα, εντός έδρας οι «πράσινοι»
πέτυχαν επτά από τα οκτώ συνολικά τέρματα
μέχρι στιγμής, ενώ δέχθηκαν τρία από τα πέντε ως παθητικό.
Με άλλα λόγια, το «τριφύλλι» εντός έδρας
τα πάει πάρα πολύ καλά, ενώ όταν αγωνίζεται μακριά από το ΓΣΠ έχει πρόβλημα. Καλή
η αξιοποίηση της έδρας, αλλά θα πρέπει και
εκτός έδρας να αλλάξει η κατάσταση. Όπως
και να έχει, ακόμα βρισκόμαστε στα αρχικά
στάδια του πρωταθλήματος οπόταν υπάρχει
χρόνος για να γίνουν διορθωτικές κινήσεις.
Θα έλεγε κανείς ότι η συγκομιδή έξι βαθμών
είναι ικανοποιητική. Θα μπορούσαν όμως να

είναι και περισσότεροι. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η διαφορά από τους πρωτοπόρους δεν είναι τέτοια που να προβληματίζει
έντονα.
Με την επιστροφή στη δράση, η Ομόνοια
έχει εκ νέου επίπονο πρόγραμμα. Είναι τα πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος και άλλα τρία
για την Ευρώπη. Κατά σειρά θα αντιμετωπίσει τη Δόξα εκτός, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
στο ΓΣΠ (6 Οκτωβρίου), ακολούθως την ΑΕΛ
στο Τσίρειο, μετά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
στο «Ολντ Τράφορντ» (13 Οκτωβρίου), επιστροφή με Νέα Σαλαμίνα στο ΓΣΠ, μετά την
Πάφος FC στο «Στέλιος Κυριακίδης», τη Ρεάλ
Σοσιεδάδ στο ΓΣΠ (27 Οκτωβρίου) και τέλος
την Ανόρθωση εντός έδρας.
Μόνο και μόνο που προκύπτουν αυτά τα
παιχνίδια αντιλαμβάνεται ο καθένας πόσο

κρίσιμος και ιδιαίτερος μήνας θα είναι ο
Οκτώβριος. Είναι εδώ που θα πρέπει και ο Νιλ
Λένον να βρει τις απαραίτητες ισορροπίες μεταξύ των δύο διοργανώσεων. Παράλληλα,
ο Βορειοϊρλανδός προπονητής θα
πρέπει να διαχειριστεί ανάλογα
και το ρόστερ του.
Η κούραση θα είναι τεράστια για τους παίκτες, αφού
τουλάχιστον στις πρώτες τρεις
εβδομάδες του Οκτώβρη κάθε
τρεις με τέσσερις ημέρες θα
έχουν παιχνίδι. Στα θετικά ότι
μόνο ένα ταξίδι θα υπάρχει εκτός
Κύπρου. Πέραν αυτού, αρκετοί παίκτες
βρίσκονται και με τις εθνικές τους ομάδες
οπόταν δεν έχουν χρόνο για την αναγκαία
ξεκούραση.

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Ομόνοια: Λεπτομέρειες για
τα εισιτήρια στο Μάντσεστερ
Η Ομόνοια εξέδωσε ανακοίνωση
χθες με την οποία γνωστοποιεί τις λεπτομέρειες για τα εισιτήρια του αγώνα
με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εκτός
έδρας.
«Συνεχίζεται η προπώληση των
εισιτηρίων για τον αγώνα με τη
Manchester United στην Αγγλία, που θα διεξαχθεί την
Πέμπτη 13 Οκτωβρίου,
στο «Old Trafford», στο
πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του
UEFA Europa League.
Μας αναλογούν: 3.940
εισιτήρια. Τιμή: €45.
Από χθες παραδίδονται τα
εισιτήρια στους κατόχους τους.
Τα σημεία παράδοσης των εισιτηρίων
θα είναι η Green Boutique Παπανικολή και Νήσου. Όσοι φίλαθλοι εξασφάλισαν το κουπόνι, μπορούν να το
ανταλλάξουν με το εισιτήριο αγώνα.
Για την ανταλλαγή είναι απαραίτητο οι
φίλαθλοι να παρουσιάζουν το κουπόνι
τους και την πολιτική τους ταυτότητα. Θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο
στάδιο και σημείο διάθεσης εισιτηρίων
στο Μάντσεστερ. Η διάθεση εισιτηρίων
στην Κύπρο θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου στις 17:00.
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή (19/09
– 25/09): Όσοι φίλαθλοι κατέχουν
είτε εισιτήριο διαρκείας 2022-23, είτε
privilege card. Δευτέρα 26/09: Ελεύθερη προπώληση.
Αναλυτικά τα σημεία και τα ωράρια
διάθεσης εισιτηρίων:
Green Boutique Νήσου, Παπανικολή και Λεμεσό
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 09:00 – 13:00 & 14:00 – 18:00,
Τετάρτη και Σάββατο 09:00 – 14:00.
Online Ticketing μέχρι τη Δευτέρα
10 Οκτωβρίου.
Κατά την αγορά εισιτηρίου θα δίνεται στους φιλάθλους κουπόνι και όχι
το πραγματικό εισιτήριο του αγώνα.

