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Η ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΠΛΗΞΗ
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΣΕΛ. 21

ΣΕΛ. 21

Μαυρογιάννης: Διαφάνεια και
λογοδοσία σε όλα τα δώματα εξουσίας
Επιστολή στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς για να διερευνηθούν οι ισχυρισμοί Δρουσιώτη
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

Στο βιβλίο του ο Μ. Δρουσιώτης μιλά για τις
σχέσεις του Προέδρου και ανθρώπων του περίγυρού του με τον Ρώσο ολιγάρχη Ριμπολόβλεφ

Υποχρέωση της Αρχής να ξεκινήσει αμέσως
διερεύνηση όλων των ισχυρισμών που περιέχονται στο βιβλίο για τις πράξεις διαφθοράς

Ο Πρόεδρος απειλεί με αγωγές λιβέλου και
υποστηρίζει ότι είναι συκοφαντικοί ισχυρισμοί τα
όσα του καταλογίζει ο πρώην συνεργάτης του...

Μαραθώνιοι και
προεκλογικές φιέστες με
κονδύλια της διαφώτισης
«Τα κονδύλια για τη διαφώτιση για το Κυπριακό προορίζονται για την προβολή της Κύπρου και των θέσεών
της […] όχι για επικοινωνιακές εκστρατείες, προεκλογικές
εκστρατείες, επικοινωνιακή αυτοπροβολή και δημόσιες
σχέσεις οποιουδήποτε βρίσκεται στην ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών...» υπέδειξε το ΑΚΕΛ διά του Γιώργου
Κουκουμά. ΣΕΛ. 7

»

Αποσύρθηκε
ένας και μένουν έξι
ιεράρχες να διεκδικούν
τον αρχιεπισκοπικό
θρόνο ΣΕΛ. 10

»

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η Υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και αναπνέουμε, τονίζει ο ανεξάρτητος
υποψήφιος Ανδρέας Μαυρογιάννης, καταθέτοντας το όραμά του -προτάσεις με έξι πυλώνες- για ουσιαστική
και συνεχή αναβάθμιση όλων των παραμέτρων που συνθέτουν τον τομέα της Υγείας, σωματικής, ψυχικής και
κοινωνικής. ΣΕΛ. 8

Αλαλούμ και κανένας
έλεγχος για
τις ποσοστώσεις
των ειδών γάλακτος για
το χαλλούμι ΠΟΠ ΣΕΛ. 11

»

ΚΕΔΙΠΕΣ: Πραγματοποίησε 4.938 πλειστηριασμούς, ενώ παράλληλα
πήρε τα κλειδιά σε ακίνητα
ύψους €1,1 δισ. ΣΕΛ. 9
dialogos.com.cy
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»

Οι αντιστασιακοί
ζητούν γραπτή
τοποθέτηση των τριών
υποψηφίων για το
μουσείο Γρίβα ΣΕΛ. 10

Άμεση ενημέρωση με άποψη
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της σύνταξης

Του
Νεόφυτου Νεοφύτου

Αβέβαιο το μέλλον των ημικρατικών στα χέρια Αβέρωφ - Χριστοδουλίδη
Στις προσεχείς προεδρικές εκλογές κρίνεται
και ο δημόσιος χαρακτήρας των ημικρατικών οργανισμών. Δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι οι δύο
ημικρατικοί μας οργανισμοί, ΑΗΚ και Cyta, θα
συνεχίσουν να παραμένουν οργανισμοί δημόσιας
ωφελείας. Είναι γνωστές οι ιδεολογικές αγκυλώσεις του ΔΗΣΥ, όπως και των δυο συναγερμικών
υποψήφιων Προέδρων κ.κ. Αβέρωφ Νεοφύτου
και Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ
έχει βάλει στο στόχαστρο τους ημικρατικούς οργανισμούς από τότε που υπηρετούσε ως Υπουργός
Συγκοινωνιών και Έργων επί διακυβέρνησης Γλ.
Κληρίδη. Προσπάθησε πολύ, αλλά βρήκε την έντονη και δυναμική αντίδραση του ΑΚΕΛ και των συ-

ντεχνιών και κυρίως των εργαζομένων στη Cyta
και στην ΑΗΚ, οι οποίοι άσκησαν πιέσεις προς τα
κόμματα του λεγόμενου κεντρώου χώρου ώστε να
μην ψηφίσουν μαζί με το ΔΗΣΥ. Ωστόσο οι ιδεολογικές αγκυλώσεις των κ.κ. Αβέρωφ Νεοφύτου και
Νίκου Χριστοδουλίδη, υποστηρικτών του συντηρητικού νεοφιλελευθερισμού και των ιδιωτικοποιήσεων, παραμονεύουν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
οι δύο συγκεκριμένοι υποψήφιοι ως μέλη και υποστηρικτές της κυβέρνησης ΔΗΣΥ τάχθηκαν υπέρ
της διάλυσης του εθνικού μας αερομεταφορέα,
ξεπούλησαν τον Συνεργατισμό, ιδιωτικοποίησαν
το λιμάνι Λεμεσού, ιδιωτικοποίησαν την Επιτροπή
Σιτηρών, ενώ ψάχνουν ιδιώτες «επενδυτές» και

μικρά & ενδιαφέροντα

και στρατηγικούς σχεδιασμούς επέκτασης για να
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες. Το ίδιο
βέβαια δεν συμβαίνει με την ΑΗΚ, η οποία σκόπιμα αφέθηκε χωρίς επαρκή στελέχωση και χωρίς τη στήριξη της κυβέρνησης, η οποία της βάζει
συνεχώς τρικλοποδιές. Θα πρέπει να γνωρίζουμε
ότι ενδεχόμενη επικράτηση Αβέρωφ ή Χριστοδουλίδη στις Προεδρικές σημαίνει και ιδιωτικοποίηση
της Cyta και της ΑΗΚ, όπως και ιδιωτικοποίηση
του ΓεΣΥ. Εάν πραγματικά θέλουμε οι ημικρατικοί
αυτοί οργανισμοί να παραμείνουν οργανισμοί δημόσιας ωφελείας και να συνεχίσουν να έχουν τον
δικό τους παρεμβατικό ρόλο, τότε ψηφίζουμε την
ανεξάρτητη υποψηφιότητα Ανδρέα Μαυρογιάννη.

ΠΑΣΥΔΥ: Ετοιμάζει νομοσχέδιο για το θέμα των αορίστου χρόνου
Θα αφορά
το κώλυμα
που παρουσιάζεται
στη δυνατότητα
διεκδίκησης
θέσεων
προαγωγής

ΗΠΑ - Ισραήλ
Κοινή αεροπορική άσκηση
στη Μέση Ανατολή
Ο εκπρόσωπος Tύπου του ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα
πραγματοποιήσουν σύντομα κοινή αεροπορική
άσκηση στη Μέση Ανατολή που θα περιλαμβάνει σενάρια ενδεχόμενης επίθεσης κατά στόχων
στο Ιράν καθώς και κατά φιλοϊρανικών ενόπλων ομάδων και οργανώσεων που δρουν στην
περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή
έρχεται ως αποτέλεσμα σειράς συναντήσεων
που πραγματοποιεί αυτές τις μέρες στην Ουάσιγκτον ο αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων
δυνάμεων, υποστράτηγος Αβίβ Κοχάβι.

για τη Cyta και την ΑΗΚ. Η μόνη υποψηφιότητα που στηρίζει τους ημικρατικούς οργανισμούς
και θέλει τον εκσυγχρονισμό τους για να μπορούν
να ανταποκρίνονται ως δημόσιοι οργανισμοί στις
σύγχρονες συνθήκες ανταγωνισμού είναι ο ανεξάρτητος υποψήφιος Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο
οποίος αναγνωρίζει την εθνική και στρατηγική
σημασία των ημικρατικών οργανισμών στην ημικατεχόμενη μας πατρίδα. Στο μεταξύ, η Cyta αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα κερδοφόρου και
εύρωστου ημικρατικού οργανισμού που πρέπει
να παραμείνει στην ιδιοκτησία του κράτους. Φέτος αναμένονται τα υψηλότερα έσοδα οκταετίας,
που θα κυμανθούν στα €400 εκ., ενώ η Cyta έχει

Η ΠΑΣΥΔΥ ανακοίνωσε ότι έχει αναθέσει
σε ομάδα έγκριτων νομικών την επεξεργασία
νομοσχεδίου για το διαχρονικό πρόβλημα
που αντιμετωπίζουν οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το ζήτημα έχει τεθεί επανειλημμένα από την ΠΑΣΥΔΥ τόσο στο επίπεδο του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας όσο και ενώπιον του
Υπουργού Οικονομικών. Επιπρόσθετα, κλιμάκια της Οργάνωσης είχαν συναντήσεις με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα με στόχο να τους ενημερώσουν για το υπό αναφορά
θέμα. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, σημειώνεται, έχουν δηλώσει τη στήριξή τους για την ανάγκη επίλυσης του προ-

βλήματος, με στόχο να αρθεί η χρόνια αδικία
που υφίστανται 5.500 εργαζόμενοι ΕΑΧ στον
Δημόσιο Τομέα και άλλοι 3.500 στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
Σύμφωνα με την ΠΑΣΥΔΥ, το νομοσχέδιο θα στοχεύει στο να αρθεί το κώλυμα που
παρουσιάζεται όσον αφορά στη δυνατότητα
διεκδίκησης θέσεων προαγωγής και από τους
ΕΑΧ, χωρίς να διαταράσσονται οι ανελικτικές
ισορροπίες ανάμεσα στους μόνιμους και τους ΕΑΧ. Αναφέρεται επίσης ότι μετά τη σύνταξή του θα προωθηθεί στην
κυβέρνηση, ώστε με τη σύμφωνη γνώμη της να αποσταλεί
στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνική επεξεργασία και να
κατατεθεί στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση.

Κομισιόν: Πλαφόν στην τιμή φυσικού αερίου υπό προϋποθέσεις
Η μπάλα στους
Υπουργούς
Ενέργειας,
οι οποίοι
συνεδριάζουν
εκτάκτως αύριο
Πέμπτη

Ανώτατο όριο 275 ευρώ στην τιμή του
φυσικού αερίου, εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προτείνει επίσημα η Κομισιόν, όπως ανακοίνωσε μετά τη
συζήτηση του θέματος στο Κολέγιο των
Επιτροπών η Επίτροπος Ενέργειας Κάντρι
Σίμσον.
Σε συνέντευξή Τύπου από το Στρασβούργο, η κα Σίμσον εξήγησε πως το μέτρο δεν
αποτελεί παρέμβαση σε επίπεδο ρυθμίσεων, αλλά μηχανισμός τελευταίας ανάγκης. Συγκεκριμένα, ο μηχανισμός
διόρθωσης της αγοράς προβλέπει ανώτατο όριο ασφάλειας στην τιμή του φυσικού αερίου στα 275 ευρώ για
τα παράγωγα του δείκτη TTF επόμενου μήνα. Για την

ενεργοποίηση αυτού του μέτρου η τιμή διακανονισμού θα πρέπει να ξεπερνά τα 275
ευρώ για δύο εβδομάδες και οι τιμές TTF να
είναι κατά 58 ευρώ υψηλότερες από την τιμή
αναφοράς για το υγροποιημένο φυσικό αέριο
(LNG) για 10 συνεχόμενες ημέρες διαπραγμάτευσης εντός των δύο αυτών εβδομάδων.
Η πρόταση περνά τώρα στους Υπουργούς Ενέργειας, οι οποίοι θα τη συζητήσουν
σε έκτακτο Συμβούλιο Ενέργειας το οποίο θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη στις Βρυξέλλες, με την προοπτική τελικής έγκρισής της είτε στην επόμενη τακτική
συνάντησή τους στις 19 Δεκεμβρίου είτε σε νέο έκτακτο
Συμβούλιο.

Κατεχόμενα: Παραχωρείται σε Ρώσους το λιμάνι Αμμοχώστου
Τούρκος ΥΠΑΜ
«Οι S400 είναι έτοιμοι εάν υπάρξει απειλή»
Οι S400 είναι έτοιμοι να χρησιμοποιηθούν εάν
χρειαστεί, δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΑΜ Χουλουσί
Ακάρ. «Εάν υπάρξει απειλή, θα τους χρησιμοποιήσουμε», είπε συγκεκριμένα. Σχετικά με το θέμα της
αγοράς F-16 από τις ΗΠΑ, είπε πως «είμαστε σε
συνομιλίες με τις ΗΠΑ, μεταξύ των στρατιωτικών
αντιπροσωπειών. Έχουν έρθει καλά αποτελέσματα.
Για τα F-16 πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συναντήσεις, τρεις στην Τουρκία και μία στις ΗΠΑ». Για
την επιχείρηση «Γαμψό Ξίφος» είπε: «Δεν χρειαζόμαστε έναν τεχνητό λόγο για να δράσουμε. Ο αγώνας μας κατά της τρομοκρατίας θα συνεχιστεί μέχρι
να εξουδετερωθεί κι ο τελευταίος τρομοκράτης».
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Tο λιμάνι της κατεχόμενης Αμμοχώστου
θα ιδιωτικοποιηθεί και θα δοθεί σε Ρώσους,
ενώ από τις 24 Νοεμβρίου ρωσικά αεροσκάφη αναμένεται να προσγειώνονται στα κατεχόμενα, όπως και αεροσκάφη των χωρώνμελών του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών,
όπου το ψευδοκράτος έγινε πρόσφατα παρατηρητής, σύμφωνα με δημοσίευμα της
ηλεκτρονικής εφημερίδας «Μπουγκιούν
Κίπρις».
Στο δημοσίευμα γίνεται επίκληση των δηλώσεων του
Τούρκου δημοσιογράφου Ισμέτ Ντεμίρντογεν στο τουρκικό αντιπολιτευόμενο δίκτυο ARTI TV, όπου ανέφερε πως
«ένα λιμάνι στο Τάσουτζιου, ένα λιμάνι στην Αμμόχωστο.
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Η Ρωσία αποκτά ένα μηχανισμό με τον οποίο
θα ελέγχει την Ανατολική Μεσόγειο».
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, η ένταξη
του ψευδοκράτους στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών με το καθεστώς του παρατηρητή ήταν «προεργασία» αυτού, όπως και
το γεγονός –κατά την έκφρασή του- ότι από
τις 24 Νοεμβρίου αεροσκάφη των χωρώνμελών του Οργανισμού και εν μέρει ορισμένα ρωσικά αεροσκάφη θα προσγειώνονται στην Κύπρο,
εννοώντας τα κατεχόμενα. «Συμβαίνουν ενδιαφέρουσες
εξελίξεις, όπως η αγορά ξενοδοχείου στην Κερύνεια από
Ρώσους και η έναρξη απόκτησης περιουσίας εκεί», προστίθεται.
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Στην ετήσια έκδοσή του
υπογραμμίζει μεταξύ άλλων
την «επιθετική και εχθρική
στάση της Ελλάδας»
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Εμμένει στο στόχο της αναγνώρισης του ψευδοκράτους το τουρκικό ΥΠΕΞ
Ο στόχος της αναγνώρισης του ψευδοκράτους επαναλαμβάνεται στην ετήσια έκδοση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, η
οποία συνοψίζει θέσεις, πολιτικές και επιδιώξεις ανά γεωγραφική περιοχή, ενώ παράλληλα κατηγορεί την Ελλάδα για επιθετική
και εχθρική στάση.
Στα κεφάλαια «Αν. Μεσόγειος, Κύπρος,
Ελλάδα» καταγράφεται η παρουσίαση που
έκανε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών,
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στην Επιτροπή
Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού της
τουρκικής Βουλής στις 8 Νοεμβρίου 2022.
Σύμφωνα με την ετήσια έκδοση του τουρκικού ΥΠΕΞ, «η Τουρκία έχει νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα που απορρέουν από το
διεθνές δίκαιο στις θαλάσσιες περιοχές της

Ανατολικής Μεσογείου», ενώ γίνεται λόγος
για «προκατειλημμένη και μεροληπτική στάση που υιοθετείται από την ΕΕ και ορισμένες τρίτες χώρες», που όπως υποστηρίζει η
Άγκυρα δεν συμβάλλει στη σταθερότητα και
την ειρήνη της περιοχής.
Στη συνέχεια, αναφέρεται ότι «στο Αιγαίο στοχεύουμε σε μια δίκαιη λύση όλων
των αλληλένδετων προβλημάτων μεταξύ
της Ελλάδας και της χώρας μας στο πλαίσιο
του διεθνούς δικαίου». «Στο Κυπριακό, την
εθνική μας υπόθεση, υπό το πρίσμα της θέσης για λύση δύο κρατών, συνεχίζουμε τις
πρωτοβουλίες μας σε κάθε τομέα για την
κατοχύρωση των κεκτημένων δικαιωμάτων
(κυριαρχική ισότητα και ισότιμο διεθνές καθεστώς) των Τουρκοκύπριων αδελφών μας

και τον τερματισμό του άδικου εμπάργκο
και της απομόνωσης του τουρκοκυπριακού
λαού».
«Επισημαίνοντας τη βαθιά ανισότητα μεταξύ του καθεστώτος των δύο συνιδιοκτητών του νησιού, τονίζουμε ότι η επιθυμία
της ελληνοκυπριακής πλευράς να κυριαρχήσει σε ολόκληρο το νησί κατέστρεψε την
Κυπριακή Δημοκρατία το 1963 και εμποδίζει
τη λύση σήμερα. Υπογραμμίζουμε ότι η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία δεν θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης για
άλλη μια φορά και ότι μια πιθανή διαδικασία
διαπραγμάτευσης μπορεί να ξεκινήσει μόνο
αφού αναγνωριστεί η κυρίαρχη ισότητα και
το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού», αναφέρεται.

Ανάστατο το Προεδρικό
Με επιστολή του ο Μαυρογιάννης ζητά από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς να διερευνηθούν οι ισχυρισμοί Δρουσιώτη
Τη διερεύνηση όλων των ισχυρισμών που
περιέχονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» του
δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη ζήτησε ο υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Ανδρέας Μαυρογιάννης με επιστολή του προς
την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς. Ο
κ. Μαυρογιάννης απέστειλε χθες την επιστολή
στον Χάρη Πογιατζή, πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. «Η επιστολή
αφορά τα όσα υποστηρίζει ο δημοσιογράφος
κύριος Μακάριος Δρουσιώτης στο βιβλίο του
“Κράτος Μαφία” αναφορικά με τη σχέση που
αποδίδεται από τον συγγραφέα, μέσα από την
έρευνά του, στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και σε ανθρώπους από τον
άμεσο περίγυρό του με τον Ρώσο ολιγάρχη
Ριμπολόβλεφ και στις ενέργειες που υποστηρίζει ο συγγραφέας ότι προέβησαν κυβερνητικοί
και κρατικοί αξιωματούχοι προς ικανοποίηση
των ιδιωτικών του συμφερόντων», προστίθεται
στην ανακοίνωση. Αναφέρεται, τέλος, ότι ο κ.
Μαυρογιάννης καλεί την Αρχή όπως ξεκινήσει
άμεσα διερεύνηση όλων των ισχυρισμών που
περιέχονται στο βιβλίο για τις πράξεις διαφθοράς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που επικαλείται ο συγγραφέας.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «Χωρίς Περιστροφές» ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι δεν καταχράστηκε
ούτε ένα σεντ κατά τη διάρκεια της θητείας του.
«Αντιθέτως, εξοικονόμησα τέσσερα ολόκληρα
εκατομμύρια ευρώ από τις διακινήσεις», υποστηρίζοντας ότι αυτό έγινε «μέσα από τη γενναιόδωρη προσφορά του Κρις Λαζαρή, ενός
συμμαθητή και φίλου μου, ο οποίος έκανε δημόσια δήλωση ότι θα καλύπτει τα έξοδα». Ωστόσο ο πρώην στενός συνεργάτης του Προέδρου

Η Τουρκία ελπίζει σε ένα
μέλλον στην Κύπρο στο
οποίο οι Κύπριοι δεν θα
έχουν κοινό κράτος

Απειλεί με αγωγές ο
απερχόμενος Πρόεδρος

της Δημοκρατίας, Μακάριος Δρουσιώτης, ισχυρίζεται ότι οι δαπάνες για τα ταξίδια του Νίκου
Αναστασιάδη γίνονταν από τον Ρώσο ολιγάρχη Ντιμίτρι Ριμπολόβλεφ και όχι από τον Κρις
Λαζαρή. Όπως υποστηρίζει στο βιβλίο, «στις 12
Ιουνίου 2014 ο Αναστασιάδης παρέθεσε γεύμα
στον Κύπριο επιχειρηματία του Λονδίνου, Κρις
Λαζαρή, στο Προεδρικό. Προσκεκλημένος ήταν
και ο Ανδρέας Χατζηκυριάκος. Σκοπός του γεύματος ήταν να πείσει ο Αναστασιάδης τον Λαζαρή να ανακοινώσει ότι θα πλήρωνε τα έξοδα
των ταξιδιών του Προέδρου με ιδιωτικό τζετ.
Ήταν μια επινόηση του Αναστασιάδη για να δικαιολογήσει τις δαπάνες που γίνονταν από τον
Ριμπολόβλεφ». Πέραν τούτου, ο κ. Δρουσιώτης
παραθέτει τη δική του μαρτυρία, που σύμφωνα
με αυτή ο Νίκος Χριστοδουλίδης ομολόγησε ότι
ο Ριμπολόβλεφ ήταν ο χρηματοδότης πίσω από
τα ταξίδια με τα ιδιωτικά τζετ.

Περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία
«Δυστυχώς, η διαπλοκή και η διαφθορά στον
τόπο μας έγιναν καθημερινό φαινόμενο»,
επισημαίνει στην επιστολή του ο Α. Μαυρογιάννης.
«Πράξεις διαφθοράς και διαπλοκής», προσθέτει,
«ταλανίζουν τον δημόσιο, ημιδημόσιο και τον
ιδιωτικό τομέα της οικονομικής, πολιτικής και
κοινωνικής δραστηριότητας. Έχουμε ως εκ τούτου
μεγάλη ανάγκη από περισσότερη διαφάνεια
και λογοδοσία και η λογική δημιουργίας και οι
αρμοδιότητες της Αρχής είναι ιδιαίτερα κομβικές
προς την κατεύθυνση αυτή, αφού στοχεύουν
στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των
δράσεων και υπηρεσιών στα θέματα πρόληψης
και καταπολέμησης πράξεων διαφθοράς».
«Στηρίζω ανεπιφύλακτα τη σοβαρή αποστολή
της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς»,
καταλήγει ο Α. Μαυρογιάννης, τονίζοντας ότι ο
ίδιος θα είναι πάντοτε αρωγός και συμπαραστάτης
στις προσπάθειες της Επιτροπής.

Ανήσυχο και ανάστατο είναι το Προεδρικό από την ενέργεια του ανεξάρτητου υποψηφίου Α. Μαυρογιάννη να στείλει επιστολή προς την Αρχή Κατά της Διαφθοράς,
όπου ζητά να διερευνηθούν κατά τρόπο
θεσμικό τα όσα καταλογίζονται από τον κ.
Δρουσιώτη στο βιβλίο του για τον Πρόεδρο
Ν. Αναστασιάδη.
Με γραπτή δήλωση του κυβερνητικού
εκπροσώπου Μ. Πελεκάνου υποστηρίζεται
ότι πρόκειται για «συκοφαντία», ενώ εκτοξεύονται απειλές ότι ο Πρόεδρος θα κινήσει
αγωγές λιβέλου «εναντίον των όσων προέβαλαν, προβάλλουν ή υιοθετούν ανάλογους συκοφαντικούς ισχυρισμούς». Ταυτόχρονα, υποστηρίζει ότι «η επιστολή του κ.
Μαυρογιάννη «θα δώσει την ευκαιρία να
διερευνηθούν οι συκοφαντικοί ισχυρισμοί
και τα ψεύδη ενός τρίτου που, δυστυχώς,
για μικροπολιτικές σκοπιμότητες οδήγησαν τον κ. Μαυρογιάννη στη συγκεκριμένη
καταγγελία».
Το πόσο ανάστατος και ενοχλημένος είναι ο Πρόεδρος φαίνεται και από το γεγονός ότι αποφεύγεται να κατονομαστεί με το
όνομά του ο κ. Μαυρογιάννης, τον οποίο
αποκαλεί «ο εν λόγω κύριος».
Ο κ. Πελεκάνος αναφέρει τέλος ότι ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης «έλαβε γνώση της
επιστολής του Ανδρέα Μαυρογιάννη προς
την Αρχή Κατά της Διαφθοράς μετά την
άφιξή του στο Βερολίνο».

«Η αναγνώριση του ψευδοκράτους, ντε φάκτο τέλος της Συνθήκης Εγγυήσεων»
Η επιμονή της Τουρκίας στην αναγνώριση
του ψευδοκράτους θα μπορούσε να ερμηνευθεί
στο μέλλον ως το ντε φάκτο τέλος της Συνθήκης Εγγυήσεων του 1960, σύμφωνα με τον
καθηγητή στο «πανεπιστήμιο» Ανατολικής Μεσογείου, Γιουτζέλ Βουράλ. Σε συνέντευξή του
χθες Τρίτη στη «Γενί Ντουζέν», ο κ. Βουράλ προσθέτει ότι το αίτημα του Τούρκου Προέδρου για
αναγνώριση της «τδβκ» στη Γενική Συνέλευση
του ΟΗΕ «αποτελεί δήλωση εγκατάλειψης από
την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή πλευρά
του εδάφους που βασίζεται στη διακοινοτική
συναίνεση και τις παραμέτρους του ΟΗΕ».
«Ως εγγυήτρια χώρα, από τη μια πλευρά θα
λέτε “έχω στρατεύματα στην Κύπρο σύμφωνα

με τη Συνθήκη Εγγυήσεων” και από την άλλη
θα λέτε “δεν υπάρχει πλέον Κυπριακή Δημοκρατία, υπάρχουν δύο κράτη”. Αυτό δεν μπορεί
να συμβεί», αναφέρει.
Αυτό που εγγυάται η Τουρκία είναι η εδαφική ακεραιότητα, η κυριαρχία και η συνταγματική τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνει στη συνέχεια, λέγοντας ότι η Τουρκία
αναγνώρισε το ψευδοκράτος ως μέρος της προσπάθειάς της να αποδείξει τον ισχυρισμό πως
ένα κοινό κράτος στην Κύπρο δεν είναι δυνατό
κι αν ο ισχυρισμός αυτός υλοποιηθεί, δεν θα
υπάρξει καμία προσπάθεια «αναγνώρισης της
“τδβκ” ως ανεξάρτητου κράτους». Ο κ. Βουράλ
σημειώνει ότι η Τουρκία ελπίζει σε ένα μέλλον

στην Κύπρο στο οποίο οι Κύπριοι δεν θα έχουν
κοινό κράτος. «Ως εκ τούτου, η Τουρκία θα κάνει ό,τι εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό, και ήδη
το κάνει. Οι προσπάθειες για την αλλαγή της
δημογραφικής δομής και της ταυτότητας του
βορρά στηρίζονται στη στάση ότι “δεν μπορεί
πλέον να υπάρξει κοινό κράτος μεταξύ Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων”, “αφήστε να αναγνωριστεί το βόρειο τμήμα της Κύπρου και μετά
θα το φροντίσουμε εμείς”. Η αναγνώριση της
“τδβκ” δεν είναι δυνατή. Όταν εξετάζουμε την
Κύπρο από την Τουρκία, το μοντέλο που υπάρχει στο μυαλό είναι η επιθυμία και η προσδοκία
να αλλάξουν και να επεκταθούν τα σύνορα της
Τουρκίας», εξηγεί ο κ. Βουράλ.
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είπαν

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

παρεμβάσεις

Του
Γιάννη Κακαρή

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
«Ο αγροτικός τομέας έχει πολλά να
προσφέρει στην κυπριακή οικονομία, φτάνει να στηριχθεί ορθά από το κράτος, στο
πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, όπως
προνοεί το κεκτημένο της ΕΕ».
Στήριξη του πρωτογενούς τομέα για γερές
βάσεις στην οικονομία μας.

ΧΑΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Π.Γ. ΤΟΥ ΑΚΕΛ:
«Εδώ και μήνες ο πλανήτης ολόκληρος
συζητά και παίρνει μέτρα για τη φορολόγηση των υπερκερδών, αλλά ο Υπ. Οικονομικών κ. Πετρίδης και η κυβέρνησή του
ακόμα ψάχνονται. Η ανικανότητά τους
στοιχίζει στην κοινωνία».
Απροθυμία να θίξουν τα μεγάλα οικονομικά
συμφέροντα στον τομέα της Ενέργειας και
των καυσίμων.

Το Κατάρ δείχνει ποιος κάνει κουμάντο
Η κατάσταση βρομούσε απ’ την αρχή. Ήταν
2 Δεκεμβρίου 2010 όταν η ΦΙΦΑ ανακοίνωσε
ποια χώρα θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση του
Μουντιάλ το 2022. Υποψήφιες ήταν η Αυστραλία, η Ιαπωνία, το Κατάρ, η Νότιος Κορέα
και οι ΗΠΑ. Η χώρα της Μέσης Ανατολής δεν
είχε καμία ελπίδα, καθώς δεν έχει παράδοση
και καμιά ποδοσφαιρική υποδομή. Και όμως,
κατάφερε με κάποιον «τρόπο» να κερδίσει
στην ψηφοφορία.
Για να πραγματοποιηθεί το Μουντιάλ, η
ΦΙΦΑ μεταφέρει την περίοδο διεξαγωγής της
διοργάνωσης από τον Ιούλιο στο Δεκέμβριο
λόγω των θερμοκρασιών που επικρατούν. Με
την ίδια ευκολία αλλάζει και το πρόγραμμα
όλων των διοργανώσεων, όλων των ομοσπονδιών/συνομοσπονδιών ανά τον κόσμο, με ό,τι
σημαίνει αυτό για την υγεία των ποδοσφαιριστών ή την απόδοση των ομάδων και την
ποιότητα του ποδοσφαίρου.
Ακολούθησε κατασκευαστικός οργασμός,
όπου πάνω από 6,5 χιλιάδες μετανάστες εργάτες έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τα

στοιχεία, 12 εργάτες σκοτώνονταν κάθε εβδομάδα. Εργάζονταν κατά μέσο όρο 16 ώρες την
ημέρα και πολλές γυναίκες αντιμετώπιζαν
κακοποιήσεις, μεταξύ αυτών καθημερινούς
βιασμούς. Όμως η ΦΙΦΑ, που «νοιάζεται» για
την κοινωνία και σπεύδει σε άλλες περιπτώσεις να υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, στη συγκεκριμένη περίπτωση έκανε
την πάπια.
Κάποιες από τις μεγαλύτερες -ποδοσφαιρικά- εθνικές ομάδες της Ευρώπης αντέδρασαν
με την κατάσταση που επικρατεί στο Κατάρ.
Κατά τη διάρκεια των προκριματικών φόρεσαν φανέλες με συνθήματα και παλαίμαχοι
ποδοσφαιριστές μίλησαν γι’ αυτή την αθλιότητα. Η ΦΙΦΑ όμως έκλεινε τα μάτια ξανά και
ξανά.
Περίπου μία βδομάδα πριν την έναρξη της
τελικής φάσης του Μουντιάλ η Δανία ζητά
από τη ΦΙΦΑ να της επιτραπεί όπως κατά τις
προπονήσεις φορεί φανέλες που να γράφουν
«ανθρώπινα δικαιώματα για όλους», όμως η
ΦΙΦΑ, που «νοιάζεται» για τα ανθρώπινα δι-

καιώματα, της το αρνήθηκε.
Ένα 24ωρο πριν την έναρξη των αγώνων
και πάλι το Κατάρ αποφασίζει και διατάζει.
Παρά τις τεράστιες διαφημίσεις που πήρε η
ΦΙΦΑ, το Κατάρ αποφασίζει να απαγορεύσει
την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών
στα γήπεδα. Ούτε οι τεράστιες χορηγίες στάθηκαν ικανές για να αντιδράσει η ΦΙΦΑ, υπερασπιζόμενη τα χρήματα που λαμβάνει από
τις συμφωνίες που η ίδια έχει συνάψει.
Επίσης, η διοργανώτρια χώρα προειδοποιεί ότι απαγορεύονται τα μίνι και αλλά ρούχα
που αφήνουν ακάλυπτα διάφορα σημεία του
σώματος. Προχθές η Αστυνομία συνέλαβε δημοσιογράφο. Μούγκα η ΦΙΦΑ...
Χώρες όπως Ολλανδία, Αγγλία και Γερμανία αποφασίζουν να φορέσουν περιβραχιόνιο
με μήνυμα υπέρ των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αλλά μετανιώνουν... αφού η
ΦΙΦΑ τούς προειδοποιεί για μεγάλο πρόστιμο.
Από την αρχή φάνηκε ότι κουμάντο στη
σχέση μεταξύ ΦΙΦΑ και Κατάρ κάνουν τα πετροδόλαρα.

