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Οι προσφυγικοί δήμοι  
και κοινότητες παλεύουν 
να κρατηθούν…

Είναι πολύ δύσκολος ο αγώνας κατά της λήθης, ομολο-
γούν ο πρόεδρος της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων, ο 
πρόεδρος της Ένωσης Προσφυγικών Κοινοτήτων και ο 
κοινοτάρχης Γερολάκκου. Τονίζουν ότι αποτελεί μεγάλο 
πρόβλημα στη διατήρηση της μνήμης και της επιθυμίας 
για επιστροφή η φυγή των βιωματικών προσφύγων και 
η έλλειψη ενδιαφέροντος από τις νεότερες γενιές. ΣΕΛ. 7

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΒΟΗΘΗΣΕ ΠΟΤΕ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ
Η ακρίβεια απομυζά τα εισοδήματα των νοικοκυριών και ασκεί μεγάλη πίεση στις επιχειρήσεις, ειδικά στις μι-
κρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, μετά από επίσκεψη που 
πραγματοποίησε στη Λαϊκή Αγορά Ανθούπολης. Τόνισε ότι χρειάζεται η κρατική αρωγή και παρέμβαση για να 
βοηθηθεί ο κόσμος, όμως η κυβέρνηση του Αναστασιάδη-Συναγερμού πεισματικά αρνείται να το πράξει. ΣΕΛ. 3
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ΔΙΑΦΘΟΡΑ

Τετ-α-τετ Α. Μαυρογιάννη 
και Χ. Πογιατζή για τη 
διερεύνηση ∆ρουσιώτη 
ΣΕΛ. 6

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Στην αντεπίθεση η διεύθυνση 
των Φυλακών, απαντά 
σήμερα στη Νομική Υπηρεσία 
ΣΕΛ. 7

Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Θυμήθηκε το φυσικό  
αέριο και τον εφοδιασμό 
της Ευρώπης 
ΣΕΛ. 3

Τις προτεραιότητές τους 
ξεδιπλώνουν οι αρχιεπι-
σκοπικοί υποψήφιοι. 
Νέα συνεδρία της Ιεράς 
Συνόδου σήμερα ΣΕΛ. 8

Όσα πρέπει να γνωρίζουμε 
για να αποφύγουμε την 
κακή χρήση και πιθανή 
έκρηξη των ηλεκτρονικών 
μας συσκευών ΣΕΛ. 9

Η ανιψιά  
του Χαμενεΐ καλεί  
σε διακοπή κάθε  
δεσμού με  
την Τεχεράνη ΣΕΛ. 2

Συγκλονίζει  
το σκάνδαλο 
παράνομων υιοθεσιών 
παιδιών από το Μαλί 
στη Γαλλία ΣΕΛ. 13
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«Στο Κυπριακό παίζουμε  
στο τέλος της παράτασης»

Μόνο η υποψηφιότητα Ανδρέα Μαυρογιάννη μπορεί να επαναφέρει το Κυπριακό σε τροχιά λύσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

Υπάρχει ο κίνδυνος οριστικής διχοτόμησης, 
κάτι το οποίο θα είναι ιδιαίτερα 

καταστροφικό για τις επόμενες γενιές

Πρέπει άμεσα να αντιστρέψουμε  
την κατάσταση μόνο με συνέχιση της 

προσπάθειας που έγινε πριν από πέντε χρόνια

Η κυβέρνηση χάθηκε με τα φαινόμενα 
διαπλοκής, διαφθοράς των «χρυσών» 

διαβατηρίων και «γίναμε ο περίγελος διεθνώς»



Κίνα
Εξέγερση ενάντια στους περιορισμούς
Εκατοντάδες άνθρωποι στην Κίνα διαδήλωσαν 
χθες διαμαρτυρόμενοι για τους υγειονομικούς πε-
ριορισμούς, σχεδόν τρία χρόνια αφότου εντοπίστη-
κε στην Ουχάν το πρώτο κρούσμα της Covid-19 
παγκοσμίως. Πολλά βίντεο που ανεβαίνουν στο 
Twitter δείχνουν πολίτες να έχουν βγει στους δρό-
μους, αψηφώντας τους περιορισμούς. Οι διαδηλώ-
σεις αυξάνονται ανά πόλεις, αφού οι πολίτες έχουν 
κουραστεί από τους αυστηρούς περιορισμούς, ώστε 
να επιτευχθεί ο στόχος της κυβέρνησης για μηδέν 
κρούσματα. Τον Δεκέμβριο του 2019 εντοπίστηκε 
στην Ουχάν το πρώτο κρούσμα του νέου κορoνο-
ϊού.

Σταυροβούνι
Διάσωση κυνηγού
Κυνηγός που παγιδεύτηκε σε χαράδρα, στην πε-
ριοχή Σταυροβουνίου, διασώθηκε από μέλη της 
ΕΜΑΚ Κοφίνου και είναι καλά στην υγεία του.
Σε ανάρτησή του στα ΜΚΔ ο εκπρόσωπος Τύ-
που της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας 
Κεττής, αναφέρει ότι ο κυνηγός «βρισκόταν 
παγιδευμένος στα 25 μέτρα σε χαράδρα βάθους 
150 μέτρων».
Προστίθεται ότι «η διάσωση του κυνηγού έγι-
νε με τη χρήση ειδικής διασωστικής εξάρτυσης 
από τα μέλη της ΕΜΑΚ. Ο άνδρας είναι καλά 
στην υγεία του και με τη διάσωσή του παραδό-
θηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου», για μεταφορά 
του σε νοσοκομείο.

ΕΔΩ ΚΙ ΑΛΛΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

της σύνταξης

μικρά & ενδιαφέροντα

ΔΗΣΥ με Αβέρωφ ή Χριστοδουλίδη ή ο ανεξάρτητος Α. Μαυρογιάννης
Οι πολίτες καλούνται στις προσεχείς προε-

δρικές εκλογές να κρίνουν τόσο την αξιοπιστία, 
την εντιμότητα και τις ικανότητες των τριών 
βασικών υποψηφίων για την προεδρία της 
Δημοκρατίας -Ανδρέα Μαυρογιάννη, Αβέρωφ 
Νεοφύτου και Νίκου Χριστοδουλίδη, αλλά να 
κρίνουν και τις προγραμματικές τους θέσεις για 
το πού θα οδηγήσουν τη χώρα σε περίπτωση 
εκλογής τους.

Η πλειονότητα των πολιτών ξεχωρίζει τον 
Ανδρέα Μαυρογιάννη ως έναν άνθρωπο ικανό, 
έντιμο, ειλικρινή και με καθαρά χέρια και τον 
θεωρεί ήρεμη πολιτική δύναμη. Για τον Αβέρωφ 
Νεοφύτου θεωρούν ότι βρίσκεται κάτω από 
οποιαδήποτε πέτρα σηκώσεις και ο κ. Χριστο-

δουλίδης παρουσιάζεται ως κάτι το «καινούρ-
γιο», αλλά στέλνει μπόχα, αφού προχώρησε στην 
υποκλοπή αποσπασμάτων από το πρόγραμμα 
του Ιωάννη Κασουλίδη και τα παρουσίασε ως 
δικά του, έφτιαξε ψεύτικους λογαριασμούς στο 
διαδίκτυο για να κτυπά τους αντιπάλους του, 
επέλεξε να έχει γύρω του για να κυβερνήσει 
τους κ.κ. Μαρίνο Σιζόπουλο, Ν. Παπαδόπουλο, 
Ανδρέα Θεμιστοκλέους, Ελένη Θεοχάρους, Βί-
κτωρα Παπαδόπουλο, Νίκο Κόσιη.

Σε ό,τι αφορά τις βασικές κοινωνικο-οικονο-
μικές θέσεις, οι κ.κ. Αβέρωφ και Χριστοδουλίδης 
έχουν ήδη κριθεί. Υπήρξαν μέρος και πρωταγω-
νιστές της εκτελεστικής εξουσίας για δύο πεντα-
ετίες. Είναι ευχαριστημένοι και επαινούν το κυ-

βερνητικό «έργο» της διακυβέρνησης ΔΗΣΥ και 
δηλώνουν συνεχιστές των ίδιων πολιτικών. Δεν 
είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο κ. Χριστοδουλίδης 
παραμένει μέλος του ΔΗΣΥ, αφού ιδεολογικά 
ανήκει στον συντηρητικό, δεξιό χώρο.

Συνεπώς, οι βασικοί υποψήφιοι είναι τρεις, οι 
πολιτικές είναι δύο. Είτε επιλέγουμε Αβέρωφ ή 
Χριστοδουλίδη για να συνεχίσουν τα όσα ζούμε 
καθημερινά, είτε επιλέγουμε την προοδευτική 
αλλαγή με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη.

Η υποψηφιότητα Ανδρέα Μαυρογιάννη εί-
ναι πραγματικά μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα 
που μπορεί να ενώσει από την Αριστερά μέχρι 
την κεντροδεξιά, καταθέτοντας ένα προοδευτικό 
πρόγραμμα που στηρίζεται στη μεικτή οικονο-

μία, σέβεται τα φτωχά και μεσαία στρώματα του 
λαού μας και έχει το στοιχείο της αλληλεγγύης 
και των κοινωνικο-οικονομικών ισορροπιών. Σε 
αντίθεση με τους δύο ανθυποψηφίους του, ο κ. 
Μαυρογιάννης έχει ξεκάθαρη θέση στήριξης 
των ημικρατικών οργανισμών Cyta και ΑΗΚ, 
στήριξη του αλληλέγγυου μονοασφαλιστικού 
ΓεΣΥ, αποκατάσταση της ΑΤΑ, αύξηση του κα-
τώτατου μισθού. Ο Α. Μαυρογιάννης έχει κα-
ταθέσει υλοποιήσιμες προτάσεις και είναι μία 
υποψηφιότητα που χρειάζεται ο τόπος μας για 
να προχωρήσουμε μπροστά. Υποψηφιότητα που 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις για 
να δημιουργηθεί ξανά ελπίδα στον τόπο και στο 
λαό μας.

Του
Νεόφυτου Νεοφύτου

Η ανιψιά του ανώτατου πνευματικού 
ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, η 
οποία είναι γνωστή ακτιβίστρια για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα, κάλεσε τις ξένες κυ-
βερνήσεις να διακόψουν κάθε δεσμό με την 
Τεχεράνη, με αφορμή τη βίαιη καταστολή 
των λαϊκών κινητοποιήσεων που πυροδο-
τήθηκαν από το θάνατο της Μαχσά Αμινί 
μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία 
ηθών.

Ένα βίντεο με τη δήλωση της Φαριντέχ Μοραντχανί 
διαδόθηκε ευρέως στο διαδίκτυο μετά τη σύλληψή της, 
στις 23 Νοεμβρίου, όπως ανέφερε το ακτιβιστικό ειδησε-
ογραφικό πρακτορείο HRANA. Ο πατέρας της, που είχε 

παντρευτεί την αδελφή του Χαμενεΐ, ήταν 
εξέχουσα μορφή της αντιπολίτευσης στο 
Ιράν.

Σύμφωνα με το HRANA, 450 διαδηλωτές 
έχουν σκοτωθεί στις κινητοποιήσεις, μεταξύ 
των οποίων και 63 ανήλικοι. Μέχρι τις 26 
Νοεμβρίου είχαν σκοτωθεί επίσης 60 μέλη 
των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ 18.173 δια-
δηλωτές συνελήφθησαν.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο YouTube την Παρασκευή 
από τον αδελφό της Φαριντέχ, τον Μαχμούντ Μοραντχα-
νί, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται «αντίπαλος της Ισλαμι-
κής Δημοκρατίας» στο λογαριασμό του στο Twitter. Στη 
συνέχεια το αναπαρήγαγαν διάφοροι Ιρανοί ακτιβιστές.

Επεισόδια ξέσπασαν χθες σε περιοχές των 
Βρυξελλών μετά τη νίκη του Μαρόκου επί 
του Βελγίου με 2-0 στο Μουντιάλ του Κατάρ. 
Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της βελγικής 
ραδιοτηλεόρασης rtbf, τα πνεύματα οξύν-
θηκαν όταν ακυρώθηκε το πρώτο γκολ των 
Μαροκινών, ενώ υπήρξε κλιμάκωση της 
έντασης στο δεύτερο ημίχρονο. Η ιστοσελίδα 
κάνει λόγο για 150 νεαρούς που είχαν συγκε-
ντρωθεί στις περιοχές του χρηματιστηρίου και στο Γκαρ ντι 
Μιντί. Τεταμένο ήταν το κλίμα και στο Μόλενμπεκ.