Καθόρισε το πλάνο ο Τσέντομιρ Γιανέφσκι

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Αναμονή για τους
τραυματίες
Η Νέα Σαλαμίνα έχει κάνει ένα καλό
ξεκίνημα αν αναλογιστεί κανείς ότι αγωνιζόμενη απέναντι σε ομάδες με τους ίδιους
στόχους κατάφερε να πάρει το απόλυτο,
αφού κέρδισε στις πρώτες δύο αγωνιστικές την Καρμιώτισσα και τον Ακρίτα.
Ακολουθεί παιχνίδι με την επανέναρξη
του πρωταθλήματος απέναντι στην ΕΝΠ.
Άλλη μία ομάδα που θα παλέψει για την
παραμονή της. Στόχος της Νέας Σαλαμίνας είναι οι τρεις βαθμοί. Ο Σάββας Πουρσαϊτίδης περιμένει με αγωνία τα νεότερα
από το ιατρικό επιτελείο, αφού υπάρχουν
αρκετοί παίκτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Ο Καρλίτος αναμένεται να προλάβει. Δεν μπορεί να λεχθεί
όμως το ίδιο για τους Μελίσσα, Ντάτκοβιτς
και Οφόρι. Ο Ντιακιτέ είναι τιμωρημένος.

Ο προπονητής Τσέντομιρ Γιανέφσκι σήκωσε
ψηλά τα μανίκια και έπεσε με τα μούτρα στη
δουλειά. Καθημερινά προσπαθεί να μάθει όσο
καλύτερα γίνεται τους ποδοσφαιριστές του, ενώ
παρακολούθησε και όλα τα παιχνίδια της ομάδας που έδωσε μέχρι στιγμής. Έχει καταγράψει
αρκετά πράγματα που χρήζουν διόρθωσης και
μέσω των προπονήσεων θα προσπαθήσει σταδιακά να τα λύσει. Ο Σκοπιανός τεχνικός ξέρει
πολύ καλά ότι θα πρέπει να δουλέψει πάρα πολλές ώρες εντός και εκτός γηπέδου ώστε να καταφέρει να φέρει την ομάδα στα επιθυμητά επίπεδα. Μαζί με το νέο προπονητικό επιτελείο έχουν
καθορίσει το πλάνο που θα πρέπει να ακολουθή-

σουν άπαντες από δω και πέρα. Στα θετικά για
τον ίδιο ότι ανέλαβε την ομάδα σε περίοδο όπου
δεν υπάρχουν επίσημες υποχρεώσεις και αυτό
θα τον βοηθήσει να επικεντρωθεί στα πράγματα
εκείνα που έχει ιεραρχήσει και που χρειάζονται
να βελτιωθούν. Από την άλλη, πρέπει να γίνει
απόλυτα σαφές ότι δεν θα λυθούν τα πάντα σε
μία νύκτα.
Σε μία άλλη εξέλιξη, χθες η ΑΕΛ εξέδωσε νέα
ανακοίνωση εξαπολύοντας και πάλι πυρά κατά
του Τμήματος Διαιτησίας που δεν συμπεριέλαβε καμιά φάση στις εβδομαδιαίες αναλύσεις του
από το παιχνίδι με τη Δόξα.
«Περιμέναμε την επεξήγηση των φάσεων