Χρυσό και αργυρό
βραβείο στον φωτογράφο
Αχιλλέα Αλεξάνδρου
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΑΚΕΛ:
«Πού είναι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για να κάνει τους ελέγχους για την
αισχροκέρδεια στις τιμές των προϊόντων, ένα
φαινόμενο που μεγαλώνει τελευταία μετά την
κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία; Για τις
τιμές των καυσίμων, πού είναι η Υπηρεσία
Προστασίας Καταναλωτή να ελέγξει αυτό που
λέμε ότι υπάρχει αισχροκέρδεια στις τιμές;»
Κοιμούνται ύπνο βαθύ...

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΚΕΛ:
«Τρεις μήνες μετά την υπογραφή της
συμφωνίας για το χαλλούμι και δύο από
την εφαρμογή του ΠΟΠ, διαπιστώνεται ότι
η συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων
μερών δεν εφαρμόζεται ή εφαρμόζεται
κατά το δοκούν».
Κυριαρχεί αλαλούμ με τις ποσοστώσεις των
διαφόρων ειδών γάλακτος.

Περιμένουμε
με ενδιαφέρον
τις απαντήσεις τους

Κίνητρα από τις τσέπες
των φορολογουμένων

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Δημοκρατικών
Αντιστασιακών ζητά με επιστολή του προς τα
τρία επιτελεία τη θέση των τριών υποψηφίων για την προεδρία της Δημοκρατίας που
στηρίζονται από μεγάλα κόμματα για το προς
ανέγερση μουσείο για τον Γ. Γρίβα. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος, με την
επιστολή ρωτούν τους υποψηφίους αν προτίθενται να ακυρώσουν σε περίπτωση εκλογής τους την όποια διαδικασία σχετικά με την
απόφαση της κυβέρνησης και πλειοψηφίας
των κοινοβουλευτικών κομμάτων για ανέγερση του μουσείου στην Πάφο με κρατική
χρηματοδότηση. Το σίγουρο είναι ότι με ενδιαφέρον αναμένουν αρκετοί τις απαντήσεις των
υποψηφίων και τι ακριβώς προτίθενται να
πράξουν. Αν και μπορούμε να υπολογίσουμε
ότι κάποιοι θα αποφύγουν να απαντήσουν...

Τα σχέδια κινήτρων προς τις αεροπορικές εταιρείες έχουν φέρει ήδη τα πρώτα αποτέλεσμα, υποστηρίζει ο Υπουργός Μεταφορών, προσθέτοντας ότι
οι Ryanair και Wizz Air διαθέτουν σήμερα υπερσύγχρονα αεροσκάφη. Η φιλελευθεροποίηση της
αγοράς που αφορά στις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης που παρέχονται στους αερολιμένες, πρόσθεσε ο κ. Καρούσος, επέφερε μείωση του κόστους,
καθιστώντας τα αεροδρόμια περισσότερο ανταγωνιστικά... Δεν μας είπε, όμως, ο κ. Καρούσος πόσα
εκατομμύρια ευρώ είναι τα κίνητρα προς τις ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες που δίνονται από τις
τσέπες των φορολογουμένων, δεν μας είπε για την
ετεροβαρή συμφωνία διαχείρισης των αεροδρομίων από ιδιώτες και ούτε ενδιαφέρει τον κ. Καρούσο
και την κυβέρνηση ΔΗΣΥ ότι η μικρή ημικατεχόμενη Κύπρος δεν διαθέτει δικό της αερομεταφορέα
και εξαρτάται από τους προορισμούς που αποφασίζουν οι ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες...

ΓΤΑ

Κοκονής

Ο δήμαρχος Λάρνακας. Ανδρέας Βύρας.
βράβευσε χθες τον φωτογράφο Αχιλλέα Αλεξάνδρου για την εξασφάλιση του χρυσού
και αργυρού βραβείου στον Διεθνή Διαγωνισμό Φωτογραφίας «Photo Club Danube –
Danube Autumn Circuit 2022».
Ο δήμαρχος ανέφερε ότι «οι επιτυχίες του
κ. Αλεξάνδρου, όπως και αυτές των άλλων
δημιουργών της Λάρνακας, εμπλουτίζουν το
πολιτιστικό μας κεφάλαιο αναδεικνύοντας
ακόμα περισσότερο τη συμβολή τους στα
δρώμενα της πόλης και κατ’ επέκταση ολόκληρης της Κύπρου».
Ο κ. Βύρας «συνεχάρη τον Αχιλλέα Αλεξάνδρου για τη βράβευσή του και του παρέδωσε αναμνηστική πλακέτα εκ μέρους του
Δήμου Λάρνακας».

Εμείς κι ο... υπόκοσμος
Είχα πετύχει πριν από μερικές μέρες την
ατάκα «Εμείς κι ο υπόκοσμος», μια παράφραση του ελληνικού μαθήματος «Εμείς κι
ο Κόσμος». Πολύ εύστοχο, αν σκεφτούμε ότι
στην εικόνα υπάρχουν τρία παιδάκια που
κοιτάνε την υδρόγειο. Το αστείο έγινε μόλις
είχε ανοίξει ο λάκκος με τη βρόμα των υποκλοπών σε Κύπρο και Ελλάδα και 1-2 εκτελέσεις για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
Η αλήθεια είναι πως ζούμε σε έναν υπόκοσμο, σε έναν υπόνομο γεμάτο με νυφίτσες
που σκορπούν αρρώστιες.
Γκιουλ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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ευθέως
«Ο κήπος
εν δικός μας»
Εγγραφή του θέματος των
εργασιών στον Δημόσιο Κήπο
Λεμεσού, στην ημερήσια
διάταξη της συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου
Λεμεσού, αύριο Πέμπτη,
ζητά η ομάδα πολιτών
«Ο κήπος εν δικός μας»,
θέτοντας παράλληλα σειρά
ερωτημάτων. Τα μέλη της
ομάδας ζητούν πρόσβαση
στα αναλυτικά σχέδια και
στις λεπτομερείς περιγραφές,
όπως έχουν διαμορφωθεί
μετά τις υποδείξεις του
Τμήματος Δασών για την
προστασία των αιωνόβιων
δέντρων και διαβεβαιώσεις
ότι δεν θα επαναληφθούν
«οι βαρβαρότητες που
συντελέστηκαν στον Δημόσιο
Κήπο».

Ανακύκλωση...
Ο πρόσφατος διορισμός του κ. Χαμπιαούρη στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας είναι ο ορισμός της
ανακύκλωσης, μιας κακής ανακύκλωσης. Ο... τρίτος διορισμός του ανδρός
μάς υπενθυμίζει ότι σε αυτόν τον τόπο
η γνωριμία υπερέχει της αξίας. Ο πρώτος διορισμός του κ. Χαμπιαούρη ήταν
ως Υπουργός Παιδείας, ακολούθως διορίστηκε Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και τώρα στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέχρι
και τις 15/11/2028. Σε αυτόν τον τόπο
όλα όσα έχουμε δει την τελευταία δεκαετία δεν τα είδαμε τις προηγούμενες,
συνολικά.
Ο Νίκος Αναστασιάδης συνεχίζει να
προκαλεί και να υποτιμά το λαϊκό αίσθημα, ωστόσο δεν πέσαμε από κάποιο
σύννεφο για ακόμα μια φορά. Οι λέξεις
χάνουν το νόημά τους, αφού οι πράξεις δεν αφήνουν περιθώριο.
Έχουμε μπουχτίσει από τις προκλήσεις, έχουμε κουραστεί να κατεβαίνουμε τον κατήφορο χωρίς να έχουμε φρένα. Και μερικοί ακόμα πιστεύουν ότι η
αλλαγή είναι προ των πυλών... με τα
πρωτοπαλίκαρα του Προέδρου. Τι να
πει κανείς.

Για έναν περιβαλλοντικά φιλικό
σχολικό χώρο
Το Γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στο
Πλατύ είναι ένα από τα σχολεία της Λευκωσίας
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Οικολογικά
Σχολεία» και μέσα από διάφορες δράσεις μαθητές,
εκπαιδευτικοί αλλά και γονείς προσπαθούν να
μετατρέψουν τον σχολικό χώρο σε βιώσιμο και
περιβαλλοντικά φιλικό, προωθώντας όχι μόνο
την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, αλλά και
έννοιες όπως η πολιτότητα, ο εθελοντισμός, η
αλληλεγγύη και η κοινωνικοποίηση. Η καθηγήτρια
Βιολογίας, Μαρία Τιγγιρίδου, συντονίστρια της
Περιβαλλοντικής Επιτροπής του Προγράμματος των
Οικολογικών Σχολείων, σημειώνει ότι «μπορεί η
πανδημία να έθεσε σε αναβολή την καθημερινότητά
μας, αλλά η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν
μπήκε στην “αναμονή”. Αντιθέτως, η πανδημία
έφερε και τα δικά της περιβαλλοντικά προβλήματα
που προστέθηκαν στα ήδη υφιστάμενα. Σκεφτήκατε
ποτέ πού κατέληξαν τα εκατομμύρια των
χρησιμοποιημένων μασκών ή το πλαστικό από
τα rapid test;» λέει η κα Τιγγιρίδου. Το θέμα του
προγράμματος φέτος είναι «Ο Σχολικός Χώρος
- Προς ένα αειφόρο - βιώσιμο σχολείο» και οι
περισσότερες δραστηριότητες έχουν να κάνουν με
βελτίωση του σχολικού χώρου, ώστε να γίνει πιο
βιώσιμος και περιβαλλοντικά φιλικός για τα παιδιά.

Στιχουργός που λάμπρυνε Η Κύπρος σήμερα
Στην Κύπρο σήμερα οι οικονομικές ανιτην ελληνική μουσική
Στις 23 Νοεμβρίου 1949 γεννήθηκε ο
ποιητής Άλκης Αλκαίος -κατά κόσμο Βαγγέλης Λιάρος. Άνθρωπος καλλιεργημένος
και ευαίσθητος, που διακρινόταν για το ταλέντο αλλά και τη μεγάλη του ευγένεια. Ο
Άλκης Αλκαίος υπήρξε ένας στιχουργός του
πολιτικο-κοινωνικού τραγουδιού, που η παρουσία του λάμπρυνε την ελληνική μουσική
σκηνή. Κατάφερε να τυλίξει τη δημιουργική
ζωή του με τα πολύτιμα νήματα της ποίησής
του. Με όλες τις δυσκολίες της ζωής, επέμενε να μεταπλάθει όνειρα και αγωνίες σε
στίχους, μετρώντας περισσότερα από 150
τραγούδια. Η γνωριμία του με τον Θάνο
Μικρούτσικο έφερε μία από τις μακροβιότερες και σπουδαιότερες συνεργασίες δημιουργών στο ελληνικό τραγούδι, με δίσκους
- ορόσημα όπως το «Εμπάργκο» (1982)
και «Στου αιώνα την παράγκα» (1996). Στο
χώρο της δισκογραφίας, άλλες σημαντικές
συνεργασίες του ήταν για δίσκους των Νότη
Μαυρουδή, Σωκράτη Μάλαμα, Μίλτου Πασχαλίδη, Μάριου Τόκα, Διονύση Τσακνή,
Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Συνεργάστηκε επίσης με τον Μπάμπη Στόκα, τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και άλλους. Ο Άλκης Αλκαίος έφυγε από τη ζωή στις 10/12/2012.

σότητες είναι κατά πολύ αυξημένες. Στην
Κύπρο σήμερα το κυπριακό κράτος κουβαλά
στις πλάτες του ένα υπέρογκο δημόσιο χρέος. Στην Κύπρο σήμερα οι τράπεζες ανακοινώνουν κέρδη και επιβάλλουν εξωφρενικές
χρεώσεις, ενώ το χρέος που δημιούργησαν
το πληρώνει η νέα γενιά. Η Κύπρος σήμερα
παρουσιάζει ένα μεγάλο εμπορικό έλλειμμα
-για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου
2022 ξεπέρασε τα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Η Κύπρος σήμερα παρουσιάζει και δημοκρατικό έλλειμμα -κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει ποιοι πολίτες, πολιτικοί, δικαστικοί,
ιεράρχες και επιχειρηματίες έπεσαν θύματα
παρακολούθησης και υποκλοπής. Η Κύπρος σήμερα είναι αφιλόξενη για τα όνειρα
των νέων. Στην Κύπρο σήμερα το Κυπριακό
βρίσκεται στο χειρότερο σημείο που ήταν
ποτέ. Στην Κύπρο σήμερα ο εθνικισμός και
η ξενοφοβία ανθούν. Στην Κύπρο σήμερα η
συστηματική διαφθορά είναι στα φόρτε της.
Η Κύπρος τού σήμερα είναι παντελώς αναξιόπιστη και δεν εμπιστευόμαστε αυτούς που
μας έφεραν το σήμερα ότι θα μας οδηγήσουν
στην Κύπρο του αύριο.... Συνεπώς, πάμε να
αλλάξουμε τα πράγματα με προοδευτική αλλαγή ψηφίζοντας Α. Μαυρογιάννη.
Professor K

Της
Ελένης Κωνσταντίνου

Να επιλυθούν τα
προβλήματα στον
τομέα της Υγείας
Αναγκαία είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο, σε
όλους τους δικαιούχους, χωρίς οποιοδήποτε
διαχωρισμό, καθολικά και με τη μεγαλύτερη
δυνατή ταχύτητα, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν
επείγοντα περιστατικά, αλλά και να νιώθει
ο κόσμος ικανοποιημένος ότι ανταποκρίθηκαν όλοι -προσωπικό και θεσμοί- για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα υγείας του. Με την
εφαρμογή του ΓεΣΥ έγινε ένα πρώτο βήμα να
αρχίσουν να επιλύονται ζητήματα που όντως
ταλαιπωρούσαν τους πολίτες, τους ασθενείς.
Βέβαια ο δρόμος είναι μακρύς και ακριβώς γι’
αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστούν εγκαίρως
και όσα εντοπίζονται σε αυτά τα πολύ λίγα
χρόνια λειτουργίας του Γενικού Συστήματος
Υγείας. Θα πρέπει αρχικά να προχωρήσουν οι
αρμόδιοι με διεύρυνση των πρωτοκόλλων διαδικασιών, ενώ αναγκαίοι είναι και οι μηχανισμοί ελέγχου, ώστε και οι ασθενείς αλλά και
οι γιατροί να είναι ικανοποιημένοι και φυσικά
να προσέξουμε πολύ τις καταχρήσεις που φέρνουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του ΓεΣΥ. Οι
καταχρήσεις φέρνουν σε κίνδυνο και τους γιατρούς και τους ασθενείς και θα πρέπει εκείνη
η μερίδα που καταχράται πόρους του ΓεΣΥ να
εντοπίζεται και να λαμβάνονται μέτρα.
Την ίδια ώρα, ανάλογη στήριξη θα πρέπει να λάβουν και τα δημόσια νοσηλευτήρια,
αφού και σε αυτό το κομμάτι, ιδιαίτερα εν καιρώ πανδημίας, έχει φανεί ο ρόλος του Δημοσίου. Αυτονόμηση από τη μια αλλά και ενίσχυση από την άλλη. Δυστυχώς, σε ό,τι αφορά τα
δημόσια νοσηλευτήρια παρατηρούμε ότι προβλήματα παραμένουν και γιγαντώνονται. Το
ποιος φταίει είναι κάτι που δεν απασχολεί τον
ασθενή, ο οποίος στο τέλος της μέρας επιζητεί
την άμεση εξυπηρέτηση. Υπάρχουν τμήματα
που ακόμη και σήμερα αποτελούν μια πονεμένη ιστορία και είναι άξιον απορίας εάν θα
μπορέσουν ποτέ να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας και των πολιτών. Ένα παράδειγμα είναι τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, που
είναι πάντα υπερφορτωμένα από ασθενείς με
αρκετές ώρες αναμονής, υποστελεχωμένα από
προσωπικό, όπως λένε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.
Το θέμα της συμφόρησης δυστυχώς δεν μπόρεσε να αντιμετωπιστεί, αν και έγιναν κάποιες
προσπάθειες με τη λειτουργία των εφημερευόντων ιατρείων. Άξιο απορίας είναι την ίδια
ώρα πώς θα μπορέσει η παρούσα κυβέρνηση
να υλοποιήσει τη δέσμευσή της για λειτουργία ΤΑΕΠ για παιδιά στο Γενικό Νοσοκομείο
Λευκωσίας. Αν και είχε δηλώσει ο αρμόδιος
Υπουργός Υγείας πως το έργο θα ήταν έτοιμο
πριν την ολοκλήρωση της θητείας του, εντούτοις οι διαδικασίες δεν έχουν αρχίσει ακόμη.
Συνεπώς, αυτό που θα μπορούσε να σκεφτεί
κάποιος είναι ότι θα έπρεπε πρωτίστως να συγυριστούν και να ενισχυθούν τα υφιστάμενα
ΤΑΕΠ στα δημόσια νοσοκομεία των πόλεων,
αφού τα όσα κατά καιρούς βλέπουν το φως της
δημοσιότητας είναι ανησυχητικά και έπειτα
να προχωρήσουν οι υλοποιήσεις νέων έργων
που ενδεχομένως να έχουν εξαγγελθεί υπό το
βάρος πιέσεων ομάδων που επιθυμούν και περιμένουν τη λειτουργία ΤΑΕΠ για παιδιά.
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ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Σουρεαλιστική η προσπάθεια δικαιολόγησης της πολιτικής στον τομέα της Ενέργειας
Σουρεαλιστική χαρακτήρισε ο υποψήφιος
Πρόεδρος Ανδρέας Μαυρογιάννης την προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει την πολιτική στην ενέργεια περίπου ως παράδεισο. Ο κ.
Μαυρογιάννης πραγματοποίησε χθες περιοδεία
στη Λάρνακα, όπου επισκέφθηκε αγροκτήματα
στην περιοχή Κιτίου. Στη συνέχεια επισκέφθηκε
το αεροδρόμιο Λάρνακας και ακολούθως το γενικό νοσοκομείο της πόλης, όπου έκανε δηλώσεις.
Στις δηλώσεις του o κ. Μαυρογιάννης αναφέρθηκε στην αντίδραση της κυβέρνησης για τα θέματα της Ενέργειας, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο
Ενέργειας παρουσίασε μια εικόνα επιτυχιών στον
τομέα αυτό, κάτι που αμφισβήτησε έντονα, χαρακτηρίζοντας ως σουρεαλιστική την προσπάθεια
της κυβέρνησης να τα παρουσιάσει όλα ρόδινα.
«Είναι πραγματικά σουρεαλιστικό αντί να εγκύψουμε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, να
προσπαθούμε να παρουσιάσουμε τα πράγματα
ότι είναι παραδείσια», ήταν η χαρακτηριστική
έκφραση που χρησιμοποίησε ο υποψήφιος Πρό-

Ανδρέας Μαυρογιάννης:
«Η κυβέρνηση παρουσιάζει
έναν παράδεισο»

εδρος αποδομώντας τη σχετική ανακοίνωση του
Υπουργείου Ενέργειας. Προς επίρρωση τούτου,
παρουσίασε δύο παραδείγματα. Το ένα είναι ότι
η Κύπρος, έντεκα χρόνια μετά την ανακάλυψη
του κοιτάσματος Αφροδίτη, παραμένει η μόνη
χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν κάνει
χρήση φυσικού αερίου. «Αν είναι αυτό επιτυχία,
τότε κάτι δεν καταλαβαίνουμε καλά», σχολίασε
ο κ. Μαυρογιάννης. Το δεύτερο παράδειγμα είναι η διγλωσσία ανάμεσα σε δύο υπουργούς για
το ίδιο ζήτημα και μάλιστα μόλις σε δύο μέρες.
«Είναι εντυπωσιακό το ότι ενώ προχθές ο ίδιος ο
Υπουργός Οικονομικών παραδέχθηκε ότι υπάρχει αποτυχία της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά στον
εκσυγχρονισμό του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, η χθεσινή ανακοίνωση μάς λέει
ότι όλα πάνε καλά. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα ταυτόχρονα, πρέπει να μας το εξηγήσουν.
Οι παραλείψεις της κυβέρνησης αποτελούν ένα
από τα μεγαλύτερα εμπόδια στη γενίκευση και
διάδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»,

απάντησε ο υποψήφιος Πρόεδρος.

Όχι στην ιδιωτικοποίηση
των δημοσίων νοσοκομείων
Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης αναφέρθηκε και
στα θέματα δημόσιας υγείας και έστειλε σημαντικά μηνύματα, το βασικότερο των οποίων είναι ότι στηρίζει τη δημόσια υγεία και αντιτίθεται
στην οποιαδήποτε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης
των δημοσίων νοσοκομείων. «Εμείς πραγματικά
πιστεύουμε στη στήριξη, στην ενίσχυση και στην
αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων
κατά τρόπο που να μπορέσουν να διαδραματίσουν πλήρως το ρόλο του σ’ ένα μονοασφαλιστικό σύστημα, όπου αποτελούν τη ραχοκοκαλιά
του συστήματος», τόνισε. Συγχαίρουμε το ιατρικό
και παραϊατρικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου και όλους όσοι συμβάλλουν στο δημόσιο αγαθό που λέγεται υγεία»,
κατέληξε ο κ. Μαυρογιάννης.
Τάσος Περδίος

Με ρυθμούς χελώνας
το άνοιγμα της αγοράς
ηλεκτρισμού

Με ρυθμούς χελώνας προχωρούν
οι διαδικασίες για το άνοιγμα της
αγοράς ηλεκτρισμού, το οποίο συνδέθηκε από την κυβέρνηση με την προοπτική για μείωση των τιμών.
Τα πιο πάνω επιβεβαιώθηκαν σε
χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής
Ενέργειας, στην οποία συζητήθηκαν
οι κανονισμοί για την πρόσληψη προσωπικού από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, ώστε να
μπορέσει να προχωρήσει στο επόμενο
βήμα το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο.
Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία ο
βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα,
υπενθύμισε ότι η Βουλή ψήφισε τη
σχετική νομοθεσία για την ανεξαρτητοποίηση του ΔΣΜΚ εδώ και ενάμιση
χρόνο. Παρά ταύτα, πρόσθεσε, μόλις
πρόσφατα κατατέθηκε το σχέδιο των
Κανονισμών που θα βοηθήσει τον Διαχειριστή να προσλάβει δύο διευθυντές.
Επεσήμανε επίσης ότι ακόμη δεν έχουν
κατατεθεί οι κανονισμοί που αφορούν
στα σχέδια υπηρεσίας για το υπόλοιπο
προσωπικό. «Και το χειρότερο από όλα
είναι ότι ενώ εδώ και ενάμιση χρόνο
βρισκόμαστε στο περίμενε, σήμερα μάθαμε από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ενέργειας ότι τίποτε δεν έχουν
κάνει με τη σχετική τροποποίηση της
νομοθεσίας για να μπορούν να μεταφερθούν οι υπάλληλοι της ΑΗΚ στο
Γραφείο του Διαχειριστή».
«Με τέτοιους ρυθμούς είναι σίγουρο ότι ούτε τα επόμενα δύο χρόνια πρόκειται να ανοίξει η αγορά
ηλεκτρισμού», προειδοποίησε ο Κ.
Κώστα, καλώντας την κυβέρνηση να
αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της.
Σημειώνεται ότι και ο βουλευτής
του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννης,
αναφώνησε «επιτέλους» για την κατάθεση των κανονισμών, εκφράζοντας ουσιαστικά και αυτός τη δυσφορία του για τους ρυθμούς που
ακολουθούνται.

ΑΚΕΛ προς κυβέρνηση - ΔΗΣΥ: «Πού ζείτε;
Το πανάκριβο ρεύμα συνθλίβει νοικοκυριά»
«Πού ζει η κυρία Υπουργός Ενέργειας; Το
πανάκριβο ρεύμα συνθλίβει νοικοκυριά και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις».
Τα πιο πάνω υπέδειξε χθες το ΑΚΕΛ, διά
του Γιώργου Κουκουμά, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Νατάσας Πηλείδου, η οποία επιχείρησε να διασκεδάσει την έντονη κριτική
της κοινωνίας για την αποτυχημένη πολιτική
της κυβέρνησης στον τομέα της Ενέργειας,
αλλά και να ανασκευάσει το mea culpa του
Υπουργού Οικονομικών. Υπέδειξε επίσης ότι
ο Συναγερμός θέλει να επαναλάβει το έγκλημα του Συνεργατισμού σε όλους τους ημικρατικούς, προσθέτοντας ότι «ο Συναγερμός φεύγει από την κυβέρνηση με καταγραμμένη μια
κολοσσιαία αποτυχία και στα ενεργειακά».
Εξέφρασε παράλληλα την πεποίθηση ότι η
κοινωνία θα επιλέξει «αλλαγή στη διακυβέρνηση (με την εκλογή του Ανδρέα Μαυρογιάννη), η οποία θα σημάνει και μια νέα ενεργειακή πολιτική που θα καταστήσει στην πράξη
την ενέργεια κοινωνικό αγαθό».
Εν τω μεταξύ, μετά το mea culpa ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης
παραδέχθηκε χθες ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να υιοθετήσει την πρόταση του ΑΚΕΛ
για φορολόγηση των υπερκερδών στον τομέα
της Ενέργειας. Επιχείρησε μάλιστα να δαιμο-

ΥΠΟΙΚ: Όχι στη φορολόγηση
των υπερκερδών, θα αποτελέσει
αντικίνητρο για επενδυτές

νοποιήσει την πρόταση, υποστηρίζοντας ότι
είναι «πρόχειρη και χωρίς οικονομική λογική». Ισχυρίστηκε ακόμη ότι η φορολόγηση
των υπερκερδών θα λειτουργήσει ως «αντικίνητρο με τιμωρητικό τρόπο έναντι των
επενδύσεων». Ακόμη, αν και παραδέχθηκε
ότι τόσο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν
όσο και ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες
έκαναν λόγο για την ανάγκη φορολόγησης
των υπερκερδών, ισχυρίστηκε ότι οι αναφορές τους αφορούν μόνο τομείς οι οποίοι…
δεν υπάρχουν στην Κύπρο, όπως οι εταιρείες
παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Επιπρόσθετα, σχολιάζοντας το γεγονός ότι
άλλες χώρες έχουν προχωρήσει ήδη στη φορολόγηση των υπερκερδών, είπε ότι «η Κύπρος έλαβε εξαίρεση από την υποχρέωση για
καθορισμό πλαφόν στα έσοδα των εταιρειών
παραγωγής ηλεκτρισμού, περιλαμβανομένων

και των ΑΠΕ».
Όπως είπε ο Κ. Πετρίδης, ετοιμάζεται νομοσχέδιο «το οποίο προνοεί την επιβολή ενός
ειδικού τέλους επί του κύκλου εργασιών των
παραγωγών και προμηθευτών ηλεκτρικής
ενέργειας». Έσπευσε ωστόσο να διευκρινίσει
ότι το επίπεδο του τέλους θα είναι χαμηλό.
Απαντώντας, ο Χάρης Πολυκάρπου, επικεφαλής του Τομέα Οικονομίας του ΑΚΕΛ, υπέδειξε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί για άλλη μια
φορά να προστατεύσει τα μεγάλα οικονομικά
συμφέροντα σε βάρος της κοινωνίας. Επεσήμανε επίσης ότι το μέτρο της φορολόγησης
των υπερκερδών εφαρμόζεται ήδη σε πολλές
χώρες ανά το παγκόσμιο. «Η ανικανότητα
(των κυβερνώντων) στοιχίζει στην κοινωνία
και δεν μπορεί να κρύψει την απροθυμία
τους να βλάψουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα», υπέδειξε.
Σημειώνεται ότι ο Χ. Πολυκάρπου δεν ενέδωσε στην προσπάθεια του Κ. Πετρίδη για τη
δημιουργία τοξικού κλίματος. Αντίθετα, επεσήμανε ότι ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ έστειλε δύο επιστολές προς τον Υπουργό Οικονομικών για το
θέμα της φορολόγησης των απροσδόκητων
κερδών, προσθέτοντας ότι ο τελευταίος δυστυχώς δεν είχε ούτε τη στοιχειώδη ευγένεια
να στείλει μια απαντητική επιστολή.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Η ΠΕΟ στηρίζει τη σημερινή κινητοποίηση της ΠΟΕΔ
Η ΠΕΟ εκφράζει τη στήριξη και τη συμπαράστασή της στην κινητοποίηση που
πραγματοποιεί σήμερα η ΠΟΕΔ στις 4:00 το
απόγευμα έξω από το Προεδρικό.
Όπως επισημαίνεται, η ΠΕΟ με επιστολή
της ημερομηνίας 16/03/2021 προς τον Γενικό Διευθυντή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης, απαντώντας σε επιστολή με την οποία ζητήθηκε
να σχολιάσει τις προτεινόμενες δράσεις του

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
είχε εκφράσει τη διαφωνία της με τον τρόπο
που η κυβέρνηση προτίθετο να επεκτείνει
την προδημοτική εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα, κατέγραψε τα ακόλουθα:
«Τα μέτρα για βελτίωση της διαθεσιμότητας
και προσβασιμότητας σε δομές φροντίδας
από τη βρεφική μέχρι τη σχολική ηλικία
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την
ένταξη των γυναικών στην απασχόληση και

για στήριξη των νέων οικογενειών. Ως εκ
τούτου συμφωνούμε με το στόχο που τίθεται. Σ’ ό,τι αφορά τις προτεινόμενες δράσεις
όμως, θεωρούμε ότι το μέτρο για επέκταση
της υποχρεωτικής δωρεάν προδημοτικής
εκπαίδευσης από την ηλικία των 4 ετών θα
πρέπει να υλοποιηθεί μέσα από τις δημόσιες
δομές εκπαίδευσης και όχι μέσα από διαδικασίες που προωθούν την ιδιωτικοποίηση
της εκπαίδευσης, παρέχοντας ισότιμη καθο-

λική πρόσβαση σ’ όλα τα παιδιά αυτής της
ηλικίας».
Δυστυχώς, αναφέρει η ΠΕΟ, η κυβέρνηση
παραμένει τυφλά και δογματικά προσηλωμένη στην αντίληψή της για λιγότερο κράτος και προχωρεί στην υλοποίηση αυτού του
στόχου με τη μέθοδο των κουπονιών αντί
με την παραχώρηση δυνατότητας σε όλα τα
παιδιά προδημοτικής ηλικίας να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σχολείο.

ΑΚΕΛ:
Τα κονδύλια
αφορούν
το Κυπριακό
Το ΑΚΕΛ διά του Γιώργου
Κουκουμά υπέδειξε ότι «τα
κονδύλια για τη διαφώτιση
προορίζονται για την προβολή
της Κύπρου και των θέσεών
της […] όχι για επικοινωνιακές
εκστρατείες, προεκλογικές
εκστρατείες, επικοινωνιακή
αυτοπροβολή και δημόσιες
σχέσεις οποιουδήποτε
βρίσκεται στην ηγεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών».

Προεκλογικές φιέστες με κονδύλια της διαφώτισης
Αποκαλύψεις για την περίοδο πριν τα... τσουγκρίσουν οι Νεοφύτου - Χριστοδουλίδης
Φαγοπότια και φιέστες με τα κρατικά κονδύλια τα οποία αφορούν τη διαφώτιση για το
Κυπριακό έστησαν η κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ
μετά την κατάρρευση των συνομιλιών στο
Κραν Μοντανά και την απόλυτη διαπραγματευτική στασιμότητα η οποία ακολούθησε.
Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στη Βουλή, την περίοδο 2018 – 2021
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που προορίζονταν για τη διαφώτιση για το Κυπριακό (με
βάση τους προϋπολογισμούς οι οποίοι είχαν
εγκριθεί τα υπό αναφορά έτη από τη Βουλή)
κατέληξαν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την προβολή της κυβέρνησης και
αξιωματούχων της, κυρίως του Νίκου Χριστοδουλίδη. Ενδεικτικά, ο τέως Υπουργός
Εξωτερικών έστησε ομάδα με την ονομασία
«MFA and Friends», η οποία συμμετείχε σε…
μαραθωνίους και φαίνεται ότι είχε ως στόχο
την προβολή της κυβέρνησης και του ιδίου
προσωπικά, ενώ παράλληλα προσέλαβε κι-

νηματογραφιστές και φωτογράφους για σκοπούς προβολής των δραστηριοτήτων και των
δηλώσεών του. Μάλιστα με τα κονδύλια της
διαφώτισης χρηματοδοτήθηκαν πάρτι, γεύματα, ακόμη και συναυλίες!