Πλάνα τα οποία έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και έχουν αναπαραχθεί από τα βελγικά μέσα 
δείχνουν κάδους να καίγονται και ένα άδειο όχημα, το 

οποίο είναι αναποδογυρισμένο στη μέση του 
δρόμου. Η Αστυνομία προσπάθησε να διαλύ-
σει το πλήθος ρίχνοντας νερό υπό πίεση, ενώ 
απαγόρευσε την κυκλοφορία σε πολλούς δρό-
μους.

«Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο τα 
επεισόδια που ξέσπασαν σήμερα το απόγευμα. 
Η Αστυνομία έχει ήδη επέμβει αποφασιστικά. 
Συμβουλεύω τους υποστηρικτές να μην έρχο-

νται στο κέντρο της πόλης. Η Αστυνομία χρησιμοποιεί όλα 
τα μέσα για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης», αναφέρει 
με ανάρτησή του στο Twitter ο δήμαρχος των Βρυξελλών, 
Φιλίπ Κλος, υπογραμμίζοντας ότι κάλεσε την Αστυνομία 
να προβεί σε συλλήψεις.

Επίθεση από αδέσποτο σκύλο φέρεται να 
δέχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 34χρονη, 
ενώ βρισκόταν πεζή στην οδό Ανδρέα Δη-
μητρίου στον Άγιο Δομέτιο, με τη 10χρονη 
κόρη της και το μικρόσωμο σκυλάκι τους, με 
αποτέλεσμα να τραυματιστεί η μικρή και να 
τραυματιστεί θανάσιμα ο μικρόσωμος σκύ-
λος.

Επίσης, διερχόμενη γυναίκα που προσπά-
θησε να βοηθήσει δέχθηκε δάγκωμα.

Ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει ότι, σύμφωνα 
με την καταγγελία, ο σκύλος φέρεται να επιτέθηκε εναντί-
ον της 10χρονης τραυματίζοντάς την στο χέρι, ενώ επι-
τέθηκε εναντίον του μικρόσωμου σκυλιού προκαλώντας 

του θανάσιμο τραυματισμό. Γυναίκα ηλικίας 
55 ετών, η οποία βρισκόταν στο σημείο, επε-
νέβη για να απομακρύνει το σκύλο με αποτέ-
λεσμα και αυτή να δεχθεί δάγκωμα στο χέρι.

Η 34χρονη μετέφερε την ανήλικη σε ιδι-
ωτικό νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν 
οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας μετέβη η 
55χρονη, στην οποία επίσης παρασχέθηκαν 

οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο.
Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας εντοπίστηκε ο επι-

τιθέμενος σκύλος, ο οποίος έφερε microchip. Διαπιστώ-
θηκε επίσης ότι ο ιδιοκτήτης του σκύλου απουσιάζει στο 
εξωτερικό και επιστρέφει την ερχόμενη Τρίτη.

Η ανιψιά του Χαμενεΐ καλεί σε διακοπή κάθε δεσμού με την Τεχεράνη

Βίαια επεισόδια μετά την ήττα του Βελγίου στο Μουντιάλ

Δύο τραυματισμοί και νεκρό σκυλί από επίθεση αδέσποτου σκυλιού

450 διαδηλωτές 
έχουν σκοτωθεί  

στις κινητο-
ποιήσεις, μεταξύ 
των οποίων και  

63 ανήλικοι

Φίλαθλοι έκαψαν 
κάδους και 

αναποδογύρισαν 
αυτοκίνητο

Ο ιδιοκτήτης του 
επιτιθέμενου 

σκύλου βρίσκεται 
στο εξωτερικό
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Κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία να 
βρισκόμαστε με κόσμο, όπως σήμερα στη 
Λαϊκή Αγορά της Ανθούπολης, ο κόσμος 
μεταφέρει ένα μήνυμα αγωνίας. Η ακρίβεια 
απομυζά τα εισοδήματα των νοικοκυριών και 
ασκεί μεγάλη πίεση στις επιχειρήσεις, ειδικά 
στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
δήλωσε χθες ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στε-
φάνου, μετά από επίσκεψη που πραγματο-
ποίησε στη Λαϊκή Αγορά Ανθούπολης.

Είναι φανερό, πρόσθεσε, ότι χρειάζεται η 
κρατική αρωγή, η κρατική παρέμβαση για να 
βοηθήσει τον κόσμο να αντεπεξέλθει σε αυτές 
τις πολύ δύσκολες μέρες, την πολύ δύσκολη 
περίοδο που βρισκόμαστε. Έχει τις δυνατότη-
τες το κράτος να το κάνει, αλλά η κυβέρνηση 
του Αναστασιάδη-Συναγερμού πεισματικά 

αρνείται. Μέχρι τώρα, η κυβέρνηση έχει αυ-
ξημένα έσοδα, σε σχέση με αυτά που προϋπο-
λόγιζε, πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. 
Πολύ μεγάλο μέρος αυτού του δισεκατομμυ-
ρίου έρχεται από τις αυξημένες εισπράξεις 
που έχει η κυβέρνηση, λόγω του ΦΠΑ. Εί-
ναι λογικό. Αυξημένες τιμές, αυξημένο ΦΠΑ. 
Δυστυχώς, η κυβέρνηση όμως, στο πλαίσιο 
μιας διαχρονικής κοινωνικής αναλγησίας 
που επιδεικνύει, δεν βοηθά τον κόσμο, δεν 
βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι η πρόσφατη στατιστική 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσει την Κύ-
προ τέταρτη από το τέλος σε σχέση με την πα-
ρέμβαση και τη βοήθεια που δίνει το κράτος 
στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

Δεν τρέφουμε ψευδαίσθηση ότι η κυβέρ-

νηση στους τελευταίους μήνες της 10ετούς 
διακυβέρνησής της θα βοηθήσει τον κόσμο 
και ότι θα βοηθήσει τους μικρομεσαίους. 
Αυτό δεν το έκανε ποτέ. Είναι για αυτό που 
θα πρέπει αυτή η κυβέρνηση να φύγει, να 
φύγει ο Συναγερμός από την εξουσία που 
έχει εκτοξεύσει τις κοινωνικές και οικονο-
μικές ανισότητες στα ύψη και να έρθει στην 
προεδρία ένας Πρόεδρος με ένα προοδευτικό 
πρόγραμμα για να αντιμετωπίσουμε τις δυ-
σκολίες και να βάλουμε ξανά την Κύπρο στο 
δρόμο της προόδου, της ευημερίας, της προ-
κοπής. Ένας Πρόεδρος και μια κυβέρνηση 
που να γνοιάζεται για τον κόσμο και τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτός ο Πρόεδρος 
είναι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, τόνισε ο Γ.Γ. 
του ΑΚΕΛ. 

Δέκα χρόνια στην εξουσία η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ και όχι μόνο δεν κατάφε-
ρε να φέρει ούτε μια σταγόνα φυσικού αερίου 
για εσωτερική χρήση, όχι μόνο μετέτρεψε το 
φυσικό αέριο από εργαλείο που θα μπορούσε 
να βοηθήσει στη λύση του Κυπριακού σε ερ-
γαλείο για μη λύση και έρχεται τώρα να δη-
λώσει ότι «θα μπορούσε η χώρα του να μετα-
φέρει πιο σύντομα στην ΕΕ φυσικό αέριο, εάν 
οι Βρυξέλλες υποστήριζαν την κατασκευή 
των κατάλληλων υποδομών», σύμφωνα με 
δημοσίευμα στην ιστοσελίδα της κυριακάτι-
κης γερμανικής εφημερίδας “Welt”, με τίτλο 
«Θα μπορούσε να υπάρξει ροή φυσικού αερί-
ου από τη Μεσόγειο πιο γρήγορα».

Όπως αναφέρει ο Κύπριος Πρόεδρος στη 
συνέντευξή του στη “Welt am Sonntag”, που 
παραχώρησε κατά την πρόσφατη επίσκεψή 
του στο Βερολίνο, «η ΕΕ έχει ήδη υπογρά-
ψει συμφωνία προθέσεων με το Ισραήλ και 
την Αίγυπτο, στην οποία θέλει να στηρίξει 
τη μεταφορά φυσικού αερίου από τις χώρες 
αυτές, αλλά και από όλες τις πηγές φυσικού 
αερίου, της Κύπρου περιλαμβανομένης. Έτσι, 
θα μπορούσε να υπάρξει μηχανισμός, που θα 
ενθάρρυνε επιχειρηματίες να κατασκευάσουν 
πιο γρήγορα τις ανάλογες υποδομές».

Η “Welt” σημειώνει πως η εξαγωγή φυσι-
κού αερίου από τις περιοχές των κυπριακών 
ακτών βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προε-

τοιμασίας. Αρκετές διεθνείς εταιρείες, όπως η 
Chevron, η Shell, η Eni, η Total και η Qatar 
Oil, λαμβάνουν μέρος.

Μέχρι στιγμής υπολογίζεται πως θα αρχί-
σει η εξαγωγή φυσικού αερίου το 2027. Μό-
νον το οικόπεδο Αφροδίτη, μια από τις τρεις 
περιοχές που βρίσκεται σε κυπριακά ύδατα, 
μπορεί να παράγει 5 - 10 δις κυβικά μέτρα 
φυσικού αερίου το χρόνο, προστίθεται.

Αναφέρεται ότι από τη στιγμή που ξέσπασε 
ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ΕΕ προσπαθεί 
να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο 
και να βρει νέους, μη προβληματικούς προ-
μηθευτές.

Στ. Στεφάνου: Στα 10 χρόνια 
διακυβέρνησης του ΔΗΣΥ 

δεν βοηθήθηκαν ποτέ οι 
μικρομεσαίοι. Γι’ αυτό δεν 

τρέφουμε ψευδαισθήσεις ότι 
θα το κάνει τώρα

Θυμήθηκε το φυσικό αέριο  
ο Νίκος Αναστασιάδης

Η κυβέρνηση έχει αυξημένα έσοδα, αλλά δεν βοηθά τον κόσμο

«Η Κύπρος θα μπορούσε να προμηθεύσει πιο σύντομα με φυσικό αέριο την Ευρώπη»

Κόντρα για μυστική συμφωνία 
Ν. Χριστοδουλίδη και ΔΗΚΟ

Αντιπαραθέσεις έφερε χθεσινό δημο-
σίευμα της εφημερίδας «Πολίτης» για μυ-
στική συμφωνία μεταξύ του υποψηφίου 
Νίκου Χριστοδουλίδη και ΔΗΚΟ. Σύμφωνα 
με το δημοσίευμα, τα δύο μέρη κατέληξαν 
σε μυστική συμφωνία για τις εκλογές. Το 
ΔΗΚΟ έθεσε συγκεκριμένους όρους στον 
Νίκο Χριστοδουλίδη ώστε να στηρίξει την 
υποψηφιότητά του, όπως η ανάληψη προ-
σωπικής δέσμευσης ότι δεν θα δημιουρ-
γήσει κόμμα. Μάλιστα, το ΔΗΚΟ απαίτησε 
τη συνέχιση της συνεργασίας τους σε πε-
ρίπτωση εκλογικής αποτυχίας. Επίσης, στο 
έγγραφο καταγράφονται πέντε σημεία με 
διαφορετικές τοποθετήσεις μεταξύ των δύο 
μερών σε ό,τι αφορά το Κυπριακό και αφο-
ρούν το κοινό ανακοινωθέν Αναστασιάδη 
- Έρογλου, την εξέλιξη των διαπραγματεύ-
σεων στο Κραν Μοντανά, τις αναφορές σε 
συζητήσεις για λύση δύο κρατών, το άνοιγ-
μα της περίκλειστης περιοχής της Αμμο-
χώστου και τη διαχείριση των υδρογο-
νανθράκων. Σε ανακοίνωσή του το ΔΗΚΟ 
διέψευσε το δημοσίευμα χαρακτηρίζοντάς 
το ως ένα φτιαχτό έγγραφο, το οποίο προ-
φανώς κατασκευάστηκε από την ίδια την 
εφημερίδα.