της 4ης αγωνιστικής από την ΚΟΠ και το Τμήμα
Διαιτησίας και αφού είδαμε ότι καθυστερεί, δημοσιοποιήσαμε την απορία μας ως προς τι η καθυστέρηση. Σήμερα (σ.σ. χθες) είδαμε με μεγάλη
μας έκπληξη, ανακοίνωση της ΚΟΠ και του Τμήματος Διαιτησίας χωρίς όμως να υπάρχει καμία
απολύτως φάση από το ΑΕΛ-Δόξα, έστω για να
κρατήσουν τα προσχήματα. Η στάση της Ομοσπονδίας και του κ. Μάζιτς είναι ξεκάθαρη. Δεν
λαμβάνουν υπόψιν τους τα σωματεία, τα ΜΜΕ
και τον φίλαθλο κόσμο. Αφήνουμε την ΚΟΠ, το
Τμήμα Διαιτησίας και τον κ. Μάζιτς στην κρίση
των ΜΜΕ και του φίλαθλου κόσμου», αναφέρει
μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Οι ξεκάθαρες προτιμήσεις του Σωφρόνη Αυγουστή
Ήδη διανύσαμε και την 4η αγωνιστική στο
πρωτάθλημα και μέσω αυτών των παιχνιδιών
έχουν φανεί ξεκάθαρα οι προσθέσεις του προπονητή του ΑΠΟΕΛ, Σωφρόνη Αυγουστή, για
το ποιους παίκτες θεωρεί βασικούς
και αναντικατάστατους.
Ξεκινώντας από τον τερματοφύλακα, ο Βιντ Μπέλετς
έχει το απόλυτο μαζί με τον
Άνχελ Κρέσπο. Από τέσσερις
συμμετοχές στην ενδεκάδα έχει και ο Μαρκίνιος που
πέτυχε το ένα από τα πέντε

συνολικά τέρματα των «γαλαζοκιτρίνων». Ακολουθούν οι Καρώ και Γουήλερ με 3 συμμετοχές
στην ενδεκάδα και μία ως αλλαγή. Τσεπάκ και
Κονσταντίνοφ έχουν από 3 συμμετοχές. Τέσσερις συμμετοχές έχει και ο Κβιλιτάια,
αλλά με πολύ λιγότερο χρόνο συμμετοχής.

«Σταματήστε να
εκτίθεστε»
Στο μεταξύ, το ΑΠΟΕΛ
εξέδωσε χθες ανακοίνωση με
αφορμή την ανάλυση των φάσε-

ων από την Επιτροπή Διαιτησίας. «Λυπούμαστε
να παρατηρήσουμε ότι το Τμήμα Διαιτησίας της
ΚΟΠ, έχοντας τη δυνατότητα να δει και να αναλύσει τη φάση που έφερε την αποβολή του ποδοσφαιριστή μας, είτε αδυνατεί να αντιληφθεί τι
βλέπει, είτε προσπαθεί να καλύψει την αδυναμία
αντίληψης του συγκεκριμένου διαιτητή. Κύριοι
της επιτροπής και του Τμήματος Διαιτησίας, σταματήστε να εκτίθεστε. Φαίνεται ότι ο κ. Θεουλή
έχει ιδιαίτερα γερές πλάτες και γι’ αυτό μάλιστα
μετά από τόσες φωνές εναντίον του, στάλθηκε
εκ νέου να μας εκπροσωπήσει στο εξωτερικό»,
αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Απόλλων: Έτοιμος να «αρπάξει» την ευκαιρία
Μετά τις τρεις σερί νίκες ήρθε η ισοπαλία, με τη
Νέα Σαλαμίνα να «φρενάρει» τον Απόλλωνα από
το να συμπληρώσει καρέ. Οι «γαλάζιοι» παρ’ όλα
αυτά παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας
μαζί με την Πάφος FC, έχοντας δέκα βαθμούς και
διατηρώντας το αήττητό τους. Οι πρωταθλητές
πάντως θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν δική
τους την κορυφή, καθώς μετά τη διακοπή θα φιλοξενήσουν την Πάφος FC. Με πρωινή προπόνηση
ξεκίνησε ουσιαστικά η προετοιμασία της ομάδας
της Λεμεσού χθες. Αρκετές είναι οι απουσίες για
τον προπονητή του Απόλλωνα, Νταβίντ Καταλά.
Πέρα από τους διεθνείς, Χάμπο Κυριάκου, Βαλεντίν Ρομπέρζ, Δημήτρη Δημητρίου, Ίντο Σάχαρ και
Γιώργο Ποντικό, εκτός κανονικού προγράμματος
προπόνησης χθες ήταν οι Ιωάννης Πίττας, Έρβιν
Ογκέντα, Νικολά Ντιγκινί, Μπακαλί Νταμπό, Χα-