Πώς πιάστηκαν
Το πάρτι φαίνεται ότι χάλασε μετά το ξέσπασμα της διαμάχης μεταξύ του Αβέρωφ
Νεοφύτου και του Νίκου Χριστοδουλίδη σε
σχέση με το ποιος είναι ο εκλεκτός του Νίκου
Αναστασιάδη για τις επικείμενες προεδρικές
εκλογές. Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 2022
(σ.σ.: δύο μήνες μετά την παραίτηση του Ν.
Χριστοδουλίδη από το Υπουργείο Εξωτερικών και λίγο πριν την εξαγγελία της υποψηφιότητάς του) η Ελεγκτική Υπηρεσία παρέλαβε μια ανώνυμη καταγγελία για χρήση των
κονδυλίων που αφορούν τη διαφώτιση για
το Κυπριακό για άλλους σκοπούς. Επίσης, ο
νυν Υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Κασου-

λίδης, όταν ερωτήθηκε από την Ελεγκτική
Υπηρεσία για το θέμα, έστειλε επιστολή η
οποία φαίνεται ότι σκοπό είχε να «κάψει» τον
Ν. Χριστοδουλίδη, ιδιαίτερα για τη σύσταση
της ομάδας «MFA and Friends». Ωστόσο η
Ελεγκτική Υπηρεσία ενημέρωσε τη Βουλή,
η οποία απαίτησε όπως κατατεθούν λεπτομερώς όλα τα στοιχεία για το πού πήγαν τα
κονδύλια για τη διαφώτιση, έτσι το σκάνδαλο
ήρθε στην επιφάνεια.
Σημειώνεται ότι το θέμα συζητήθηκε σε
χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών. Μάλιστα, το ΑΚΕΛ διά του Γιώργου
Κουκουμά έθεσε σειρά ερωτημάτων, υποδεικνύοντας ότι «τα κονδύλια για τη διαφώτιση
προορίζονται για την προβολή της Κύπρου
και των θέσεών της […] όχι για επικοινωνιακές εκστρατείες, προεκλογικές εκστρατείες,
επικοινωνιακή αυτοπροβολή και δημόσιες
σχέσεις οποιουδήποτε βρίσκεται στην ηγεσία
του Υπουργείου Εξωτερικών».

Από τα αζήτητα στον… μαραθώνιο των εκλογών
Τα κονδύλια για τη διαφώτιση για Κυπριακό βρίσκονταν στα αζήτητα. Ενδεικτικά, το
2018 αξιοποιήθηκαν μόλις 30,2 χιλ. ευρώ από
τις 400 χιλ. ευρώ που περιλαμβάνονταν στον
προϋπολογισμό. Ωστόσο το 2019 –έτος κατά το
οποίο πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για τους
εκπροσώπους της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο– οι δαπάνες έφτασαν στις 124,8 χιλ.
ευρώ, δηλαδή τετραπλασιάστηκαν. Μόνο που τα
περισσότερα χρήματα δεν διοχετεύτηκαν στη διαφώτιση για Κυπριακό αλλά σε δραστηριότητες
οι οποίες σχετίζονται με την προβολή της κυβέρνησης και αξιωματούχων της, κυρίως του Νίκου Χριστοδουλίδη. Σημειώνεται επίσης ότι το
2020 οι δαπάνες μειώθηκαν ξανά στις 56,2 χιλ.
ευρώ, κατά πάσα πιθανότητα λόγω των περιοριστικών μέτρων του κορονοϊού, ενώ το 2021 που
πραγματοποιήθηκαν οι βουλευτικές εκλογές και
ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τις Προεδρικές, οι

Λίστα για το πάρτι που έγιναν
με τα κονδύλια της διαφώτισης
δαπάνες αυξήθηκαν ξανά και έφτασαν τις 80,6
χιλ. ευρώ. Για τους σκοπούς της ομάδας «MFA
and Friends», η οποία συστάθηκε άτυπα για να
συμμετέχει σε μαραθώνιους, όπως δηλώθηκε
από τους εμπνευστές της, διοχετεύτηκαν 7.855
ευρώ για δεξιώσεις, μεταφορές, αγορές καπέ-

λων και φανελών και φυσικά για φωτογραφίες.
Επίσης, ποσό ύψους 5.446 ευρώ διοχετεύτηκε για αγορά υπηρεσιών από κινηματογραφιστές, φωτιστές και τεχνικούς για μετάδοση δραστηριοτήτων και ομιλιών του τέως Υπουργού
Εξωτερικών. Ακόμη, 6.711 ευρώ διοχετεύτηκαν
για αγορά αναλογίων και άλλων υλικών για τις
πιο πάνω ομιλίες του τέως Υπουργού Εξωτερικών. Επιπρόσθετα, 11.951 ευρώ –από τα κονδύλια πάντα τα οποία αφορούν τη διαφώτιση για
το Κυπριακό– διοχετεύτηκαν για συναυλίες.
Ακόμη, 4.850 ευρώ διοχετεύτηκαν σε
Facebook και Twitter για προβολές εργασιών
του Υπουργείου Εξωτερικών που δεν σχετίζονται με το Κυπριακό. Δόθηκαν επίσης χρήματα
για το Σύνδεσμο Γυναικών Διπλωματών και Συζύγων Διπλωματών και άλλες δραστηριότητες,
που είναι αμφίβολο κατά πόσο σχετίζονται με το
Κυπριακό.

«Πού είναι η Υπηρεσία
Προστασίας Καταναλωτή
να κάνει τους ελέγχους;»
Στοιχεία τα οποία παραπέμπουν σε
σαφείς ενδείξεις για την αισχροκέρδεια
που υπάρχει στα πετρελαιοειδή και άλλα
είδη πρώτης ανάγκης κατέθεσε χθες στη
Βουλή το ΑΚΕΛ, διά του Κώστα Κώστα,
υποβάλλοντας παράλληλα το ερώτημα:
«Πού είναι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή να κάνει τους ελέγχους;»
Για τα πετρελαιοειδή ο Κ. Κώστα επεσήμανε ότι στις αρχές Ιουνίου η τιμή
του πετρελαίου διεθνώς ήταν στα 115
δολάρια/βαρέλι και στην Κύπρο η τιμή
του πετρελαίου κίνησης ήταν 1,87 σεντ,
ενώ όταν πρόσφατα η τιμή του πετρελαίου διεθνώς υποχώρησε στα 90 δολάρια/
βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου κίνησης
στην Κύπρο παρέμεινε στα ίδια περίπου
επίπεδα.
Επίσης, για το ψωμί και το γάλα ο
Κ. Κώστα επεσήμανε ότι το 2011, όταν
ανέβαινε η τιμή του πετρελαίου διεθνώς
και παράλληλα ανέβαινε και η τιμή του
ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο, οι παραγωγοί γάλακτος και αρτοποιημάτων
πήγαν στη Βουλή και ζήτησαν επιτακτικά την αύξηση στην τιμή πώλησης των
προϊόντων τους. Παρά ταύτα, πρόσθεσε,
όταν στη συνέχεια η τιμή του πετρελαίου
από τα 140 δολάρια κατέβηκε στα 25 δολάρια, οι τιμές του ψωμιού και του γάλακτος παρέμειναν στα αυξημένα επίπεδα.

Χαμηλές προσδοκίες για το
καλάθι του νοικοκυριού
Εν τω μεταξύ, στη χθεσινή συνεδρία
συζητήθηκε το θέμα με το καλάθι του
νοικοκυριού. Διαπιστώθηκε ωστόσο ότι
ο θεσμός δεν πρόκειται να εφαρμοστεί
εντός του 2022, αλλά και ότι θα είναι μακριά από τις προσδοκίες των καταναλωτών. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι όλοι
οι βουλευτές επεσήμαναν ότι το μέτρο
ενδεχομένως να συμβάλει στην ενίσχυση
της διαφάνειας, αλλά δεν θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
Ο Κ. Κώστα επεσήμανε ότι απαιτούνται
μέτρα για συγκράτηση του πληθωρισμού,
ιδιαίτερα στον τομέα του ηλεκτρισμού
και υπενθύμισε τις βαρύτατες ευθύνες
της κυβέρνησης για τη μη έλευση φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή, το
μη άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού, το
χαμηλό ποσοστό των ΑΠΕ και το βαρύ
κόστος των ρύπων που ξεπερνά τα 200
εκατ. ευρώ το χρόνο.
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ΥΓΕΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Υποστηρικτικές υπηρεσίες από την ΟΠΑΚ για κοινωνική ενσωμάτωση
Στόχος είναι όπως κανένα άτομο με κάκωση νωτιαίου μυελού να μη βρίσκεται στο
περιθώριο, διαμήνυσε χθες ο πρόεδρος του
Δ.Σ. της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου
(ΟΠΑΚ), Δημήτρης Λαμπριανίδης, κατά την
παρουσίαση υποστηρικτικών υπηρεσιών για
κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με βαριές
κινητικές αναπηρίες του Οργανισμού.
Όπως ανέφερε, η ΟΠΑΚ από τη δεκαετία
του 1990 ξεκίνησε να παρέχει υπηρεσίες
κοινωνικού λειτουργού στα μέλη της Οργάνωσης με εξειδίκευση και στοχευμένα στις
ανάγκες της αναπηρίας τους, ενώ παρέχονται και υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης
από κλινικό ψυχολόγο «μετά που το κράτος
δήλωνε αδύναμο να εξυπηρετήσει αυτή την
ανάγκη».
Αναφέρθηκε ακόμα στις ομάδες ομαδικής
στήριξης, όπου μέλη υπό την εποπτεία κοινωνικού λειτουργού ή ψυχολόγου συμμετέ-

Κανένα άτομο με κάκωση
νωτιαίου μυελού να μη βρίσκεται
στο περιθώριο

χουν σε διάλογο και προβληματισμό με στόχο
την αλληλοβοήθεια.
Ο κ. Λαμπριανίδης τόνισε τη σημασία της
προσαρμογής των ατόμων με αναπηρία κατά
την ένταξή τους στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι «απογοήτευση, άγχος, απομόνωση
και αμφιβολία είναι μερικά από τα συναισθήματα που μπορεί να βιώσει ένα άτομα αρχικά
κατά την επιστροφή του στο σπίτι μετά την
ολοκλήρωση της αποκατάστασής του».
«Οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι οι σύνδεσμοί μας με τα μέλη μας», ανέφερε ο πρόεδρος της Οργάνωσης, τονίζοντας τη σημασία
της καθοδήγησης και της γρήγορης απάντησης σε ερωτήματα και προβλήματα των ατόμων με αναπηρίες.
Συνέχισε λέγοντας ότι «για ένα άτομο που
ξαφνικά αποκτά μια σοβαρή αναπηρία, ο
κοινωνικός λειτουργός συνήθως του φέρνει
το πρώτο αληθινό χαμόγελο, το πρώτο φως

συνήθως σε ένα σκοτεινό δωμάτιο».
Αναφέρθηκε και στη σημασία της δημιουργίας σχέσεων με εταιρείες και σημείωσε
ότι μέσα από τη δράση εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης συνεργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς διακρίσεις, με ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα απέναντι στους συνανθρώπους μας.
Ευχαρίστησε τέλος την οικονομική στήριξη της εταιρείας Universal Life, η οποία
συμπληρώνει την κρατική βοήθεια προς τον
Οργανισμό και η οποία θα αξιοποιηθεί για
διεύρυνση των υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής
στήριξης των μελών της Οργάνωσης.
Μιλώντας εκ μέρους της Universal Life, η
Αιμιλία Ορφανίδου είπε ότι η στήριξη προς
την ΟΠΑΚ είναι στα πλαίσια της ευρύτερης
εκστρατείας με τίτλο «Ένα βήμα μπροστά», η
οποία στόχο έχει να «εμπνεύσουμε τον καθένα μας να ξεπεράσει τα όριά του».

Διασύνδεση Πανεπιστημίων
και Ερευνητικών Κέντρων
με νοσοκομεία

Η έρευνα και ο ιατρικός τουρισμός
από τη μια και οι επαγγελματίες υγείας από την άλλη αποτελούν δύο από
τους έξι πυλώνες σε ό,τι αφορά τον
τομέα της Υγείας που προτείνει ο ανεξάρτητος υποψήφιος Πρόεδρος Ανδρέας Μαυρογιάννης.
Σε σχέση με την έρευνα και τον
ιατρικό τουρισμό, προτείνει τη διασύνδεση Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων με τα νοσοκομεία,
οριζόντια και κάθετα, συνέργεια ανάμεσα στα νοσοκομεία και την Ιατρική
από τη μια και με την καινοτομία, την
ανάπτυξη και τη βιομηχανία από την
άλλη, για μια γενικότερη ώσμωση
ανάμεσα στα οικονομικά και τεχνολογικά επιτεύγματα και την Ιατρική
στον τόπο μας, ώστε να βρισκόμαστε σταθερά στην πρωτοπορία και να
επωφελούμαστε πλήρως από τις βέλτιστες πρακτικές και τα πιο πρόσφατα
επιτεύγματα της τεχνολογίας (state
of the art).
Παροχή κινήτρων για περαιτέρω
ανάπτυξη της φαρμακευτικής έρευνας, καινοτομίας και βιομηχανίας
στην Κύπρο. Στήριξη και ενθάρρυνση
της κλινικής έρευνας. Προώθηση και
στήριξη συνεργασιών με Ερευνητικά
Κέντρα του εξωτερικού, με στόχο την
αύξηση του ιατρικού και συνεδριακού
τουρισμού.
Προώθηση του εκσυγχρονισμού
και απλοποίηση της νομοθεσίας και
των διαδικασιών, με στόχο να διευκολυνθεί η προσέλκυση και/ή παράταση
της παραμονής των αποφοίτων των
Ιατρικών Σχολών στην Κύπρο, ώστε
να αποκτήσουν την ειδικότητά τους
στον τόπο μας.
Για τους επαγγελματίες υγείας
προτείνεται σχεδιασμός, θεσμοθέτηση και εφαρμογή ολοκληρωμένης και
συνεχούς εκπαιδευτικής πολιτικής
και εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων και βελτίωση εργασιακών συνθηκών.

Έξι πυλώνες για ενίσχυση
και εξέλιξη της Υγείας
Έξι πυλώνες για ενίσχυση και εξέλιξη του
τομέα της Υγείας προτείνει ο ανεξάρτητος υποψήφιος Πρόεδρος Ανδρέας Μαυρογιάννης. Οι
πυλώνες αφορούν:
•Σύστημα Υγείας
•Σχεδιασμό και πρόληψη
•Ψυχική υγεία
•Έρευνα και ιατρικό τουρισμό
•Επαγγελματίες υγείας
•Εξαρτήσεις
Σε ό,τι αφορά το Σύστημα Υγείας, στις προτεραιότητες του Α. Μαυρογιάννη είναι η θωράκιση και ενίσχυση του ΓεΣΥ, η δημιουργία
αυστηρών δικλίδων συνεχούς αξιολόγησης και
ελέγχου με στόχο την εξάλειψη των ατασθαλιών, της εκμετάλλευσης και των καταχρήσεων, η
δημιουργία μηχανισμών ποιοτικού ελέγχου για
το επίπεδο της παρεχόμενης φροντίδας υγείας
με μετρήσιμους δείκτες, η διασφάλιση ουσιαστικής στήριξης ασθενών ειδικών κατηγοριών,
π.χ. με χρόνιες παθήσεις, μέσω ενός σταθερού
κονδυλίου το οποίο δεν εξαρτάται από τον σφαιρικό προϋπολογισμό του ΓεΣΥ, η ουσιαστική ενίσχυση, αναβάθμιση και στήριξη των δημοσίων
νοσηλευτηρίων και η προώθηση συνεργειών
μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων νοσηλευτηρίων, στο πλαίσιο αναγνώρισης των συνολικών
αναγκών του τόπου, με σκοπό την καλύτερη

Ψηλά ο τομέας της Υγείας
για τον υποψήφιο Πρόεδρο
Ανδρέα Μαυρογιάννη
και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών σε όλη
τη γεωγραφική επικράτεια. Επίσης, η εισαγωγή
νέων, καινοτόμων φαρμάκων και τεχνολογιών
στο ΓεΣΥ, στη βάση σύγχρονων και επιστημονικά τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων, η διερεύνηση
της δυνατότητας δημιουργίας πλήρους Μεταμοσχευτικού Κέντρου καθώς και Κέντρου Μεταμοσχεύσεως Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων
στο πλαίσιο του ΓεΣΥ και η εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον καρκίνο και στήριξη
του δικαιώματος στη λήθη για άτομα με εμπειρία
καρκίνου.
Ακόμα, στοχεύει στη δημιουργία Mονάδων
Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Εργαστηρίου
Δημόσιας Υγείας και Λοιμωδών Νοσημάτων,
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Ανεξάρτητου Ινστιτούτου Δικανικών Επιστημών (ΙΔΕ),
Κέντρων Αναφοράς (reference centres) για
σπάνιες παθήσεις, στην εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για κάθε ομάδα ασθενών και στην αναδιάρθρωση εκ βάθρων της παροχής υπηρεσιών

κατ’ οίκον φροντίδας για τις ομάδες πληθυσμού
που λόγω ηλικίας, απόστασης ή κινητικών και
άλλων προβλημάτων δεν μπορούν να προσέρχονται στα νοσηλευτήρια.
Ο πυλώνας του σχεδιασμού και πρόληψης
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αναδιοργάνωση
του Υπουργείου Υγείας στη βάση των πραγματικοτήτων στον τομέα της Υγείας, προώθηση της
ανάπτυξης των υπηρεσιών υγείας, βάσει ενός
κεντρικού σχεδιασμού και δημιουργία πανεπιστημιακών κλινικών, με την αξιοποίηση και του
ήδη υπάρχοντος προσοντούχου προσωπικού
των δημοσίων νοσηλευτηρίων.
Ακόμη, στις προτάσεις περιλαμβάνεται η εκπόνηση και υλοποίηση εθνικής στρατηγικής για
την προστασία της ψυχικής υγείας, η σημαντική
βελτίωση και αύξηση των δαπανών, η ενίσχυση
της στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η ενίσχυση και στήριξη της Αρχής
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων μέσω της αύξησης των κονδυλίων και της δημιουργίας ενός
ευρύτερου υποστηρικτικού πλαισίου για την
αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, η υλοποίηση
της σχετικής εθνικής στρατηγικής 2021-2028,
η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μονάδων αποτοξίνωσης και η εφαρμογή
των νομοθεσιών σχετικά με την πρόσβαση ανηλίκων σε αλκοολούχα ποτά.

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Προειδοποιεί για πλαστοπροσωπία και απομιμήσεις ιστοσελίδας της
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
(ΕΚΚ) προειδοποιεί για πλαστοπροσωπία λειτουργών και εκπροσώπων της και για απομιμήσεις της ιστοσελίδας της.
Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι εντόπισε πρόσφατα νέες περιπτώσεις δόλιας πλαστοπροσωπίας λειτουργών και εκπροσώπων
της και τονίζει ότι οι επενδυτές θα πρέπει να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί από απατεώνες
που ζητούν αμοιβές ως αντάλλαγμα για δι-

ευθέτηση δήθεν αξιώσεων αποζημίωσης που
σχετίζονται με εταιρείες υπό την εποπτεία της
ΕΚΚ. Υπενθυμίζει επίσης ότι δεν αποστέλλει
ποτέ αυτόκλητη αλληλογραφία σε επενδυτές
ή το ευρύ κοινό ζητώντας προσωπικά, οικονομικά ή άλλα δεδομένα.
Η Επιτροπή αναφέρεται σε παραδείγματα
από πρόσφατες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα,
οι απατεώνες ισχυρίζονται ότι είναι στελέχη
ή διορισμένοι εκπρόσωποι της ΕΚΚ, όπως

νομικοί σύμβουλοι, άλλες κυπριακές εποπτικές Αρχές, θεσμοί ή άλλοι υπαρκτοί ή
επινοημένοι φορείς. Επίσης, οι απατεώνες
επικοινωνούν με πελάτες εποπτευόμενων
οντοτήτων της ΕΚΚ, συχνά μέσω email και
μερικές φορές μέσω τηλεφώνου, τα οποία
φαίνονται γνήσια και περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, την επίσημη σφραγίδα και
το λογότυπο της ΕΚΚ, πλαστογραφώντας τις
υπογραφές των υπαλλήλων της ΕΚΚ. Ακό-

μη, οι απατεώνες υποβάλλουν δήθεν προσφορές για να βοηθήσουν τους επενδυτές με
αξιώσεις αποζημίωσης για συναλλαγές που
μπορεί να είχαν με εταιρείες υπό καθεστώς
κυρώσεων, συνήθως εταιρείες ηλεκτρονικών
συναλλαγών που προσφέρουν επενδυτικά
προϊόντα υψηλού κινδύνου και μέσω αυτών
των προκαταρκτικών επαφών οι απατεώνες
αποκτούν παράνομα πρόσθετες προσωπικές
πληροφορίες.

Εγγυήσεις:
106 εκατ. ευρώ
στην Ελληνική
σε 4 χρόνια
Οι απαιτήσεις της Ελληνικής
Τράπεζας από τις εγγυήσεις οι
οποίες της δόθηκαν από την
κυβέρνηση για τον Συνεργατισμό
έφτασαν στα 105,9 εκατ. ευρώ
στα πρώτα τέσσερα χρόνια και
απομένουν ακόμη οκτώ χρόνια
για την ολοκλήρωση του σχεδίου.
Σημειώνεται ότι οι εγγυήσεις
εγκρίθηκαν από τη Βουλή διά
χειρός ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ – ΕΔΕΚ
– ΕΛΑΜ, με την κυβέρνηση να
διαβεβαιώνει ότι οι ενδεχόμενες
απαιτήσεις δεν θα ξεπεράσουν τα
155 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος
του σχεδίου, ωστόσο τα στοιχεία
προμηνύουν ότι το τελικό ποσό θα
είναι πολύ μεγαλύτερο.

4.938 πλειστηριασμοί και αυξημένες πωλήσεις ακινήτων
ΚΕΔΙΠΕΣ: Χαρακτηρίζει «αρνητική εξέλιξη» το νόμο της Βουλής για πρώτη κατοικία
Η ΚΕΔΙΠΕΣ πραγματοποίησε 4.938
δημοπρασίες υποθηκευμένων ακινήτων
αξίας 576,4 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα
έχει πάρει τα κλειδιά σε ακίνητα ύψους
1,1 δις ευρώ (886 εκατ. ευρώ μέσα από
την ανταλλαγή έναντι χρέους και 199 εκατ.
ευρώ μέσα από ανακτήσεις μετά από αποτυχημένο πλειστηριασμό).
Τα πιο πάνω προκύπτουν από τα οικονομικά αποτελέσματα της ΚΕΔΙΠΕΣ για το
τρίτο τρίμηνο του 2022, τα οποία δόθηκαν
χθες στη δημοσιότητα. Επισημαίνεται επίσης ότι οι εκποιήσεις βρίσκονται σε αυξητική πορεία. Ενδεικτικά, το 2020 τέθηκαν σε
πλειστηριασμό 614 ακίνητα, το 2021 αυξήθηκαν στα 1.239 (σ.σ.: παρά τα περιοριστικά
μέτρα του κορονοϊού), ενώ φέτος αναμένεται να εκτοξευθούν αφού μέχρι τον Σεπτέμβριο βγήκαν στο σφυρί 1.803 ακίνητα.
Παράλληλα, αυξημένες είναι και οι
πωλήσεις ακινήτων. Συγκεκριμένα, μέχρι

στιγμής πουλήθηκαν ακίνητα αξίας 544,1
εκατ. ευρώ. Αναφέρεται μάλιστα ότι «1.718
ακίνητα ύψους 198,9 εκατ. ευρώ πωληθήκαν μέσα σε ένα χρόνο από την ανάκτησή
τους, σημειώνοντας δυνατό αγοραστικό ενδιαφέρον στην αγορά». Ακόμη, αναφέρεται
ότι «στις ψηλές πωλήσεις ακινήτων, παρά
την πανδημία, έχουν συμβάλει σημαντικά
οι εκστρατείες προώθησης ακινήτων μεσαίας εμπορευσιμότητας που υλοποιούνται
από την Αλταμίρα».
Εν τω μεταξύ. η ΚΕΔΙΠΕΣ σε ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει ως «ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη την απόφαση της Ολομέλειας
της Βουλής να προχωρήσει σε νέα επέκταση της αναστολής των εκποιήσεων». Κάνει
επίσης λόγο για «στρατηγικούς κακοπληρωτές», προσθέτοντας ότι η νομοθεσία της
Βουλής για επέκταση του μορατόριουμ στις
εκποιήσεις πρώτης κατοικίας και μικρής
επαγγελματικής στέγης επηρεάζει «δάνεια

συνολικού ύψους περίπου 2,9 δις ευρώ,
δηλαδή το μισό χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων». Αναφέρεται ακόμη ότι «λόγω των συχνών παρεμβάσεων, οι
ταμειακές εισροές θα είναι μειωμένες και
θα επηρεαστεί αρνητικά η ικανότητα πλήρους αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας».
Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία ανακοινώθηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2022, οι
ταμειακές εισροές της ΚΕΔΙΠΕΣ ανήλθαν
στα 93,1 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 19,2% έναντι του δεύτερου τριμήνου
και αύξηση 3,5% έναντι αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους.
Σημειώνεται επίσης ότι μέχρι στιγμής η
ΚΕΔΙΠΕΣ έχει δώσει στο κράτος 800 εκατ.
ευρώ σε μετρητά, 140 εκατ. ευρώ σε ακίνητα και 2,6 εκατ. ευρώ σε άλλα στοιχεία, ενώ
το τέταρτο τρίμηνο του 2022 αναμένεται να
δώσει ακόμη 60-80 εκατ. ευρώ.

Ευρωπαϊκή Οδηγία: 40% των μη εκτελεστικών διοικητικών θέσεων σε γυναίκες
Έως τα τέλη Ιουλίου του 2026 όλες οι
μεγάλες και εισηγμένες στα χρηματιστήρια
εταιρείες της ΕΕ, περιλαμβανομένης της
Κύπρου, θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να
αυξηθεί η παρουσία των γυναικών στα ανώτατα κλιμάκιά τους, σύμφωνα με νέα Οδηγία
της ΕΕ η οποία εγκρίθηκε χθες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος της Οδηγίας είναι «να καθιερωθούν διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης στις
εταιρείες, έτσι ώστε τουλάχιστον το 40% των
θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών ή το 33% του συνόλου των θέσεων διοικητικών στελεχών να καλύπτονται από το
υποεκπροσωπούμενο φύλο έως τα τέλη Ιουνίου του 2026». Αναφέρεται επίσης ότι «τα
ατομικά προσόντα θα πρέπει να παραμείνουν
το βασικό κριτήριο στις διαδικασίες επιλο-

Η Κύπρος βρίσκεται στην
τελευταία θέση με μόλις 8,5%
γής, οι οποίες θα πρέπει να είναι διαφανείς,
σύμφωνα με τους νέους κανόνες». Ακόμη,
διευκρινίζεται ότι «οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από
250 εργαζομένους εξαιρούνται από το πεδίο

εφαρμογής της οδηγίας.
Σημειώνεται ότι η Κύπρος βρίσκεται στην
τελευταία θέση όσον αφορά τη συμμετοχή
γυναικών στη διοίκηση εταιρειών, αφού το
ποσοστό ανέρχεται μόλις στο 8,5%, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 30,6%. Τουτέστιν, θα
χρειαστεί να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια
για να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «για
τις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται και
δεν εφαρμόζουν ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης τα κράτη-μέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για την επιβολή
αποτελεσματικών, αποτρεπτικών και αναλογικών κυρώσεων, όπως πρόστιμα». Αναφέρεται επίσης ότι «οι δικαστικές Αρχές θα
μπορούν επίσης να ακυρώνουν τη σύσταση
ενός Διοικητικού Συμβουλίου εάν η σύνθεσή
του αυτή παραβιάζει τις αρχές της Οδηγίας».

Οι εκλογές έφεραν
αναβάθμιση κλιμάκων
Την αναβάθμιση των μισθοδοτικών
κλιμάκων των ειδικών αστυνομικών,
αστυφυλάκων, αστυνομικών και πυροσβεστών μέχρι το βαθμό του ανώτερου
υπαστυνόμου και τον αντίστοιχο βαθμό της Πυροσβεστικής ενέκρινε χθες το
Υπουργικό Συμβούλιο, που συνήλθε υπό
την προεδρία της Προεδρεύουσας της
Δημοκρατίας, Προέδρου της Βουλής,
Αννίτας Δημητρίου.
Σε δήλωσή της μετά τη συνεδρία η
Υπουργός Δικαιοσύνης, Στέφη Δράκου,
ανέφερε πως το Υπουργικό Συμβούλιο
ενέκρινε τα σχέδια κανονισμών για την
αναβάθμιση των μισθοδοτικών κλιμάκων των ειδικών αστυνομικών, αστυφυλάκων, αστυνομικών και πυροσβεστών
μέχρι το βαθμό του ανώτερου υπαστυνόμου και τον αντίστοιχο βαθμό της Πυροσβεστικής, τα οποία θα προωθηθούν
τάχιστα και άμεσα στη Βουλή.

Σχέδιο κατάρτισης για
εργαζόμενους στον τουρισμό
Εν τω μεταξύ, κατά τη χθεσινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε επίσης Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης
Εργαζομένων σε Κέντρα Αναψυχής που
βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο
Πάφου και τελούν υπό αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2022
– Μαρτίου 2023.
Όπως ανακοινώθηκε, το πρόγραμμα
κατάρτισης θα διεξάγεται ενδοεπιχειρησιακά από τις αναφερόμενες επιχειρήσεις και κατά την περίοδο κατάρτισης
αυτές θα καταβάλλουν στους καταρτιζόμενους επίδομα κατάρτισης ίσο με τον
κανονικό μισθό τους, βάσει του οποίου
θα καταβάλλονται όλες οι εισφορές που
εισπράττονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Παράλληλα, οι
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα
καταβάλλουν στην επιχείρηση το επίδομα ανεργίας που δικαιούνται οι καταρτιζόμενοι.
Επίσης, εγκρίθηκε Σχέδιο Kατάρτισης
Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική
αναστολή εργασιών κατά την περίοδο
Νοεμβρίου 2022 – Μαρτίου 2023 και
Ιανουαρίου 2023 – Μαΐου 2023 (για τα
ξενοδοχεία ορεινών θερέτρων).
Ακόμη, αποφασίστηκε η παραχώρηση
100 χιλιάδων δενδρυλλίων δωρεάν από
το Τμήμα Δασών.
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Οι αντιστασιακοί ζητούν ξεκάθαρη τοποθέτηση των τριών υποψηφίων για το μουσείο Γρίβα
Σε συνέχεια της αντίδρασης ενάντια στην
απόφαση για χρηματοδότηση ανέγερσης
μουσείου για τον Γρίβα στην Πάφο, οι αντιστασιακοί απευθύνθηκαν στους τρεις βασικούς υποψηφίους για την προεδρία της Δημοκρατίας, ζητώντας τους να τοποθετηθούν
επί του ζητήματος.
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Δημοκρατικών
Αντιστασιακών έστειλε χθες επιστολή στα
επιτελεία του Ανδρέα Μαυρογιάννη, Αβέ-

ρωφ Νεοφύτου και του Νίκου Χριστοδουλίδη, με την οποία τους ζητά να τοποθετηθούν
«σε σχέση με την απόφαση της κυβέρνησης
και την πρόσφατη έγκριση από την πλειοψηφία της Ολομέλειας της Βουλής να χρηματοδοτηθεί με κρατικά κονδύλια μουσείο
στη μνήμη του ολετήρα της Κύπρου, Γρίβα».
Όπως σημειώνουν, «αποτελεί πραγματική πρόκληση για κάθε δημοκράτη η παραχάραξη της Ιστορίας που επιχειρείται εργο-

λαβικά τα τελευταία δέκα χρόνια. Η εξίσωση
του θύτη με το θύμα, η καταστροφική λήθη
που προσπαθούν να ενσπείρουν στο λαό
οδηγεί στον άνευ προηγουμένου επικίνδυνο αναθεωρητισμό της Ιστορίας, την εδραίωση του οποίου θα πληρώσουμε ακριβά ως
λαός».
Προσθέτουν ότι την ώρα που ο τουρκικός
Αττίλας κατέχει τη μισή μας πατρίδα, η κυβέρνηση μαζί με τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ,

ΕΔΕΚ και το ακροδεξιό ΕΛΑΜ στήνουν μουσεία εξαγνισμού για αυτόν που κατέστρεψε
την Κύπρο και άνοιξε την πόρτα στην Τουρκία να εισβάλει.
Ο Σύνδεσμος Αντιστασιακών ζητά ξεκάθαρη απάντηση από τους υποψηφίους στο
ερώτημα κατά πόσο είναι διατεθειμένος ο
κάθε ένας -σε περίπτωση εκλογής του- να
ακυρώσει την όποια διαδικασία δημιουργίας του μουσείου.