Στο δημοσίευμα αντέδρασε και ο ΔΗΣΥ, 
ο οποίος τόνισε ότι η υποτιθέμενη ανεξαρ-
τησία της υποψηφιότητας του κ. Χριστο-
δουλίδη καταρρέει σήμερα σαν χάρτινος 
πύργος.

«Στο Κυπριακό παίζουμε στο τέλος της παράτασης»
Τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον 

του Κυπριακού έκρουσε ο ανεξάρτητος υπο-
ψήφιος Ανδρέας Μαυρογιάννης. Μιλώντας 
σε συγκέντρωση το βράδυ του Σαββάτου στην 
Πέγεια, είπε ότι παίζουμε στο τέλος της παρά-
τασης και ότι υπάρχει ο κίνδυνος οριστικής 
διχοτόμησης του τόπου, κάτι το οποίο θα εί-
ναι ιδιαίτερα καταστροφικό για τις επόμενες 
γενιές. Χρειάζεται άμεσα να αντιστρέψουμε 
την κατάσταση και να οδηγηθούμε σε λύση, 
όπως είπε, κάτι το οποίο θα επιτευχθεί μόνο 
συνεχίζοντας την προσπάθεια που έγινε πριν 
από πέντε χρόνια προκειμένου να καλυφθεί το 
τελευταίο μίλι για να επιτευχθεί η λύση της δι-
ζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτι-
κή ισότητα. Σημείωσε επίσης πως μόνο η δική 
του υποψηφιότητα μπορεί να επαναφέρει το 
Κυπριακό σε τροχιά λύσης.

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης επέκρινε έντο-
να την κυβέρνηση για τα θέματα εσωτερικής 
διακυβέρνησης αποδίδοντάς της «έλλειψη 
αξιοπιστίας». «Χάθηκε», όπως είπε, με τα φαι-
νόμενα διαπλοκής, διαφθοράς των «χρυσών» 
διαβατηρίων και «γίναμε ο περίγελος διε-
θνώς», ενώ είπε ότι θα πρέπει τάχιστα να επα-
νέλθει η διαφάνεια και η λογοδοσία.

Ο ίδιος, συνέχισε, έχει θέσεις και προτάσεις 
και για την ακρίβεια που μαστίζει τον τόπο, 
αλλά και για τους ανεπαρκείς μισθούς και όλα 
τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. 
«Δεν έχουμε το μαγικό ραβδί», ανέφερε, αλλά 
είπε ότι θα δώσει λύσεις, αφουγκραζόμενος 
τους πολίτες.

Ο κ. Μαυρογιάννης αναφέρθηκε στα ζη-
τήματα της ακρίβειας, τις τιμές καυσίμων, του 
ηλεκτρισμού, τους χαμηλούς μισθούς, την 
έλλειψη καλών προοπτικών για συνταξιοδό-

τηση, τα προβλήματα της στέγης, αλλά και τα 
κυκλοφοριακά προβλήματα στις περιοχές της 
Κύπρου, λέγοντας ότι είναι «πάρα πολλά τα 
προβλήματα και κυρίως πρέπει να εξεταστεί 
και το τι γίνεται με την ΑΤΑ». Ανέφερε ακόμη 
ότι είναι αναγκαίες οι συλλογικές συμβάσεις 
και έκανε λόγο για μια λιγότερο διαιρετική και 
κοινωνική κατάσταση στον τόπο. 

«Είμαστε εδώ, όχι γιατί ξαφνικά αποφασί-
σαμε ότι μας ενδιαφέρει η εξουσία, αλλά γιατί 
θεωρούμε χρέος μας και να βάλουμε πλάτες 
για να καταφέρει ο τόπος να πετύχει μια βελ-
τίωση πραγματική της ποιότητας ζωής και να 
βρεθούν λύσεις σε πολλά προβλήματα που τα-
λαιπωρούν τους ανθρώπους», κατέληξε.

O ανεξάρτητος υποψήφιος είχε συνάντη-
ση νωρίτερα το Σάββατο με ΑΜεΑ και χρόνια 
πάσχοντες, στο εκλογικό του επιτελείο στην 
Πάφο.

Θα είμαστε στον 2ο γύρο…
Η ομάδα του παίζει ήδη Premier League, 
διεμήνυσε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, 
εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι θα είναι 
παρών στον δεύτερο γύρο των προεδρικών 
εκλογών και δεν θα βρεθεί μπροστά στο 
δίλημμα της επιλογής. Σε συνέντευξή του 
στον «Φιλελεύθερο», ο κ. Μαυρογιάννης 
επεσήμανε ότι η δική του ομάδα αποτελείται 
από τεχνοκράτες και προσωπικότητες που 
εργάζονται για να φέρουν στον τόπο την 
αλλαγή. Τόνισε ότι ρόλο βεβαίως θα έχει και 
το ΑΚΕΛ, για το οποίο εκτιμά ότι θα ανεβάσει 
τη συσπείρωσή του μέχρι και το 90%. Είπε 
ότι αυτό που τον ενώνει με το ΑΚΕΛ είναι 
η κοινή διαπίστωση για τα προβλήματα 
του τόπου, οι πολιτικές που μπορούν να τα 
επιλύσουν, το κοινό όραμα για την αλλαγή 
και η κοινωνική ευαισθησία.

Α. Μαυρογιάννης: Μόνο η δική μου υποψηφιότητα μπορεί να επαναφέρει το Κυπριακό σε τροχιά λύσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

είπαν παρεμβάσεις

Η ΑΤΑ δεν είναι φετίχ, αλλά μία ανάγκη για τα λαϊκά στρώματα
Με δεδομένη την πρόθεση του Υπουργού 

Εργασίας να υπάρξει κατάληξη στις διαβου-
λεύσεις για την ΑΤΑ μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, 
αναμένεται να υπάρξουν σύντομα εξελίξεις.

Προς το παρόν το τοπίο είναι θολό, ωστό-
σο την ερχόμενη Παρασκευή ο Κυριάκος 
Κούσιος θα έχει συνάντηση με τις εργοδοτι-
κές οργανώσεις, για να εξάγει τα συμπερά-
σματά του ως προς την προοπτική επίτευ-
ξης συμφωνίας. Οπότε, αναμένεται ότι μετά 
και την κοινή συνάντηση με ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, 
ο Κυριάκος Κούσιος θα καταθέσει στο τρα-
πέζι μεσολαβητική πρόταση. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα πρέπει να κηρύξει αδιέξοδο. 

Αυτό που είναι γνωστό είναι πως οι ερ-
γοδότες επιθυμούν διακαώς την πλήρη κα-
τάργηση της ΑΤΑ. Από τη μία, η ΟΕΒ καλεί 
τους εταίρους να πάνε όλοι μαζί σε χώρες 
που είχαν ΑΤΑ και την κατάργησαν, για να 
δουν τι μηχανισμούς εφαρμόζουν σήμερα. 
Από την άλλη, το ΚΕΒΕ μένει στη θέση του 
για πλήρη κατάργηση, θέτει όμως στη συ-
ζήτηση μιαν άλλη πρόταση, η οποία όμως 
δεν φαίνεται να αλλάζει την ουσία που εί-

ναι η κατάργηση της ΑΤΑ. Να συζητηθεί 
ένα άλλο σύστημα, το οποίο να λαμβάνει 
υπόψιν τον πληθωρισμό, αλλά να σχετίζε-
ται περισσότερο με οικονομικούς δείκτες, 
όπως την παραγωγικότητα και την αποδο-
τικότητα.

Μάλιστα και οι δύο οργανώσεις εργο-
δοτών προσπαθούν να δαιμονοποιήσουν 
την ΑΤΑ, λέγοντας ότι οι επιχειρήσεις θα 
αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα εάν 
εφαρμοστεί πλήρως η ΑΤΑ, όπως θέλουν οι 
συντεχνίες. Το ίδιο πρόβλημα θα αντιμετω-
πίσει και το κράτος με το δικό του μισθο-
λόγιο, κατά τους ίδιους. Ουσιαστικά, όμως, 
προσπαθούν να καταργήσουν έστω και το 
τελευταίο κεκτημένο των εργαζομένων, το 
οποίο θεωρούν ως βαρίδι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση 
που δεν υπάρξει συμφωνία, τότε θα πρέπει 
να συνεχιστεί η εφαρμογή της σημερινής 
κατάστασης, που αποδίδεται μόνο το 50% 
της ΑΤΑ, μια φορά το χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι πρέ-
πει να είναι καλά προετοιμασμένοι για να 

υπερασπιστούν το θεσμό δεκαετιών, ο οποί-
ος βοήθησε στο βιοτικό επίπεδο των χαμη-
λών εισοδηματικών στρωμάτων και στην 
αναχαίτιση της ακρίβειας.

Όπως ανέφερε παλαιότερα στη «Χαραυ-
γή» ο επιστημονικός σύμβουλος του ΙΝΕΚ-
ΠΕΟ Ηλίας Ιωακείμογλου, σήμερα που η 
ακρίβεια τσακίζει τον μέσο πολίτη και που 
οι επιχειρήσεις διατηρούν άθικτο το εισό-
δημά τους -αυξάνοντας τις τιμές τους- ολό-
κληρη η μείωση του διαθέσιμου εισοδήμα-
τος μεταφέρεται στους μισθωτούς. Ως εκ 
τούτου, σημειώνει, η σημερινή κατάσταση 
δείχνει με γλαφυρό τρόπο πόσο σημαντικός 
είναι ο θεσμός της ανόθευτης και πλήρους 
ΑΤΑ και πόσο επίκαιρο είναι το θέμα επα-
ναφοράς της.

Η ΑΤΑ δεν είναι φετίχ, αλλά μία ανάγκη 
για τα λαϊκά στρώματα. Πέρα από την όποια 
κατάληξη της συζήτησης, οι εργοδότες θα 
επαναφέρουν συνεχώς την κατάργησή της 
και οι εργαζόμενοι πρέπει να προετοιμάζο-
νται για νέους αγώνες. Για τη διασφάλιση 
και την επέκτασή της.

Ο Κυπροκουβανικός τιμά 
τον Φιντέλ

Ο Κυπροκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας 
διοργανώνει εκδήλωση τιμής στη μνήμη του 
Φιντέλ Κάστρο με αφορμή τα 6 χρόνια από 
το θάνατό του (25/11/2016).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο 
Τρίτη στις 7:00 μ.μ. στον πολυχώρο Κινημα-
τοθέατρο Ακροπόλ στα Λύμπια. Στην εκδή-
λωση θα παρευρεθεί ο πρέσβης της Κούβας, 
Angel Gustavo Suarez Cordero.

Πρόγραμμα:
- Σύντομο ντοκιμαντέρ
- Έκθεση φωτογραφιών
- Θεματικό βιβλιοπωλείο
- Καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Όταν οι αξίες του 
ποδοσφαίρου 
εμπορευματοποιούνται

Η εμπορική ονοματοδοσία του γηπέδου στο 
Κολόσσι δεν αντανακλά τα αισθήματα της κα-
ταπληκτικής πλειοψηφίας των Λεμεσιανών! Οι 
δαπάνες του έργου έγιναν από την κυπριακή 
Πολιτεία με χρήματα των Κύπριων πολιτών! Το 
ΑΚΕΛ Λεμεσού πρότεινε έγκαιρα στον Κυπρι-
ακό Οργανισμό Αθλητισμού, όπως το γήπεδο 
ονομαστεί σε Ειρήνης και Φιλίας, κάτι που έτυχε 
μεγάλης εκτίμησης και αναγνώρισης! Ένα γήπε-
δο που θα φιλοξενεί διεθνείς αγώνες μπορούσε 
να είναι ένας καλός πρεσβευτής των αγώνων 
του λαού μας για τα δίκαιά μας της Κύπρου και 
όλου του κόσμου! Αλλά φευ! Είμαστε άξιοι της 
τύχης μας! Κατώτεροι των περιστάσεων!

Γ.Γ.