ϊτάμ Αλεσάμι, Ανδρέας Παναγιώτου και Ελ Χάτζι
Μπα. Αντιθέτως, κανονικό πρόγραμμα προπόνησης ακολούθησαν μετά από αρκετό καιρό οι Φέλιξ
Βα, Ίλιαν Ίλιεφ, Εζέκιελ Χέντι και Μπασέλ Ζράντι.
Ο Ιωάννης Πίττας υπέστη ελαφρύ μυϊκό πρόβλημα και θα διαφανεί τις επόμενες ημέρες κατά πόσο
θα προλάβει τον αγώνα με την Πάφος FC. Εξειδικευμένο ατομικό πρόγραμμα προπόνησης χθες
ακολούθησαν οι Νικολά Ντιγκινί, Χαϊτάμ Αλεσάμι
και Μπακαλί Νταμπό. Οι πρώτοι δύο αναμένεται
τις επόμενες ημέρες να επιστρέψουν στο κανονικό
πρόγραμμα προπόνησης, ενώ ο Νταμπό χρειάζεται ακόμη λίγες μέρες.
Ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης ακολούθησαν οι Έρβιν Ογκέντα και Ανδρέας Παναγιώτου,
οι οποίοι αποκόμισαν μυϊκά προβλήματα από τον
αγώνα με την Ντνίπρο-1.

Οι τρεις στόχοι της ΑΕΚ
Στόχος επετεύχθη στην Ευρώπη και τώρα σειρά παίρνουν Πρωτάθλημα και Κύπελλο
Φέτος η ΑΕΚ, όπως και τις προηγούμενες
βέβαια χρονιές, έχει ξεκινήσει με πρωταγωνιστικούς στόχους. Ο μεγάλος στόχος της ομάδας της Λάρνακας είναι βέβαια η κατάκτηση
του πρωταθλήματος, ενώ από κει και πέρα, σίγουρα το Κύπελλο δεν την αφήνει αδιάφορη,
καθώς είναι ένας τίτλος.
Στο πρωτάθλημα μπορεί η ΑΕΚ να μην
έκανε το ξεκίνημα που θα ήθελε, αλλά υπάρχει ο χρόνος για βελτίωση. Συγκεκριμένα, η
ομάδα της Λάρνακας έχει μία νίκη, μία ισοπαλία και δύο ήττες σε τέσσερις αγώνες στο
φετινό πρωτάθλημα.
Η διαφορά από τις πρωτοπόρες ομάδες δεν
είναι μεγάλη και εύκολα μπορεί να καλυφθεί,
όμως από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ θα πρέπει
να αρχίσει να κερδίζει. Η μικρή διακοπή ελέω
των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων αναμένεται να είναι ωφέλιμη για τους Λαρνακείς.
Οι «κιτρινοπράσινοι» πάντως έχουν υλοποιήσει τον έναν από τους τρεις στόχους που
έχουν θέσει τη φετινή σεζόν, ο οποίος ήταν η
είσοδος σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Μπορεί το μεγάλο όνειρο να ήταν οι όμιλοι
του Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά τελικά συμβιβάστηκαν με αυτούς του Γιουρόπα Λιγκ. Επίσης, οι
«κιτρινοπράσινοι» θα βάλουν και στα ταμεία
τους κάποια σημαντικά ποσά. Συγκεκριμένα,
ήδη έχουν «καπαρώσει» €3.630.000 για την
είσοδο στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ, ενώ
παράλληλα θα λάβουν και €630.000 για τη
νίκη επί της Ντιναμό Κιέβου τη 2η αγωνιστική. Η ισοπαλία σε αγώνα του ομίλου χαρίζει
€210.000.
Μάλιστα, μετά και τη νίκη επί της ουκρανικής ομάδας, η ΑΕΚ μπορεί να κάνει όνει-

ρα για το κάτι παραπάνω στη διοργάνωση ή
έστω και στο Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ μέσω
της 3ης θέσης.
Να θυμίσουμε ότι η 1η θέση του κάθε
ομίλου προκρίνεται απευθείας τους «16»
του Γιουρόπα Λιγκ και χαρίζει ταυτόχρονα
€1.100.000. Η 2η θα πάρει το εισιτήριο για
τη νοκ άουτ φάση και €550.000 ως μπόνους,
όπου θα κριθούν οκτώ εισιτήρια για τους
«16» της διοργάνωσης. Η πρόκριση στους
«16» του Γιουρόπα Λιγκ χαρίζει το ποσό των
€1.200.000.
Τέλος, η 3η θέση στον όμιλο του Γιουρόπα
Λιγκ να θυμίσουμε ότι χαρίζει εισιτήριο για τη
νοκ άουτ φάση του Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ

(€300.000), εκεί όπου θα κριθούν οκτώ εισιτήρια για τους «16» (€600.000).
Από κει και πέρα, πρωινή προπόνηση περιελάμβανε η χθεσινή μέρα για την ΑΕΚ. Ο
προπονητής της ομάδας της Λάρνακας, Χοσέ
Λουίς Όλτρα, συνεχίζει την προετοιμασία με
τους παίκτες, οι οποίοι δεν κλήθηκαν στις
εθνικές του ομάδες.
Η ομάδα της Λάρνακας θα φιλοξενήσει την
Ανόρθωση στο «ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ» μετά τη διακοπή. Πρόκειται για ένα ντέρμπι, όπου εκτός
από τους βαθμούς μετράει και το γόητρο.
Στόχος για την ΑΕΚ είναι η επάνοδος στα
νικηφόρα αποτελέσματα μετά την ήττα από
την Πάφος FC την προηγούμενη αγωνιστική.

Ανόρθωση: Πείσμωσε και θέλει να επανέλθει
Η ισοπαλία με τον Ακρίτα Χλώρακας και
μάλιστα στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» έχει
πληγώσει την Ανόρθωση τόσο βαθμολογικά,
όσο και σε θέμα γοήτρου. Η ομάδα της Αμμοχώστου ουσιαστικά άφησε δύο βαθμούς να
πάνε χαμένοι απέναντι στη νεοφώτιστη ομάδα, η οποία μάλιστα αγωνιζόταν και με παίκτη
λιγότερο από το 7ο λεπτό!
Πλέον, η «Μεγάλη Κυρία» έχει στρέψει
την προσοχή της στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο
«ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ» μετά τη διακοπή λόγω των
εθνικών ομάδων. Ζητούμενο για την Ανόρθωση είναι η επάνοδος στις νίκες, έτσι ώστε να
διατηρηθεί κοντά στην κορυφή.
Σε μια άλλη εξέλιξη, η Ανόρθωση ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Μιχάλη Ιωάννου μέχρι το 2025. Η ανακοίνωση:
«Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει την

ανανέωση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Μιχάλη Ιωάννου. Το νέο συμβόλαιο προνοεί τριετή συνεργασία μέχρι το
Καλοκαίρι του 2025 και αν το εξαντλήσει ο
ποδοσφαιριστής θα συμπληρώσει εννιά χρόνια από την πρώτη του εγγραφή στην ομάδα
μας την οποία και σας παρουσιάζουμε! Συγχαίρουμε τον ποδοσφαιριστή και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τον Φοίνικα στο στήθος.
Ο Μιχάλης ανήκει στην πρώτη ομάδα από
τη σεζόν 2016-17 και έκανε ντεμπούτο στις
20/5/17 σε αγώνα με την ΑΕΚ Λάρνακας.
Έκτοτε, με εξαίρεση τη σεζόν 2020-21 που
αγωνίστηκε δανεικός στην Ολλανδία και τη
Ρόντα, είναι στέλεχος της ομάδας μας με 61
συμμετοχές σε επίσημους αγώνες, ενώ στελεχώνει και τις εθνικές ομάδες από επίπεδο Κ17
και μέχρι την Ανδρών».

ΠΑΦΟΣ FC

Θέλει να παραμείνει
στην κορυφή
H Πάφος FC απολαμβάνει την κορυφή
της βαθμολογίας στην οποία βρίσκεται
έπειτα από συγκομιδή 10 βαθμών στις
πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του πρωταθλήματος και στόχος της ομάδας είναι η
παραμονή στη συγκεκριμένη θέση.
Μετά και το μονοήμερο ρεπό, το οποίο
είχε παραχωρηθεί στους ποδοσφαιριστές,
η ομάδα έχει επιστρέψει σε κανονικούς
ρυθμούς προπονήσεων, ενόψει και του
πολύ δύσκολου παιχνιδιού τής πέμπτης
αγωνιστικής κόντρα στον Απόλλωνα στο
«Τσίρειο Στάδιο». Ένας αγώνας με μοναδικό στόχο -και για τις δύο ομάδες- την
κορυφή και στον οποίο η παφιακή ομάδα
αναμένει αρκετό κόσμο της για να την
στηρίξει. Είναι γεγονός, ότι από την αρχή
της χρονιάς, ο φίλαθλος κόσμος της ομάδας βρίσκεται δυναμικά στο πλευρό της,
ειδικότερα στα παιχνίδια στο «Στέλιος
Κυριακίδης» και σίγουρα έχει παίξει τον
δικό του ρόλο στη μέχρι τώρα πορεία της
ομάδας.
Όσον αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι,
από τις προπονήσεις της ομάδας, απουσιάζουν οι Όννι Βαλακάρι, Λεβάν Καραμπάτζε και Μαμαντού Κανέ, οι οποίοι
έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους
ομάδες και έχουν κληθεί από τις ομοσπονδίες των χωρών τους. Πέραν τούτων, ο Χένινγκ Μπεργκ έχει στη διάθεσή
του όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές του ρόστερ, αφού δεν αντιμετωπίζει
οποιοδήποτε πρόβλημα απουσιών για
άλλους λόγους.