Αποσύρθηκε ο Καρπασίας
και έμειναν έξι διεκδικητές
του θρόνου
Κατατέθηκαν χθες οι
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος,
οργιάζουν οι παρασκηνιακές
διεργασίες

Έξι ιεράρχες εκδήλωσαν το ενδιαφέρον
τους για τον αρχιεπισκοπικό θρόνο με γραπτή
ενυπόγραφη επιστολή την οποία κατέθεσαν
στον Γενικό Έφορο Αρχιεπισκοπικών Εκλογών.
Συγκεκριμένα, εκδήλωση ενδιαφέροντος
για τις αρχιεπισκοπικές εκλογές έχουν καταθέσει, κατά σειρά προσέλευσης, ο Μητροπολίτης
Λεμεσού Αθανάσιος διά του αντιπροσώπου
του, ο Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου, ο Μητροπολίτης Κυρηνείας Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας Βασίλειος, ο Μητροπολίτης
Μόρφου Νεόφυτος διά του αντιπροσώπου
του, Πρωτοσύγκελου, Αρχιμανδρίτη Φώτιου
Ιωακείμ, ο Μητροπολίτης Πάφου και Τοποτηρητής του Θρόνου, Γεώργιος και ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας διά του
αντιπροσώπου του, Πρωτοσύγκελου, Πρωτο-

πρεσβύτερου Θεόδωρου Στυλιανού.
Ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος αποφάσισε να μην υποβάλει τελικά υποψηφιότητα
για τις αρχιεπισκοπικές εκλογές.
Σε δηλώσεις του στον Άστρα 92,8 ο θεολόγος Αντρέας Πιτσιλλίδης ανέφερε πως μετά
από διερευνητικές επαφές, ο Επίσκοπος Καρπασίας αποφάσισε να αποσυρθεί. Πρόσθεσε
πως κατά την άποψή του «δεν αποσύρεται
χωρίς να πάρει κάτι» και εκτίμησε ότι «αποσύρεται υπέρ του Μητροπολίτη Κωνσταντίας και
Αμμοχώστου».
Επίσης, εξέφρασε την άποψη ότι σήμερα
προηγείται με διαφορά ο Μητροπολίτης Λεμεσού, ακολουθεί ο Μητροπολίτης Ταμασού και
ακολούθως η μάχη για την τρίτη θέση θα γίνει
στήθος με στήθος μεταξύ του Μητροπολίτη
Πάφου και του Μητροπολίτη Κωνσταντίας, ο

οποίος φαίνεται να έχει ένα μικρό προβάδισμα.
Η διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη
Αρχιεπισκόπου διεξάγεται σε δύο στάδια. Την
εκλογή των τριών πρώτων (τριπρόσωπο) μέσα
από την ψήφο του λαού (18 Δεκεμβρίου) και
ακολούθως η Ιερά Σύνοδος θα εκλέξει έναν
από τους τρεις. Σημειώνεται πως για να εκλεγεί κάποιος Αρχιεπίσκοπος πρέπει να πάρει 9
από τις 16 ψήφους της Ιεράς Σύνοδου, αλλιώς
οι δύο πρώτοι θα οδηγηθούν σε δεύτερη διαδικασία κατά τις πολιτειακές εκλογές.
Εκτίμησε ότι τον Μητροπολίτη Ισαΐα θα
στηρίξει μόνο ο Μητροπολίτης Κύκκου, ο
οποίος έχει ήδη ανακοινώσει επίσημα την
πρόθεσή του αυτή. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με
τον Α. Πιτσιλλίδη, αν στον δεύτερο γύρο πάει
ο Μητροπολίτης Λεμεσού με τον Μητροπολίτη
Κωνσταντίας, η μάχη θα είναι στήθος με στή-

θος. Αν μαζί με τον Λεμεσού είναι ο Πάφου,
εκτίμησε ότι θα εκλεγεί ο Πάφου.
Σε δηλώσεις του ο Γενικός Έφορος Αρχιεπισκοπικών Εκλογών, Ιωάννης Χαριλάου, είπε
ότι η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τα
χρονοδιαγράμματα. «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη δημιουργία των δικών μας εκκλησιαστικών καταλόγων. Αυτό είναι το ένα σκέλος
και παράλληλα εργαζόμαστε πυρετωδώς για
την προετοιμασία των εκλογών», πρόσθεσε.
Επανέλαβε, παράλληλα, ότι αυτές οι εκλογές για να γίνουν χρειάζεται η πλήρης υποστήριξη του κράτους, γι’ αυτό πραγματοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις με το Υπουργείο
Εσωτερικών και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής ενστάσεων και ούτε
έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες που δεν έγιναν δεκτές.

Έξω από τη Βουλή αύριο η ΑΣΤΕΠΑΗΚ μαζί με τη συντεχνία Ισότητα
Σε εκδήλωση διαμαρτυρίας στη Βουλή κατεβαίνει η Ανεξάρτητη Συντεχνία Τεχνικού και
Εργατικού Προσωπικού Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΣΤΕΠΑΗΚ) αύριο Πέμπτη το απόγευμα
μαζί με την Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα, όπως
αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Οργάνωση.
Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση, η
επιτροπή οργάνωσης μέτρων για στήριξη των
αιτημάτων του τεχνικού και εργατικού προσωπικού της ΑΗΚ, εξουσιοδοτημένη από όλα τα μέλη

της ΑΣΤΕΠΑΗΚ, αποφάσισε «να συμπορευτεί σε
εκδήλωση διαμαρτυρίας στο κτίριο της Βουλής
των Αντιπροσώπων αύριο Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:30, μαζί με την Παγκύπρια
Συντεχνία Ισότητα». Όπως εξηγεί η ΑΣΤΕΠΑΗΚ,
η διαμαρτυρία της αφορά στο γεγονός ότι δεν
υπήρξε οποιαδήποτε πρόοδος όσο αφορά το αίτημα των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, αλλά
ούτε και αποκατάσταση της μισθοδοσίας των
υπαλλήλων στο σημείο που αυτή θα βρισκόταν

αν δεν αναστελλόταν η παραχώρηση προσαυξήσεων για πέντε συνεχόμενα έτη. Διαμαρτύρεται,
ακόμα, γιατί δεν υπήρξε αποκατάσταση επιδομάτων του προσωπικού στο 100%, αφού συνεχίζεται
η αποκοπή του 15%. Μεταξύ των διεκδικήσεων
σημειώνει και την πλήρη επαναφορά της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ). Τέλος, ζητά να αρθεί το πέναλτι 12% αν ο εργαζόμενος αφυπηρετήσει στο 63ο έτος και καλεί όλους
τους εργαζομένους της ΑΗΚ να συμμετάσχουν.

Από τα 18 του χρόνια στην παράνομη διακίνηση μεταναστών!
Προτού καλά-καλά βγει από την εφηβεία,
μπήκε στην παράνομη διακίνηση μεταναστών
18χρονος ο οποίος συνελήφθη μετά την άφιξη
σκάφους με δέκα πρόσφυγες στη θαλάσσια περιοχή Αμμοχώστου.
Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, το σκάφος
εντοπίστηκε γύρω στη 1.50 το μεσημέρι της
Δευτέρας 21 Νοεμβρίου να πλέει ακυβέρνητο
στη θαλάσσια περιοχή Αμμοχώστου, περίπου
12 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του Κάβο Γκρέκο.

Το σκάφος ανακόπηκε από άκατο της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας και από έρευνα
που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι σε αυτό
επέβαιναν 10 άνδρες, δύο εκ των οποίων ανήλικοι.
Το σκάφος και οι επιβάτες του μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά.
Από εξετάσεις που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ότι το πλοιάριο είχε αποπλεύσει από τις
ακτές της Συρίας, ξημερώματα του περασμένου

Σαββάτου 19 Νοεμβρίου και σύμφωνα με μαρτυρίες που εξασφαλίστηκαν, κυβερνήτης ήταν ο
18χρονος, ο οποίος συνελήφθη και τέθηκε υπό
κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.
Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων της
Αστυνομίας οι εννέα επιβαίνοντες του σκάφους
μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Φιλοξενίας «Πουρνάρα», ενώ ο 18χρονος οδηγήθηκε στο δικαστήριο
και προφυλακίστηκε για περίοδο οκτώ ημερών.
Τάσος Περδίος

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανέχονται τη μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων
εξυπηρετώντας συμφέροντα
Κατά το δοκούν εφαρμόζεται η συμφωνία
που υπογράφτηκε για το χαλλούμι, με τις ευθύνες της κυβέρνησης να είναι για ακόμη μια
φορά ασήκωτες.
Κατά τη χθεσινή της συνεδρία η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας αξιολόγησε την
εφαρμογή της συμφωνίας του Υπουργείου Γεωργίας με τους παραγωγούς αναφορικά με την
εφαρμογή της νομοθεσίας για την παραγωγή
και διάθεση του χαλλουμιού ΠΟΠ.
Σε σχέση με τους ελέγχους με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρείται η σχετική νομοθεσία για τη διάθεση μόνο ΠΟΠ χαλλουμιών στις
υπεραγορές και το υπόλοιπο λιανικό εμπόριο,
διαπιστώθηκε κατά τη συζήτηση ότι το Υπουργείο Γεωργίας δεν έχει προβεί σε κανέναν απολύτως έλεγχο κατά πόσο τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές.
Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Επιτροπής
Γεωργίας, Γιαννάκης Γαβριήλ, είπε ότι «δυστυχώς, μετά από όσα λέχθηκαν στη συνεδρία, οι
προβληματισμοί που εκφράσαμε τότε όχι μόνο
επιβεβαιώθηκαν, αλλά ενισχύθηκαν περαιτέρω».
Όπως σημείωσε, «τρεις μήνες μετά την
υπογραφή της συμφωνίας και δύο από την
εφαρμογή της συμφωνίας για το χαλλούμι
ΠΟΠ διαπιστώνεται ότι η συμφωνία μεταξύ
των εμπλεκόμενων φορέων δεν εφαρμόζεται ή
εφαρμόζεται κατά το δοκούν».
Ενδεικτικά, ανέφερε ότι η βασική παράμετρος της συμφωνίας ήταν η απόσυρση των
αγωγών που καταχωρίσθηκαν κατά καιρούς
εναντίον του ΠΟΠ, κάτι το οποίο η Επιτροπή

Κανένας έλεγχος κατά πόσο τα
χαλλούμια συμμορφώνονται
με τις προδιαγραφές του ΠΟΠ
ενημερώθηκε πως όχι μόνο δεν αποσύρθηκαν,
αλλά μία εξ αυτών θα εκδικαστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πριν το τέλος του χρόνου.
Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Γαβριήλ η Επιτροπή ενημερώθηκε από το υπουργείο ότι «δεν
έχει προβεί σε κανέναν απολύτως έλεγχο κατά
πόσο τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές, μεταξύ των οποίων και με τις ποσοστώσεις των διαφόρων ειδών γάλακτος».
Η δέσμευση της κυβέρνησης για καταβολή
10 σεντ ανά λίτρο γάλακτος στους αιγοπροβατοτρόφους δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη.
«Οι ευθύνες γι’ αυτή την κατάσταση», είπε
ο κ. Γαβριήλ, «βαραίνουν αποκλειστικά τους
κυβερνώντες, οι οποίοι ανέχονται τη μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων εξυπηρετώντας
όπως πάντα συγκεκριμένα μεγάλα οικονομικά
οφέλη».
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Μόσχα: Δεν επιθυμούμε
ανατροπή της ουκρανικής
κυβέρνησης
Κάνοντας ένα βήμα πίσω από τις ανακοινώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την έναρξη
του πολέμου τον Φεβρουάριο, ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει την
αλλαγή κυβέρνησης στην Ουκρανία.
Μιλώντας χθες Τρίτη σε δημοσιογράφους, ο
εκπρόσωπος του Ρώσου Προέδρου, έπειτα από
ερώτηση εάν ένας από τους στόχους της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» -όπως ονομάζει η Μόσχα την εισβολή στην Ουκρανία- ήταν
η αλλαγή καθεστώτος στο Κίεβο, απάντησε:
«Όχι, ο πρόεδρος έχει ήδη μιλήσει γι’ αυτό».
Ωστόσο το Κρεμλίνο έχει μετατοπίσει αρκετά τους δεδηλωμένους στόχους του στον πόλεμο στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο έως
σήμερα. Όταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε
την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», είπε σε
ομιλία ότι στόχος της χώρας του ήταν να «αποστρατιωτικοποιήσει και να αποναζοποιήσει
την Ουκρανία», αλλά και θέτοντας ως σκοπό
την ανατροπή της κυβέρνησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σταδιακά, και μετά την αλλαγή
των ισορροπιών στα πεδία της μάχης, ο Ρώσος
Πρόεδρος περιόρισε τις φιλοδοξίες του, δηλώνοντας ότι στόχος ήταν η «απελευθέρωση του
Ντονμπάς».
Βέβαια, αρκετοί ανώτεροι Ρώσοι αξιωματούχοι συνεχίζουν να πιέζουν για αλλαγή καθεστώτος στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων

ξένος τύπος

Κυβέρνηση Πάτσηδων
Αυγή,
Ελλάδα

ο πρώην Πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ, που
είπε ότι η Μόσχα θα πρέπει να «διαλύσει πλήρως» το πολιτικό καθεστώς της Ουκρανίας.
Στο μεταξύ και ενώ ο χειμώνας έρχεται δριμύτερος, οι Ουκρανοί είναι πολύ πιθανό να
ζουν με διακοπές στην ηλεκτροδότηση τουλάχιστον έως τα τέλη Μαρτίου, προειδοποίησε ο επικεφαλής ιδιωτικής εταιρείας παροχής
ενέργειας YASNO τη Δευτέρα.
Οι μισές ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας έχουν υποστεί ζημιές από τις ρωσικές
επιθέσεις, με αποτέλεσμα εκατομμύρια άνθρωποι να βρίσκονται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και
νερό, την ώρα που η θερμοκρασία έχει αρχίσει
να πέφτει κάτω από το μηδέν.
Ο Σεργκέι Κοβαλένκο, επικεφαλής της
YASNO που παρέχει ενέργεια στο Κίεβο, δή-

τέλη Μαρτίου».
Οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση είναι καθημερινές σε όλες τις επαρχίες της Ουκρανίας, με την εταιρεία διαχείρισης του δικτύου

Ο πρώην Πρόεδρος, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, είπε ότι η Μόσχα θα πρέπει
να «διαλύσει πλήρως» το πολιτικό καθεστώς της Ουκρανίας
λωσε ότι οι εργαζόμενοί της προσπαθούν να
ολοκληρώσουν τις επιδιορθώσεις των ζημιών
πριν από την άφιξη του χειμώνα, αλλά τόνισε
ότι οι πολίτες πρέπει «να κατανοήσουν ότι είναι πολύ πιθανό οι Ουκρανοί να ζουν με διακοπές στην ηλεκτροδότηση τουλάχιστον ώς τα

Ukrenergo να ανακοινώνει καθημερινά το
πρόγραμμα των διακοπών ρεύματος.
Οι ουκρανικές Αρχές απομακρύνουν όσους
κατοίκους της Χερσώνας το επιθυμούν προς
άλλες περιοχές με καλύτερες υποδομές, προσφέροντάς τους και δωρεάν καταλύματα, κα-

θώς η περιοχή είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα,
τρεχούμενο νερό και θέρμανση, ενώ γίνεται
στόχος βομβαρδισμών.
Ο Πρόεδρος Ζελένσκι κάλεσε ξανά τους Ουκρανούς να κάνουν οικονομία στην ηλεκτρική
ενέργεια, επισημαίνοντας ότι «θα πρέπει να
είστε προσεκτικοί και να απλώνετε την κατανάλωση του ρεύματος σε όλη τη διάρκεια της
ημέρας».
Ο Κοβαλένκο τόνισε ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια, ακόμη και για μεγάλες διακοπές στην
ηλεκτροδότηση και τους κάλεσε να μαζέψουν
«ζεστά ρούχα, κουβέρτες, σκεφτείτε τι θα μπορούσε να σας βοηθήσει να περάσετε μια μεγάλη διακοπή στην ηλεκτροδότηση».

Σπάει το πετρελαϊκό εμπάργκο η Βουλγαρία
Σε μια συμφωνία που ίσως προκαλέσει
τριγμούς στο εμπάργκο του ρωσικού πετρελαίου εκ μέρους της ΕΕ προχώρησε η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βουλγαρίας και η θυγατρική της ρωσικής Lukoil στη Βουλγαρία,
Lukoil Neftochim Bulgaria.
Όπως αναφέρει το Εuractiv, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η ρωσική εταιρεία θα
αρχίσει να πληρώνει το πραγματικό ποσό
των φόρων στη Βουλγαρία, εάν της επιτραπεί να συνεχίσει να λειτουργεί σε πλήρη δυναμικότητα και να συνεχίσει να εξάγει πετρελαιοειδή στην ΕΕ μέχρι το τέλος του 2024.
Ο Βούλγαρος αναπληρωτής πρωθυπουργός Οικονομικής Πολιτικής, Hristo Alexiev,
ανέφερε ότι η αλλαγή αυτή θα οδηγήσει σε

επιπλέον 350 εκατομμύρια ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό τουλάχιστον.
«Σήμερα πετύχαμε ένα πολύ σημαντικό βήμα – από την 1η Ιανουαρίου 2023 η
Lukoil θα μεταφέρει όλη την παραγωγή, τα
έσοδα και τους φόρους που θα καταβάλλο-

νται στη Βουλγαρία και όχι όπως συνέβαινε
πριν στην Ολλανδία ή την Ελβετία», δήλωσε
ο Αλέξιεφ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης με
τη διοίκηση της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας τη Δευτέρα.
«Εντός μιας εβδομάδας, αφού η Βουλγαρία υιοθετήσει τις σχετικές νομικές πράξεις,
η εποπτεία της Lukoil θα λάβει απόφαση για
τη μετάβαση σε ένα καθεστώς στο οποίο θα
μεταφέρει τα πραγματικά κέρδη της από την
επεξεργασία πετρελαίου στη Βουλγαρία», δήλωσε η διοίκηση της ρωσικής εταιρείας.
Όπως σχολιάζει το Εuractiv, η συμφωνία
φαίνεται καλή για τη Lukoil, διότι η Βουλγαρία μπορεί να γίνει βάση για τη μερική αποφυγή του ευρωπαϊκού εμπάργκο πετρελαίου.

Χωρίς τέλος τα λουκέτα στα βρετανικά εστιατόρια
Κανένας συμβιβασμός
Ριζοσπάστης,
Ελλάδα

Καταπολεμώντας τη χολέρα εν μέσω πολέμου
The New York Times,
International Edition

Οι πτωχεύσεις εστιατορίων στη Βρετανία
γίνονται τώρα με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στο
αποκορύφωμα της πανδημίας, εξαιτίας του «τοξικού μείγματος» που δημιουργεί το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας, η έλλειψη προσωπικού
και η μείωση των κρατήσεων.
Τα λουκέτα στον κλάδο αυξήθηκαν κατά
60%, με 1.567 πτωχεύσεις την περίοδο 202122, από 984 το διάστημα 2020-21, σύμφωνα με
μελέτη της εταιρείας Mazars. Μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες πτώχευσαν 453 εστιατόρια,
από 395 το προηγούμενο τρίμηνο.
«Οι πτωχεύσεις εστιατορίων γίνονται τώρα με
πολύ ταχύτερο ρυθμό από ό,τι κατά τη διάρκεια
της πανδημίας», δήλωσε η Ρεμπέκα Ντέικερ
της Mazars. «Είναι ένα πολύ τοξικό μείγμα αυ-

ξανόμενου κόστους και αδύναμης ζήτησης. Οι
περισσότεροι ιδιοκτήτες εστιατορίων δεν έχουν
ξαναδεί τέτοιο συνδυασμό αρνητικών παραγόντων», συμπλήρωσε.
Παρότι ο κλάδος ανέκαμψε το καλοκαίρι,
έπειτα από το αναγκαστικό κλείσιμο κατά τη

διάρκεια των lockdowns, τώρα τα εστιατόρια
πασχίζουν εξαιτίας του πληθωρισμού, που όχι
μόνο έχει αυξήσει το κόστος της ενέργειας, των
τροφίμων και των ποτών, αλλά και οι πελάτες
τους έχουν λιγότερα χρήματα να δαπανήσουν
σε μια έξοδο. Πρόσφατα η Barclaycard ανέφερε
ότι πάνω από τους μισούς Βρετανούς σχεδιάζουν να περικόψουν τις βασικές δαπάνες, δημιουργώντας ανησυχία για τα έσοδα της χριστουγεννιάτικης περιόδου, κατά την οποία πολλές
επιχειρήσεις αποκομίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό των κερδών τους.
Επίσης, κάποιες εταιρείες πασχίζουν να επιστρατεύσουν αρκετούς εργαζόμενους, επειδή οι
κανονισμοί μετά το Brexit εμποδίζουν Ευρωπαίους πολίτες να εργαστούν στη Βρετανία.

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΔΙΕΘΝΗ

Ανησυχία για ξέσπασμα
βίας στο Κόσοβο
Τον κίνδυνο να ξεσπάσει βία στο Κόσοβο
επισημαίνουν τόσο η ΕΕ όσο και η Σερβία, καθώς
απέτυχαν οι συνομιλίες με τη μεσολάβηση των
Βρυξελλών για να επιλυθεί η διαφωνία ανάμεσα
στην Πρίστινα και το Βελιγράδι. Παρέμβαση από
τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για φόβο συγκρούσεων
με αφορμή το ζήτημα των σερβικών πινακίδων
κυκλοφορίας στο Κόσοβο. Οι Αρχές του
Κοσόβου έχουν καλέσει τους Σέρβους κατοίκους
να παραδώσουν τις σερβικές πινακίδες στα
αυτοκίνητά τους και να εκδώσουν κοσοβάρικες,
με την προθεσμία για να το κάνουν αυτό να λήγει
χθες Τρίτη, διαφορετικά θα τους επιβάλλεται πρόστιμο. Η Σερβία δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία του Κοσόβου
και επιμένει ότι οι Σέρβοι πρέπει να διατηρήσουν τις πινακίδες τους, οι οποίες έχουν γίνει ένα ακόμη στοιχείο
σύγκρουσης μεταξύ των δύο πλευρών. Λίγο πριν λήξει η προθεσμία, ο πρωθυπουργός του Κοσόβου, Αλμπίν
Κούρτι, συμφώνησε να καθυστερήσει την έκδοση προστίμων για 48 ώρες, λέγοντας ότι «θα ήταν χαρά του να
συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και την Ε.Ε. για την εξεύρεση λύσης». Η κυβέρνηση στην Πρίστινα υποστηρίζει ότι οι
πινακίδες κυκλοφορίας που έχουν εκδοθεί πριν από τον πόλεμο του 1999 δεν μπορούν πλέον να ισχύουν και
πως οι 50.000 Σέρβοι που ζουν στο βόρειο Κόσοβο πρέπει τώρα να χρησιμοποιούν πινακίδες του Κοσόβου.
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Διαμαρτυρία Κούρδων
στη Λευκωσία
Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν
χθες Τρίτη Κούρδοι στη Λευκωσία, καλώντας
τα Ηνωμένα Έθνη αλλά και την ΕΕ να αναλάβει
πρωτοβουλία ώστε να σταματήσει τη δράση
της Τουρκίας σε βάρος Κούρδων της Συρίας
και του βόρειου Ιράκ. Προηγήθηκε μεγάλη
αυτοκινητοπομπή σε κεντρικούς δρόμους της
πρωτεύουσας, με Κούρδους και Κούρδισσες
να απαιτούν τον τερματισμό των τουρκικών
στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, με τα ίδια αιτήματα,
συγκεντρώθηκαν Κούρδοι στη Λεμεσό. Η
εκδήλωση διαμαρτυρίας άρχισε στις 15.00 το απόγευμα της Δευτέρας από το Πολιτιστικό Κέντρο Κουρδιστάν
«Θεόφιλος» που βρίσκεται στην οδό Ναυαρίνου στη Λεμεσό. Οι διαμαρτυρόμενοι πορεύτηκαν προς την
Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού που βρίσκεται στην πλατεία του Διοικητηρίου στην οδό Ανεξαρτησίας.
Με πλακάτ και συνθήματα κατά της Τουρκίας και το σύνθημα «ελευθερία στο Κουρδιστάν», Κούρδοι
που διαμένουν στη Λεμεσό ζήτησαν την άμεση καταδίκη της τουρκικής επίθεσης. «Ζητούμε από κάθε
δημοκρατικό πολίτη, κόμμα ή Οργάνωση να καταδικάσει τη νέα τουρκική επίθεση», ανέφεραν μεταξύ άλλων οι
διαμαρτυρόμενοι Κούρδοι της Λεμεσού.

ΠΟΥ: Εκατομμύρια ζωές
κινδυνεύουν στην Ουκρανία
αυτόν τον χειμώνα

Τουρκία προς ΗΠΑ:
«Σταματήστε κάθε
υποστήριξη στους
Κούρδους YPG»

Συνεχίζει τους βομβαρδισμούς η Τουρκία
Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροπλάνο βομβάρδισε την Τρίτη στη Συρία μια κοινή βάση των
κουρδικών δυνάμεων και του υπό τις ΗΠΑ διεθνούς συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών, με
αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο Κούρδοι μαχητές, ανακοίνωσαν οι κουρδικές δυνάμεις και μία
μη κυβερνητική οργάνωση. «Μια κοινή βάση
σχεδιασμού και κοινών επιχειρήσεων εναντίον
της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στοχοθετήθηκε από ένα τουρκικό drone» σε
τομέα στο βόρειο τμήμα της πόλης Χασακέ στη
βορειοανατολική Συρία, δήλωσε στο Γαλλικό
Πρακτορείο ο Φαρχάντ Σάμι, εκπρόσωπος των
Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, ενός συνασπισμού στον οποίο κυριαρχούν οι Κούρδοι.
Ο διεθνής συνασπισμός, ο οποίος υποστηρίζει
τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις και ανα-

πτύσσει στρατιώτες στις ζώνες που ελέγχονται
από τις κουρδικές δυνάμεις στη βόρεια και τη
βορειοανατολική Συρία, δεν έχει σχολιάσει προς
το παρόν την επίθεση αυτή.
Σύμφωνα με τον Σάμι, δύο μαχητές των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων σκοτώθηκαν
κατά την επίθεση και τρεις τραυματίσθηκαν.
Ο ίδιος διευκρίνισε πως η εγκατάσταση που
στοχοθετήθηκε ήταν μια «βάση επιχειρήσεων»
του διεθνούς συνασπισμού και των Συριακών
Δημοκρατικών Δυνάμεων σε απόσταση 25 χιλιομέτρων βόρεια της πόλης Χασακέ, χωρίς να
προσδιορίσει την ακριβή τοποθεσία της.
Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων επιβεβαίωσε ότι επλήγη η κοινή
βάση, όπως και το θάνατο δύο μαχητών. Δεν
ήταν σε θέση να πει αν στρατιώτες του συνα-

σπισμού ήταν παρόντες στη βάση τη στιγμή του
πλήγματος. Στο μεταξύ, η Τουρκία ζήτησε την
Τρίτη από τους συμμάχους της, κυρίως τις ΗΠΑ,
«να σταματήσουν κάθε υποστήριξη» προς τις
Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), τη βασική
κουρδική πολιτοφυλακή στη Συρία, την οποία
αν και η Άγκυρα θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση, η Ουάσιγκτον τη στηρίζει για να πολεμήσει
εναντίον του Ισλαμικού Κράτους.
«Λέμε σε όλους τους συνομιλητές μας, κυρίως τις ΗΠΑ, ότι οι YPG ισοδυναμούν με το PKK
(Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, που θεωρείται
τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία και
τη Δύση) και ζητάμε μετ’ επιτάσεως από αυτούς
να σταματήσουν κάθε υποστήριξη προς τους
τρομοκράτες», επεσήμανε ο Τούρκος Υπουργός
Άμυνας Χουλουσί Ακάρ.

Διερεύνηση για εκτελέσεις Ρώσων αιχμαλώτων ζητά ο ΟΗΕ
Tην άμεση έναρξη διενέργειας έρευνας επί
των καταγγελιών της Μόσχας για εκτελέσεις
Ρώσων αιχμαλώτων στρατιωτών που είχαν παραδοθεί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ζητά
ο ΟΗΕ.
Εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Γενεύη
δήλωσε τη Δευτέρα στο Γερμανικό Πρακτορείο
πως είναι ενήμερος σχετικά με τα βίντεο που
έδωσε στη δημοσιότητα η Ρωσία και καταγράφουν τις εκτελέσεις στρατιωτών της.
«Οι καταγγελίες για εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες ανθρώπων hors de combat

(σ.σ. «εκτός μάχης») πρέπει να γίνονται αντικείμενο ερευνών άμεσων και αποτελεσματικών,
και οι δράστες πρέπει να λογοδοτούν», τόνισε
ο εκπρόσωπος, χρησιμοποιώντας τον γαλλικό
όρο του διεθνούς δικαίου για όσους δεν είναι
σε θέση να πολεμήσουν ή να φέρουν σε πέρας
τα καθήκοντά τους κατά τη διάρκεια ενόπλων
συρράξεων, όπως σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Τα βίντεο κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη
εβδομάδα. Δείχνουν Ρώσους στρατιώτες, αιχμαλώτους Oυκρανών αντιπάλων τους, να είναι
ξαπλωμένοι στο έδαφος. Ακολουθούν πυρά.

Άλλο βίντεο δείχνει πάνω από δέκα πτώματα.
Φέρονται να τραβήχτηκαν στα μέσα Νοεμβρίου, όταν ο ουκρανικός στρατός κατέλαβε το
χωριό Μακίιβκα, στην περιφέρεια Λουχάνσκ,
στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Ειδικοί που μίλησαν στην εφημερίδα «New York
Times» διαβεβαίωσαν πως είναι αυθεντικά.
Το Κίεβο επιχειρηματολόγησε ότι επρόκειτο για ενέργεια νόμιμης άμυνας διότι κάποιος
αιχμάλωτος άνοιξε πυρ. Οι ουρανικές δυνάμεις
ανταπέδωσαν τα πυρά, άρα ενήργησαν σωστά,
σύμφωνα με τον Ουκρανό επίτροπο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η μισή ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας είτε έχει υποστεί ζημιές είτε έχει καταστραφεί και 10 εκατομμύρια άνθρωποι είναι
επί του παρόντος χωρίς ρεύμα, δήλωσε χθες
Τρίτη ο Δρ Hans Χανς Κλούγκε, περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη.
Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει
πτώση έως και -20 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, ενώ ο ΠΟΥ έχει καταγράψει 703 επιθέσεις σε υποδομές υγείας από
την έναρξη της ρωσικής εισβολής.
Την περασμένη εβδομάδα η Ρωσία έπληξε περισσότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις
και κτίρια σε ένα από τα χειρότερα μαζικά
χτυπήματα απ’ την αρχή του πολέμου.
«Με απλά λόγια, αυτός ο χειμώνας θα
αφορά την επιβίωση», είπε ο Δρ Κλούγκε σε
συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο.
Το σύστημα υγείας της Ουκρανίας «αντιμετωπίζει τις πιο σκοτεινές μέρες του στον
πόλεμο μέχρι στιγμής» και η καλύτερη
λύση είναι να τερματιστεί η σύγκρουση,
πρόσθεσε.
Λόγω των επιθέσεων, εκατοντάδες νοσοκομεία και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης «δεν λειτουργούν πλέον πλήρως,
χωρίς καύσιμα, νερό και ηλεκτρισμό για την
κάλυψη βασικών αναγκών», είπε.
Τα μαιευτήρια χρειάζονται θερμοκοιτίδες, οι τράπεζες αίματος χρειάζονται ψυγεία
και τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας χρειάζονται αναπνευστήρες, είπε, προσθέτοντας
ότι «όλα απαιτούν ενέργεια».
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ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Με κριτήρια
η επιλογή του
ανάδοχου

Πολιτική συγκέντρωση
Ανδρέα Μαυρογιάννη
Το εκλογικό επιτελείο του ανεξάρτητου
υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές
Ανδρέα Μαυρογιάννη διοργανώνει αύριο
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 7.15
μ.μ. ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση στο Β’
Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου. Ομιλητής
θα είναι ο ανεξάρτητος υποψήφιος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Ανδρέας
Μαυρογιάννης.

Μουσική βραδιά
στο Pavilion Hall

Το ΑΚΕΛ Λευκωσίας - Κερύνειας διοργανώνει την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου και
ώρα 9:30 μ.μ. μουσική βραδιά στο Pavilion
Hall με είσοδο €20 το άτομο (για κάθε 4
άτομα θα διατίθεται ένα μπουκάλι whisky,
vodka ή gin και σε κάθε δύο άτομα θα δίνεται 1/4 ζιβανίας ή ένα μπουκάλι κρασί).
Τραγουδούν: Ανδρέας Ελεσνίτσαλης, Κατερίνα Παράσχου, Πάρης Παράσχου, Δημήτρης Σουρουλλάς, Φρειδερίκη Τομπάζου.

Η ειρήνη μάς αφορά...