Έρχονται Χριστούγεννα 
αλλά…   

Είμαστε στο τέλος Νοεμβρίου και όλα στην 
Κύπρο άρχισαν να ντύνονται γιορτινά. Οι βι-
τρίνες, οι δρόμοι, τα σπίτια στόλισαν ήδη τα 
δεντράκια τους, έβαλαν εξωτερικές διακοσμή-
σεις. Και προσπαθούν να μας περάσουν μια 
γιορτινή ατμόσφαιρα, όλο χαρές και πανηγύ-
ρια. Μπορεί αυτά να βοηθούν κάπως την ψυ-
χολογία του κόσμου, όμως δεν αλλάζουν την 
πραγματικότητα. Δεν αλλάζουν τη δυσκολία 
της επιβίωσης. Δεν αλλάζουν τη φτώχεια. 
Διότι αυτή την ατμόσφαιρα μπορούν να την 
νιώσουν όσοι ζούνε κάπως άνετα. Όχι εκείνοι 
που μετράνε και το τελευταίο σεντ που φεύγει 
στα μέσα του μήνα. Ήδη στην Κύπρο άρχισαν 
να εμφανίζονται άστεγοι που κοιμούνται σε 
διάφορες γωνιές, σκεπασμένοι με μια κου-
βέρτα. Ποιος θα ενδιαφερθεί γι’ αυτούς; Ποια 
σημασία έχουν γι’ αυτούς όλους τους ανθρώ-
πους τα στολίδια και η γιορτινή ατμόσφαιρα;

Λε

Ρατσισμός και Εκκλησία 
δεν συμβαδίζουν

Ούτε ο ρατσισμός ούτε ο εθνικισμός συμβαδί-
ζουν με το πνεύμα του χριστιανισμού. Στην ιστο-
ρία μας είδαμε πολλούς ιεράρχες να επενδύουν 
κυρίως στον εθνικισμό, στον εθνοφυλετισμό και 
το ρατσισμό, τουλάχιστον εναντίον των Τούρκων. 
Ξέρουμε ότι ο εθνικισμός έχει καταδικαστεί από 
την Εκκλησία ως αίρεση. Κι όμως αυτά δεν λένε 
τίποτε στον υποψήφιο για τον αρχιεπισκοπικό 
θρόνο, μητροπολίτη Πάφου Γεώργιο. Ο οποίος 
προσπαθεί να μας πείσει ότι με τον ίδιο ως αρ-
χιεπίσκοπο, η Εκκλησία θα γίνει χειρότερη. Θα 
εμπλακεί περισσότερο στα της Πολιτείας, θα επεμ-
βαίνει περισσότερο στα σχολεία, αλλά θα έχουμε 
κι ένα ρατσιστικό λόγο να βγαίνει από την αρχιε-
πισκοπή. Διότι όταν λες πως επειδή έχουμε πρό-
βλημα υπογεννητικότητας στην Κύπρο, «οι ξένοι 
που έρχονται κάνουν τεράστιο αριθμό παιδιών 
και σιγά-σιγά θα μας εκτοπίσουν», τι άλλο από ρα-
τσισμός είναι; Διότι πατριωτισμό δεν το λες αυτό…

Ζευς

Του
Γιάννη Κακαρή
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Α. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ:

«Είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρό-
πο που ξεδιπλώνεται η προσπάθειά μας 
και είμαστε όλοι αισιόδοξοι ότι όχι μόνο 
θα είμαστε στον β’ γύρο των προεδρικών 
εκλογών, αλλά ότι έχουμε και τις μεγαλύ-
τερες πιθανότητες να τις κερδίσουμε».
Όσο γι’ αυτό να είσαι σίγουρος. Άσε τι λένε 
οι άλλοι.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΚΕΛ:

«Μέχρι τώρα, η κυβέρνηση έχει αυξη-
μένα έσοδα, σε σχέση με αυτά που προ-
ϋπολόγιζε, πάνω από ένα δισεκατομμύριο 
ευρώ. Δυστυχώς, η κυβέρνηση όμως, δεν 
βοηθά τον κόσμο, δεν βοηθά τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις».
Το ζήσαμε για 10 χρόνια, υπάρχει κανείς που 
το αμφισβητεί;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ:

«Το πρόβλημα υπογεννητικότητας στην 
Κύπρο γίνεται ακόμη χειρότερο, αφού οι 
ξένοι που έρχονται κάνουν τεράστιο αριθ-
μό παιδιών και σιγά-σιγά θα μας εκτοπί-
σουν».
Εκτός του ότι ο ρατσισμός είναι αντιχριστια-
νικός, πιστεύετε ότι με τέτοιες αναφορές θα 
γίνετε Αρχιεπίσκοπος;

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

«Πρέπει να εφαρμόσουμε ένα “δόγμα 
απελευθέρωσης”, το οποίο θα στηρίζεται 
σε μια πανελλήνια συστράτευση και συ-
νεργασία σε όλους τους τομείς».
Κι ας αφήσουμε τη διχοτόμηση να οριστικο-
ποιείται μέρα με τη μέρα…



μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

εξ αριστερών

Τιμή για τον 
Φιντέλ
Έξι χρόνια μετά το θάνατο 
του Κουβανού ηγέτη Φιντέλ 
Κάστρο, η Ρωσία επέλεξε να 
τον τιμήσει στήνοντάς του 
άγαλμα σε κεντρική πλατεία 
της Μόσχας. Κάπως παράξενο 
για τη Ρωσία του Πούτιν, αλλά 
έχει κι αυτό τη σημασία του. Ο 
Φιντέλ ακόμα και μετά θάνατο 
θεωρείται ως ένας άξιος 
ηγέτης μιας μικρής χώρας, 
που βρίσκεται στην αγκάλη 
των ΗΠΑ και που αντιστέκεται 
ακόμα στον αμερικανικό 
ιμπεριαλισμό, στα εμπάργκο 
και τους αποκλεισμούς.

Αυτό θα πει ήθος 
πολιτικής

«Η αλλαγή θα έρθει μέσα από την 
ξεκάθαρη, σαφή, αδιαπραγμάτευτη 
πολιτική βούληση που έχουμε να 
ηγηθούμε του κράτους, ηγούμενοι 
με το παράδειγμά μας, δίνοντας 
πρώτος εγώ και μετά οι συνεργάτες 
μου το καλύτερο παράδειγμα εντι-
μότητας και ήθους και κάνοντας 
πρώτος εγώ πράξη την πεποίθησή 
μου ότι οι φορείς εξουσίας είναι 
υπηρέτες του λαού και της χώρας 
τους», δήλωσε χθες ο Ανδρέας Μαυ-
ρογιάννης.

Ομολογούμε ότι θα δυσκολευ-
τούμε να συνηθίσουμε μιας τέτοιας 
στόφας Πρόεδρο, μετά από τα 10 
χρόνια διακυβέρνησης του Ν. Ανα-
στασιάδη και του ΔΗΣΥ. Θα τον συ-
νηθίσουμε όμως. Διότι ο Α. Μαυρο-
γιάννης θα κάνει τη διαφορά. 

Η Κύπρος θα αποκτήσει ξανά 
έναν προσιτό, αποφασιστικό και 
υπεύθυνο Πρόεδρο που θα έχει πά-
ντα στο στόχο του μια καλύτερη ζωή 
για όλον το λαό της χώρας. Με ήθος 
και εντιμότητα.

Μ.Μ.

Δεν έκλεισαν τα 
στόματα των Γερμανών
Η FIFA δεν κατάφερε να κλείσει τα στόματα 
των Γερμανών, το έκαναν μόνοι τους.
Οι Γερμανοί παρατάχθηκαν για την 
παραδοσιακή ομαδική φωτογραφία και 
τοποθέτησαν όλοι με το ένα τους χέρι μπροστά 
στο στόμα.
Πρόκειται για μια ηχηρή ένδειξη διαμαρτυρίας 
κατά των συνεχόμενων απαγορεύσεων της 
FIFA στο Μουντιάλ του Κατάρ. 
Ειδικά σε σχέση με το περιβραχιόνιο 
«OneLove», το οποίο έστελνε μηνύματα υπέρ 
της ισότητας και κατά των διακρίσεων που 
υπόκεινται τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα.
Στο λογαριασμό της ομάδας στο Τwitter 
εξηγήθηκε η κίνηση αυτή:
«Με το περιβραχιόνιο θέλαμε να δώσουμε 
ένα παράδειγμα των αξιών που έχουμε στην 
εθνική ομάδα: διαφορετικότητα και αμοιβαίος 
σεβασμός, θέλαμε να το φωνάξουμε μαζί με 
άλλες χώρες.
Δεν είναι πολιτικό μήνυμα: τα ανθρώπινα 
δικαιώματα δεν είναι διαπραγματεύσιμα.
Αυτό θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, αλλά 
δυστυχώς δεν είναι. 
Γι’ αυτό κι αυτό το μήνυμα είναι πολύ 
σημαντικό για εμάς. Το να μας απαγορεύουν να 
φορέσουμε το περιβραχιόνιο είναι σαν να μας 
φιμώνουν. Η θέση μας ισχύει».

Διεθνής απεργία  
στην «Amazon»

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχώρησαν 
εργαζόμενοι στην «Amazon» σε όλο τον κόσμο, 
σε περισσότερες από 30 χώρες, συμπεριλαμβα-
νομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμα-
νίας και της Γαλλίας, διεκδικώντας καλύτερους 
μισθούς. Είναι η πρώτη φορά που η «Amazon» 
έχει διεθνή απεργία και γίνεται με αφορμή την 
Black Friday, μέρα με τη μεγαλύτερη εμπορική 
κίνηση για τις πολυεθνικές και ευκαιρία για τους 
εργοδότες να τσακίσουν τα ωράρια και δικαιώ-
ματα των εργαζομένων. 

Στη Γερμανία υπήρξαν διαδηλώσεις σε 
δέκα αποθήκες της «Amazon», ενώ στη Γαλλία 
απεργία έγινε σε οκτώ αποθήκες. Εδώ και με-
ρικά χρόνια είναι έντονες οι προσπάθειες των 
εργαζομένων να οργανωθούν δημιουργώντας 
συνδικάτα. Οι άθλιες εργασιακές συνθήκες στον 
κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι καλά 
γνωστές, αφού υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί, 
ακόμα και για το δικαίωμα κάποιου να πάει στο 
αποχωρητήριο. Τον περασμένο Απρίλιο έγινε 
γνωστό πως η Amazon λανσάρει μια νέα εφαρ-
μογή ενδοεταιρικής επικοινωνίας. Η εφαρμογή 
θα περιέχει και αυτόματο «κόφτη» για αναρτή-
σεις που περιέχουν λεξιλόγιο που η εταιρεία δεν 
εγκρίνει. Λέξεις όπως «συνδικάτο», «αύξηση μι-
σθού» και «αδικία».

Συνέχισε το δούλεμα, 
Πρόεδρε

Βρίσκεται στο τέλος της θητείας 
του, αλλά δεν παύει να μας παρα-
μυθιάζει. 

Άφησε να περάσουν 10 χρόνια 
χωρίς να προσπαθήσει πραγματι-
κά, όπως αποδείχθηκε στο τέλος, 
να λύσει το Κυπριακό και συνεχίζει 
να δηλώνει ότι μέχρι την τελευταία 
μέρα της θητείας του θα προσπαθεί 
για την επίλυση του προβλήματος! 
Χθες θυμήθηκε το φυσικό αέριο, 
που αντί να κάνει το παν για να 
το φέρει τουλάχιστον στην Κύπρο 
και να το χρησιμοποιήσει ως μοχλό 
λύσης του Κυπριακού, το περιέπλε-
ξε και το κατέστησε παράγοντα μη 
λύσης, ενώ στην Κύπρο δεν έφερε 
ούτε σταγόνα φυσικού αερίου. 

Και το αποτέλεσμα; Πληρώνουμε 
την ενέργεια διπλά και τρίδιπλα. 
Και έχει τον τσαμπουκά να δηλώνει 
ότι ως Κύπρος θα μπορούσαμε να 
προμηθεύσουμε πιο σύντομα φυσι-
κό αέριο την ΕΕ.

Πραγματικά, Πρόεδρε, δεν μας 
λυπάσαι; Πόσο δούλεμα;

Μ.