ΑΡΗΣ

Να εκμεταλλευτεί
τη διακοπή

Ο Άρης, μπορεί στον τελευταίο αγώνα
που έδωσε να ηττήθηκε στο «Αντώνης
Παπαδόπουλος» από την Καρμιώτισσα με
2-1, ωστόσο παραμένει στην τρίτη θέση
του βαθμολογικού πίνακα, έναν μόλις
βαθμό πίσω από τον δεύτερο Απόλλωνα
και την πρώτη Πάφος FC.
Στην ομάδα της Λεμεσού, η συγκεκριμένη ήττα μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο δίδαγμα ενόψει και της συνέχειας
του πρωταθλήματος μέσω φυσικά ενδελεχούς ανάλυσης και «διαβάσματος». Και
αυτό ακριβώς σκοπεύουν να πράξουν οι
του Άρη ούτως ώστε το σύνολο του Αλεξέι Σπιλέφσκι να παρουσιαστεί καλύτερο
μετά και τη διακοπή του πρωταθλήματος.
Θέλοντας ακριβώς να εκμεταλλευτεί
τη διακοπή αυτή, η «ελαφρά ταξιαρχία»
έχει διοργανώσει φιλικό αγώνα με την
ΑΕΖ Ζακακίου την ερχόμενη Παρασκευή
στο Κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς στις
18:00, το οποίο θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.
Λοΐζος Μωυσέως
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Διευκρινίσεις για την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών
Προς αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων,
η ΚΟΠ επιθυμεί να ξεκαθαρίσει ζητήματα που
αφορούν τον κανονισμό και τη λειτουργία της Επιτροπής Επίλυσης
Διαφορών. Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών λειτούργησε
με έγκριση της FIFA. Στη
σύνθεση της Επιτροπής συμμετέχει ίσος αριθμός εκπροσώπων του ΠΑΣΠ και της
ΚΟΠ. Ο ΠΑΣΠ για δικούς του
λόγους απέφυγε να υποδείξει
τους δικούς του εκπροσώπους.

Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόστηκε πρόνοια του κανονισμού, η οποία προβλέπει όπως
η πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται με
υπόδειξη του προέδρου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Ο
πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου υπέδειξε
το διορισμό των εκπροσώπων
του ΠΑΣΠ που ήταν μέλη της
Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών τα προηγούμενα χρόνια.
Η Επιτροπή ανέδειξε ομόφωνα πρόεδρο και αντιπρόεδρο,

οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι και δεν προέρχονται
ούτε από την ΚΟΠ ούτε από τον ΠΑΣΠ. Προϋπόθεση για να συνεδριάσει η Επιτροπή είναι να
υπάρχει ίσος αριθμός εκπροσώπων του ΠΑΣΠ
και της ΚΟΠ.
Βάσει αυτού του κανονισμού και έχοντας την
έγκριση της FIFA λειτουργεί η Επιτροπή και εκδικάζει τις υποθέσεις που τίθενται ενώπιόν της.
Αυτό συνέβη και σε πρόσφατη συνεδρία
όπου εκδικάστηκε διαφορά ποδοσφαιριστή με
σωματείο, η οποία τυγχάνει για διαφόρους και
διαφορετικούς λόγους δημόσιας εκμετάλλευσης και συζήτησης.