Το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ διοργανώνει ημερίδα με τίτλο: «Η ειρήνη μάς αφορά:
συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες και την επίλυση συγκρούσεων». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, στις 16:00, στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία.
Ομιλήτριες: Σταύρη Καλοψιδιώτου, Δρ
Διεθνούς Δικαίου, μέλος του Εκτελεστικού
Συμβουλίου ΠΟΓΟ. Ιωσηφίνα Αντωνίου,
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων. Σούλα
Ζαβού, Συμπρόεδρος Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για το Φύλο.
Χαιρετισμοί: Μενέλαος Μενελάου, Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής. Σκεύη
Κουκουμά, Γενική Γραμματέας της ΠΟΓΟ.
Την εκδήλωση θα συντονίζει η δημοσιογράφος Σούλα Χατζηκυριάκου.

Εκστρατεία
συλλογής τροφίμων

To Λαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Λευκωσίας - Κερύνειας ξεκίνησε από
την Τρίτη 15 Νοεμβρίου εκστρατεία συλλογής τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης
ανάγκης για να ετοιμαστούν πακέτα για
οικογένειες που έχουν ανάγκη. Οι αιτήσεις
από ενδιαφερόμενους θα γίνονται δεκτές
μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου και τα πακέτα θα
δοθούν στις 21 του μήνα, λίγες μέρες δηλαδή πριν από τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με την προκήρυξη
του διαγωνισμού, ο ανάδοχος
πρέπει να είναι στελεχωμένος
με εμπειρογνώμονες
που διαθέτουν ελάχιστα
απαιτούμενα προσόντα. Η
προκήρυξη αφορά κυρίως
δικηγορικές εταιρείες
εγνωσμένου κύρους
με τουλάχιστον 10ετή
λειτουργία, τουλάχιστον
8 εργοδοτούμενους
εγγεγραμμένους στο μητρώο
δικηγόρων και τουλάχιστον 15
εργοδοτούμενους συνολικά,
δύο εκ των οποίων με διετή
πείρα στην ανάκτηση χρεών.

Ψάχνει εισπράκτορες για παλιές οφειλές ο Δήμος Λ/κας
Προκήρυξε διαγωνισμό για εντοπισμό χρεωστών και είσπραξη €13 εκ.
Τρόπους είσπραξης τεράστιου ποσού
ανείσπρακτων οφειλών που ανέρχονται
σε 13 εκατομμύρια ευρώ ψάχνει ο Δήμος
Λάρνακας. Στο πλαίσιο αυτό, η δημοτική
Αρχή προκήρυξε διαγωνισμό για αγορά
υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα για
εντοπισμό χρεωστών και είσπραξη των
οφειλών. Ο δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας
Βύρας δήλωσε στη «Χ» ότι είναι μια πρακτική δοκιμασμένη και πετυχημένη, την
οποία θα εφαρμόσει ο Δήμος Λάρνακας
για να φέρει στα ταμεία του το πιο πάνω
ποσό, το οποίο αποτελείται από ανείσπρακτους φόρους, ενοίκια, τέλη επαγγελματικών αδειών κ.α.
Με αυτά τα δεδομένα και συναντώντας
μεγάλες δυσκολίες να εισπράξει αυτά τα
χρήματα, ο Δήμος Λάρνακας προκήρυξε
δημόσιο διαγωνισμό για αγορά υπηρεσιών
για εντοπισμό χρεωστών και παρότρυνσή
τους για εξόφληση των οφειλών τους.

Ο ανάδοχος θα παραλάβει από τη δημοτική Αρχή της Λάρνακας ένα μητρώο χρεωστών φορολογιών προηγούμενων ετών
στους οποίους είτε έχουν είτε δεν έχουν
ληφθεί νομικά μετρά εναντίον τους και
στη βάση αυτού του μητρώου θα επιχειρήσει να εντοπίσει κάθε χρεώστη και να έρθει
σε επικοινωνία μαζί του παροτρύνοντάς
τον να προσέλθει στο Δημοτικό Ταμείο για
να εξοφλήσει τις οφειλές του. Σύμφωνα με
την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
μία φορά το μήνα θα γίνεται υπηρεσιακή
σύσκεψη, στην οποία ο ανάδοχος θα παρουσιάζει έκθεση αποτελεσμάτων για ενημέρωση του δήμου και αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων της προσπάθειας.
Ο ανάδοχος θα λαμβάνει ποσοστό ανά
μήνα επί των εισπράξεων εκείνων που θα
έχουν επιτευχθεί με τη δική του παρέμβαση
και που τα ονόματά τους περιέχονται στο
μητρώο που του έχει δοθεί και μόνο και

δεν δικαιούται κανένα ποσοστό επί των
εισπράξεων οιωνδήποτε άλλων χρεωστών.
Το ποσοστό επί των εισπράξεων που θα
παίρνει είναι το ζητούμενο της παρούσας
προσφοράς και το μέτρο σύγκρισης για
τον επιτυχόντα προσφοροδότη.
Τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό
πρέπει να έχουν όλες τις απαιτούμενες
από τους νόμους άδειες, όπως και την
έγκριση του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την άσκηση της
δραστηριότητας που αποτελεί το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Τόπος εκτέλεσης του αντικειμένου της
σύμβασης είναι η επαρχία Λάρνακας και
οποιοδήποτε μέρος εντός της Κυπριακής
Δημοκρατίας εντοπιστούν οι χρεώστες
που θα περιλαμβάνονται στο μητρώο χρεωστών.
Τάσος Περδίος

«Παγώνουν» λόγω κόστους οι αποβάθρες στο Μακένζι
Αδύνατη αποδεικνύεται τελικά η άμεση
υλοποίηση του έργου κατασκευής επτά ξύλινων αποβαθρών στη θαλάσσια περιοχή Μακένζι, αφού το κόστος έχει εκτοξευθεί σε μη
διαχειρίσιμο επίπεδο για το Δήμο Λάρνακας. Ο
δήμαρχος Ανδρέας Βύρας επιβεβαίωσε με δήλωσή του στη «Χ» ότι το έργο «παγώνει» προς
το παρόν και μετατίθεται για το 2024 με σκοπό
να επιδιωχθεί τότε χρηματοδότησή του από τη
νέα περίοδο χρηματοδότησης του Ταμείου Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Το κόστος έχει
τριπλασιαστεί σε σύγκριση με την αρχική εκτίμηση και σε αυτό το στάδιο δεν μπορούμε να το
καλύψουμε», παραδέχθηκε ο κ. Βύρας.
Θυμίζουμε ότι ο αρχικός διαγωνισμός είχε
προκηρυχθεί στα τέλη του 2021 και αφορούσε
στην πρώτη από τις επτά αποβάθρες. Ωστόσο
ο διαγωνισμός στέφθηκε με αποτυχία, αφού η
εκτόξευση του κατασκευαστικού κόστους και

Παραπέμπονται στο 2024
και στη νέα περίοδο
του Ταμείου Αλιείας
κυρίως του κόστους του σιδήρου απώθησε το
ενδιαφέρον των εργοληπτικών εταιρειών που
γύρισαν την πλάτη στο διαγωνισμό. Στη συνέχεια, ο Δήμος Λάρνακας προέβη σε ανακοστολόγηση του έργου που επιβεβαίωσε ότι η δα-

πάνη είναι τριπλάσια από την αρχική εκτίμηση.
Κατόπιν τούτων, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναστείλει τις διαδικασίες προσφοροδότησης παραπέμποντας για τη νέα περίοδο
χρηματοδότησης του Ταμείου Αλιείας.
Οι αποβάθρες αποφασίστηκε να κατασκευαστούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης της
Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας και στοχεύουν κυρίως στην
οπτική κάλυψη των υφιστάμενων κάθετων κυματοθραυστών που είναι κατασκευασμένοι από
μπετόν, οι οποίοι επεμβαίνουν τόσο στο χερσαίο
μέρος στην παραλία όσο και στο θαλάσσιο, που
ως επί το πλείστον χρησιμοποιείται από τους
λουομένους. Με την κατασκευή των αποβαθρών θα καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των
κυματοθραυστών και θα μειωθεί και η οπτική
όχληση.
Τάσος Περδίος

800.000 νέες επιβατικές θέσεις και τρία νέα δρομολόγια από τη Wizz Air στο αεροδρόμιο Λάρνακας
Επέκταση της βάσης της στο αεροδρόμιο
Λάρνακας με δύο νέα αεροσκάφη και συνάμα
διεύρυνση του πτητικού της προγράμματος με
τρία νέα δρομολόγια ανακοίνωσε η αεροπορική
εταιρεία Wizz Air.
Όπως ανακοινώθηκε, η Wizz προσθέτει δύο
αεροσκάφη Airbus A321neo, τα οποία επιτρέπουν την έναρξη τριών νέων δρομολογίων
καθώς και αυξημένη συχνότητα σε έξι δρομολόγια από το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας.

Οι κρατήσεις για τα νέα δρομολόγια έχουν ήδη
ξεκινήσει, με εισιτήρια διαθέσιμα στο wizzair.
com ή στην εφαρμογή για κινητά της αεροπορικής εταιρείας.
Η διάθεση δύο ακόμη αεροσκαφών στη βάση
της Wizz Air στη Λάρνακα αυξάνει τη βάση στα
τέσσερα αεροσκάφη. Πρόκειται για μια κίνηση που ανεβάζει τον αριθμό των δρομολογίων
από τη βάση σε 32, συμπεριλαμβανομένης της
έναρξης τριών νέων δρομολογίων από τη Λάρ-

νακα. Οι επιβάτες θα μπορούν πλέον να πετούν
προς Νταμάμ, Τζέντα και Ριάντ στη Σαουδική
Αραβία. Επιπλέον, η αύξηση της διαθεσιμότητας θέσεων επιτρέπει στη Wizz Air να αυξήσει
τη συχνότητα των πτήσεών της από τη βάση
προς Αθήνα, Λονδίνο, Λούτον, Πράγα, Τελ Αβίβ,
Θεσσαλονίκη, Γιερεβάν.
«Είμαστε χαρούμενοι για την επέκταση στην
Κύπρο, επιδεικνύοντας τη δέσμευσή μας να
αυξήσουμε την παρουσία μας στην αγορά δι-

πλασιάζοντας τον αριθμό των αεροσκαφών μας
στη χώρα. Η διάθεση αυτών των δύο επιπλέον αεροσκαφών στη Λάρνακα μάς επιτρέπει
να ενισχύσουμε περαιτέρω την προσφορά μας
στην αγορά, παρέχοντας στους επιβάτες μας
την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε συνολικά 32
προορισμούς και 18 χώρες από την Κύπρο με
τη Wizz Air», σχολιάζει ο Robert Carey, πρόεδρος της Wizz Air.
Τάσος Περδίος

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Πετρολίνα: Μέγας Χορηγός του 5ου Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας
Για πέμπτη χρονιά η Πετρολίνα στήριξε
ως Μέγας Χορηγός τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας, μία από τις
μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις του
νησιού, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις

Στηρίζοντας μια από τις
μεγαλύτερες αθλητικές
εκδηλώσεις στην Κύπρο
20 Νοεμβρίου 2022 με σημείο έναρξης
το παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων
στη Λάρνακα. Η διοργάνωση στέφθηκε με
μεγάλη επιτυχία και ρεκόρ συμμετοχών
από άτομα κάθε ηλικίας και από διάφορες
χώρες.
Η Petrolina Energy Team, η ομάδα
εθελοντών της Πετρολίνα που αποτελείται από μέλη του προσωπικού της εταιρείας και των οικογενειών τους, έδωσε για
άλλη μια χρονιά μαζικά το «παρών» της
στο Μαραθώνιο. Μέλη της ομάδας έλαβαν μέρος στον Εταιρικό Αγώνα Δρόμου
5 χιλιομέτρων, ενώ άλλοι στελέχωσαν το
περίπτερο της εταιρείας στο σημείο εκκίνησης στις Φοινικούδες.

Αξίζει να τονιστεί ότι ανάμεσα στους
στόχους του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας είναι και η στήριξη
ιδρυμάτων και οργανώσεων οι οποίες
ενισχύουν έμπρακτα την κυπριακή κοινωνία. Φέτος ο Μαραθώνιος στήριξε
τα Special Οlympics Cyprus, το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, το Ronald McDonald’s
House of Charities Cyprus και το Ίδρυμα
Χριστίνα Α. Αποστόλου.
Εμπνευσμένη από τα ιδανικά και τις

αξίες του αθλητισμού και του εθελοντισμού, η Πετρολίνα στηρίζει διαχρονικά
μεγάλες διοργανώσεις, οι οποίες όχι μόνο
πρωταγωνιστούν στα αθλητικά δρώμενα
του νησιού, αλλά προβάλλουν και την Κύπρο διεθνώς. Ο Αθλητισμός αποτελεί έναν
από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της
εταιρείας, μέσα από τον οποίο προβάλλονται αξίες όπως η ομαδικότητα, η πειθαρχία και η αφοσίωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

«Η πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Παγκύπριος Αντιναρκωτικός Σύνδεσμος σάς προσκαλούν το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022
στο Μουσικό Απόγευμα από μαθητές του Grammar School / Κλήρωση λαχνού, που θα γίνει στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα από τις 4.00 μ.μ. – 6.30 μ.μ. Φιλική
συμμετοχή: Βασίλης Βίκτωρος
Υπό την αιγίδα της κυρίας Φωτεινής Παπαδοπούλου, επίτιμης προέδρου
του σωματείου μας.
Η όλη εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας για την Εβδομάδα Εθελοντισμού (1 – 8 Δεκεμβρίου).
Τιμή εισόδου: €15,00.
(Κατόπιν άδειας Αρχής Αδειοδότησης Εράνων, Επαρχίας Λευκωσίας αρ. άδειας
25/2022)
(Κυκλοφορία λαχνού κατόπιν άδειας από το Υπουργείο Οικονομικών Α/Α: 32/2022)

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

Κρατήσεις στα τηλέφωνα: 22751020 / 96506440 μέχρι τις 29/11/2022».
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΩΝ
ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ (Π.Σ.Φ.Ν.)
ΠΕΜΠΤΗ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ΩΡΑ 16:00μ.μ.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ (ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΠΑΠ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»
Αμφιπόλεως 21, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία

Το Κεντρικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Φίλων Νεφροπαθών (Π.Σ.Φ.Ν.) σας προσκαλεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022
και ώρα 16:00 στην αίθουσα ΟΠΑΠ «Ευ Αγωνίζεσθαι» στο Ολυμπιακό Μέγαρο (Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή).
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Χαιρετισμός/Καλωσόρισμα.
2. Ομιλία προέδρου. Έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2022.
3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των ελεγκτών για το έτος 2021.
4. Ενημέρωση για την Έκθεση και τις Οικονομικές Καταστάσεις του Παγκύπριου Εράνου
(Ν.Π.03/2022).
5. Διορισμός Ελεγκτών για το 2022.
6. Αρχαιρεσίες.
7. Διάφορα.
Υποβολή υποψηφιοτήτων
Κάθε υποψηφιότητα για την εκλογή στο 15μελές Κεντρικό Συμβούλιο για να είναι έγκυρη πρέπει να προτείνεται γραπτώς από ένα μέλος του Συνδέσμου, να υποστηρίζεται από έτερο και ακολούθως να υποβάλλεται γραπτώς από το ενδιαφερόμενο μέλος προς τον Γενικό Γραμματέα του
Κεντρικού Συμβουλίου Π.Σ.Φ.Ν., το αργότερο 48 ώρες πριν από την ώρα σύγκλησης της Γενικής
Συνέλευσης στην οποία αναφέρεται (το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα
12:30 μ.μ.). Για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας απαιτείται όπως όλα τα ανωτέρω μέλη να είναι ταμειακά εντάξει (εξόφληση της συνδρομής του έτους 2022).
Παγκύπριος Σύνδεσμος Φίλων Νεφροπαθών (Π.Σ.Φ.Ν.)

†ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού και θείο

i-justice
Αρ. Αιτ. 622/2022
Αναφορικά με τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113
Και
Αναφορικά με την εταιρεία PAVALIA ENTERPRISES LIMITED
(HE 392419), Αιτήτρια

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δίνεται ειδοποίηση ότι στις 27 Οκτωβρίου 2022 η εταιρεία PAVALIA
ENTERPRISES LIMITED έχει καταχωρίσει την υπό τον ως αριθμό και τίτλο αίτηση, η οποία αφορά τη μείωση κεφαλαίου.
Δίδεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί στις 09 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 9:00 π.μ. ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και
οποιοσδήποτε πιστωτής της εταιρείας ή ενδιαφερόμενο μέρος επιθυμεί να υποστηρίξει ή αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο
πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά την πιο πάνω ημερομηνία, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου.
Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους πιο κάτω αναφερόμενους δικηγόρους
των αιτητών σε οποιονδήποτε πιστωτή της πιο πάνω εταιρείας ή ενδιαφερόμενο
μέρος ο οποίος θα ζητήσει τέτοιο αντίγραφο.
ΣΚΟΡΔΗΣ & ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΠΕ
(Δικηγόρος αιτητών)
(εκ Διαγόρου 4, κτίριο ΚΕΡΜΙΑ, γραφείο 802,
1097 Λευκωσία) τηλ. 22670600, φαξ. 22670601
Email: stesko@cytanet.com.cy

Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την πιο πάνω ημερομηνία, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους πιο
πάνω αναφερόμενους δικηγόρους γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του. Η
ειδοποίηση αυτή πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του
προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και
πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και
να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα, ώστε να παραληφθεί
από τους πιο πάνω αναφερομένους δικηγόρους όχι πιο αργά από την 08:30.π.μ.
της 08/12/2022.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΑΒΒΑ ΘΩΜΑ
από το Κίτι
κάτοικο Αραδίππου
που απεβίωσε τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 σε ηλικία 88 ετών,
κηδεύουμε αύριο Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 2:30 μ.μ. από
τον Ιερό Ναό Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κίτι και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία.
Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Χαρίκλεια Θωμά
Παιδιά: Γεωργία Θωμά και Κωνσταντίνος Μαρνέρος
Εγγόνια: Παναγιώτης και Σάββας
Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές στην Παιδική Στέγη Λάρνακας.

Κλίμακα: Πέραν των €2.000.000

Ειδοποιούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι εγώ η εταιρεία ZEMCO
CONSTRUCTION LTD με Αρ. Εγγρ.
Ετ. ΟΗΕ1521, από Ευρώπα 6, Λεμεσός, 3015 προτίθεμαι να υποβάλω αίτηση προς την Αρχή Αδειών
για χορήγηση άδειας Μεταφορέα
«Γ» για ένα φορτηγό όχημα τύπου
Platform ειδικά διασκευασμένο
26.000kg μεικτού βάρους/μεικτού
συρόμενου βάρους για εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησής
μου ως εργολήπτης.
Το όχημα θα το χρησιμοποιώ για
να μεταφέρω μικρά μηχανήματα,
εργαλεία και υλικά από τις αποθήκες μας διά μεταφορά μας στα εργοτάξιά μας. Η μεταφορά θα γίνεται χωρίς κόμιστρο.
Οποιεσδήποτε ενστάσεις πρέπει
να υποβληθούν γραπτώς εντός 20
ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης ανακοίνωσης με τα σχετικά δικαιολογητικά στα Επαρχιακά Γραφεία του
Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2016
(Κ.Δ.Π. 62 ΤΟΥ 2016)

Ειδοποίηση
δυνάμει του Κανονισμού 5(1)
Δίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα με τον
Κανονισμό 5(1) των περί Πολεοδομί¬ας
και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιε¬ραρχικές Προσφυγές) Κανονισμών του 2016,
ότι η εταιρεία Κωνσταντίνος Καπνός
Λτδ θα υπο¬βάλει αίτηση στην Πολεοδομική Αρχή (Διευθυντής Τμήματος
Πολεο¬δομίας και Οικήσεως) για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για κατασκευή μονάδας αποθήκευσης και
επεξεργασίας υλικών οικοδομής και
αποβλήτων εντός του τεμαχίου με αρ.
348, Φύλλο Σχέδιο 30/51, Τοποθεσία:
Τράχωνας, εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Πέρα, στην επαρχία
Λευκωσίας.
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως
μπο¬ρούν να υποβληθούν προς την
Πολε¬οδομική Αρχή μέσα σε προθεσμία 21 ημερών από τη δημοσίευση
της Ειδο¬ποιήσεως αυτής.
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ΔΗΛΩΣΗ –
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ –
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι o TSANTAS
PANAGIOTIS από την οδό
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20, VINES
1, Block B, ΔΙΑΜ. 106, 4607,
ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΛΕΜΕΣΟΣ, 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.

«Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερόμενων ότι ο YI JIN, ο οποίος διαμένει στην εξής διεύθυνση:
LEOF. MELANOS 56, PILIDES
MELANOS SEA VIEW V/3, 8220
CHLORAKA, PAPHOS, CYPRUS,
υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος Μ127)
για πολιτογράφησή του ως Κύπριος πολίτης. Όποιος γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για τον
οποίο δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη πολιτογράφηση, καλείται να αποστείλει στον
Υπουργό Εσωτερικών στη Λευκωσία γραπτή και υπογεγραμμένη έκθεση των γεγονότων».

ΔΗΛΩΣΗ –
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ –
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

«Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερόμενων ότι ο HANGHANG QUE
ο οποίος διαμένει στην εξής διεύθυνση: 43 RIGA FERAIOU,
PEARL RESIDENCE, FLAT 202,
6013 LARNACA, CYPRUS υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτερικών
αίτηση (Τύπος Μ127) για πολιτογράφηση του ως Κύπριος πολίτης. Όποιος γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο δεν
θα έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη πολιτογράφηση, καλείται να αποστείλει στον Υπουργό Εσωτερικών στην Λευκωσία
γραπτή και υπογεγραμμένη έκθεση των γεγονότων.»

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι η MATSANGOU
ELENI από την οδό 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20, VINES 1, Block B,
ΔΙΑΜ.106, 4607, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΛΕΜΕΣΟΣ, υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος
Μ.127) για πολιτογράφησή της
ως Κύπρια 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.

16 |

ΧΡΗΣΙΜΑ
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φαρμακεία

tv ενημέρωση

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
• Γεωργίου - Τίφα Κατερίνα, Λεωφ. Κυρηνείας 100, απέναντι από εκκλησία Αγίου Ανδρέα,
Πλατύ Αγλαντζιά, 22340340, 22514500 • Ιακωβίδης Κωνσταντίνος, Κρήτης 6Γ, πλαγιόδρομος Debenhams Central, μετά τη διασταύρωση Τρουλλίδη, 22752877, 22255058 • Κανάρη
- Λεωνίδου Μαρία, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 177,
αριστερά, 100 μ. πριν την υπεραγορά ΚΚΟΛΙΑΣ
(Λακατάμεια) με κατεύθυνση από Λευκωσία προς
Δευτερά, Λακατάμεια, 22383566, 22358486 •
Χριστοφίδης Χάρης, Περικλέους 39Α, μεταξύ φώτων Κώστα Θεοδώρου και Κληματαριάς, Στρόβολος, 22511351, 22319454 • Κολιού Άννα, Αγίας
Παρασκευής 22Α, δίπλα από Απολλώνειο Νοσοκομείο, Έγκωμη, 22103884, 99383067

ΛΕΜΕΣΟΣ
• Χρυσάνθου Μαρία, Λεωφ. Μακαρίου Γ’
168, έναντι McDonald’s, 25211458, 99392728
• Παπαθεοδούλου Ιακωβίνα, Γρίβα Διγενή 145
Β&Γ, Νεάπολη, έναντι υπεραγοράς Άλφα Μέγα,
25250026, 99748468 • Χρυσοστομίδης Σωτήρης,

Αρχ. Μακαρίου Γ’ 13, από φώτα εκκλησίας Αγ. Γεωργίου, προς κέντρο χωριού, Ύψωνας, 25349349,
99810820 • Ιερείδης Μιχαλάκης, Νίκου Παττίχη
2 – Ρούμπενς, δρόμος Πολεμιδιών, 25336242,
25334653

ΛΑΡΝΑΚΑ
• Κουρτίδου Έλενα, Πίνδου 9, Λεωφ. Αγ.
Αναργύρων, Lambros Court, Shop 3, 24100115,
99145153 • Ζόππου Γεωργία, Λεωφ. Φανερωμένης 122, πλησίον Ελληνικής Τράπεζας,
24622810, 24651003

ΠΑΦΟΣ
• Σαββίδης Πανίκος, Ευαγ. Παλληκαρίδη
61, δίπλα από Μέγαρο Τρ. Κύπρου, 26933568,
26934034 • Περικέντη Λεία, Απ. Παύλου 44 Β,
έναντι περίπτερου ZIPEX, 26944070, 26933248

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
• Γιάλλουρος Πανίκος, 1ης Απριλίου 184, απέναντι από την υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Παραλίμνι, 23825979, 23744771

tv επιλογές

σαν σήμερα

Ο Παράδεισος των Κυριών

1859

Γεννιέται ο Γουίλιαμ Μπόνεϊ (Μπίλι δε Κιντ), παράνομος της Άγριας Δύσης.

1889

Το πρώτο τζουκ-μποξ τίθεται σε λειτουργία σε σαλούν του Σαν Φρανσίσκο.

1903

Ο Ιταλός τενόρος Ενρίκο Καρούζο κάνει το ντεμπούτο του στη Νέα Υόρκη.

1916

Η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης υπό τον Ελευθέριο
Βενιζέλο κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Γερμανίας
στα πλαίσια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου σε αντιπαράθεση με τη βασιλική κυβέρνηση της Αθήνας.

1964

Ο Αμερικανός καρδιοχειρουργός Μάικλ ΝτιΜπέικι
πραγματοποιεί την πρώτη παράκαμψη στεφανιαίας
αρτηρίας (μπάι-πας).

1976

Αεροπλάνο της Ολυμπιακής Αεροπορίας συντρίβεται
κοντά στην Κοζάνη. Νεκροί και οι 50 επιβαίνοντες.

1981

Στα ελληνικά σχολεία καταργείται το πολυτονικό
σύστημα και καθιερώνεται το μονοτονικό.

1991

Alpha, ώρα: 18:00

Υπόθεση: Ο Ντίνος δεν προλαβαίνει
να προειδοποιήσει τη Μιράντα για την
καταγγελία εναντίον της και εκείνη έρχεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες του
νόμου. Η Ντέπυ, κυριαρχημένη από
φόβο, κάνει κινήσεις απελπισίας και
αποφασίζει αυτή τη φορά να εξαφανιστεί μια και καλή. Ο Άγης πληγωμένος
από την προδοσία του πατέρα του και
της θείας του οδηγείται σε μονοπάτια
που βλάπτουν και αυτόν, αλλά κυρίως
τους γύρω του. Ο Αποστόλης στριμώχνεται άσχημα από την Όλγα, που τον
έχει δει στο δωμάτιο της Φρόσως... Θα
καταφέρει να την πείσει ότι δεν τρέχει
κάτι ή έφτασε η αρχή τους τέλους για
το γάμο τους;…

κληρώσεις
ΠΡΟΤΟ

Πεθαίνει ο Κλάους Κίνσκι, Γερμανός ηθοποιός.

ΤΥΧΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

1072185

εορτολόγιο
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ΣΗΜΕΡΑ
Αμφιλοχίου Ικονίου, Γρηγορίου Ακραγαντινών,
Ελένου Ταρσού, Σινισίου οσ.

1η κατηγορία: ...................................................... ΤΖΑΚ ΠΟΤ
2η κατηγορία: Κανένας τυχερός....................... €25.000,00
3η κατηγορία: 1 τυχεροί......................................€2.500,00
4η κατηγορία: 32 τυχεροί.......................................€250,00
5η κατηγορία: 264 τυχεροί...................................... €25,00
6η κατηγορία: 3.016 τυχεροί......................................€2,00

ΤΖΟΚΕΡ

ΑΥΡΙΟ
Κλήμεντος Ρώμης, Πέτρου Αλεξανδρείας, Ερμογένους Ακραγαντινών

ο καιρός
ΚΕΡΥΝΕΙΑ 22
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22
ΠΑΦΟΣ 22

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 23
ΛΑΡΝΑΚΑ 23

ΛΕΜΕΣΟΣ 23

Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος ωστόσο κατά
διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι
θα πνέουν αρχικά βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς, 3 Μποφόρ, και τοπικά παροδικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3
με 4 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοανατολικοί ως
νοτιοδυτικοί, της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22
βαθμούς στο εσωτερικό, τα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω
στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς
στα ψηλότερα ορεινά.

ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

4

20

30 37

41

ΤΖΟΚΕΡ 2

5+1 αριθμοί: .......................................................TZAK-ΠOT
5 αριθμοί: ............................................................TZAK-ΠOT
4+1 αριθμοί: 18 τυχεροί.....................................€2.500,00
4 αριθμοί: 303 τυχεροί............................................ €50,00
3+1 αριθμοί: 635 τυχεροί........................................ €50,00
3 αριθμοί: 13.998 τυχεροί..........................................€2,00
2+1 αριθμοί: 9.403 τυχεροί........................................€2,00
1+1 αριθμοί: 48.048 τυχεροί.....................................€1,50

ΕΞΤΡΑ 5
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 22-11-2022
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 11482ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
5, 28, 30, 33, 35
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 11483ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
5, 6, 8, 9, 14

SUPER 3
51027 (10.00).................................. 2.............8........... 1
51028 (11.00).................................. 5.............6........... 2
51029 (12.00).................................. 3.............5........... 0
51030 (13.00).................................. 6.............3........... 0
51031 (14.00).................................. 4.............1........... 1
51032 (16.00).................................. 7.............6........... 7
51033 (17.00).................................. 4.............5........... 7
51034 (18.00).................................. 2.............7........... 9
51035 (20.00).................................. 1.............5........... 3
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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 20.30 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Κατάρ 2022 ΒELGIUM vs CANADA-Pregame
21.00 ΒELGIUM Vs CANADA-Ο Αγώνας 23.00
ΒELGIUM Vs CANADA-Postgame 23.15 Ειδήσεις
23.20 The Sixties - Κατάλληλη για άτομα άνω των
12 ετών. Επεισόδιο 1ο «When Television Came of
Age» 00.00 Όλα στον Αέρα 01.30 Ειδήσεις 02.00
Κυπριώτικο Σκετς 02.30 Όμορφη Μέρα 04.00 Τhe
Sixties 04.45 Γευστικό ταξίδι 05.15 Ποιος ρωτά;
05.45 Σε ξένα χέρια

ΡΙΚ2

07.00 Μανώλης και Κατίνα 08.00 Ο μικρός
χνουδωτός 08.25 Mini Pet Pals 08.50 Παιχνίδια στην Άμμο 09.05 Όλι 09.20 Η Μπο ταξιδεύει
10.10 Αστυνόμος Σαΐνης 11.00 Τα Στρουμφάκια
11.30 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ 2022 12.00
FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ 2022 14.00 FIFA
Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ 2022 14.15 Κοίτα με
στα Μάτια 14.30 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ
2022 Pre Game Γερμανία - Ιαπωνία 15.00 FIFA
Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ 2022 Αγώνας Γερμανία
- Ιαπωνία 17.00 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ
2022 Post Game Γερμανία - Ιαπωνία 17.15 Κοίτα
με στα Μάτια 17.30 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ 2022 Pre Game Ισπανία – Κόστα Ρίκα 18.00
FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ 2022 Αγώνας
Ισπανία – Κόστα Ρίκα 20.00 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ 2022 Post Game Ισπανία – Κόστα Ρίκα
20.15 Ειδήσεις στην Αγγλική 20.25 Ειδήσεις στην
Τουρκική 20.30 Στους Δρόμους του Νερού 21.30
Death in Paradise - Αστυνομική σειρά περιπέτειας,
παραγωγής BBC. Κατάλληλη για άτομα άνω των 12
ετών. Α’ Κύκλος-Επεισόδιο 8 22.30 Γκομόρα 23.15
The Great Canal Journeys 00.05 Εμείς κι ο Κόσμος
μας (επανάληψη) 01.00 Ειδήσεις στην Αγγλική και
Τουρκική (επανάληψη) 01.15 Από Μέρα σε Μέρα
(επανάληψη) 03.15 Euronews

PLUS

06.00 ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 06.55 ΞΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΠ. 15, Season III
07.25 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΠ. 8Α 07.40 ΕΞΥΠΝΕΣ
ΓΕΥΣΕΙΣ (SMART ΓΕΥΣΕΙΣ) (Ε) 08.25 ΞΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.00 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 12.50
ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ, Season V 13.50 ΞΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 15.35 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 18.10
ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 18.25 ΞΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΠ. 15, Season IIΙ
19.00 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 19.35 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΟ PLUS
20.05 Ο ΚΑΙΡΟΣ 20.10 ΞΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΣΕΙΡΑ 21.00 ΠΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ 22.00 ΑΟΡΑΤΟΣ ΦΑΚΟΣ 22.10 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 00.05 ΞΕΝΗ
ΣΕΙΡΑ (12) 01.00 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 01.50 ΞΕΝΗ
ΣΕΙΡΑ (12) 02.40 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 03.30 ΞΕΝΗ
ΣΕΙΡΑ (15) 04.20 ΑΟΡΑΤΟΣ ΦΑΚΟΣ 04.50 ΜΕ
ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ V (Ε)

ΟΜΕGA

07.00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 08.45
BREAKFAST@STAR 11.45 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
20.10 OMEGA NEWS 21.00 ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ ΕΠ.
47 22.15 OMEGA ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23.30 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΤΑΜΙ (Ε) 00.30 ΛΑΒΑ 01.30 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ 04.00 ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΜΟΥ ΜΕΣΑ
(Ε) 05.00 ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ (E)
06.00 ΕΙΚΟΝΕΣ (Ε)

ANT1

06.20 ΚΑΡΜΑ (Ε) 07.10 Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (Ε)
08.00 ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΠΛΟΥΣΙΟΣ (Ε) 08.50 ROYK
ZOΥK (Ε) 09.40 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 11.00 ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 14.00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε)
14.50 ΜΗΝ ΨΑΡΩΝΕΙΣ (Ε) 15.40 ΠΕΤΑ ΤΗ ΦΡΙΤΕΖΑ (Ε) 16.20 ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ; (Ε) 17.10 ΑΙΓΙΑ FUXIA (Ε) 18.00 ΤΑ
ΝΕΑ ΣΕ 10’ 18.15 ROYK ZOΥK 19.20 5 X 5 20.15
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 21.15 ΠΟΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 22.10 ΜΙΑ ΦΟΡΑ Κ’ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ 23.00 A
QUIET PLACE – ΕΝΑ ΗΣΥΧΟ ΜΕΡΟΣ (15) 00.50
ΕΚΕΙΝΕΣ ΚΙ ΕΓΩ 01.40 ΟΡΓΗ (Ε) (15) 02.30 ΤΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ (15) 03.20 ΡΟΥΑ
ΜΑΤ ΙΙ (Ε) 04.10 ΟΙ ΧΩΡΑΪΤΕΣ (Ε) 04.40 ΕΡΩΤΑΣ
(Ε) 05.30 ΟΜΙΚΡΟΝ ΘΕΤΙΚΟ (Ε)

SIGMA

06.00 Βουράτε Γειτόνοι (Ε) 06.45 ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ με τον Ανδρέα Δημητρόπουλο 09.30 Ήρθε κι
Έδεσε με τη Γιώτα Δαμιανού και τον Ανδρέα Δημητρόπουλο 11.00 ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΙ με τον Χρήστο Μιχάλαρο 13.20 Άγρια Γη (Ε) 14.00 Πρωινό
μας με τη Φαίη Σκορδά 16.15 Καλό Μεσημεράκι
με τον Νίκο Μουτσινά 18.00 Γεγονότα σε συντομία
18.05 Γλυκάνισος 19.00 Άγρια Γη 20.00 Τομές
στα Γεγονότα με τον Χρύσανθο Τσουρούλλη 21.00
The Hurricane Heist – Ξένη ταινία 23.15 Βουράτε
Γειτόνοι (Ε) 00.30 Γεγονότα Τίτλοι Ειδήσεων 00.40
Καλό Μεσημεράκι (Ε) 02.20 Άγρια Γη (Ε) 03.20 Τομές στα Γεγονότα (Ε) 04.20 Πρωινό μας (Ε)

AΛΦΑ

06.00 DEAL (Ε) 06.45 ALPHA ΚΑΛΗΜΕΡΑ
09.15 SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 11.00 ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13.30 ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 14.15 ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ
15.15 ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 17.00 DEAL 17.50
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 18.00 Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 19.00 THE CHASE 20.00
ALPHA NEWS 21.00 ΣΑΣΜΟΣ 22.15 ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΥΑ ΜΕΝΕΙ 00.00 Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ (Ε) 00.45 THE CHASE (Ε) 01.45 ΤΟ ΝΗΣΙ (Ε)
02.30 ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε) 03.15 ΣΑΣΜΟΣ (E)
04.45 ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ (Ε)

CAPITAL

08.00 Τηλεαγορά tvmall 08.30 Ο παππούς
ο Τάσος μαγειρεύει – Εκπομπή μαγειρικής 09.00
Τηλεαγορά tvmall 09.30 Sabrina. Rich & famous
- Τηλενουβέλα (Ε) 10.25 Τηλεαγορά tvmall 11.25
Ο κύριος πτέραρχος (1963) - Ελληνική ταινία 13.00
Top story – με τη Στέφανη Φλωρίδου 15.00 Τσαγκαράκης τηλεαγορά 17.00 Τηλεαγορά tvmall
18.00 Τίτλοι ειδήσεων 18.10 Μαρία Μερσέντες
- Τηλενουβέλα (Ε) 19.15 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 19.50 Ειδήσεις στη Νοηματική 20.00 Προσωπικότητες – με τον Άγγελο Ιακωβίδη 21.00 Το
αφεντικό - comedy 22.45 Ζωή σε κίνδυνο – Action
drama 00.45 Το κρυφτό - Thriller 02.30 Ο στόχος - Action 04.10 Φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη Romance drama 06.00 Top story (Ε)

στη συχνότητα του Άστρα 92,8
05:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
06:05-08:55 ΠΡΩΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
Mε την Έλπις Γεωργίου και την Αργύρω Γεωργίου Θωμά.
06:30 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
Με τον Μιχάλη Μιχαήλ.
06:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
08:45 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Με τον Κωνσταντίνο Σκαμπύλη.
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
Με τον Θανάση Αθανασίου.

14:05-14:55 Ο ΑΣΤΡΑ ΣΤΗ ΣΕΝΤΡΑ
Με τους Χρίστο Αποστολίδη, Λοΐζο Μωυσέως
και Γλαύκο Μιχαηλίδη.
14:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:05-16:55 ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
Μουσικές επιλογές με τον Πάμπο Φιλίππου.
15:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00-17:55 ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ
Mε τους Νίκο Τριμικλινιώτη και Χρίστο Χατζηιωάννου.
17:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:05-21:00 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
Με την Άντρη Δημητρίου.
18:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00-23:00 ΑΛΦΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ
Με τον Αντρέα Ανδρέου.
23:00-06:00 ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ
Μουσικές επιλογές του Άστρα 92,8.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Αργεντίνικα εμπανάδας

ζώδια
ΚΡΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

Σήμερα τα πράγματα στη ζωή σου αναμένεται να πάρουν άλλη τροπή, άκρως θετική
και από κει που δεν το περίμενες θα χαρείς
πάρα πολύ.

Τα πράγματα στη ζωή σου έρχονται όπως
ακριβώς τα σχεδίαζες, οπότε καλά θα κάνεις
να χαλαρώσεις και να το χαρείς όσο περισσότερο γίνεται. Οτιδήποτε σχεδιάσεις θα
ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία.

ΤΑΥΡΟΣ
Η σημερινή σου επαναστατική διάθεση
σε βοηθάει να κάνεις εκείνες τις πολυπόθητες αλλαγές που θα σε ξεμπλοκάρουν και
θα ανατρέψουν τα δεδομένα της ζωής σου,
ώστε να είσαι πιο ικανοποιημένος.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Μη φοβάσαι να διεκδικείς πράγματα που
ξέρεις ότι θα σε κάνουν πιο ευτυχισμένο και
μη συμβιβάζεσαι με κάτι λιγότερο από αυτό
που θες και αξίζεις.

Υλικά:
•ελαιόλαδο •2 σκελίδες σκόρδο •1 μέτριο
κρεμμύδι •500 γρ. μοσχαρίσιο κιμά •κύμινο •τσίλι σε σκόνη •2 τμχ κρεμμύδι φρέσκο
•κανέλλα •½ φλυτζάνι πράσινες ελιές •1/3
φλυτζάνι καρύδια •1/3 φλυτζάνι σταφίδες
•1 σκληρό βραστό αβγό •1 ωμό κρόκο αβγού
•200 γρ. τριμμένη μοτσαρέλα •ζύμη κουρού
•αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση:
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 190
βαθμούς Κελσίου. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο
σε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά.
Κόβουμε το σκόρδο και το κρεμμύδι και τα
προσθέτουμε στο τηγάνι. Σοτάρουμε μέχρι
το σκόρδο και το κρεμμύδι να μαλακώσουν.
Προσθέτουμε τον κιμά στο τηγάνι και στη
συνέχεια τα μπαχαρικά. Σοτάρουμε μέχρι να
μαγειρευτεί ο κιμάς. Κόβουμε τις ελιές και
το αβγό σε μικρά κομμάτια. Προσθέτουμε

τα ψιλοκομμενα καρύδια, τις ελιές, τα αβγά,
το φρέσκο κρεμμύδι και τις σταφίδες στον
κιμά. Δοκιμάστε και προσθέστε αλάτι, πιπέρι
και μπαχαρικά, εάν είναι απαραίτητο. Μόλις
κρυώσει ο κιμάς, προσθέτουμε την τριμμένη
μοτσαρέλα. Κόβουμε τη ζύμη σε δίσκους με
διάμετρο περίπου 15 cm. Βάζουμε μια κουταλιά του μείγματος του κιμά στο κέντρο κάθε
δίσκου. Βρέχουμε τα δάχτυλά μας με νερό και
τα βάζουμε πάνω στην περίμετρο του δίσκου
(για να το κολλήσουμε). Αναδιπλώνουμε το
δίσκο στο μισό με τον κιμά να βρίσκεται στο
κέντρο της ζύμης και πιέζουμε τις εξωτερικές
άκρες μαζί για να το κλείσουμε. Τοποθετούμε
τα εμπανάδας σε ένα μεγάλο δίσκο ψησίματος με αντικολλητικό χαρτί. Χτυπάμε τον κρόκο αβγού σε ένα μικρό μπολ και στη συνέχεια
περνάμε κάθε εμπανάδας με τον κρόκο. Ψήνουμε για 15-20 λεπτά ή μέχρι να γίνει μια
ζύμη ανοιχτόχρωμη. Το αφήνουμε να κρυώσει πριν το σερβίρουμε.

σταυρόλεξο
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Γύρω σου επικρατεί μια εκνευριστική και
ενοχλητική σύγχυση. Παρ’ όλα αυτά, εσύ δεν
δείχνεις να επηρεάζεσαι ιδιαίτερα και αυτό
είναι πολύ θετικό.

ΛΕΩΝ
Η σημερινή ημέρα σε βρίσκει ιδιαίτερα αισιόδοξο και αποφασιστικό, γεγονός που έχει
ως αποτέλεσμα να πραγματοποιείς με σιγουριά και σχετική ευκολία τα όνειρά σου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Οι πλανητικές όψεις σήμερα σε ευνοούν
και στέκονται αρωγοί στην προσπάθειά σου
να αντιμετωπίσεις δυσκολίες που έχουν
προκύψει τελευταία και να προχωρήσεις στη
δρομολόγηση ιδεών και σχεδίων.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Σήμερα θα βγουν στην επιφάνεια άλυτες
υποθέσεις του παρελθόντος που νόμιζες ότι
είχες κρύψει καλά. Φρόντισε αυτή τη φορά
να τολμήσεις να τις αντιμετωπίσεις χωρίς
δισταγμούς.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Σήμερα πολλά ζητήματα που καθυστερούσαν σε ενοχλητικό βαθμό, δείχνουν να
ξεμπλοκάρουν και αυτό σε βοηθάει να αποφορτιστείς αρκετά.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Τα πράγματα σήμερα εξελίσσονται καλύτερα απ’ ό,τι περίμενες και έτσι δρομολογείς
ευκολότερα σκέψεις και σχέδιά σου. Μόνο
μην αφήσεις τη χαρά σου να σε οδηγήσει σε
βεβιασμένες και λάθος κινήσεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η ημέρα είναι ιδανική για ενδοσκόπηση,
ώστε να δεις πού βρίσκεσαι και τι πρέπει να
διεκδικήσεις στο εξής. Έτσι θα επανέλθεις
δριμύτερος και πιο αποφασιστικός.

ΙΧΘΥEΣ
Οι σημερινές αστρολογικές όψεις σε κάνουν ιδιαίτερα αποφασιστικό και αισιόδοξο,
ώστε να πετύχεις ό,τι βάλεις στόχο.

sudoku
ΛΥΣΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1 Το ονοματεπώνυμο του κάτω
αριστερά εικονιζόμενου Έλληνα
ποδηλάτη. 2 Κυνοκέφαλος της
αρχαίας αιγυπτιακής θρησκείας
- Ρομίνα ...: ηθοποιός και τραγουδίστρια - Τοπικό επίρρημα.
3 Αντίστροφα στο αλφάβητο
- Φθαρμένο ρούχο - Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Μάρτιν ...:
σκηνοθέτησε τη «Βιτρίνα». 4
Γόνιμες εκτάσεις της ερήμου Πολύτιμοι λίθοι. 5 Σκάβει τη γη
- Αθηναϊκός Ορειβατικός Σύλλογος - Μία πρόθεση - Ένοπλες
Δυνάμεις - Βιβλικό βουνό. 6 Το
ονοματεπώνυμο του πάνω δεξιά
εικονιζόμενου αθλητή του πινγκ
πονγκ - ... Κάιντα: εξτρεμιστική
οργάνωση. 7 Άξιο, επιτήδειο
- Ήσυχο, γαλήνιο - Χωριό της
Εύβοιας. 8 Μυθικός βασιλιάς
της Ιωλκού - Κλωστίτσα (αρχ.) Ανάρμοστα, άκοσμα - Αρχαίος...
βασιλιάς. 9 «... Λευκώ»: τραγούδι της Ν. Μποφίλιου - Κόμμα
που ίδρυσε ο Γ. Παπανδρέου το
1961 (αρχικά) - Όμοια σύμφωνα - Κατά ένα μέρος τελειωμένα. 10 Τα νήματα κατά μήκος
του αργαλειού, που ανάμεσά
τους πλέκεται το υφάδι - Στάσιμη. 11 «Η ...»: κοινωνική σειρά
που προβλήθηκε από τον ΑΝΤ1
- ... Χάαν: Ολλανδός προπονητής
ποδοσφαίρου. 12 Λιμάνι της Αλγερίας - Παλιά αρχικά για γυμναστές - Παραδοσιακό κρητικό πιάτο. 13 Αυτά έχουν διαφορετικές
απόψεις από τις συνηθισμένες
- «... Αγαπημένη»: τραγούδι του
Γρηγόρη Μπιθικώτση.

ΚΑΘΕΤΑ
1 Αείφυλλο δέντρο της οικογένειας των κυαμοειδών. 2 Είδος
τραγανού λαχανικού. 3 Αρχαίων... υπόθεση - Σίμων ...: εθνικός ευεργέτης. 4 Ιλ ντε λα ...: νησίδα στον Σηκουάνα, στο Παρίσι
- Ζαν Ζακ...: Γάλλος σκηνοθέτης.
5 Σαγόνια - Διαδέχτηκε την ΤΑΕ
(αρχικά). 6 Αναφορική αντωνυμία (αρχ. πληθ.) - Εσωτερικό
ένδυμα των κληρικών. 7 Πόλη
της Γαλλίας - Ακέραιες, αβλαβείς - Συκώτι. 8 Γιον ...: ηθοποιός - Ρωτάει - Σύζυγος του Αλή
Πασά. 9 Αρχή βιβλικών εντολών
- Έντονος... καβγάς. 10 Γιώργος ...: ερμήνευσε το τραγούδι
«Η Αγάπη Βλάπτει Σοβαρά την
Υγεία» - «Χάπι...»: ταινία του Παντελή Βούλγαρη. 11 Η Γλυκιά...
μιούζικαλ - Αρχή... γνωριμίας
- Ζακ ...: παλιός Πρόεδρος της
Γαλλίας. 12 Βασιλιάς της φυλής
του Ιούδα - Μύρια ...: αμέτρητα.

13 Πρόθεση με απόστροφο - Όχι
ξένη - Παλιά ονομασία της θεάς
Αφαίας. 14 Κρανίο αγίου λειψάνου - Δεξαμενή ωοθυλακίων. 15
Ιδού, να (αρχ.) - Μετοχή ρήματος
της αρχαίας - Προτασσόμενο...
μειώνει - Γράμματα από το...
Ναύπλιο. 16 Γιορτάζει στις 6 Αυγούστου - Βγάζει... μάτι. 17 Είδος ζυγαριάς, καντάρι. 18 Βενετσιάνικη. 19 Ανάλατη - Γάλλος...
άντρας. 20 Πέρας, τερματισμός
- ... Μπήλιου: αστρολόγος.

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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Δημόσια αξία
Για να βάλουμε την πρωτιά της σε μια χρονολογική προοπτική,
έζησε 1500 χρόνια πριν από τον Όμηρο, 1700 χρόνια πριν από τη
Σαπφώ και δύο χιλιάδες χρόνια πριν από τον Αριστοτέλη, ο οποίος
παραδοσιακά πιστώνεται ως ο πατέρας της ρητορικής παράδοσης.
Στην αρχαία Μεσοποταμία τα έργα της Ενχεδουάνα εξυμνούνταν
και αποτελούσαν ακόμη και μέρος της διδακτέας ύλης στις
σχολές edubbas, ή αλλιώς σχολές γραφής, οι οποίες εκπαίδευαν
μελλοντικούς ιερείς και δημόσιους υπαλλήλους στη σφηνοειδή
γραφή και τη γραμματική των Σουμερίων.

Είναι η Enheduanna η πρώτη συγγραφέας του κόσμου;
Στην αρχαία
Μεσοποταμία,
τα έργα της
εξυμνούνταν και
αποτελούσαν
ακόμη και μέρος
της διδακτέας
ύλης στις σχολές
ιερέων

Την «περιπέτεια» ανακάλυψης της πρώτης
συγγραφέα του κόσμου αναλύει η Elizabeth
Winkler στο The New Yorker. Οι αρχαιολόγοι
είχαν ανακαλύψει εδώ και δεκαετίες το έργο
που αποδιδόταν στην Enheduanna, μια αρχαία
ιέρεια.
Πριν από περίπου 4.300 χρόνια, σε μια περιοχή που σήμερα ανήκει στο Ιράκ, ένας γλύπτης
σμίλεψε σε έναν λευκό ασβεστολιθικό δίσκο την
εικόνα μιας γυναίκας που ήταν επικεφαλής μιας
τελετουργίας σε ναό. Φορούσε ένα μακρύ τελετουργικό ένδυμα και μια κορδέλα δεμένη στο κεφάλι. Δύο άνδρες υπηρέτες φαίνονται πίσω της
και ένας μπροστά της που κάνει σπονδές σε έναν
βωμό. Στο πίσω μέρος του δίσκου μια επιγραφή
την προσδιορίζει ως Ενχεδουάννα, αρχιέρεια και
κόρη του βασιλιά Σαργών.

Ο Σαργών (2371-2330 π.Χ.) ήταν βασιλιάς
τον 24ο αιώνα π.Χ. Γεννήθηκε τον 24ο αιώνα
π.Χ. και ίδρυσε τη δυναστεία των Ακκάδιων.
Ορισμένοι μελετητές πιστεύουν ότι η ιέρεια
ήταν επίσης η πρώτη καταγεγραμμένη συγγραφέας στον κόσμο. Μια πήλινη πινακίδα διασώζει
τα λόγια ενός μεγάλου αφηγηματικού ποιήματος:
«Πήρα τη θέση μου στην κατοικία του ιερού, /
ήμουν αρχιέρεια εγώ, η Ενχεδουάννα». Στη Σουμερία, τον αρχαίο πολιτισμό της νότιας Μεσοποταμίας όπου ξεκίνησε η γραφή, τα κείμενα ήταν
ανώνυμα. Αν η Ενχεδουάνα έγραψε αυτά τα λόγια, τότε σηματοδοτεί την αρχή της συγγραφής,
την αρχή της ρητορικής, ακόμη και την αρχή της
αυτοβιογραφίας. Για να βάλουμε την πρωτιά της
σε μια χρονολογική προοπτική, έζησε 1500 χρόνια πριν από τον Όμηρο, 1700 χρόνια πριν από

Δεκέμβριος με πρεμιέρα
του έργου «O Εραστής»

Πέθανε και ο τελευταίος ηθοποιός
από το «Όσα παίρνει ο άνεμος»
Ο τελευταίος επιζών ηθοποιός από την ταινία Gone with the
Wind του 1939, ο Mickey Kuhn, πέθανε στις Ηνωμένες Πολιτείες,
σύμφωνα με το The Hollywood Reporter. Το θάνατο του ηθοποιού
επιβεβαίωσε η σύζυγός του. Ανέφερε ότι ο Kuhn πέθανε στις 20
Νοεμβρίου σε έναν ξενώνα στη Φλόριντα. Ο Kuhn έγινε γνωστός
αφού έπαιξε τον γιο του Ashley Wilkes και της Melanie Hamilton
στο «Gone with the Wind» σε ηλικία επτά ετών. Μετά από αυτό
το φιλμ, ο Kuhn έπαιξε σε πολλές δεκάδες ακόμη ταινίες και το
1957 ολοκλήρωσε την καριέρα του ως ηθοποιός. Εργάστηκε στην
American Airlines μέχρι το 1995 και μετά συνταξιοδοτήθηκε. Ο
Kuhn υποδύθηκε επίσης τον προστατευόμενο ενός διάσημου κι-

νηματογραφικού αστυνομικού στο «Dick Tracy» (1945) και στο «A
Streetcar Named Desire» (1951) επανενώθηκε με την πρωταγωνίστρια του «Gone with the Wind», Vivien Leigh, για να εμφανιστεί
ως ναύτης που δίνει οδηγίες στην Blanche DuBois. Κάποιοι μάλιστα τον είχαν χαρακτηρίσει το γούρι της Leigh, καθώς κέρδισε τα
δύο Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού με αυτόν στο καστ.

Στο Εγκώμιο το 13o Dance Waves Festival
Με συμμετοχές από το Ισραήλ, την Ισπανία, την Ελλάδα και την
Κύπρο πραγματοποιείται το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Νοεμβρίου
το 13ο Dance Waves Festival, στο Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο.
Παράλληλα, την Κυριακή 27 Νοεμβρίου πραγματοποιείται και
το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Videodance «Moving Images» με 31 επιλεγμένες μικρού και μεσαίου μήκους ταινίες από όλο τον κόσμο.
Η πρώτη βραδιά του Dance Waves παρουσιάζει δυο έργα σύγχρονου χορού τιμημένα με αξιόπιστα διεθνή βραβεία, αλλά και δύο
ξεχωριστές κυπριακές παρουσίες που εκπροσωπούν ιδανικά το
παρόν και το μέλλον του κυπριακού σύγχρονου χορού.
Η δεύτερη βραδιά θα είναι εξαιρετικά αφιερωμένη στα παιδιά,
με δύο παραστάσεις –μια πολυβραβευμένη και πολυταξιδεμένη
ελληνικής καταγωγής και μια θαυμαστή σε ό,τι αφορά την αισθη-

τη Σαπφώ και δύο χιλιάδες χρόνια πριν από τον
Αριστοτέλη, ο οποίος παραδοσιακά πιστώνεται
ως ο πατέρας της ρητορικής παράδοσης.
Το ποίημα, γραμμένο σε σφηνοειδή γραφή,
περιγράφει μια περίοδο κρίσης στη ζωή της ιέρειας. Ο πατέρας της Ενχεδουάνα, ο Σαργών,
ένωσε τις πόλεις-κράτη της Μεσοποταμίας για
να δημιουργήσει αυτό που μερικές φορές αποκαλείται η πρώτη αυτοκρατορία της ιστορίας.
Εκτός από την «Ύψωση», δύο άλλα κείμενα
έχουν αποδοθεί στην Ενχεδουάνα: «Ένας ύμνος
στην Ινάνα», που αναφέρει ονομαστικά την Ενχεδουάνα, και «Η Ινάνα και η Έμπιχ», που της
αποδόθηκε λόγω του σχεδόν πανομοιότυπου
ύφους. Το έργο της συνδέεται με μία συλλογή
42 θρησκευτικών ποιημάτων-ύμνων από ναούς
διαφόρων πόλεων-κρατών.

τική/εικαστική της προσέγγιση, κυπριακή– απευθυνόμενες στο
νεανικό κοινό. Μαζί τους μια θαυμαστή χορευτική πρόταση απογειωμένη από την αισθητική μαγεία της κλασικής μουσικής και το
εντυπωσιακά υψηλό μουσικό χορευτικό τέμπο που χαρακτηρίζει
μια από τις πλέον εντυπωσιακές παρουσίες της νέας κυπριακής
χορευτικής γενιάς.

Το Θέατρο Ένα ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη
νέα του παραγωγή «O Eραστής», βασισμένη στο
έργο του Χ. Πίντερ σε μετάφραση/διασκευή και
σκηνοθεσία Σωτήρη Μεστάνα. Η πρεμιέρα του
έργου έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 1η
Δεκεμβρίου στις 20:30 με τακτικές παραστάσεις
κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 20:30 στον
άλλο χώρο του Θεάτρου Ένα.
Το έργο είναι ένα
έξυπνο
παιχνίδι
έρωτα ενός ζευγαριού του σύγχρονου
γάμου. Η Σάρα και
ο Ρίτσαρντ είναι ένα
αξιοπρεπές, συμβατικό ζευγάρι. Ωστόσο
πίσω από κλειστές πόρτες το ζευγάρι απολαμβάνει μια εκπληκτική και ενδιαφέρουσα συμφωνία:
κάθε μέρα, ενώ ο Ρίτσαρντ είναι στη δουλειά, ο
εραστής της Σάρα έρχεται στο σπίτι. Ο Ρίτσαρντ,
εν τω μεταξύ, συχνάζει σε μια πόρνη στην πόλη.
Ωστόσο οι δυο τους μιλούν ανοιχτά ο ένας στον
άλλο για τις εξωσυζυγικές τους σχέσεις χωρίς ζήλια, κρίση ή θυμό. Καθώς μαθαίνουμε περισσότερα για τις σχέσεις της Σάρα και του Ρίτσαρντ,
βλέπουμε πώς ένα σύγχρονο παντρεμένο ζευγάρι
έχει βρει έναν αντισυμβατικό τρόπο για να αντιμετωπίσει τον εξωσυζυγικό πειρασμό.
Τακτικές Παραστάσεις: κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 20:30
Εισιτήρια: €15 κανονικό και μειωμένο €10. Kρατήσεις/
Πληροφορίες: 22348203

κόσμος των ΣΠΟΡ

Πλήρης αθλητική ενημέρωση
από την Κύπρο και τον κόσμο
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ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

ΑΕΛ

ΑΠΟΕΛ

Το κίνητρο είναι ισχυρό
για να ψάξει το τρίποντο ΣΕΛ. 22

Θέλει να επιστρέψει άμεσα
στα νικηφόρα αποτελέσματα ΣΕΛ. 23

Το ντέρμπι της Κυριακής
έχει μόνο ένα στόχο ΣΕΛ. 23

Έχει πάρα πολλά κίνητρα για να
κερδίσει το «αιώνιο» ντέρμπι ΣΕΛ. 22

ΘΥΜΑ ΕΚΠΛΗΞΗΣ Η ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Εύκολα η Γαλλία

Η Σαουδική Αραβία κέρδισε -και μάλιστα με ανατροπή- την παρέα του Λέο Μέσι και δημιούργησε μπελάδες στο
συγκρότημα του Λιονέλ Σκαλόνι. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Μεξικό και Πολωνία έμειναν στο 0-0. ΣΕΛ. 21

Τέσσερα γκολ στην πρεμιέρα της
στο Παγκόσμιο Κύπελλο πέτυχε
η Εθνική Γαλλίας. Η Αυστραλία
προηγήθηκε νωρίς, αλλά η
ομάδα του Ντεσάμπ είχε τον
τρόπο και πήρε μια σημαντική
νίκη. ΣΕΛ. 21

Η Πάφος θέλει να αυξήσει τη διαφορά
Η αναμέτρηση με τον Άρη εκτός έδρας τη Δευτέρα είναι σημαντική για την Πάφο. Η ομάδα του Μπεργκ θέλει να
αυξήσει τη διαφορά της από τους «πράσινους» στους 7 βαθμούς. ΣΕΛ. 22

Ντέρμπι αποδείξεων
Η Ομόνοια συνεχίζει την
προετοιμασία της για τον αγώνα
της Κυριακής, με τον Γιανίκ
Φερέρα να έχει σχεδόν όλους
τους παίκτες στη διάθεσή του.
ΣΕΛ. 22

Απόλλωνας: Θέλει να δώσει συνέχεια στην αντεπίθεση ΣΕΛ. 23

ΑΕΚ: Ευχάριστος πονοκέφαλος για τον Όλτρα ΣΕΛ. 23
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Πλούσιο και αμφίρροπο το σημερινό πρόγραμμα
ΥΨΙΠΥΛΗ που επανήλθε στις καλές εμφανίσεις.
Προτείνουμε: ΣΙΜΟΣ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΣΑΒΑΝ
ΜΥΡΙΑ - ΥΨΙΠΥΛΗ

Αρκετά ενδιαφέρον και πλούσιο παρουσιάζεται το πρόγραμμα της 81ης ιπποδρομιακής
συνάντησης, με συναρπαστικές καθώς και αμφίρροπες αναμετρήσεις. Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις των 3ετών
και 4ετών.

8η κούρσα
Η ΜΙΚΡΗ ΣΟΦΙΑ έβαλε τις κούρσες που
χρειαζόταν και θα έχει την ευκαιρία στον όμιλο
και με κούρσα επικεφαλής να πάρει την πρώτη
της νίκη. Η ΚΟΖΑ ΝΟΣΤΡΑ έβαλε κούρσα στο
ενεργητικό της και σε νεότερη της προετοιμασία
δείχνει να είναι και αυτή έτοιμη για διάκριση.
Η ΝΤΑΛΣ ΓΚΕΡΛ έδειξε σημαντική βελτίωση
στην τελευταία της συμμέτοχη και δεν μπορεί να
αγνοηθεί. Αουτσάιντερ η ΙΝΤΕΛΙΤΖΕΝΣ, που έχει
καλή επίδοση στην απόσταση.
Προτείνουμε: ΜΙΚΡΗ ΣΟΦΙΑ - ΚΟΖΑ ΝΟΣΤΡΑ - ΝΤΑΛΣ ΓΚΕΡΛ - ΙΝΤΕΛΙΤΖΕΝΣ

1η κούρσα
Ο ΣΗ ΔΕ ΓΚΛΟΡΥ, παρά τις επιβαρύνσεις στα
κιλά, τρέχει σε προσιτό όμιλο και θα έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει τη διαφεύγουσα νίκη του. Η
ΑΤΛΑΝΤΙΣ με διαδρομή επικεφαλής θα αποκτήσει προβάδισμα για διάκριση. Η ΒΕΝΟΥΣ απέδωσε δυναμικά στο ντεμπούτο της και δεν μπορεί
να αγνοηθεί. Αουτσάιντερ η σταθερή ΓΚΛΟΟΥ
ΑΠ που σταθεροποίησε τις επιδόσεις της.
Προτείνουμε: ΣΗ ΔΕ ΓΚΛΟΡΥ - ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΒΕΝΟΥΣ - ΓΚΛΟΟΥ ΑΠ

9η κούρσα

2η κούρσα
Ο ΝΕΣΤΟΡΑΣ βρίσκεται σε συνεχή άνοδο και
θα έχει ένα μικρό προβάδισμα για να πάρει τη
νίκη. Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣΑΛΞΕΝΔΡΟΣ θα προσπαθήσει διά της φυγής να αντέξει μέχρι το τέρμα. Ο
ΡΟΔΙΑΝΟΣ έβαλε κούρσα στο ενεργητικό του και
πιο έτοιμος τώρα διεκδικεί διάκριση. Αουτσάιντερ η ΦΡΟΣΑΡΑ, που προέρχεται από δυναμική
εμφάνιση στον όμιλο.
Προτείνουμε: ΝΕΣΤΟΡΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣΑΛΞΕΝΔΡΟΣ - ΡΟΔΙΑΝΟΣ - ΦΡΟΣΑΡΑ

3η κούρσα
Η ΤΤΑΜΠΟΥ βρίσκεται σε συνεχή άνοδο και
συγκρατώντας τη φόρμα της είναι ικανή να συνεχίσει τη νικηφόρα πορεία της. Ο ΑΛΜΠΟΥΣ
ΝΤΑΜΠΟΛΝΤΟΡ προέρχεται και αυτός από
εντυπωσιακή επιτυχία και είναι ο βασικότερος
αντίπαλος. Η ΙΝΤΙΚΟ ΝΤΟΥΚΑ έβαλε κούρσα
στο ενεργητικό της και διεκδικεί διάκριση. Αουτσάιντερ ο ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ που θα οδηγήσει την
ιπποδρόμια.
Προτείνουμε: ΤΤΑΜΠΟΥ - ΑΛΜΠΟΥΣ ΝΤΑΜΠΟΛΝΤΟΡ - ΙΝΤΙΚΟ ΝΤΟΥΚΑ - ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ

4η κούρσα
Η ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΛΕΡΙΑ αποδίδει με σταθερότητα και έχει τις δυνατότητες να πάρει τη νίκη
στον όμιλο που διαγωνίζεται. Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ δείχνει να είναι στο αποκορύφωμα της φόρμας του
και προερχόμενος από νικηφόρες εμφανίσεις δεν
μπορεί να αγνοηθεί. Ο ΑΘΛΟΣ προειδοποίησε
για τη βελτίωσή του και με το καλό του τέλος θα
απειλήσει στην τελική ευθεία. Αουτσάιντερ ΧΑΝΤΣΑΜ ΤΑΣΣ που θα οδηγήσει ανενόχλητος.
Προτείνουμε: ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΛΕΡΙΑ - ΘΕΟΦΙΛΟΣ - ΑΘΛΟΣ - ΧΑΝΤΣΑΜ ΤΑΣΣ

5η κούρσα
Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ ατύχησε στην τελευταία του συμμέτοχη και χωρίς ατυχίες αυτή
τη φορά θα είναι ο επικρατέστερος για να πάρει
τη νίκη. Ο ΔΩΡΟΘΕΟΣ προειδοποίησε για τη
βελτίωσή του και θα είναι στην άφιξη με αξιώσεις. Ο ΜΕΝΕΛΑΟΣ προέρχεται από καλές εμφανίσεις και είναι υπολογίσιμος. Αουτσάιντερ η
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΣΑΝΤΗ που είναι αποδοτική στην
απόσταση.