Του 
Τάσου Περδίου

Μπάτλερ  
με κοστούμια 
υπουργών

«Αν παίρνεις μισθό τρεις χιλιάδες ευρώ θα πρέ-
πει να σου δώσει ο εργοδότης αύξηση 300 ευρώ 
μόνο από την ΑΤΑ. Αυτά δεν γίνονται». Τα λόγια 
ανήκουν στον γενικό διευθυντή της Ομοσπονδί-
ας Εργοδοτών και Βιομηχάνων, Μιχάλη Αντω-
νίου και λέχθηκαν την περασμένη Πέμπτη στον 
«Άστρα». Αν δεν ήταν τραγικό, το παράδειγμα του 
εκπροσώπου των εργοδοτών θα ήταν αστείο.  Σί-
γουρα, δεν ήταν τυχαίο ούτε χρησιμοποιήθηκε 
λανθασμένα εν τη ρύμη του λόγου, ιδίως όταν μι-
λάμε για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος αν 
μη τι άλλο, το λόγο τον χειρίζεται καλύτερα από 
τους περισσότερους. Τα πράγματα, συνεπώς, είναι 
πολύ απλά. Προκειμένου να πραγματώσουν την 
ονείρωξη δεκαετιών που είναι η κατάργηση της 
ΑΤΑ, είναι ικανοί να λένε ότι δίνουν στους εργα-
ζομένους μισθούς τριών χιλιάδων ευρώ. Το μόνο 
που έμεινε να μας πουν είναι ότι έχουν αρχίσει 
να μοιράζουν μετοχές των επιχειρήσεων στα μέλη 
του προσωπικού.

Γιατί τα κάνει αυτά η ΟΕΒ; Επειδή ήβρεν τζιαι 
κάμνει, για να το εκλαϊκεύσουμε.

Στην Κύπρο, όπως σε όλο τον κόσμο, συγκρού-
ονται οι δύο σχολές. Η μία σχολή υποστηρίζει ότι 
ο πλούτος παράγεται από τους επιχειρηματίες και 
η άλλη σχολή επιμένει ότι ο πλούτος παράγεται 
από τους εργαζομένους. Η απάντηση είναι απλή. 
Εάν έχεις ένα εργοστάσιο με 100 εργαζομένους 
και ένα πρωί αποχωρήσουν όλοι οι εργαζόμενοι, 
το εργοστάσιο σταματά να παράγει. Εάν το επό-
μενο πρωί επιστρέψουν όλοι οι εργαζόμενοι και 
αποχωρήσει ο ιδιοκτήτης, το εργοστάσιο συνεχίζει 
να παράγει. Η δική μας κυβέρνηση, όμως, είναι 
φανατικός μουτζαχεντίν της σχολής που διατείνε-
ται ότι χωρίς επιχειρηματίες δεν μπορεί να παρα-
χθεί πλούτος, γι’ αυτό και όλη η εσωτερική πολι-
τική είναι προσαρμοσμένη ιδεοληπτικά στα θέλω 
των εργοδοτών και των βιομηχάνων. Οι οποίοι, με 
την αύξηση του πληθωρισμού, θα αναπληρώσουν 
το λαβείν τους αυξάνοντας τις τιμές των προϊό-
ντων και υπηρεσιών που πουλούν. Οι εργαζόμε-
νοι, όμως, από πού θα μπορέσουν να πληρώσουν 
αυτές τις αυξημένες τιμές αν όχι από ανάλογη 
αύξηση μέσω της ΑΤΑ; Μα φυσικά, στερούμενοι 
όλο και περισσότερα μέχρι να βγει η ψυχή τους, 
προκειμένου να διασφαλιστεί το παντεσπάνι μιας 
χούφτας ανθρώπων που ελέγχουν τον πλούτο.

Αυτή είναι η ιστορία. Ένας ταξικός κανιβαλι-
σμός με πλήρη πολιτική κάλυψη από μια κυβέρ-
νηση που αδίστακτα στρώνει το χαλί στην ελίτ 
για να πίνει το αίμα της κοινωνίας και να ζει στα 
σαλόνια και στα σαλέ την ώρα που οι άνθρωποι 
κάτω, έχουν αρχίσει κυριολεκτικά να πεινάνε.

Τους τελευταίους μήνες, είχαμε το μισό Υπουρ-
γικό Συμβούλιο να φωνάζει στα μούτρα της συ-
ντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας να βγάλει 
το σκασμό και να συνηθίσει τη φτώχεια και το 
κακό ριζικό. Η Υπουργός της Ενέργειας μάς είπε 
περίπου ότι δεν υπάρχει ακρίβεια και ζούμε στην 
ουτοπία των ανανεώσιμων πηγών. Ο Υπουργός 
Οικονομικών μάς είπε να ξεχάσουμε την επανα-
φορά της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμο-
γής και ο Υπουργός Εργασίας λέει ότι πρέπει όλοι 
να δείξουν κατανόηση για την ΑΤΑ, όπερ μεθερ-
μηνευόμενο μόνο οι εργαζόμενοι, αφού μόνο αυ-
τοί πληρώνουν το κόστος. Ο Υπουργός Μεταφο-
ρών μάς είπε να μην κάνουμε απεργίες. Και πάει 
λέγοντας. Αν φορούσαν στολές μπάτλερ, θα ήταν 
ασορτί με το ρόλο τους... 
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Μια σύλληψη για ναρκωτικά και καταγγελίες 
σε κέντρα αναψυχής στην Πάφο

Στη σύλληψη ενός προσώπου για ναρκωτικά και σε έξι 
καταγγελίες κέντρων αναψυχής για παραβάσεις αναφορι-
κά με τη λειτουργία τους, προχώρησαν τα μέλη της Τρο-
χαίας Πάφου και της ΑΔΕ Πάφου, το τελευταίο εικοσιτε-
τράωρο, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Πάφου, Νίκο 
Τσαπή, προέβησαν σε 47 καταγγελίες εκ των οποίων οι 
περισσότερες αφορούν οδήγηση υπό την επήρεια αλκο-
όλης.

Επιπρόσθετα, ο κ. Τσαπής ανέφερε πως κατά τη συντο-
νισμένη επιχείρηση των μελών της αστυνομικής διεύθυν-
σης Πάφου εντοπίστηκε νεαρός που είχε στην κατοχή του 
ναρκωτικά και συνελήφθη.

Η επιχείρηση επεκτάθηκε και σε κέντρα αναψυχής, συ-
νέχισε ο αστυνομικός διευθυντής Πάφου. Σε δύο εξ αυτών 
με δικαστικά εντάλματα ερεύνης κατασχέθηκαν μεγάφωνα 
που μεταδίδουν μουσική χωρίς άδεια, ενώ εντοπίστηκαν 
και άλλα τέσσερα χωρίς άδειες λειτουργίας των κέντρων 
αναψυχής.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, κατέλη-
ξε ο κ. Τσαπής.

Στην αντεπίθεση η διεύθυνση των Φυλακών απαντώντας  
σήμερα στις επικρίσεις της Νομικής Υπηρεσίας

Συνέχεια στις αποκαλύψεις αναμένεται 
να δοθεί σήμερα, αφού η αντιπαράθεση 
μεταξύ Κεντρικών Φυλακών, Νομικής Υπη-
ρεσίας και Αστυνομίας κλιμακώνεται. Απα-
ντώντας στην ανακοίνωση της Νομικής 
Υπηρεσίας που αφορά την κατάσταση στις 
Φυλακές, η διεύθυνση των Κεντρικών Φυ-
λακών δήλωσε την Παρασκευή ότι βρίσκε-
ται σε επαφή με τους δικηγόρους της και 
ότι θα εκδώσει ανακοίνωση σήμερα.

Ωστόσο, το Σάββατο η διευθύντρια των 
Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους, έδωσε μια 
μικρή γραφή για τα όσα θα ακολουθήσουν. 
Μιλώντας στο ΚΥΠΕ άρχισε να ανοίγει τα 
χαρτιά της και να δίνει απαντήσεις σε διά-
φορα ζητήματα, κάνοντας αρχή με τις πλη-
ροφορίες που έβλεπαν το φως της δημοσι-
ότητας, αλλά διαψεύδονταν, πως η Νομική 
Υπηρεσία ήταν ενήμερη, ωστόσο δεν παρε-
νέβη αυτεπάγγελτα, όπως στην περίπτωση 
της δεύτερης έρευνας. 

Μάλιστα, στους λόγους που επικαλέ-
στηκε ήταν η περίπτωση ισοβίτη, με την 
Άννα Αριστοτέλους στην ανακοίνωσή της 
να υπενθυμίζει τον Γενικό Εισαγγελέα πως 
κατά τον δεδομένο χρόνο ήταν πολιτικός 
προϊστάμενος των Φυλακών, ενώ προανήγ-
γειλε νέες αποκαλύψεις τη Δευτέρα, όπου 
οι δικηγόροι της αναμένεται να τοποθετη-
θούν και να ενημερώσουν για εκκρεμούσες 
καταγγελίες που έχουν άμεση σχέση. 

Υπενθυμίζεται ότι σε ανακοίνωσή της η 
Νομική Υπηρεσία, την Παρασκευή, ανέφερε 
ότι μέσα από την έκθεση διαπιστώνεται ότι 
«επιβεβαιώνονται τα ευρήματα των δικα-
στικών αποφάσεων και των πληροφοριών/
μαρτυριών που κατείχε η Αστυνομία για 

κατ’ επανάληψη εισαγωγή, μεταφορά και 
χρήση κινητών τηλεφώνων από κρατούμε-
νους στις Κεντρικές Φυλακές. Αυτό φαίνεται 
να επιτυγχάνεται με τη συνδρομή κάποιων 
μελών του προσωπικού των Φυλακών». Την 
ίδια ώρα, διαπιστώνει ότι «επιβεβαιώνεται 
η εικόνα εισαγωγής, εμπορίας και χρήσης 
ναρκωτικών ουσιών εντός των Φυλακών, 
και πάλι με τη συνδρομή κάποιων μελών 

του προσωπικού των Φυλακών».  
Επισημαίνει δε ότι «εκ του αποτελέσμα-

τος και με βάση αδιαμφισβήτητα γεγονότα 
προκύπτει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται 
από τη διεύθυνση των Φυλακών δεν είναι 
ούτε επαρκή ούτε αποτελεσματικά. Αυτό 
μας οδηγεί σε μια ανεξέλεγκτη και άκρως 
επικίνδυνη κατάσταση και δημιουργεί κιν-
δύνους για την ασφάλεια και τη ζωή αν-

θρώπων εντός και εκτός Φυλακών με σο-
βαρές επιπτώσεις στη δημόσια ασφάλεια 
και τάξη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η καταγγελία 
της διεύθυνσης εναντίον του αξιωματικού 
της ΥΚΑΝ, η οποία προηγήθηκε των προ-
αναφερόμενων ερευνών, ακόμη δεν έχει 
ολοκληρωθεί, δημιουργώντας ερωτηματικά 
σχετικά με την ύπαρξη σκοπιμοτήτων.
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Συνάντηση με την Αρχή κατά της 
Διαφθοράς θα έχει σήμερα το πρωί 
ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την 
προεδρία της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας Ανδρέας Μαυρογιάννης.

Η συνάντηση αυτή προγραμμα-
τίστηκε μετά την επιστολή του Α. 
Μαυρογιάννη προς την Ανεξάρτητη 
Αρχή Κατά της Διαφθοράς για διε-
ρεύνηση ισχυρισμών που περιέχο-
νται σε βιβλίο του Μακάριου Δρου-
σιώτη.

Η επιστολή αφορά τα όσα υπο-
στηρίζει ο δημοσιογράφος 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 ολιγάρ-
χη Ριμπολόβλεφ και στις ενέργειες 
που υποστηρίζει ο συγγραφέας ότι 
προέβησαν κυβερνητικοί και κρατι-
κοί αξιωματούχοι προς ικανοποίηση 
των ιδιωτικών του συμφερόντων.