Έτοιμος για την πρόκληση
Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τον νέο προπονητή του, Μίτσελ
Χαρούμενος για την επιστροφή του στον
πάγκο του Ολυμπιακού Πειραιώς εμφανίστηκε ο Μίτσελ κατά την παρουσίασή του. Ο
Ισπανός μάλιστα προανήγγειλε εκκαθαρίσεις
στο ρόστερ, τονίζοντας ότι θα δουλέψει με 27
παίκτες μαζί με τους τερματοφύλακες.
Αρχικά, αναφερόμενος στην επιστροφή
του στον Ολυμπιακό, ο Ισπανός προπονητής τόνισε: «Από το βράδυ της Κυριακής
είμαι τρισευτυχισμένος. Το να μιλήσω με
τον Ολυμπιακό και να επιστρέψω ήταν για
μένα μια μεγάλη ελπίδα και προσδοκία. Με
όλους τους ανθρώπους μου πάντα συζητούσα για το πόσο όμορφα έχω περάσει στον
Ολυμπιακό και την Ελλάδα, πόσο έχω δεθεί μαζί τους και πως έχω αφήσει εδώ φίλους. Θα ήθελα να βρεθούμε και πάλι στη
διάθεση που είχαμε τότε, αλλά γι’ αυτό θα
χρειαστούμε νίκες. Ξέρω πως ήρθα σε έναν
τεράστιο σύλλογο, με πολλούς φιλάθλους,
που αγαπούν το σύλλογο όχι μόνο όταν
κερδίζει. Ξέρω πως έχω μια τεράστια ευθύνη, όπως όλοι μας. Όποιος φορά τη φανέλα
του Ολυμπιακού πρέπει να γνωρίζει πόσο
σημαντικό είναι το όνομα που αναγράφεται
μπροστά στη φανέλα και όχι πίσω. Γι’ αυτό
θα χρησιμοποιήσουμε το παρελθόν για να
γίνει το παρόν όπως το θέλουμε. Αυτό μόνο
με δουλειά, ταπεινότητα και υπευθυνότητα.
Έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές, αλλά αυτό
το καταφέραμε με δουλειά και όχι μόνο
με ονόματα. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες,
αλλά δεν έχει σημασία μόνο το όνομά τους.
Υπάρχει κάτι ακόμη που μου αρέσει πολύ: ο
πρόεδρος και όλοι όσοι δουλεύουν γι’ αυ-

τόν με έχουν ορίσει υπεύθυνο για όλα. Σας
ευχαριστώ πολύ, πρέπει να σταματήσουμε
να μιλάμε και να αρχίσουμε να δουλεύουμε,
γιατί είναι κάτι που χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ».
Όσον αφορά το υπεράριθμο ρόστερ: «Είναι
ένα πρόβλημα να προπονείς τόσους πολλούς
ποδοσφαιριστές, για τον προπονητή αλλά και
την ομάδα. Γι’ αυτό έχω ζητήσει να μην έχουμε περισσότερους από 24 ποδοσφαιριστές,
εκτός από τους τερματοφύλακες. Ξέρω πως
δεν είναι εύκολο αυτό που έχω ζητήσει, αλλά
ξέρω πως θα γίνει».
Σε ερώτηση για το αν γνωρίζει τι ακριβώς
πρέπει να κάνει, απάντησε: «Ξέρω πως περνάμε μια δύσκολη φάση, αλλά έχουμε όλες

τις δυνατότητες να την ξεπεράσουμε. Έχουμε
καλούς παίκτες και χρόνο μπροστά μας για
να αφήσουμε πίσω μας αυτή τη νευρικότητα.
Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να μας κάνουν απαισιόδοξους, όμως είμαστε ρεαλιστές.
Ξέρουμε ότι έχουμε πολύ καλούς παίκτες και
μπορούμε όλο αυτό να το μετατρέψουμε σε
καλή απόδοση. Έχουμε κάτι που οι άλλοι δεν
το έχουν, τη συνεχή στήριξη των φιλάθλων
μας».
Για το πώς νιώθει που επέστρεψε και αν
θέλει να ολοκληρώσει ό,τι άφησε το 2015:
«Μου έχει μείνει αξέχαστο το πέρασμά μου
από τον Ολυμπιακό, ένιωσα ένας από τους
φιλάθλους και γι’ αυτό συνέχισα να παρακολουθώ την ομάδα».

ΚΥΠΡΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ

ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΡΟΝΑΛΝΤΟ

Σφυρίζει ο Αλεκσέι Κουλμπάκοφ

«Παρών και στο Euro 2024»