1η Ιπποδρομία

Δηλώσεις
διαγραφών
και αναβάσεων
ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Δηλώσεις Διαγραφών και Αναβάσεων για
την 91η Ιπποδρομιακή Συνάντηση της Περιόδου 2022 που θα διεξαχθεί σήμερα Τετάρτη
23.11.22.
Σημ: Το Πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές.
Κ. Κωνσταντίνου Ιπποδρομιάρχης.
Στοιχήματα γίνονται δεκτά μόνο με το
Επίσημο Πρόγραμμα της Λέσχης.
Στοίχημα Τέτρακαστ λειτουργεί σε ιπποδρομίες με έξι ή περισσότερα άλογα.
* Καθυστερεί στην Αφετηρία
** Καθυστερεί και παραμένει στην Αφετηρία
[+] Το άλογο θα τρέξει με Παρωπίδες
[#] Το άλογο θα τρέξει με Γούνινα Παραγνάθια.
[&] Το άλογο θα τρέξει με Προσωπίδα
[@] Το άλογο θα τρέξει με Καλύπτρα Κεφαλής.
[%] Το άλογο θα τρέξει με Καλύπτρα Οφθαλμών
[§] Το άλογο θα τρέξει με Προστατευτικό Ματιού.

Ωρα: 03:30 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΣΗ ΔΕ ΓΚΛΟΡΥ (GB) ..............( 5)
2 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ...........................( 3)
3 ΗΜΠΑΡΑ (GB) .....................( 8)
4 ΒΕΝΟΥΣ (GR) ......................( 6)
5 ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ (IRE) ............( 4)
6 ΓΚΡΙΚ ΦΡΙΚ ........................( 9)
7 ΓΚΛΟΟΥ ΑΠ ........................( 7)

4η Ιπποδρομία

Ωρα: 05:00 μ.μ. 1500 μέτρα

1 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΛΕΡΙΑ ..............( 2)
2 ΧΑΜΟΓΙΑ ............................( 6)
3 ΦΙΛΟΤΙΜΟΣ .........................( 4)
4 ΝΤΟΝΤ ΤΟΚ .........................( 7)
5 ΣΠΙΝΟΦ .............................( 8)
6 ΑΘΛΟΣ ...............................( 1)
7 ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ ........................( 9)
8 ΧΑΝΤΣΑΜ ΤΑΣΣ ....................( 5)
9 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ..........................( 3)

7η Ιπποδρομία

Ν. Π. Χρίστου (μ) ........... [+] 65.0
Μ. Κ. Πέππος ..................... 58.0
Π. Λ. Ανδρέου ............... [+] 57.5
Ηρ. Ηρακλέους .................. 55.5
Ελ. Τσουχνικά ............... [+] 54.5
Γ. Μεσιήτης .................. [+] 52.0
Λ. Δ. Ανδρέου .................... 49.0

Δ. Κεφάλας ................. [+] 59.0
Γ. Ευτυχίου.................. [+] 56.5
Χρ. Παύλου .................. [+] 55.5
Μ. Κ. Πέππος ..................... 55.0
Ηρ. Ηρακλέους ............. [+] 54.0
Σ. Ράλστον ................... [+] 52.0
Π. Δημητσάνης .............. [+] 52.0
Χ. Λ. Ανδρέου ............... [+] 52.0
Κ. Α. Ιωάννου ............... [+] 49.5

Ωρα: 06:30 μ.μ. 1000 μέτρα

1 ΘΡΥΛΟΣ .............................( 2)
2 ΑΠΕΛΑΤΗΣ ..........................( 1)
3 ΠΟΝΤΖΙΟΣ ..........................( 8)
4 ΣΙΜΟΣ ...............................( 4)
5 ΛΑΓΟΝΗΣΙ ..........................( 7)
6 ΣΑΒΑΝ ΜΥΡΙΑ ....................(10)
7 ΦΟΥΕΡΤΕ ...........................( 6)
8 ΥΨΙΠΥΛΗ ..........................(11)
9 ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ .........................( 3)
10 ΚΙΜΠΑΣ ...........................( 9)
11 ΛΕΙΤΥ ΛΑΖ ........................( 5)

Χ. Λ. Ανδρέου ............... [+] 63.5
Π. Λ. Ανδρέου ............... [+] 59.5
Γ. Μεσιήτης .................. [+] 56.5
Μ. Κ. Πέππος ................ [+] 55.5
Π. Δημητσάνης.............. [+] 55.0
Δ. Κεφάλας .................. [+] 54.5
Ι. Πουλλής ................... [+] 54.5
Λ. Δ. Ανδρέου ......... [+][@] 51.5
Κ. Α. Ιωάννου ............... [+] 49.5
Β. Α. Αδάμου ................ [+] 49.0
Σ. Ράλστον ................... [+] 49.0

Προτείνουμε: ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ - ΔΩΡΟΘΕΟΣ - ΜΕΝΕΛΑΟΣ - ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΣΑΝΤΗ

6η κούρσα
Η ΓΙΑΝΣΜΟΛΕΝ είναι σε συνεχή φόρμα και
θα έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει την προ
πολλού διαφεύγουσα νίκη της. Ο ΑΠΟΛΛΩΝ
βελτιώνεται συνεχώς και σε προσιτό όμιλο διεκδικεί διάκριση. Η ΣΟΥΒΑΝΚΟΥΛ με καλή εκκίνηση και διαδρομή επικεφαλής θα είναι σοβαρός
αντίπαλος. Αουτσάιντερ η ΧΑΛΕΝΑ, που διαγωνίζεται με χαμηλά βάρη.
Προτείνουμε: ΓΙΑΝΣΜΟΛΕΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΟΥΒΑΝΚΟΥΛ - ΧΑΛΕΝΑ

7η κούρσα
Ο ΣΙΜΟΣ διαγωνίζεται σε όμιλο και απόσταση της απολύτου αρεσκείας του και με διαδρομή
επικεφαλής θα έχει πλεονέκτημα για τη νίκη.
Ο ΛΑΓΟΝΗΣΙ διανύει περίοδο παρατεταμένης
φόρμας και θα είναι με αξιώσεις στην άφιξη. Η
ΣΑΒΑΝ ΜΥΡΙΑ με το καλό της τέλος θα είναι
απειλητική στην τελική ευθεία. Αουτσάιντερ η

2η Ιπποδρομία

Ωρα: 04:00 μ.μ. 1000 μέτρα

1 ΜΕΛΙΣΣΕΑΣ .........................( 8)
2 ΦΙΛΙΠΠΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ .........( 2)
3 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ..........................( 5)
4 ΑΛΕΞ ΡΕΝΤ .........................( 1)
5 ΦΡΟΣΑΡΑ ...........................( 3)
6 ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ...............( 4)
7 ΡΟΔΙΑΝΟΣ.......................... ( 7)
8 ΣΕΡ ΑΛΕΚΟΣ........................ ( 6)

5η Ιπποδρομία

Ωρα: 05:30 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ............ (10)
2 ΡΩΜΑΝΟΣ ...........................( 9)
3 ΜΕΝΕΛΑΟΣ .........................( 3)
4 ΖΙΓΚΑΣ .............................(11)
5 ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΣΑΝΤΗ............. ( 8)
6 ΠΑΝΔΗΜΙΑ......................... ( 7)
7 ΤΣΙΑΚΟΥΤΙΝΑΣΜΕΜΟΡΥ......... (12)
8 ΔΩΡΟΘΕΟΣ .........................( 5)
9 ΧΑΛΚΟΕΣΣΑ ........................( 4)
10 ΖΑΛΕΤΣΙ ...........................( 6)
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 0.5 κιλά.

8η Ιπποδρομία

Χρ. Παύλου ..................[#] 59.0
Κ. Π. Τσιακκούρας (μ) ..... [+] 59.0
Χ. Λ. Ανδρέου ............... [+] 53.5
Σαλάχ Άλι .................... [+] 53.0
Κ. Α. Ιωάννου ............... [+] 52.5
Γ. Μεσιήτης ..................[#] 52.0
Β. Α. Αδάμου ................ [+] 50.5
Σ. Ράλστον ................... [+] 49.0

Μ. Κ. Πέππος ................ [+] 59.0
Χ. Λ. Ανδρέου ............... [+] 56.5
Γ. Μεσιήτης ....................... 56.0
Δ. Κεφάλας .................. [+] 55.5
Ολ. Γεωργίου ................ [+] 55.5
Π. Λ. Ανδρέου ........ [+][@] 55.0
Ι. Πουλλής ................... [+] 53.5
Π. Δημητσάνης .............. [+] 52.0
Σ. Ράλστον ........................ 50.0
Ελ. Τσουχνικά ............... [+] 49.5

Ωρα: 07:00 μ.μ. 1000 μέτρα

1 ΑΞΟΡΤΟΤΗ ........................(12)
2 ΙΝΤΕΛΙΤΖΕΝΣ .......................( 6)
3 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ......................(11)
4 ΚΟΖΑ ΝΟΣΤΡΑ .....................(10)
5 ΜΙΚΡΗ ΣΟΦΙΑ ......................( 9)
6 ΜΠΛΑΚ ΛΙΣΤ .......................( 4)
7 ΝΤΑΛΣ ΓΚΕΡΛ ......................( 3)
8 ΓΚΟΛΤΕΝ ΠΑΣ ......................( 8)
9 ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΡΟΣΤΟΒΑ ..............( 2)
10 ΜΑΡΙ ΟOY ΧΑΡΑ .................( 7)
11 ΜΟΝΑ ΛΙΖΑ .......................( 5)
12 ΠΕΝΘΕΣΙΛΙΑ ......................( 1)

Γ. Ευτυχίου ....................... 56.0
Χ. Λ. Ανδρέου ............... [+] 56.0
Μ. Δημητρίου ................[#] 56.0
Ι. Πουλλής ................... [+] 56.0
Π. Δημητσάνης .............. [+] 56.0
Π. Λ. Ανδρέου ............... [+] 56.0
Δ. Κεφάλας ................. [+] 56.0
Σ. Ράλστον ................... [+] 54.5
Λ. Δ. Ανδρέου ............... [+] 54.5
Γ. Μεσιήτης .................. [+] 54.5
Β. Α. Αδάμου ...............[#] 54.5
Μ. Κ. Πέππος ................ [+] 54.5

Ο ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ επανέρχεται με καλή προετοιμασία και είναι ικανός να παλέψει για να
πάρει την πρώτη του νίκη. Ο ΓΟΥΙΣΠΕΡΙΝΓΚ ΕΙΝΤΖΕΛ βρίσκεται σε ανοδική πορεία και θα είναι
ο κυριότερος αντίπαλός του. Ο ΒΕΝΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ
απέδωσε δυναμικά στο ντεμπούτο του και πιο
έτοιμος αυτή τη φορά διεκδικεί διάκριση. Αουτσάιντερ ο ΚΙΓΚ ΤΖΩΝ που έχει αρκετές εμπειρίες στον όμιλο.
Προτείνουμε: ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ - ΓΟΥΙΣΠΕΡΙΝΓΚ ΕΙΝΤΖΕΛ - ΒΕΝΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ - ΚΙΓΚ
ΤΖΩΝ

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΚΑΝΙΑΝ
3) 5
6) 2
8) 5

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΙΔΥΜΑ
5) 1 Χ 8
9) 9 Χ 2

ΑΟΥΤΣΑΪΝΤΕΡ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
4) 8
7) 8

3η Ιπποδρομία

Ωρα: 04:30 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΑΛΜΠΟΥΣΤΑΜΠΟΛΝΤΟΡ .........( 7)
2 ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ........................( 4)
3 ΜΠΛΑΚ ΜΑΜΠΑ ...................( 9)
4 ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ .......................( 3)
5 ΤΤΑΜΠΟΥ ...........................( 8)
6 ΓΙΩΡΓΟΥΛΛΑ .......................( 5)
7 ΙΝΤΙΓΚΟ ΝΤΟΥΚΑ...................( 6)

6η Ιπποδρομία

Ωρα: 06:00 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΣΟΥΒΑΝΚΟΥΛ .....................(11)
2 ΓΙΑΝΣΜΟΛΕΝ .......................( 8)
3 ΜΑΗ ΡΟΥΛΣ ........................( 6)
4 ΕΛΠΙΔΑ ..............................( 9)
5 ΜΙΣ ΑΛΑΝΙΑΡΑ ....................(10)
6 ΠΙΟΚΑΛΑΠΟΥΤΟΚΑΛΑ ...........(12)
7 ΣΟΥΠΕΡ ΣΙΦΟΥΝΑΣ ...............( 2)
8 ΑΠΟΛΛΩΝ ...........................( 4)
9 ΓΚΑΛΑΝΤΡΙΕΛ ......................( 3)
10 ΔΟΝΙΑ .............................( 7)
11 ΧΑΛΕΝΑ ...........................( 5)

9η Ιπποδρομία

Χ. Λ. Ανδρέου .................... 56.5
Π. Λ. Ανδρέου ...............[&] 56.5
Δ. Κεφάλας .................. [+] 56.5
Μ. Δημητρίου ................[#] 56.5
Μ. Κ. Πέππος................ [+] 54.5
Κ. Α. Ιωάννου ............... [+] 53.0
Π. Δημητσάνης ............. [+] 53.0

Ηρ. Ηρακλέους ............. [+] 61.5
Σ. Ράλστον................... [+] 59.0
Π. Δημητσάνης ................... 58.0
Ι. Πουλλής ................... [+] 57.5
Χ. Λ. Ανδρέου ............... [+] 57.5
Δ. Κεφάλας .................. [+] 57.0
Π. Λ. Ανδρέου .............. [+] 56.5
Μ. Κ. Πέππος ............... [+] 55.0
Σαλάχ Άλι ......................... 54.0
Γ. Ευτυχίου .................. [+] 53.5
Ελ. Τσουχνικά ............... [+] 49.0

Ωρα: 07:30 μ.μ. 1000 μέτρα

1 ΑΛΛΟΘΙ .............................( 1)
2 ΓΟΥΙΣΠΕΡΙΝΓΚ ΕΙΝΤΖΕΛ ..........( 7)
3 ΗΣΤΕΡ ΓΚΙΦΤ ......................( 2)
4 ΣΙΟΟΥΤΑΙΜ ΛΕΤΖΕΝΤ .............( 6)
5 ΑΜΑΡΕΤΤΟ ........................(11)
6 ΒΑΛΙΟΣ .............................(10)
7 ΒΕΝΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ...................( 3)
8 ΙΚΑΡΟΣ ..............................( 9)
9 ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ..................... (12)
10 ΚΙΝΓΚ ΤΖΩΝ ......................( 8)
11 ΜΑΝ ΙΝ ΜΠΛΑΚ.................. ( 5)
12 ΧΑΓΚΡΙΝΤ......................... ( 4)

Π. Λ. Ανδρέου ...............[#] 58.0
Δ. Κεφάλας .................. [+] 58.0
Σ. Ράλστον................... [+] 58.0
Ηρ. Ηρακλέους ............. [+] 58.0
Ολ. Γεωργίου ................ [+] 56.5
Γ. Μεσιήτης .................. [+] 56.5
Μ. Κ. Πέππος ................ [+] 56.5
Β. Α. Αδάμου ........... [&][§] 56.5
Π. Δημητσάνης .............. [+] 56.5
Ι. Πουλλής ....................... 56.5
Χ. Λ. Ανδρέου ...............[&] 56.5
Γ. Ευτυχίου ................. [+] 56.5

ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Αγώνες με ισχυρά φαβορί
Το σημερινό πρόγραμμα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ θα φέρει
κοντά μας τους αγώνες για τον 5ο και
τον 6ο όμιλο. Στον 5ο όμιλο η Γερμανία
είναι το φαβορί απέναντι στην Ιαπωνία,
ωστόσο οι τυπικά φιλοξενούμενοι είναι
ικανοί να κάνουν τη ζημιά σε περίπτωση που υποτιμηθούν. Αυτό που θέλει η
Γερμανία είναι να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και να βρεθεί σε θέση ισχύος
όσον αφορά την πρόκριση στην επόμενη φάση. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου,
η Ισπανία θα παίξει απέναντι στην Κόστα Ρίκα. Ο συγκεκριμένος αγώνας δεν
διαφέρει πολύ σε σχέση με το παιχνίδι
της Γερμανίας με την Ιαπωνία. Οι Ισπανοί είναι το φαβορί, αλλά η Κόστα Ρίκα
είναι μια ομάδα που μπορεί να «χτυπήσει» στην κόντρα επίθεση και να δημιουργήσει προβλήματα στον αντίπαλο.
Τόσο για την Ισπανία όσο και για τη

Γερμανία, ζητούμενο αποτελεί το γρήγορο γκολ, το οποίο θα διώξει το άγχος
από τα πόδια των ποδοσφαιριστών, ενώ
την ίδια στιγμή θα αναγκάσει την Ιαπωνία και την Κόστα Ρίκα αντίστοιχα να
παίξουν ανοιχτό ποδόσφαιρο. Με τον
τρόπο αυτό θα υπάρχουν αρκετοί κενοί
χώροι πίσω στην άμυνα, τους οποίους
θα επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν τα

το πανόραμα

φαβορί.
Για τον 6ο όμιλο, Μαρόκο και Κροατία θα ανοίξουν την αυλαία και αναμφίβολα οι Κροάτες είναι το φαβορί.
Ωστόσο το Μαρόκο είναι μια ομάδα με
ταλέντο και ποιότητα που είναι ικανό
να κάνει τη ζημιά. Το άλλο παιχνίδι
είναι αυτό που θα γίνει ανάμεσα στο
Βέλγιο και τον Καναδά. Οι Βέλγοι είναι το μεγάλο φαβορί και οποιοδήποτε
άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη θα
θεωρηθεί έκπληξη. Ο Καναδάς θα προσπαθήσει να παίξει καλή άμυνα, ώστε
να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας που
θα τον βοηθήσει ενόψει της συνέχειας.
Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα
(τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ):
12:00 Μαρόκο-Κροατία
15:00 Γερμανία-Ιαπωνία
18:00 Ισπανία-Κόστα Ρίκα
21:00 Βέλγιο-Καναδάς

Η Σαουδική Αραβία έκανε το πρώτο «μπαμ»
Κέρδισε την Αργεντινή με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή

Η πρώτη μεγάλη έκπληξη στο Μουντιάλ
του Κατάρ είναι γεγονός. Η Σαουδική Αραβία έκανε ιστορική ανατροπή και επικράτησε 2-1 της Αργεντινής μπροστά σε 88.000
θεατές στο «Lusail Iconic Stadium».
Έτσι μπήκε τέλος στο αήττητο 36 αγώνων που είχε η κάτοχος του Κόπα Αμέρικα,
με την προηγούμενη ήττα της να έχει καταγραφεί τον Ιούλιο του 2019 με 2-0 από τη
Βραζιλία στον ημιτελικό του Κόπα Αμέρικα.
Η Αργεντινή μπήκε φορτσάτη στο παιχνίδι με τη Σαουδική Αραβία, με τον Λιονέλ
Μέσι να είναι ορεξάτος. Ένα πλασέ του στο
2’ αντιμετωπίστηκε από τον Αλ Οβάις, στην
πρώτη καλή στιγμή του αγώνα. Στο 10’ ο
διαιτητής καταλόγισε πέναλτι σε τράβηγμα
στον Παρέδες μέσα στην περιοχή, παράβαση
που επιβεβαιώθηκε και στο VAR.
Ο Μέσι ανέλαβε την εκτέλεση, ευστόχη-

σε, πετυχαίνοντας το 1-0. Μάλιστα, έγινε ο
πρώτος Αργεντινός που σκοράρει σε τέσσερα Μουντιάλ, ξεπερνώντας τους Μαραντόνα
και Μπατιστούτα. Στο δεύτερο ημίχρονο το
παιχνίδι πήρε διαφορετική τροπή. Η Αργεντινή μπήκε χαλαρά στο γήπεδο και οι Σαουδάραβες το εκμεταλλεύτηκαν, φτάνοντας
σε μια επική ανατροπή μέσα σε πέντε λεπτά.
Στο 48’ ο Αλ Μπουραϊκάν έβγαλε την πάσα
στον Αλ Σεχρί, ο οποίος μέσα από την περιοχή πλάσαρε για το 1-1. Πριν προλάβουν να
συνέλθουν οι Αργεντινοί από το σοκ, η Σαουδική Αραβία πέτυχε κι άλλο γκολ! Στο 53’
ο Αλ Νταουσαρί πέρασε ωραία μέσα από την
άμυνα και πέτυχε το 1-2, μέσα σε αποθέωση.
Στο άλλο παιχνίδι του 3ου ομίλου, Μεξικό
και Πολωνία έμειναν στο 0-0, με τον Οτσόα
να αποκρούει πέναλτι του Λεβαντόφσκι λίγο
πριν το τέλος του αγώνα.

Εύκολη η πρεμιέρα για τη Γαλλία
Η πρεμιέρα της Γαλλίας στο Παγκόσμιο
Κύπελλο του Κατάρ ήταν εντυπωσιακή. Η
ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ κέρδισε με 4-1
την Αυστραλία, η οποία έκανε το… λάθος να
προηγηθεί νωρίς στο σκορ με τον Γκούτγουιν. Ο Ολιβιέ Ζιρού πέτυχε δύο γκολ και βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ
της Εθνικής Γαλλίας όλων των εποχών με
51 τέρματα. Ο Ραμπιό πέτυχε το πρώτο γκολ
των «τρικολόρ» και ο Εμπαμπέ διαμόρφωσε
το 3-1 από ασίστ του Ντεμπελέ.
Στο άλλο παιχνίδι του 4ου ομίλου, η
Δανία έμεινε στην ισοπαλία χωρίς γκολ με
την Τυνησία και φαίνεται ότι η πρόκριση σε
αυτόν τον όμιλο για τη 2η ομάδα θα κριθεί
στην τελευταία αγωνιστική. Η λογική λέει ότι
η Γαλλία δεν θα έχει πρόβλημα να πάρει την
πρωτιά.

1ος όμιλος
1. Eκουαδόρ ...........1
2. Ολλανδία ............1
3. Σενεγάλη ............1
4. Κατάρ ....................1

2-0
2-0
0-2
0-2

3
3
0
0

2ος όμιλος
1. Αγγλία ..................1
2. ΗΠΑ ......................1
3. Ουαλία .................1
4. Ιράν .......................1

6-2
1-1
1-1
2-6

3
1
1
0

3ος όμιλος
1. Σαουδ.Αραβία ...1
2. Μεξικό .................1
3. Πολωνία ..............1
4. Αργεντινή ..........1

2-1
0-0
0-0
1-2

3
1
1
0

4ος όμιλος
1. Γαλλία ...................1
2. Δανία ....................1
3. Τυνησία ...............1
4. Αυστραλία ..........1

4-1
0-0
0-0
1-4

3
1
1
0

5ος όμιλος
1. Ισπανία ................0
2. Γερμανία .............0
3. Ιαπωνία ...............0
4. Κόστα Ρίκα ........0

0-0
0-0
0-0
0-0

0
0
0
0

6ος όμιλος
1. Βέλγιο ...................0
2. Κροατία ...............0
3. Μαρόκο ...............0
4. Καναδάς ..............0

0-0
0-0
0-0
0-0

0
0
0
0

7ος όμιλος
1. Βραζιλία ..............0
2. Ελβετία .................0
3. Σερβία ...................0
4. Καμερούν ...........0

0-0
0-0
0-0
0-0

0
0
0
0

8ος όμιλος
1. Πορτογαλία .......0
2. Ουρουγουάη .....0
3. Νότια Κορέα.......0
4. Γκάνα ....................0

0-0
0-0
0-0
0-0

0
0
0
0

Κυριακή 20 Νοεμβρίου
Κατάρ – Εκουαδόρ........................................................................0-2
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου
Αγγλία – Ιράν .................................................................................6-2
Σενεγάλη – Ολλανδία ................................................................0-2
ΗΠΑ – Ουαλία ...............................................................................1-1
Τρίτη 22 Νοεμβρίου
Αργεντινή – Σαουδική Αραβία .............................................1-2
Δανία – Τυνησία ...........................................................................0-0
Μεξικό – Πολωνία .......................................................................0-0
Γαλλία – Αυστραλία ....................................................................4-1
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου
12:00 Μαρόκο – Κροατία
15:00 Γερμανία – Ιαπωνία
18:00 Ισπανία – Κόστα Ρίκα
21:00 Βέλγιο – Καναδάς
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου
12:00 Ελβετία – Καμερούν
15:00 Ουρουγουάη – Νότια Κορέα
18:00 Πορτογαλία – Γκάνα
21:00 Βραζιλία – Σερβία
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου
12:00 Ουαλία – Ιράν
15:00 Κατάρ – Σενεγάλη
18:00 Ολλανδία – Εκουαδόρ
21:00 Αγγλία – ΗΠΑ
Σάββατο 26 Νοεμβρίου
12:00 Τυνησία – Αυστραλία
15:00 Πολωνία – Σαουδική Αραβία
18:00 Γαλλία – Δανία
21:00 Αργεντινή – Μεξικό
Κυριακή 27 Νοεμβρίου
12:00 Ιαπωνία – Κόστα Ρίκα
15:00 Βέλγιο – Μαρόκο
18:00 Κροατία – Καναδάς
21:00 Ισπανία – Γερμανία
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου
12:00 Καμερούν – Σερβία
15:00 Νότια Κορέα – Γκάνα
18:00 Βραζιλία – Ελβετία
21:00 Πορτογαλία – Ουρουγουάη
Τρίτη 29 Νοεμβρίου
17:00 Εκουαδόρ – Σενεγάλη
17:00 Ολλανδία – Κατάρ
21:00 Ιράν – ΗΠΑ
21:00 Ουαλία – Αγγλία
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου
17:00 Αυστραλία – Δανία
17:00 Τυνησία – Γαλλία
21:00 Πολωνία – Αργεντινή
21:00 Σαουδική Αραβία – Μεξικό
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου
17:00 Καναδάς – Μαρόκο
17:00 Κροατία – Βέλγιο
21:00 Ιαπωνία – Ισπανία
21:00 Κόστα Ρίκα – Γερμανία
Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου
17:00 Γκάνα – Ουρουγουάη
17:00 Νότια Κορέα – Πορτογαλία
21:00 Σερβία – Ελβετία
21:00 Καμερούν – Βραζιλία
Φάση των «16»
3 Δεκεμβρίου
17:00 Νικητής 1ου ομίλου – Δεύτερος 2ου ομίλου (49)
21:00 Νικητής 3ου ομίλου – Δεύτερος 4ου ομίλου (50)
4 Δεκεμβρίου
17:00 Νικητής 4ου ομίλου – Δεύτερος 3ου ομίλου (52)
21:00 Νικητής 2ου ομίλου – Δεύτερος 1ου ομίλου (51)
5 Δεκεμβρίου
17:00 Νικητής 5ου ομίλου – Δεύτερος 6ου ομίλου (53)
21:00 Νικητής 7ου ομίλου – Δεύτερος 8ου ομίλου (54)
6 Δεκεμβρίου
17:00 Νικητής 6ου ομίλου – Δεύτερος 5ου ομίλου (55)
21:00 Νικητής 8ου ομίλου – Δεύτερου 7ου ομίλου (56)
Προημιτελική φάση
9 Δεκεμβρίου
17:00 Νικητής αγώνα 53 – Νικητής αγώνα 54 (58)
21:00 Νικητής αγώνα 49 – Νικητής αγώνα 50 (57)
10 Δεκεμβρίου
17:00 Νικητής αγώνα 55- Νικητής αγώνα 56 (60)
21:00 Νικητής αγώνα 51- Νικητής αγώνα 52 (59)
Ημιτελική φάση
13 Δεκεμβρίου
21:00 Νικητής αγώνα 57 – Νικητής αγώνα 58
14 Δεκεμβρίου
21:00 Νικητής αγώνα 59 – Νικητής αγώνα 60
Μικρός τελικός
17 Δεκεμβρίου 17:00
Τελικός
18 Δεκεμβρίου 17:00
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ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Πλησιάζει το «αιώνιο» ντέρμπι
Η Ομόνοια συνεχίζει την προετοιμασία της για τον αγώνα της Κυριακής
Το «αιώνιο» ντέρμπι πλησιάζει για την Ομόνοια, η οποία προετοιμάζεται σε εντατικούς
ρυθμούς. Η επιστροφή των διεθνών στο «Ηλίας Πούλλος» από χθες έδωσε το δικαίωμα στον
προπονητή Γιανίκ Φερέρα να δουλέψει καλύτερα, ώστε να εφαρμόσει πλήρως το πλάνο που
έχει καταρτίσει για το ντέρμπι της ερχόμενης
Κυριακής. Οι «πράσινοι», οι οποίοι παραμένουν αήττητοι στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, θα προσπαθήσουν να φτάσουν στη νίκη
απέναντι στο ΑΠΟΕΛ και να συνεχίζουν την
αντεπίθεσή τους. Είναι πολύ καλά γνωστό ότι
η Ομόνοια έχει χάσει αρκετό έδαφος από την
κορυφή και δεν επιτρέπονται άλλες απώλειες.
Μάλιστα στη συγκεκριμένη αγωνιστική αν
καταφέρει να κερδίσει, θα μπορέσει να αξιοποιήσει τις οποιεσδήποτε απώλειες προκύψουν από τα παιχνίδια που θα έχουν μεταξύ

τους οι ομάδες που βρίσκονται πιο πάνω από
αυτή.
Με τον ερχομό του Γιανίκ Φερέρα η Ομόνοια έδειξε σημάδια σταθερότητας και το παιχνίδι της Κυριακής θα είναι άλλο ένα γερό
τεστ χαρακτήρα για το «τριφύλλι». Απέναντι
στον «αιώνιο» αντίπαλο το γόητρο πάντα έχει
πρωταρχικό ρόλο, αλλά στη συγκεκριμένη
αναμέτρηση εκείνο που προέχει είναι η συγκομιδή των τριών βαθμών.
Η διακοπή στο πρωτάθλημα θα διαφανεί
στο γήπεδο κατά πόσο έχει ωφελήσει την ομάδα. Αν μη τι άλλο όμως ήταν βοηθητική ως
προς την ξεκούραση κάποιων παικτών που
είχαν πολλά αγωνιστικά λεπτά στα πόδια τους,
αφού υπήρχαν και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ο Γιανίκ Φερέρα θα πάρει και αυτός μία
πρώτη γεύση από το τι εστί «αιώνιο» ντέρμπι,

παρόλο που φρόντισε να μάθει αρκετά πράγματα ήδη. Έχει την ίδια ώρα φροντίσει να μελετήσει διεξοδικά το ΑΠΟΕΛ, ώστε να γνωρίζει τα πάντα για τον προσεχή αντίπαλο.
Οι απουσίες για την Ομόνοια
στην αναμέτρηση της Κυριακής
αναμένεται ότι θα είναι δύο.
Ζαχαρίου και Φαμπιάνο θα
είναι εκτός αποστολής, αφού
δεν έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τους τραυματισμούς
τους. Αντίθετα, ο Γιούστε είναι
μία χαρά, ενώ μετά από πάρα
πολύ καιρό θα είναι διαθέσιμος και
ο Μπασιρού. Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, θα διαφανεί στις προπονήσεις των επόμενων ημερών ποιες είναι οι σκέψεις του Γιανίκ
Φερέρα.