Σε δηλώσεις του στη «Χαραυγή» ο 
πρόεδρος της Αρχής, Χάρης Πογια-
τζής, ανέφερε πως η Αρχή Κατά της 
Διαφθοράς θα κάνει ό,τι περνά από 
το χέρι της για να διερευνά υποθέ-
σεις που αφορούν τη διαφθορά στην 
Κύπρο, είτε ύστερα από καταγγελία 

είτε ακόμα και αυτεπάγγελτα.
Σε σχέση με την επιστολή που του 

απέστειλε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, 
ο κ. Πογιατζής ανέφερε ότι σήμερα 
στις 10:30 το πρωί θα έχει συνάντη-
ση με τον υποψήφιο για να ανταλ-
λάξουν απόψεις για το πώς θα χει-
ριστούν το όλο θέμα, δεδομένου ότι 
ο κ. Μαυρογιάννης δεν προέβη σε 
καταγγελία, αλλά κάλεσε την Αρχή 
να διερευνήσει τα όσα περιέχονται 
στο συγκεκριμένο βιβλίο. Η Αρχή θα 
εξετάσει ακόμα και το ενδεχόμενο 

να κινηθεί αυτεπάγγελτα.
Το επιτελείο του Α. Μαυρογιάν-

νη ξεκαθάρισε ότι το σκεπτικό πίσω 
από την επιστολή είναι να γίνει δι-
ερεύνηση. 

Ξεκαθάρισε επίσης πως δεν λένε 
ότι τα όσα υποστηρίζει ο δημοσιο-
γράφος είναι αλήθεια, ωστόσο τό-
νισε ότι σε μία ευνοούμενη χώρα 
έπρεπε να λειτουργήσουν οι θεσμοί. 
Πρόσθεσε ότι η Αρχή Κατά της Δια-
φθοράς είναι το αρμόδιο όργανο να 
εξετάσει τους εν λόγω ισχυρισμούς.

Τετ-α-τετ Α. Μαυρογιάννη και Χ. Πογιατζή για τη διερεύνηση 
ισχυρισμών που περιέχονται σε βιβλίο του Μακάριου ∆ρουσιώτη



ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Οι προσφυγικοί δήμοι  
και κοινότητες παλεύουν 

να κρατηθούν…
Είναι πολύ δύσκολος ο αγώνας 

κατά της λήθης!

Του 
Μιχάλη Μιχαήλ

«Πώς να αγαπήσουν και να επιθυμήσουν 
έναν τόπο στον οποίο δεν έζησαν ποτέ;» 

Αυτό το ερώτημα, διατυπωμένο από τον 
πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Γερο-
λάκκου, Ιάκωβο Παρπέρη, εμπεριέχει όλη την 
αγωνία των προσφυγικών κοινοτήτων που 
βλέπουν ότι μέρα με τη μέρα η δράση τους φθί-
νει, αφού οι βιωματικοί πρόσφυγες έχουν λιγο-
στέψει σημαντικά, όπως επισημαίνει και ο πρό-
εδρος της Ένωσης Προσφυγικών Κοινοτήτων, 
Λευτέρης Αντωνίου. Ωστόσο, όπως αναφέρει 
ο πρόεδρος της Επιτροπής Κατεχόμενων Δή-
μων, Πέτρος Καρεκλάς, συνεχίζουν να δίνουν 
τον δικό τους αγώνα, διατηρώντας ακόμα τις 
ελπίδες για επίλυση του Κυπριακού.

Η «Χαραυγή» έθεσε την ερώτηση στους 
τρεις προαναφερόμενους πώς βλέπουν το μέλ-
λον των οργανωμένων συνόλων των προσφύ-
γων, το ότι συνεχώς μειώνονται οι βιωματικοί 
πρόσφυγες, ενώ οι νέες γενιές δεν νιώθουν να 
τις ενώνει κάτι με τις πατρογονικές τους εστίες. 
Σιγά-σιγά χάνεται ο πόθος της επιστροφής και 
κατ’ επέκταση της λύσης;

Δρ Πέτρος Μ. Καρεκλάς, πρόεδρος 
Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων 
και δήμαρχος Κυθρέας

Έχετε δίκαιο πως ο πανδαμάτωρ χρόνος πα-
γιώνει δυστυχώς συνήθως τετελεσμένα και αυ-
τός είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος για ό,τι έγινε 
στον τόπο μας το μαύρο καλοκαίρι του 1974, 
μετά το διπλό έγκλημα. 

Τούτο είναι μόνιμη έγνοια και των κατε-
χόμενων δήμων και των κοινοτήτων. Γι’ αυτό 
προσπαθούμε ως κατεχόμενοι δήμοι (Κ.Δ.) να 
προβάλουμε με διαφόρους τρόπους αντίσταση 
στη διαβρωτική επίδραση που φέρνει ο χρόνος, 
εστιάζοντας την προσοχή μας κυρίως σε δρά-
σεις που αγγίζουν τη νέα γενιά -απογόνους 
των εκτοπισμένων:

- Έχουμε δημιουργήσει τα Δημοτικά Συμ-
βούλια Νεολαίας, εμπλέκοντας τους νέους στις 
δράσεις μας.

- Δημιουργήσαμε προγράμματα επισκέψε-
ων νέων στα κατεχόμενα. Π.χ. ο Δήμος Κυθρέ-
ας, τον οποίο έχω την τιμή να δημαρχεύω από 
το 2012 πρωτοπόρησε με το Πρόγραμμα «Γνω-
ρίζω-Αγαπώ- Διεκδικώ» και πήρε εκατοντά-
δες νέους για να γνωρίσουν τους τόπους των 
προγόνων τους. Πολλοί δήμοι και κοινότητες 
ακολούθησαν το παράδειγμά μας. Δυστυχώς, ο 
κορονοϊός έβαλε φρένο γι’ αρκετό καιρό σ’ αυ-
τές τις δράσεις μας.

- Διοργανώνουμε συνεχώς διάφορες εκδη-
λώσεις, συνέδρια, αιμοδοσίες, κ.λπ. με τη συ-
νεργασία νέων μας και σωματείων στα οποία 
αυτοί δραστηριοποιούνται.

- Εκδίδουμε βιβλία, περιοδικά κ.α. που στό-
χο έχουν τη μετάδοση βιωμάτων από την πα-
λιά στη νέα γενιά. Π.χ. ο δήμος μου εξέδωσε 
πρόσφατα το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο 
«Ο παππούς μου είναι από… την Κυθρέα» (που 

ανακοινώθηκε πρόσφατα η βράβευσή του με 
κρατικό βραβείο), ακριβώς γι’ αυτόν το σκοπό!

Γενικά, είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας 
κατά της λήθης! Όμως δεν έχουμε δικαίωμα να 
μην τον δώσουμε και τον δίνουμε όλοι οι Κ.Δ. 
και κατεχόμενες κοινότητες, με περιορισμένους 
ανθρώπινους και υλικούς πόρους. Μόνον έτσι 
μπορούμε να ελπίζουμε πως δεν θα σβήσει η 
φλόγα του πόθου επιστροφής, τουλάχιστον σ’ 
ένα σημαντικό αριθμό προσφύγων. Τότε αυτοί 
μπορούν με την επιστροφή τους μετά τον τερ-
ματισμό της τουρκικής κατοχής, να αποτελέ-
σουν τη μαγιά μιας ειρηνικής συμβίωσης των 
δύο κοινοτήτων σ’ ολόκληρο το νησί μας, μέσα 
σε συνθήκες ασφάλειας και αλληλοσεβασμού, 
όπως αρμόζει σε πολίτες μιας χώρας-μέλους 
της Ε.Ε. Προϊόντος του χρόνου μπορούμε να 
ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια και να διασφαλι-
στεί ένα ειρηνικό μέλλον για όλους σ’ όλη την 
επικράτεια της Κύπρου, χωρίς έξωθεν παρεμ-
βάσεις. Αυτά φυσικά με την προϋπόθεση πως 
η Τουρκία θα σταματήσει τη μέχρι σήμερα απα-
ράδεκτη και επεκτατική της πολιτική για την 
Κύπρο!

Ελευθέριος Αντωνίου, πρόεδρος  
του Κ.Σ. της κατεχόμενης κοινότητας 
Μάσσαρι και πρόεδρος του Δ.Σ.  
της Ένωσης Κατεχόμενων 
Κοινοτήτων Λευκωσίας

Όντως, δυστυχώς με το πέρασμα του ατέρ-
μονου και φθοροποιού χρόνου, προφανώς οι 
μνήμες, οι θύμησες και ο πόθος για ελεύθερη 
επιστροφή στην πατρώα γη ολοένα και πιο 
πολύ φθίνουν.

Οι βιωματικοί εκτοπισμένοι-πρόσφυγες 
«φεύγουν» με αποτέλεσμα οι αγωνιώδεις φω-
νές και κραυγές τους για επιστροφή να σβή-
νουν σιγά-σιγά.

Η λήθη, το βόλεμα και ο «ωχαδερφισμός», με 
το πέρασμα του χρόνου τείνουν να κυριαρχή-
σουν. Η καθημερινότητα στην προσφυγιά έχει 
επιβληθεί δυστυχώς, καθώς τα περιθώρια αντί-
στασης και συνεχούς αναζήτησης της χαμένης 

πατρίδας φαίνονται απόμακρα. Η αφομοίωση 
με τον υπόλοιπο πληθυσμό της ελεύθερης Κύ-
πρου, αναπόφευκτα επιβάλλεται σε όλες σχε-
δόν τις κοινωνικές δομές.

Η ταυτότητα και η οντότητα των προσφύ-
γων επηρεάζεται, καθώς η κοινωνική συνοχή 
και ο κοινωνικός ιστός κάθε κατεχόμενης πό-
λης, κωμόπολης και κοινότητας διαταράσσεται 
συθέμελα, αφού βρίσκονται άναρχα διασκορ-
πισμένοι παντού στην ελεύθερη Κύπρο και όχι 
μόνο.

Η διατήρηση της ιστορικής δομής και συ-
νέχειας, τα ήθη και τα έθιμα των κατεχόμενων 
μερών μας, αναπόφευκτα ολοένα και σβήνουν 
με την πάροδο του χρόνου.

Είναι εδώ που καλείται επιτακτικά η Πολι-
τεία, αλλά κυρίως η Τοπική Αυτοδιοίκηση των 
κατεχόμενων δήμων και κοινοτήτων, τα προ-
σφυγικά σωματεία, καθώς και άλλα οργανω-
μένα σύνολα των κατεχομένων και όχι μόνο, 
να επιτελέσουν το έργο και να αναλάβουν την 
ευθύνη που τους αναλογεί ως προς τη διατή-
ρηση άσβηστης της φλόγας και του πόθου για 
ελεύθερη επιστροφή στη γενέθλια γη.

Θα πρέπει η σκυτάλη να δοθεί στη δεύτερη 
και τρίτη γενιά προσφύγων να συνεχίσουν με 
την ίδια θέρμη τον αγώνα για επανένωση και 
απελευθέρωση της πατρίδας μας. Κυρίως όμως 
να διατηρήσουν άσβεστο τον πόθο για επίλυ-
ση του κυπριακού προβλήματος και ελεύθερης 
επιστροφής, μέσα από τη διεξαγωγή αντικατο-
χικών εκδηλώσεων, παγκοινοτικών συνεστι-
άσεων, προσκυνηματικών επισκέψεων στην 
κατεχόμενή μας γη, εκθέσεις φωτογραφιών, 
καταγραφής των γενεαλογικών δέντρων, εκ-
δόσεις βιβλίων για τον κατεχόμενό μας τόπο, 
τους προγόνους, τέλεσης εθνικοθρησκευτικών 
εορτών, μνημοσύνων των πολιούχων Αγίων, 
μνημόνευσης των πεσόντων και δεήσεων για 
ανεύρεση των αγνοουμένων μας κ.λπ.

Για να υπάρξει συνέχεια θα πρέπει να γίνε-
ται συνεχής διαφώτιση από τους πρόσφυγες, 
αλλά κυρίως από τους απογόνους των γηγε-
νών προσφύγων για ευαισθητοποίηση της 

κοινής γνώμης, εντός και εκτός Κύπρου, για 
το κυπριακό πρόβλημα και όλα τα προβλήμα-
τα που υπάρχουν στην προσφυγιά για σχεδόν 
μισό αιώνα. Να υπογράφονται διμερείς σχέσεις 
και αδελφοποιήσεις με διάφορες πόλεις και 
κοινότητες του εξωτερικού και ιδιαίτερα με την 
Ελλάδα.