Διαιτητής από την ελίτ κατηγορία επιλέχτηκε από την UEFA για
το παιχνίδι Κύπρος - Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Εθνική μας θα φιλοξενήσει την αντίστοιχη της Ελλάδας το Σάββατο (24/9, 21:45) για την
5η αγωνιστική του 2ου γκρουπ της Γ’ Κατηγορίας του Πρωταθλήματος Εθνών και η UEFA όρισε
τον Λευκορώσο διαιτητή της
αναμέτρησης. Ο λόγος για τον
Αλεκσέι Κουλμπάκοφ, ο οποίος
έχει διαιτητεύσει αρκετές φορές σε παιχνίδια του ελληνικού
πρωταθλήματος.
Ο Λευκορώσος διαιτητής
ανήκει στην ελίτ κατηγορία της
UEFA και βοηθοί του θα είναι οι
συμπατριώτες του Ντμίτρι Ζιουκ, Όλεγκ Μασλιάνκο και 4ος
ο Ντζμίτρι Ντζμιτριέου.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει καμία διάθεση να αποσυρθεί από
την ενεργό δράση σύντομα και το ξεκαθάρισε μέσω δηλώσεών του.
Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος επιθετικός ανέφερε: «Το ταξίδι μου
δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θα πρέπει να συνεχίσετε λίγο ακόμα να
ανέχεστε τον Κρις», είπε ο Ρονάλντο. «Θέλω να είμαι μέρος της ομάδας του Παγκοσμίου Κυπέλλου
του Κατάρ και του ερχόμενου
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος»,
συμπλήρωσε. «Νιώθω πολύ κινητοποιημένος. Οι φιλοδοξίες
μου είναι τεράστιες. Είμαι χαρούμενος που βλέπω τους παίκτες που έπαιξα μαζί, άλλους
που συνεχίζω να παίζω μαζί
τους και πρώην συμπαίκτες»,
είπε ο Πορτογάλος σταρ της
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

{ Πλήρης αθλητική ενημέρωση από την Κύπρο και τον κόσμο }

Futsal: Κατέκτησε
το Σούπερ Καπ η Ομόνοια
Η Ομόνοια επικράτησε με 8-5 του
ΑΠΟΕΛ και κατέκτησε το Σούπερ
Καπ στο Futsal.
Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με
2-0 (3’ Μαντέλι, 4’
Τσίτσος), αλλά το
ΑΠΟΕΛ ισοφάρισε σε
2-2 (5’ Περικλέους,
8’ Ιακώβου).
Ο Ελ Κέμπε στο
10’ έκανε το 3-2 για
την Ομόνοια, ενώ το
ΑΠΟΕΛ ισοφάρισε σε
3-3 στο 18’ με τον Ομήρου. Οι «πράσινοι» έκαναν το 6-3 (20’, 30’ Κουλουμπρής, 31’ Ελ Κέμπε).
Ο Περικλέους μείωσε σε 6-4 για το
ΑΠΟΕΛ (33’) πριν ο Τσίτσος κάνει το
7-4 (37’).
Το ΑΠΟΕΛ μείωσε σε 7-5 με τον
Κόκκινο (39’) με τον Μαντέλι να διαμορφώνει το τελικό 8-5 με πέναλτι.

Πρόστιμο και κλείσιμο
της δυτικής με αναστολή!
Η UEFA αποφάσισε όπως τιμωρήσει την Ομόνοια για το περιστατικό
με τη ρίψη αντικειμένου στο παιχνίδι
των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ με τη
Σέριφ με χρηματικό πρόστιμο 20.000 ευρώ
και κλείσιμο της
δυτικής κερκίδας
με δύο χρόνια
αναστολή!
Σε
περίπτωση δηλαδή που σε
ευρωπαϊκό παιχνίδι
της ομάδας τα επόμενα
δύο χρόνια υπάρξει ανάλογο περιστατικό με ρίψη αντικειμένου, τότε η
UEFA θα κλείσει τη δυτική κερκίδα
για έναν ή και περισσότερους αγώνες
της ομάδας.
Μάλιστα, η Ομόνοια σε περίπτωση
που επαναληφθεί τέτοιου είδους περιστατικό, θα εξετάσει το ενδεχόμενο
να κινηθεί νομικά εναντίον του παραβάτη.

Χρέος 4 εκατ. ευρώ
για το σωματείο ΑΕΛ
Το σωματείο της ΑΕΛ με επίσημη
ανακοίνωσή του ενημέρωσε για τις
οικονομικές καταστάσεις στη Γενική Συνέλευση. «Μετά την ενημέρωση για τις οικονομικές καταστάσεις
αυτό που βγαίνει
ως συμπέρασμα και
ήταν και τοποθέτηση του ανεξάρτητου
ελεγκτή, ήταν ότι το
συνολικό χρέος της
ΑΕΛ που ανέρχεται
στα 4 εκατ. ευρώ
είναι διαχειρίσιμο»
αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Τέλος, τις επόμενες μέρες θα
υπάρξει συνεδρία για το θέμα της
ανανέωσης της σύμβασης με την
ΑΕΛ Ποδόσφαιρο ΛΤΔ.
Η απόφαση του Δ.Σ. για τη σύμβαση θα πάει σε γενική συνέλευση προς τα τέλη Νοεμβρίου για να
δοθεί ο τελικός λόγος στα μέλη του
σωματείου.