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΑΠΟΕΛ: Είναι πολλά
τα κίνητρα
Το ΑΠΟΕΛ προετοιμάζεται για το
ντέρμπι της Κυριακής με αντίπαλο
την Ομόνοια και έχει πολλά κίνητρα
για να πετύχει τη νίκη. Πρώτο από
όλα το γόητρο που υπάρχει στο «αιώνιο» ντέρμπι. Δεύτερο κίνητρο είναι το βαθμολογικό. Με συνδυασμό
αποτελεσμάτων το ΑΠΟΕΛ, αν
καταφέρει να κερδίσει, θα
βρεθεί στη 2η θέση της
βαθμολογίας. Επιπλέον, η έκτη συνεχόμενη
νίκη αποτελεί επίσης
ένα μεγάλο στοίχημα
για τους «γαλαζοκίτρινους». Πέραν αυτού, αν
καταφέρουν να ξεπεράσουν
και το εμπόδιο της Ομόνοιας,
τότε απέναντι στις «μεγάλες» ομάδες
θα έχουν θετικό απολογισμό. Κέρδισαν ΑΕΚ, Απόλλωνα και Ανόρθωση,
έχασαν από τον Άρη, ενώ έμειναν
στην ισοπαλία με Άρη και ΑΕΛ. Μάλιστα με ενδεχόμενη νίκη η ψυχολογία στην ομάδα θα φτάσει στο ζενίθ
και θα είναι πολύ χρήσιμο αυτό, γιατί
η συνέχεια έχει πολύ δύσκολες αποστολές μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου.
Τα αγωνιστικά νέα φαίνεται να
είναι πολύ καλύτερα για τον Σέρβο
προπονητή, Βλάνταν Μιλόγεβιτς. Τη
δεδομένη στιγμή εκτός θα είναι ο τιμωρημένος Τσέπακ αλλά και ο τραυματίας Μορέιρα. Ο Μπέλετς φαίνεται
ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει τον
τραυματισμό του και να είναι στην
αποστολή.
Επιστρέφουν οι Καρώ, Φεράρι και
Σούσιτς, με τον τελευταίο να είναι
δεδομένο ότι θα πάρει φανέλα βασικού και τους άλλους δύο λογικά να
αποτελούν επιλογές για τον πάγκο.
Ο Σέρβος προπονητής με άλλα λόγια
θα έχει ευχάριστο πονοκέφαλο για
τον καταρτισμό της ενδεκάδας στο
ντέρμπι, με το ενδεχόμενο να προκύψουν αλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα.

Άρης: Με έναν και μοναδικό στόχο

ΕΝΩΣΗ

Οπωσδήποτε νίκη
Ο Μαρίνος Σατσιάς ανεβάζει τους ρυθμούς στο «Τάσος Μάρκου» ενόψει του
εκτός έδρας αγώνα της Παρασκευής με
τον Ακρίτα, όπου μοναδικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος είναι η νίκη. Ο προπονητής των «βυσσινί» στέλνει προειδοποιητικά μηνύματα στους παίκτες του, θέλοντας
να τους κρατήσει σε εγρήγορση: «Μας
περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο
Ακρίτας είναι καλή ομάδα και θέλει μεγάλη προσοχή. Θέλουμε τη νίκη αλλά πρέπει
να είμαστε σοβαροί», τονίζει μεταξύ άλλων
στους παίκτες του ο Μαρίνος Σατσιάς. Η
ομάδα είναι σε καλή κατάσταση και αυτό
το έδειξε στο παιχνίδι με την Καρμιώτισσα.
Εκτός πλάνων είναι ο τιμωρημένος Έχμαν
και οι τραυματίες Μηχαΐλοβιτς και Κοσμά.
Νίκος Μουλαζίμης

Ο Άρης συνεχίζει την προετοιμασία του
για το ντέρμπι κορυφής με την Πάφος FC την
ερχόμενη Δευτέρα στις 19:00. Στην ομάδα
της Λεμεσού στοχεύουν μόνο στη νίκη και
τους τρεις βαθμούς που θα τους επιτρέψουν
να μειώσουν τη διαφορά από την κορυφή.
Πρόκειται, σαφώς, για έναν αγώνα με
πολύ ψηλό βαθμό δυσκολίας, στον οποίο η
«ελαφρά ταξιαρχία», προκειμένου να κερδίσει, θα πρέπει να δείξει απόλυτη συγκέντρωση και να αγωνιστεί στο 100% των δυνατοτήτων της.
Το σύνολο του Αλεξέι Σπιλέφσκι πραγματοποιεί μέχρι στιγμής μια πάρα πολύ καλή

χρονιά και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο βρίσκεται μόλις τέσσερις βαθμούς μακριά από την
κορυφή. Ενδεχόμενη νίκη λοιπόν απέναντι
στην πρωτοπόρο θα φέρει τον Άρη μόλις ένα
βαθμό μακριά από την κορυφή και φυσικά με
ισχυρό ψυχολογικό πλεονέκτημα.
Στο μεταξύ, μέσω ανακοίνωσής της η ομάδα της Λεμεσού γνωστοποίησε στο κοινό τις
πληροφορίες σχετικά με την προπώληση των
εισιτηρίων του αγώνα απέναντι στην Πάφος
FC. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα εισιτήρια θα διατίθενται διαδικτυακά από την
επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας από την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου στις 10:00 το πρωί, μέ-

χρι και την ώρα έναρξης του αγώνα.
Επιπλέον, εισιτήρια θα διατίθενται από
τα γραφεία της ομάδας την Τετάρτη και την
Πέμπτη (10:00-13:00 και 15:00-19:00), ενώ
το ίδιο θα ισχύσει και για την Παρασκευή και
Σάββατο από τις 09:00 μέχρι τις 13:00. Από
τα γραφεία της ομάδας εισιτήρια θα διατίθενται και τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, ημέρα του
αγώνα, από τις 09:00 έως τις 12:00.
Τέλος, η διάθεση θα συνεχιστεί και στα εκδοτήρια του γηπέδου τη μέρα του αγώνα από
τις 17:30, ενώ η ανακοίνωση καταλήγει με
την υπενθύμιση ότι φίλοι του Άρη θα καταλάβουν την Ανατολική κερκίδα.

Πάφος FC: Θέλει το... +7!
H Πάφος FC αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον
δεύτερο στη βαθμολογία Άρη την ερχομένη
Δευτέρα στις 19:00, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ένα πολύ δυνατό ντέρμπι κορυφής, από το οποίο
το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ
θέλει μόνο τη νίκη.
Η ομάδα της Πάφου, ούσα
τέσσερις βαθμούς μπροστά,
με ενδεχόμενή της νίκη θα
αυξήσει τη διαφορά στους
εφτά, κάτι το οποίο φυσικά
αποτελεί και τον μοναδικό στό-

χο της.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, μοναδικός απών θα
είναι ο Μουστάφα Ναμ, ο οποίος βρίσκεται με
την αποστολή της Εθνικής Σενεγάλης στο
Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Όσον
αφορά στον αρχηγό της ομάδας,
Ζάιρο, είναι καλά, αφού ο οργανισμός του ανταποκρίθηκε
πολύ καλά στις θεραπείες.
Από εκεί και πέρα, επαφίεται στον Χένινγκ Μπεργκ το
εάν και πότε θα τον χρησιμοποιήσει. Για την πιθανότητα

χρησιμοποίησής του αναμένεται επίσης και η
συμβουλή του ιατρικού επιτελείου της ομάδας.
Στο μεταξύ, με την υπόλοιπη ομάδα προπονείται κανονικά και ο Χέφτε Μπετανκόρ,
ο οποίος έχει πιθανότητες να αποτελέσει την
πρώτη μεταγραφική κίνηση της ομάδας τον
προσεχή Ιανουάριο.
Τέλος, άπαντες στην ομάδα είναι απόλυτα
ευχαριστημένοι με τη μετάθεση της ημερομηνίας του αγώνα απέναντι στον Ακρίτα την Παρασκευή 23/12 και όχι το Σάββατο 24/12, όπως
αρχικά είχε προγραμματιστεί.
Λοΐζος Μωυσέως

ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Αγωνία για τρεις στην ΑΕΛ
Αναμονή από την τεχνική ηγεσία για τον καταρτισμό του πλάνου
Το ντέρμπι με την Ανόρθωση είναι η
μοναδική σκέψη όλων στην ΑΕΛ, με τους
«γαλαζοκίτρινους» να έχουν ως μοναδικό
στόχο το νικηφόρο αποτέλεσμα και την επιστροφή στο... σωστό δρόμο.
Ο Τσέντομιρ Γιανέφσκι αναμένει τα νεότερα για τις περιπτώσεις των Τσέποβιτς,
Τζάλμα και Μιραλάς, οι οποίοι κρίνονται
αμφίβολοι.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, οι τρεις ποδοσφαιριστές ακολουθούν
ατομικό πρόγραμμα και η κατάστασή τους
αξιολογείται καθημερινά.
Θυμίζουμε ότι εκτός πλάνων είναι επίσης οι Πέταρ Φιλίποβιτς και Λάζαρ Πάβλοβιτς, οι οποίοι τραυματίστηκαν κατά τη
διακοπή του πρωταθλήματος. Ο πρώτος θα
μείνει εκτός δράσης για έξι βδομάδες, ενώ
ο δεύτερος θα απέχει για ένα 10ήμερο από
τις προπονήσεις.
Στη χθεσινή προπόνηση η τεχνική ηγεσία είχε στη διάθεσή της τους Νεοφύτου
και Ανδρέου, οι οποίοι βοήθησαν την προσπάθεια της Εθνικής Ελπίδων.
Υπενθυμίζουμε ότι εκτός δράσης είναι
και ο Μπρούνο Σάντος, ο οποίος θα εκτίσει
την ποινή του.
Εκτός θα είναι και ο Τσέντομιρ Γιανέφσκι, ο οποίος αποβλήθηκε στο παιχνίδι με
την ΑΕΚ. Την ευθύνη να οδηγήσει την ομάδα στο παιχνίδι με την Ανόρθωση θα έχει ο
Μπόγιαν Μαρκόφσκι.
Πρόκειται για τον βοηθό του κ. Γιανέφσκι, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα δεδομένα. Ο κ. Μαρκόφσκι έπαιξε για αρκετά
χρόνια ποδόσφαιρο στην Κύπρο, ενώ πα-

ρακολουθεί μαζί με τον κ. Γιανέφσκι αρκετά παιχνίδια. Στην ΑΕΛ είναι σίγουροι πως
δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα ως προς
την καθοδήγηση που θα έχει η ομάδα και
άπαντες αισιοδοξούν ότι ο στόχος της νίκης θα επιτευχθεί.
Ο κόσμος αναμένεται να δηλώσει παρουσία σε ακόμα ένα ραντεβού, με στόχο να
βοηθήσει την ΑΕΛ να φτάσει στην επιτυχία.
Μπορεί τα αποτελέσματα να μην είναι αυτά
που περίμεναν οι φίλοι της ομάδας, αλλά
αυτή είναι η ώρα στην οποία όλοι πρέπει
να βοηθήσουν, με στόχο να επιστρέψει η
ομάδα στο δρόμο των επιτυχιών.
Ο αρχικός στόχος είναι η νίκη σε ένα
ντέρμπι και ακολούθως να δημιουργηθεί

ένα σερί το οποίο θα ανεβάσει την ΑΕΛ στα
ψηλά στρώματα του βαθμολογικού πίνακα.

Φιλικό με ΠΑΟΚ
Η διοίκηση της ΑΕΛ ενημέρωσε πως έχει
διευθετηθεί φιλικό παιχνίδι με την ΠΑΟΚ
την ερχόμενη Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου.
Η ανακοίνωση της ομάδας της Λεμεσού
αναφέρει: «Η ΑΕΛ Ποδόσφαιρο ενημερώνει
τους φίλους της ομάδας μας ότι έχει προγραμματιστεί φιλικό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ
Θεσσαλονίκης.
Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Πέμπτη
01/12/2022 στο Τσίρειο στάδιο στις 18.30.
Λεπτομέρειες για το παιχνίδι και τα εισιτήρια θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες».

ΑΕΚ: Αυξημένες επιλογές

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

Να δώσει συνέχεια
Η φετινή σεζόν για τον Απόλλωνα δεν
ξεκίνησε όπως αναμενόταν. Η αλλαγή μέχρι στιγμής δύο προπονητών καταδεικνύει
του λόγου το αληθές. Με τον Κωνσταντίνο
Μακρίδη στον πάγκο πλέον η λεμεσιανή
ομάδα θέλει να κάνει μία νέα αρχή και να
καλύψει το χαμένο έδαφος. Ήδη η αντεπίθεση ξεκίνησε από την προηγούμενη
αγωνιστική, με την ομάδα να κερδίζει τον
Ακρίτα και να δείχνει σημάδια βελτίωσης.
Φυσικά ο αγώνας του Σαββάτου με την
ΑΕΚ στη Λάρνακα έχει πάρα πολλές απαιτήσεις και το γνωρίζουν άπαντες αυτό. Ο
Κύπριος προπονητής ξέρει πολύ καλά το
τι πρέπει να κάνει η ομάδα του για να
καταφέρει να φτάσει στο τρίποντο, αλλά
από την άλλη ξέρει και ποια είναι η δυναμική της ΑΕΚ. Αγωνιστικά προβλήματα
δεν υπάρχουν στην ομάδα και αυτό καταγράφεται στα θετικά για τον Κωνσταντίνο
Μακρίδη. Μέσα από τις προπονήσεις των
επόμενων ημερών θα διαφανεί καλύτερα
ποιες είναι οι προθέσεις του Κύπριου τεχνικού σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα. Πιθανότατα θα υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με
τον προηγούμενο αγώνα.
Στα θετικά για τον Απόλλωνα ότι θα έχει
στο πλευρό του αρκετό κόσμο, αφού από
χθες ανακοινώθηκε ότι εξαντλήθηκαν τα
εισιτήρια που είχε στη διάθεσή της η λεμεσιανή ομάδα.

Με αυξημένες επιλογές θα πάει στο ντέρμπι του Σαββάτου η ΑΕΚ με αντίπαλο τον
Απόλλωνα στην «Αρένα». Ο Χοσέ Λουίς Όλτρα θα έχει σχεδόν όλους του ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του με εξαίρεση τον Ναούμ,
ο οποίος δεν θα προλάβει να είναι έτοιμος.
Αυτό δίνει το δικαίωμα στον Ισπανό προπονητή να επιλέξει τους καλύτερους για το
αρχικό σχήμα, αλλά την ίδια ώρα να έχει και
λύσεις από τον πάγκο. Ευχάριστος λοιπόν ο
πονοκέφαλος για τον Χοσέ Λουίς Όλτρα, ο
οποίος είναι από τις λίγες φορές τη φετινή
χρονιά που δεν θα έχει ενώπιόν
του σημαντικές απουσίες.
Το παιχνίδι του Σαββάτου
είναι πάρα πολύ σημαντικό
για την ομάδα της Λάρνακας, αφού με ενδεχόμενη
νίκη θα διατηρηθεί από
τη μία σε τροχιά επιτυχιών
και την ίδια ώρα θα αυξήσει τη διαφορά από τον προ-

σεχή αντίπαλο στους έξι βαθμούς.
Η ΑΕΚ στην έδρα της παραμένει αήττητη
τη φετινή σεζόν, έχοντας μάλιστα πάρα πολύ
καλό απολογισμό. Δύσκολα δέχεται τέρμα,
ενώ πετυχαίνει αρκετά. Φυσικά, απέναντι
στον Απόλλωνα δεν είναι και τόσο απλά τα
πράγματα. Τα στατιστικά στοιχεία έτσι και αλλιώς δεν χαρίζουν νίκες. Αν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ δεν παρουσιαστούν όπως πρέπει εντός γήπεδου, τότε θα έχουν πρόβλημα.
Ο Απόλλωνας μπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση ανασύνταξης, αλλά αυτό δεν ξεγελά
σε καμία περίπτωση τους «κιτρινοπράσινους». Αντίθετα, τους κρατά σε εγρήγορση και θα πάνε
υποψιασμένοι στον αγώνα
του Σαββάτου. Η ΑΕΚ αναμένεται ότι θα έχει στο πλευρό
της και τον κόσμο της, που
θα βοηθήσει για ακόμα μία
φορά την ομάδα να φτάσει
στη νίκη.
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tv agenda
ΡΙΚ 1
20:30 Μουντιάλ 2022: Pre Game (Ζ)
21:00 Μουντιάλ 2022 (φάση ομίλων): Βέλγιο - Καναδάς (Ζ)
23:00 Μουντιάλ 2022: Post Game (Ζ)
ΡΙΚ 2
11:30 Μουντιάλ 2022: Pre Game (Ζ)
12:00 Μουντιάλ 2022 (φάση ομίλων): Μαρόκο - Κροατία (Ζ)
14:00 Μουντιάλ 2022: Post Game (Ζ)
14:30 Μουντιάλ 2022: Pre Game (Ζ)
15:00 Μουντιάλ 2022 (φάση ομίλων): Γερμανία - Ιαπωνία (Ζ)
17:00 Μουντιάλ 2022: Post Game (Ζ)
17:30 Μουντιάλ 2022: Pre Game (Ζ)
18:00 Μουντιάλ 2022 (φάση ομίλων): Ισπανία - Κόστα Ρίκα (Ζ)
20:00 Μουντιάλ 2022: Post Game (Ζ)
Cytavision Sports7HD (κανάλι 207)
15:00 Ιππόδρομος: 91η Ιπποδρομιακή συνάντηση (Ζ)
Novasports Prime
20:00 Ευρωλίγκα: Playmakers/ Εκπομπή (Ζ)
21:00 Ευρωλίγκα: Παναθηναϊκός - Βίρτους Μπολόνια (Ζ)
23:00 Ευρωλίγκα: Playmakers/ Εκπομπή (Ζ)
Novasports Start
18:45 Eurocup: Άνκαρα - Τρέντο (Ζ)
22:00 Eurocup: Γκραν Κανάρια - Χάποελ Τελ Αβίβ (Ζ)
Novasports3HD
21:00 Ευρωλίγκα: Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου (Ζ)
Novasports4HD
21:00 Eurocup: Σλασκ Βρότσλαβ - Προμηθέας Πάτρας (Ζ)
Novasports5HD
19:00 Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ (NCAA): NC State - Kansas (Ζ)
21:30 Ευρωλίγκα: Μπασκόνια - Ζάλγκιρις Κάουνας (Ζ)
Novasports6HD
17:00 Τένις (Davis Cup/ Προημιτελικός): Κροατία - Ισπανία (Ζ)
19:30 Τένις (Davis Cup/ Προημιτελικός): Κροατία - Ισπανία (Ζ)
Cablenetsports3 HD
20:00 Βόλεϊ Γυναικών (Τσάλεντς Καπ - φάση των 64): Ζοκ UB - Απόλλων
(Ζ)

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

Παιχνίδι στη Σερβία
Eπιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις
για τον Απόλλωνα. Οι «γαλάζιες» νταμπλούχες της περσινής περιόδου θα αντιμετωπίσουν
τη Ζοκ UB Σερβίας στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης των «64» του CEV Τσάλεντς Καπ
Γυναικών. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει σήμερα
στις 20:00 στην Sports Hall UB. Η επιστροφή
στην Κύπρο είναι προγραμματισμένη την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022. Η Ζοκ UB πάει πολύ
καλά τη φετινή χρονιά ισοβαθμώντας στην
κορυφή με την Στάρα Πάζοβα συγκεντρώνοντας 19 βαθμούς μετά από 7 αγωνιστικές στο
σερβικό πρωτάθλημα. Στο CEV Τσάλεντς Καπ
προκρίθηκε μετά από διπλούς αγώνες, όπου
επικράτησε της Μιτροβίτσα από το Κόσοβο με
δύο νίκες 3-0.

12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αφιερωμένη
ενάντια στη βία
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου,
στο πλαίσιο του προγράμματος της κοινωνικής της ευθύνης, αποφάσισε να αφιερώσει τη
12η αγωνιστική του Πρωταθλήματος CYTA
ενάντια στην έμφυλη και ενδοοικογενειακή
βία με στόχο την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού. Η αφιέρωση
της αγωνιστικής θα γίνει σε συνεργασία με το
Σύνδεσμο για την Πρόληψη και αντιμετώπιση
της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ).

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση στην Ανόρθωση
Οι διεθνείς ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης επέστρεψαν στις προπονήσεις και
η ομάδα της Αμμοχώστου ξεκίνησε να μετρά αντίστροφα για το παιχνίδι με την ΑΕΛ
την ερχόμενη Κυριακή στο Τσίρειο. Ο Τσίσκο Μουνιόθ αναμένεται να παρατάξει την
ομάδα του με στόχο τη νίκη και καλείται να
αποφασίσει για τους ποδοσφαιριστές που θα
συμπεριλάβει στο αρχικό σχήμα.
Αρκετά είναι τα στοιχεία που θα ληφθούν
σοβαρά υπόψη, με κύριο ζητούμενο να διαφανεί ποιοι ποδοσφαιριστές είναι απόλυτα
έτοιμοι για να πετύχουν το στόχο της ομάδας. Αναφορικά με τα αγωνιστικά δεδομένα,
ο Ουάρντα και ο Εμπραλίντζε έχουν πιθανό-

τητες να βρεθούν στην αποστολή του αγώνα,
αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο πιθανόν να
ξεκαθαρίσει την τελευταία στιγμή. Ο Αρτυματάς και ο Αμπαρτζουμιάν προπονούνται κανονικά και αναμένεται να είναι στη διάθεση
του προπονητή τους ακόμα και για το αρχικό
σχήμα.
Δεν αποκλείεται να προκύψουν
αρκετές αλλαγές σε σχέση με το
τελευταίο παιχνίδι απέναντι
στην Πάφο, αλλά γι’ αυτό θα
πρέπει να περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν πλήρως τα αγωνιστικά δεδομένα και ακολούθως τις αποφάσεις που θα λάβει

η τεχνική ηγεσία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι
η Ανόρθωση έχει τεράστια ανάγκη από μια
νίκη σε αγώνα ντέρμπι και αυτό είναι που θα
διεκδικήσει την ερχόμενη Κυριακή στη Λεμεσό. Ο αντικειμενικός στόχος τη δεδομένη
στιγμή είναι να καθιερωθεί η ομάδα στην
πρώτη εξάδα, ώστε να μπορεί στη δεύτερη φάση να διεκδικήσει μια θέση
στην Ευρώπη.
Ο στόχος για κατάκτηση
του τίτλου απέχει πολύ μακριά και αυτό που άπαντες
επιδιώκουν στην Ανόρθωση
είναι την αγωνιστική σταθερότητα.

κόσμος των ΣΠΟΡ
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Συγχαρητήρια σε Κοντίδη και Γιασεμίδη
Μία ακόμη χρυσή σελίδα για την κυπριακή
ιστιοπλοΐα έγραψε ο τεράστιος Παύλος Κοντίδης στην κατηγορία ILCA 7. Ο Κύπριος
ιστιοπλόος συνέχισε τις εκπληκτικές του εμφανίσεις με αποτέλεσμα να κερδίσει τον τίτλο του
πρωταθλητή Ευρώπης που
διεξήχθη στο Hyeres της
Γαλλίας για δεύτερη φορά.
Ο πρωταθλητής μας
έφθασε στο χρυσό μετάλλιο αφήνοντας πίσω του τον
Μπέκετ, με αποτέλεσμα να πα-

νηγυρίσει μία τεράστια επιτυχία. Με τη νέα του
επιτυχία στη Γαλλία ο Παύλος Κοντίδης αδιαμφισβήτητα είναι ο κορυφαίος ιστιοπλόος
στον κόσμο για το 2022.

Αργυρός ο Γιασεμίδης
Σπουδαία διάκριση είχαμε
και για τον Γιώργο Γιασεμίδη, ο οποίος στην κατηγορία
ILCA 6 Men overall και ILCA
6 MenU21 (κάτω των 21) κατάφερε να τερματίσει στη δεύτερη θέση και να κατακτήσει το

αργυρό μετάλλιο, κάτι που αποτελεί τεράστια
επιτυχία για τον νεαρό ιστιοπλόο μας. Μάλιστα, ο Γιασεμίδης είχε την ευκαιρία να πάρει
ακόμη και το χρυσό, όμως οι τελευταίες τρεις
ιστιοδρομίες του δεν πήγαν όπως θα τις ήθελε
τερματίζοντας εν τέλει στη δεύτερη θέση που
έτσι κι αλλιώς είναι τεράστια επιτυχία.
Ο πρόεδρος της ΚΙΟ, κ. Γιάννος Φωτίου
και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο συγχαίρουν τους αθλητές μας που έδωσαν τον
καλύτερό τους εαυτό και έκαναν την Κύπρο
μας για μία ακόμη φορά περήφανη με τις
επιτυχίες τους.

Κοντίδης: «Είμαι χαρούμενος και ευγνώμων»
Ώρα για ξεκούραση για τον πρωταθλητή μας στην ιστιοπλοΐα
Ονειρικά έκλεισε το 2022 ο Παύλος Κοντίδης με την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Hyeres, καθώς μέσα στη χρονιά είχε κατακτήσει και το
Παγκόσμιο Κύπελλο στην ίδια πόλη τον Απρίλιο, ενώ ήταν δεύτερος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μεξικό τον Μάιο. Επιδόσεις που
δικαιολογημένα δίνουν στον αργυρό Ολυμπιονίκη του 2012 στο Λονδίνο την ετικέτα του
κορυφαίου αθλητή Laser στον κόσμο για τη
φετινή σεζόν.
Μία ιδιαίτερη χρονιά για τον Κύπριο ιστιοπλόο, η πρώτη με τα νέα δεδομένα στην
προσωπική του ζωή και την άφιξη του πρώτου παιδιού του στα τέλη Δεκεμβρίου το
2021. «Είχα μια υπέροχη σεζόν. Είμαι πολύ
χαρούμενος και ευγνώμων. Στο τέλος της
περσινής χρονιάς έγινα πατέρας για πρώτη φορά και ήταν η πρώτη χρονιά στη νέα
ζωή για εμένα. Είναι εκπληκτικό να βλέπω
ότι μπορώ ακόμα να είμαι στην κορυφή
και οφείλω πολλά στη γυναίκα μου που τα
καταφέρνει πολύ καλά. Της το αφιερώνω
αυτό», δήλωσε μετά το τέλος της τελευταίας
κούρσας που τον έστεψε Πρωταθλητή Ευρώπης για δεύτερη φορά στην καριέρα του
μετά το 2018 –και πάλι σε γαλλική θάλασσα– στην πόλη La Rochelle.
Ο 32χρονος ιστιοπλόος μπορεί να χαρακτηριστεί και άρχοντας του Hyeres, καθώς
πέραν από τις δύο φετινές επιτυχίες του, είχε
κερδίσει το 2017 ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο εκεί, από τα τέσσερα που έχει στο παλμαρέ του. Τα άλλα ήταν στη Mελβούρνη το

2016 και την Enoshima το 2019. Πρόκειται
για έναν από τους πιο κλασικούς αγώνες ιστιοπλοΐας στον κόσμο, με τον ίδιο τον Παύλο
να τον χαρακτηρίζει ως το «Wimbledon της
ιστιοπλοΐας».

Ξεκούραση και… 2023
Με τον αγώνα στο Hyeres η σεζόν ολοκληρώθηκε για τον Παύλο Κοντίδη, που επέστρεψε άμεσα στην Κύπρο, όπου θα παραμείνει για περίπου ένα δεκαήμερο. Ακολούθως
θα πάει στην Κροατία και μέσα Δεκεμβρίου
θα ξεκινήσει την προετοιμασία για το 2023,
χρονιά στην οποία ο μεγάλος στόχος είναι το
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ιστιοπλοΐας το

καλοκαίρι στη Χάγη.
Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να γίνει το 2022, όμως τελικά μετατέθηκε –λόγω
κορονοϊού– για τον Αύγουστο της επόμενης
χρονιάς. Είναι σημαντικός και για το λόγο ότι
προσφέρει προκρίσεις ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024».
Για το 2022 τον Παύλο Κοντίδη στηρίζουν
η ΟΠΑΠ Κύπρου και η RCB Bank ως μεγάλοι χορηγοί, τον χορηγούν η Πετρολίνα, το
Υφυπουργείο Τουρισμού και το Λεβέντειο
Ίδρυμα και τον υποστηρίζουν η Quadcode, η
Vita Construction, το Stelios Foundation, η
Easy Family of Brands, η Alassia Newships
Management και η Devoti Sailing.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Τέλος ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Δυνατά παιχνίδια

Το απόγευμα της Τρίτης (22/11) η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε τη λύση του συμβολαίου του Κριστιάνο Ρονάλντο στον απόηχο της συνέντευξης που είχε δώσει ο Πορτογάλος σταρ στον Πιρς
Μόργκαν με βολές κατά του συλλόγου και του τεχνικού επιτελείου.
Μετά τα όσα είχε αναφέρει εις
βάρος του προπονητή του αλλά
και της διοίκησης της ομάδας,
υπήρχαν αντιδράσεις εντός
των αποδυτηρίων των «κόκκινων διαβόλων» και η λύση
του συμβολαίου ανάμεσα στις
δύο πλευρές ήταν κάτι το αναμενόμενο, ενώ η Γιουνάιτεντ
ετοιμάζει και μήνυση εις βάρος
του Πορτογάλου. Αναμφίβολα η
όλη ιστορία παρουσιάζει πολύ
μεγάλο ενδιαφέρον.

Δυνατές αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της
10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών στο Χάντμπολ.
Σε αυτή την αγωνιστική θα αναμετρηθούν μεταξύ τους οι τέσσερις πρώτες της βαθμολογίας. Το αήττητο της πρωτοπόρου Ανόρθωσης δοκιμάζεται κόντρα στο ΑΠΟΕΛ που βρίσκεται στο τέταρτο σκαλοπάτι. Για τα
πάνω διαζώματα θα γίνει επίσης
η αναμέτρηση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και του
Παρνασσού. Το πρόγραμμα:
Προοδευτικός - ΕΝΑΒ (23/11,
19:30)
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο - Παρνασσός (23/11, 19:30)
Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ (23/11,
19:30)
ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς - ΘΟΪ Αυγόρου (23/11, 20:30)

{ Πλήρης αθλητική ενημέρωση από την Κύπρο και τον κόσμο }

Ήττα στη Σλοβακία
δέχθηκε ο Κεραυνός
Με σκορ 86-80 έχασε ο Κεραυνός στη Σλοβακία από τη Λέβισε, στο
πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του 4ου
ομίλου του FIBA Γιούροπ Καπ. Αυτή
ήταν η τρίτη ήττα στη σειρά για την
ομάδα του Στροβόλου, η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση
της βαθμολογίας με
δύο... συγκάτοικους.
Πέραν του Κεραυνού, στους 7 βαθμούς βρίσκεται και η
Μπαλκάν αλλά και η
Λέβισε. Η Οπάβα είναι στην τελευταία
θέση με 6 βαθμούς. Το παιχνίδι ήταν
ντέρμπι από τα πρώτα στάδια. Οι
δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ, με
τους γηπεδούχους να έχουν το προβάδισμα στην πρώτη περίοδο, ενώ ο
Κεραυνός πέρασε μπροστά στο ημίχρονο. Στην 3η και την 4η περίοδο η
Λέβισε ανέβασε απόδοση και κατάφερε να πάρει τη νίκη (86-80).

Νίκησαν ΑΕΛ, Ολυμπιάδα
και Νέα Σαλαμίνα
Για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α Γυναικών, η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως επιβεβαίωσε τα
προγνωστικά και συνέχισε την αλάνθαστη πορεία της. Κέρδισε
με 3-0 (12-25, 11-25,
13-25) σετ τον Δικέφαλο Γερίου εκτός
έδρας. Με το ίδιο
σκορ 3-0 (25-16,
25-18, 25-20) επιβλήθηκε και η ΑΕΛ
εντός έδρας του Άρη
Πολεμίου. Οι «γαλαζοκίτρινες» επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά.
Το πιο αμφίρροπο παιχνίδι ήταν αυτό
ανάμεσα στη Νέα Σαλαμίνα και τη Λεμεσό Volleyball. Οι «ερυθρόλευκες»
πήραν τη νίκη με 3-1 σετ (25-22, 2927, 18-25, 25-23). Αναβλήθηκε ο αγώνας Ανόρθωση-Απόλλων, αφού σήμερα η ομάδα της Λεμεσού θα παίξει με
τη σερβική ZOK UB για τους «32» του
CEV Challenge Cup.

Ατομικό ο Παλάσιος,
κανονικά ο Πούγγουρας
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις την Τρίτη
(22/11) το απόγευμα μετά την άδεια
οκτώ ημερών που τους είχε δώσει ο
Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το ματς με τον
Ατρόμητο. Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος, που
βρέθηκε
κανονικά
στο «Γ. Καλαφάτης»,
συνέχισε το ατομικό
του πρόγραμμα, ενώ
ο Αχιλλέας Πούγγουρας για πρώτη
φορά μετά από αρκετό καιρό γυμνάστηκε με την υπόλοιπη ομάδα. Αντίθετα, απουσίαζε
ο Μπερνάρ που είχε μια μέρα έξτρα
άδεια και φυσικά οι οκτώ διεθνείς
(Κουρμπέλης, Ιωαννίδης, Κώτσιρας,
Σπόραρ, Βέρμπιτς, Τσέριν, Μάγκνουσον και Τσόκαϊ) που έχουν άδεια
λόγω των υποχρεώσεών τους με τις
Εθνικές μέχρι την επόμενη Δευτέρα
(28/11).