Ιάκωβος Παρπέρης, πρόεδρος  
του Κ.Σ. του κατεχόμενου Γερόλακκου

Με το πέρασμα του χρόνου και τη μη επίτευ-
ξη λύσης στο κυπριακό πρόβλημα, σίγουρα δη-
μιουργούνται νέες καταστάσεις, οι οποίες δεν 
είναι ενθαρρυντικές για το μέλλον της πατρί-
δας μας. Είναι πάρα πολλοί οι συγχωριανοί μας 
που προσφυγοποιήθηκαν ως νέοι οικογενει-
άρχες και έχουν ήδη γεράσει στην προσφυγιά, 
καθώς και πιο μεγάλοι στην ηλικία που έχουν 
πεθάνει, με τον καημό της απώλειας του τόπου 
όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Ως Κοινοτι-
κό Συμβούλιο και ως Πολιτιστικός Σύνδεσμος 
Εκτοπισθέντων Γερολάκκου εδώ και πολλά 
χρόνια οργανώνουμε εκδρομές, συνεστιάσεις 
και διάφορες άλλες εκδηλώσεις, με στόχο να 
έχουν την ευκαιρία οι συγχωριανοί μας να 
συναντώνται μεταξύ τους, να συνομιλούν, να 
θυμούνται περιστατικά από τις μεταξύ τους 
σχέσεις και, γενικότερα, να ξαναζούν, έστω και 
νοερά, τη ζωή τους στο χωριό που αναγκάστη-
καν να εγκαταλείψουν. Αυτές οι συναντήσεις 
διατηρούν τον πόθο της επιστροφής και είναι 
μεγάλη η χαρά, η συγκίνηση και η νοσταλγία 
που επικρατούν μεταξύ των συγχωριανών μας 
που συμμετέχουν σ’ αυτές. Με την πάροδο του 
χρόνου, όμως, παρατηρούμε μια συνεχή ελάτ-
τωση της συμμετοχής στις εκδηλώσεις μας. Οι 
συγχωριανοί μας που έφυγαν από την κοινότη-
τά μας ως παιδιά με τους γονείς και τους παπ-
πούδες τους, μεγάλωσαν πια και έγιναν οικογε-
νειάρχες σε ξένες περιοχές, οι δε μνήμες από τα 
λίγα χρόνια της ζωής τους στο χωριό άρχισαν 
σιγά-σιγά να ξεθωριάζουν, με άμεσο και φυσι-
ολογικό αποτέλεσμα ο πόθος της επιστροφής 
να ελαττώνεται. Τα πράγματα, βέβαια, γίνονται 
πιο δύσκολα, αν σκεφτούμε το πώς νιώθουν τα 
παιδιά που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν μακριά 
από τα κατεχόμενα χωριά και τις πόλεις μας. 
Πώς να αγαπήσουν και να επιθυμήσουν έναν 
τόπο στον οποίο δεν έζησαν ποτέ. Έχοντας όλα 
αυτά υπόψη μας, η για τόσα πολλά χρόνια μη 
επίτευξη λύσης στο εθνικό μας πρόβλημα σί-
γουρα ελαττώνει την επιθυμία της επιστροφής 
στα κατεχόμενα εδάφη μας. Η λύση, όμως, είναι 
αναγκαία, όχι μόνο για την επιστροφή, αλλά 
για το μέλλον και την επιβίωση του λαού μας 
γενικότερα. Η συνεχής εκκρεμότητα αυξάνει 
τους ήδη υπάρχοντες κινδύνους για την ασφά-
λεια του τόπου μας. Γι’ αυτό, και όσο δύσκολο 
μπορεί να φαίνεται (και όντως αυτό συμβαίνει), 
πρέπει το συντομότερο να επιτευχθεί μια λύση 
που να είναι βιώσιμη και λειτουργική, χωρίς 
στρατό κατοχής και τουρκικές εγγυήσεις, για το 
καλό και την ευτυχία, τόσο των Ελλήνων, όσο 
και των Τούρκων κατοίκων της πατρίδας μας.



Ξεδιπλώνουν τις θέσεις και τις προτεραιότη-
τές τους οι συνοδικοί που υπέβαλαν υποψηφιό-
τητα για τον αρχιεπισκοπικό θρόνο, ενώ σήμερα 
συνέρχεται εκ νέου η Ιερά Σύνοδος για να εξε-
τάσει τρέχοντα ζητήματα με φόντο τις αρχιεπι-
σκοπικές εκλογές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
Μητρόπολης Λεμεσού, ο Μητροπολίτης Αθανά-
σιος θα λάβει μέρος στη σύνοδο μέσω διαδικτύ-
ου, αφού ως γνωστόν βρίσκεται σε περιορισμό 

λόγω κορονοϊού.
Την ίδια ώρα, συνεχίζονται τα παρασκήνια 

για την εξασφάλιση υποστήριξης στην περίπτω-
ση που οι τρεις επικρατέστεροι θα βρεθούν στο 
τριπρόσωπο, ενώ πήραν φωτιά και τα επιτελεία 
των υποψηφίων διοργανώνοντας συγκεντρώ-
σεις και δημόσιες παρουσιάσεις των υποψηφίων 
τους. Αξίζει να σημειωθεί πως ο κάθε υποψήφι-
ος απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο ακροατή-

ριο και επιχειρεί να εξηγήσει και να περάσει τις 
δικές του θέσεις.

Ιδιαίτερα δραστήριοι είναι οι μητροπολίτες 
Ταμασού Ησαΐας, Πάφου Γεώργιος και Κωνστα-
ντίας Βασίλειος.

Ο Ταμασού Ησαΐας εστιάζει στον κοινωνικό 
ρόλο της Εκκλησίας, υποστηρίζοντας ότι πρέπει 
να στηριχθούν οι νέοι που αποτελούν το μέλλον 
του τόπου.

Ο Πάφου Γεώργιος εμμένει σε έναν εθνικι-
στικό και ρατσιστικό λόγο και αναφερόμενος στο 
πρόβλημα της υπογεννητικότητας δήλωσε ότι 
«οι ξένοι κάνουν τεράστιο αριθμό παιδιών και θα 
μας εκτοπίσουν», ενώ ο Κωνσταντίας Βασίλειος 
καλεί όλους να σεβαστούν το περιβάλλον, υπο-
δεικνύοντας ότι πράξεις ενάντια στο περιβάλλον 
από οποιονδήποτε είναι μη αποδεκτές. 

Μιχάλης Μιχαήλ

Οι φορείς της Πάφου αναλαμβάνουν δρά-
ση ώστε να ασκήσουν πιέσεις τόσο προς την 
κυβέρνηση, όσο και προς την Hermes για 
αναβάθμιση του οδικού δικτύου που εξυπη-
ρετεί το αεροδρόμιο και την επέκταση των 
εγκαταστάσεών του, οι οποίες θεωρούνται 
ανεπαρκείς για την υφιστάμενη επιβατική 
κίνηση. Mε δεδομένο ότι τον επόμενο χρόνο 
αναμένεται αύξηση των πτήσεων και της επι-
βατικής κίνησης, οι φορείς της επαρχίας θε-
ωρούν πως πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα 
για τη βελτίωση των υποδομών και γενικότε-
ρα της εικόνας του αεροδρομίου.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη στο αεροδρόμιο στην παρουσία εκ-
προσώπων της διαχειρίστριας εταιρείας 
Hermes, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορί-
ας, του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Τμή-
ματος Δασών και των δημάρχων Πάφου και 
Γεροσκήπου συμφωνήθηκαν τα μέτρα που 
θα ληφθούν ώστε να βελτιωθεί άμεσα η ει-
κόνα του περιβάλλοντος χώρου. Οι Τοπικές 
Αρχές σε συνεργασία με τα αρμόδια κυβερ-
νητικά τμήματα ανέλαβαν τον εξωραϊσμό του 
περιβάλλοντος χώρου, την απομάκρυνση πα-
ράνομων πινακίδων, την ανακατασκευή των 
πεζοδρομίων, την ενίσχυση του φωτισμού και 
τον εμπλουτισμό του γειτονικού δασυλλίου. 

Για το σκοπό αυτό οι Δήμοι Πάφου και Γερο-
σκήπου θα διαθέσουν κονδύλια και προσω-
πικό. Αν και το αεροδρόμιο είναι στα διοικη-
τικά όρια της Τίμης, η κοινότητα δεν έχει τη 
δυνατότητα να αναλάβει ή να διεκπεραιώσει 
εργασίες αυτού του είδους και έκτασης. Αυτές 
οι πρωτοβουλίες θα αναληφθούν άμεσα ώστε 
η εικόνα του αεροδρομίου να παρουσιαστεί 
βελτιωμένη μέχρι την ερχόμενη Άνοιξη.

Ασφυκτιούν οι επιβάτες
Οι Τοπικές Αρχές της Πάφου είναι αποφα-

σισμένες να ασκήσουν πιέσεις τόσο προς την 
κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία όσο και 
προς την Hermes προκειμένου να προχωρή-
σουν άμεσα σε αναβάθμιση των υποδομών 
στο αεροδρόμιο της Πάφου, ο οποίος είναι 
ο 2ος διεθνής αερολιμένας της Κύπρου. Ο 
δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος και 
ο δημαρχεύων της Γεροσκήπου, Κυριάκος 

Χατζηβασίλης, χαρακτήρισαν υποχρέωση 
του κράτους να αναβαθμίσει το οδικό δίκτυο 
και να συνδέσει με ένα δρόμο ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών το αεροδρόμιο με τον αυτο-
κινητόδρομο. Αυτό, πρόσθεσαν, θα πρέπει να 
γίνει άμεσα και ανεξάρτητα από την ολοκλή-
ρωση του δρόμου αεροδρομίου-τουριστικής 
περιοχής. Το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, όπως 
είπαν, εκθέτει την Κύπρο. Το δεύτερο θέμα, 
πρόσθεσαν, είναι η επέκταση του αεροδρομί-
ου, η οποία θα πρέπει να γίνει και πάλι το 
συντομότερο διότι οι υφιστάμενες εγκαταστά-
σεις είναι ανεπαρκείς για να εξυπηρετήσουν 
την αεροπορική κίνηση, πόσο δε την αύξη-
ση που αναμένεται από τον επόμενο χρόνο. 
Πρόσφατα, ανακοινώθηκε από τη Ryanair 
ότι θα διπλασιάσουν τα αεροσκάφη τους που 
έχουν βάση την Πάφο και από δύο θα γίνουν 
τέσσερα, ενώ θα αυξηθούν από την επόμενη 
χρονιά και τα δρομολόγια σε υφιστάμενους 
και νέους προορισμούς. Ακόμη και ο αρμόδι-
ος Υπουργός Μεταφορών σε πρόσφατες δη-
λώσεις του ανέφερε ότι η επιβατική κίνηση 
τον επόμενο χρόνο μπορεί να αυξηθεί κατά 1 
εκατ. Αυτές οι εξελίξεις καθιστούν ακόμη πιο 
επιτακτική την ανάγκη για αναβάθμιση των 
υποδομών του αεροδρομίου Πάφου.

Κώστας Νάνος

Διεθνής αερολιμένας κατ’ όνομα στην Πάφο
Ανεπαρκείς οι εγκαταστάσεις 
για την υφιστάμενη επιβατική 

κίνηση
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Τις προτεραιότητές τους ξεδιπλώνουν οι αρχιεπισκοπικοί υποψήφιοι

Μουσική βραδιά  
στο Pavilion Hall 

Το ΑΚΕΛ Λευκωσίας - Κερύνειας διορ-
γανώνει 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 δί-
νεται 1/4 ζιβανίας ή ένα μπουκάλι κρασί).

Τραγουδούν: Ανδρέας Ελεσνίτσαλης, 
Κατερίνα Παράσχου, Πάρης Παράσχου, 
Δημήτρης Σουρουλλάς, Φρειδερίκη Το-
μπάζου.

Η ειρήνη μάς αφορά...
Το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ διοργανώ-

νει ημερίδα με τίτλο: «Η ειρήνη μάς αφορά: 
συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτι-
κές διαδικασίες και την επίλυση συγκρού-
σεων». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, στις 16:00, στο Σπί-
τι 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 Τεχνι-
κής Επιτροπής για το Φύλο.

Χαιρετισμοί: Μενέλαος Μενελάου, Ελ-
ληνοκύπριος διαπραγματευτής. Σκεύη 
Κουκουμά, Γενική Γραμματέας της ΠΟΓΟ.

Την εκδήλωση θα συντονίζει η δημοσιο-
γράφος Σούλα Χατζηκυριάκου.

Εκστρατεία συλλογής 
τροφίμων 

To Λαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης Λευκωσίας - Κερύνειας ξεκίνησε από 
την Τρίτη 15 Νοεμβρίου εκστρατεία συλ-
λογής 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 δη-
λαδή πριν από τα Χριστούγεννα.

Επίσης, η ΕΚΥΣΥ Καϊμακλίου, σε συ-
νεργασία με τις Λαϊκές Οργανώσεις ΑΚΕΛ 
Καϊμακλίου, θα ετοιμάσει και φέτος χρι-
στουγεννιάτικα πακέτα για φτωχές οικο-
γένειες της κοινότητας και έχει ξεκινήσει 
συλλογή τροφίμων ή και χρημάτων. Όσοι 
ενδιαφέρονται να βοηθήσουν, μπορούν να 
αποτείνονται στο Σπίτι της ΕΚΥΣΥ Καϊμα-
κλίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αγίου 
Ιλαρίωνος.

Νεκρό κοριτσάκι πεντέμισι ετών από τις πλημμύρες στην Ιταλία
Οι ομάδες διάσωσης ανέσυραν χθες μέσα 

από σωρούς λάσπης το πτώμα ενός κοριτσιού 
5,5 ετών που είχε βρει καταφύγιο κάτω από 
το κρεβάτι της στο σπίτι στο ιταλικό θέρετρο 
της νήσου Ίσκια που χτυπήθηκε από σφοδρή 
κακοκαιρία. Ο νομάρχης της Νάπολης επιβε-
βαίωσε ότι ο αριθμός των νεκρών στην τρα-
γωδία αυξήθηκε σε δύο, μετά τον προχθεσινό 
εντοπισμό και μιας 31χρονης γυναίκας που 
έχασε τη ζωή της. Άλλοι 10 άνθρωποι πα-
ραμένουν αγνοούμενοι στο λιμάνι Casamic-
ciola και εκφράζονται φόβοι ότι είναι θαμμέ-
νοι κάτω από λάσπη και συντρίμμια.

Ο κίνδυνος κατολισθήσεων παραμένει για 
το υψηλότερο τμήμα της πόλης, κοντά στο 
σημείο όπου οι έντονες βροχοπτώσεις χαλά-
ρωσαν ένα κομμάτι βουνοπλαγιάς. Μικρές 
μπουλντόζες επικεντρώθηκαν στον καθαρι-
σμό δρόμων κατά τη διάρκεια της νύχτας για 
να επιτρέψουν τη διέλευση των οχημάτων 
διάσωσης, ενώ ομάδες καταδύσεων κάνουν 
έρευνες στα αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν 
στη θάλασσα.

Ο Πάπας Φραγκίσκος εξέφρασε την αλλη-
λεγγύη του κατά την καθιερωμένη κυριακά-
τικη ευλογία στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Ο νομάρχης της Νάπολης, Κλαούντιο 
Παλόμπα, δήλωσε την Κυριακή ότι 15 σπί-
τια είχαν σκεπαστεί από το κύμα της λά-
σπης. Εκτός από τους νεκρούς και τους 
αγνοούμενους, τέσσερις άνθρωποι τραυμα-
τίστηκαν και περισσότεροι από 160 εκτο-
πίστηκαν. Η μαζική κατολίσθηση πριν τα 
ξημερώματα του Σαββάτου προκλήθηκε 
από σφοδρές βροχοπτώσεις. Ένα βίντεο που 
κυκλοφόρησε ευρέως έδειχνε έναν άνδρα, 
καλυμμένο με λάσπη, κολλημένο σε ένα 
παντζούρι βαθιά στο στήθος μέσα σε λα-
σπωμένα νερά.
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Η UITBB καλεί εκ νέου τον κόσμο σε μποϊκοτάζ  
του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ

Η Διεθνής Ένωση Οικοδόμων 
UITBB, σε συνέχεια των προσπαθει-
ών της για ανάδειξη του τραγικού 
θέματος που αφορά τους θανάτους 
και τους σοβαρούς τραυματισμούς 
εργατών κατά τη διάρκεια της κατα-
σκευής των σταδίων που φιλοξενούν 
αυτές τις μέρες το Παγκόσμιο Κύπελ-
λο Κατάρ 2022, έχει ξεκινήσει μια 
εκστρατεία συλλογής υπογραφών για 
μποϊκοτάρισμα του Παγκοσμίου Κυ-
πέλλου.

Για να υπογράψει κάποιος και να 
συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια θα 
πρέπει να επισκεφθεί τον ακόλου-
θο σύνδεσμο στο διαδίκτυο: https://
tinyurl.com/4kn4v9ys

Μπορεί να έχει ήδη ξεκινήσει η 
διοργάνωση, ωστόσο οι προσπάθειες 
συνεχίζονται με στόχο την ευαισθητο-
ποίηση του κόσμου.

Θυμίζουμε ότι η UITBB ανακινεί 
συνεχώς το θέμα από το 2016, με δια-
δηλώσεις, επιστολές διαμαρτυρίας και 
άλλες δράσεις, διαμαρτυρόμενη για το 

θάνατο 6.500 μεταναστών εργατών 
στις οικοδομές του Κατάρ, προερχόμε-
νοι κυρίως από χώρες όπως το Μπα-
γκλαντές, η Ινδία και το Πακιστάν 
και τον τραυματισμό χιλιάδων άλλων, 
λόγω απάνθρωπων συνθηκών διαβί-
ωσης και εργασίας, αλλά και λόγω ελ-
λιπών μέτρων ασφάλειας και υγείας.

Μάλιστα, τα συνδικάτα-μέλη της 
UITBB προχώρησαν στο παρελθόν 
σε διαβήματα προς τις τοπικές ποδο-
σφαιρικές ομοσπονδίες, τη FIFA και 
το Κατάρ, χωρίς ωστόσο οποιαδήποτε 
ανταπόκριση.

Ήδη πολλές προσωπικότητες του 
χώρου του ποδοσφαίρου, οργανωμέ-
να σύνολα, αλλά και εθνικές ομάδες, 
έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους με 
το θλιβερό αυτό ρεκόρ του Κατάρ.

Ένας από τους πρώτους ανθρώ-
πους του ποδοσφαίρου που τοποθετή-
θηκε εναντίον της διοργάνωσης ήταν 
ο γνωστός για τις κοινωνικές του ευ-
αισθησίες Ερίκ Καντονά.

Ο Γάλλος παλαίμαχος της Μάντσε-

στερ Γιουνάιτεντ, της Μαρσέιγ και της 
Εθνικής Γαλλίας δήλωσε μεταξύ άλ-
λων:

«Δεν θα παρακολουθήσω ούτε έναν 
αγώνα αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλ-
λου … Πάνω απ’ όλα, πρόκειται για 
μια ανθρώπινη φρίκη … πόσες χιλιά-
δες θάνατοι, για να χτιστούν αυτά τα 
γήπεδα, για να διασκεδάσει η γαλαρία 
για 2 μήνες … και κανείς δεν νοιάζεται 
… Το μόνο ζητούμενο είναι τα χρήμα-
τα. Είναι ισχυρότερο από οτιδήποτε 
άλλο…

Αν η Γαλλία κερδίσει ή χάσει, δεν 
με νοιάζει! Στη ζωή υπάρχουν πολύ 
πιο σημαντικά πράγματα από το ποδό-
σφαιρο! … Όλα γίνονται για το χρήμα 
και ο τρόπος με τον οποίο συμπερι-
φέρθηκαν στους ανθρώπους που έχτι-
σαν τα γήπεδα είναι φρικτός. Χιλιάδες 
άνθρωποι πέθαναν. Και όμως κάποιοι 
θα γιορτάσουν αυτό το Παγκόσμιο 
Κύπελλο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν 
με ενδιαφέρει πραγματικά το επόμενο 
Παγκόσμιο Κύπελλο».

Τα «πρέπει» και τα «μη» στη χρήση των κινητών

Έντονο προβληματισμό προκαλεί η είδηση 
ότι ένας 35χρονος από την ελεύθερη επαρχία 
Αμμοχώστου κινδύνευσε μετά από έκρηξη 
του κινητού του, το οποίο είχε στην τσέπη 
του, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκαύματα.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που γίνεται 
όλο και πιο συχνό, ωστόσο δεν συντρέχουν 
λόγοι πανικού, καθώς πρόκειται για ένα εξαι-
ρετικά σπάνιο φαινόμενο.

Την ίδια ώρα, ο κόσμος πρέπει να είναι 
προσεκτικός με τη χρήση των ηλεκτρονικών 
συσκευών, όπως κινητά τηλέφωνα, φορητοί 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τάμπλετ.

Αρμόδιο για αυτά τα ζητήματα είναι το 
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας 
που ασκεί την εποπτεία της αγοράς σε θέματα 
ασφάλειας ραδιοεξοπλισμού.

Για αυτό επικοινωνήσαμε με τον Ηλεκτρο-
λόγο Μηχανικό -υπάλληλο της ΗΜΥ- Μιχά-
λη Νικολάου, ο οποίος μας διαφώτισε για τη 
σωστή χρήση των συσκευών αυτών προκει-
μένου να αποφύγουμε να μας συμβεί κάτι 
τέτοιο.

Πάντα να διαβάζουμε τις οδηγίες
Πρέπει να διαβάζουμε πάντα και πολύ 

προσεκτικά τις οδηγίες και πληροφορίες 
ασφάλειας. Σύμφωνα με το νόμο, όλα τα προ-
ϊόντα είναι υποχρεωμένα να περιλαμβάνουν 
όλες τις οδηγίες που έχουν σχέση με την 
ασφάλεια (χρήση, συντήρηση, εγκατάσταση) 
στην ελληνική γλώσσα. Όχι όλες τις οδηγίες 
χρήσης, αλλά μόνο αυτές που αφορούν την 
ασφάλεια.

Οπτικός έλεγχος για εξωτερικά 
χτυπήματα

Πρέπει να διεξάγουμε οπτικό έλεγχο ότι ο 
εξοπλισμός αυτός φέρει τις απαραίτητες ση-
μάνσεις (π.χ. τη γνωστή σήμανση CE, ισχύς, 
τάση, μοντέλο), να παρατηρούμε ότι δεν έχει 
οποιοδήποτε εμφανές ηλεκτρικό ή μηχανικό 
πρόβλημα και ότι δεν έχει υποστεί φθορές 
λόγω προηγούμενης χρήσης.

Ο εξοπλισμός δεν πρέπει να έχει εξωτερι-
κά χτυπήματα, καθώς αν έχουμε ραγισμένη 

οθόνη μπορεί να αφήσει νερό ή ίδρωτα να 
εισχωρήσει στη συσκευή και στην μπαταρία. 
Κάτι που μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλω-
μα, ανάφλεξη και έκρηξη.

Υπερθέρμανση λόγω κακής χρήσης 
ή συνηθειών

Η υπερθέρμανση της συσκευής αποτελεί 
ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να 
προσέχουμε. Μπορεί να προκληθεί από διά-
φορες αιτίες.

Μία από αυτές είναι η χρησιμοποίηση δια-
φορετικού φορτιστή και καλωδίου. Υπάρχουν 
καλώδια και φορτιστές που μπορούν να δώ-
σουν πολύ περισσότερα μιλιαμπέρ από αυτά 
που ενδείκνυνται από τον κατασκευαστή.

Επίσης, υπερθέρμανση μπορεί να προ-
κληθεί εάν αφήνουμε το κινητό μας σε ση-
μεία που είναι άμεσα εκτεθειμένα στο φως το 
ήλιου, την υγρασία και σε υπερβολική θερμό-
τητα (π.χ. κοντά στο τζάκι ή σε θερμαινόμενες 
συσκευές).

Άλλη αιτία υπερθέρμανσης μπορεί να εί-
ναι η κακή φόρτιση. Δεν πρέπει να φορτίζου-

με το κινητό καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. 
Ούτε να μιλούμε στο κινητό όταν φορτίζεται.

Ακόμα, πρέπει να αποφεύγουμε να παί-
ζουμε παιχνίδια ή να παρακολουθούμε βίντεο 
για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή να 
έχουμε και αμέτρητες εφαρμογές να τρέχουν 
παράλληλα.

Ένα άλλο σημάδι μπορεί να είναι η ύπαρξη 
μυρωδιάς καμένου ή μια κατεστραμμένη μό-
νωση ενός καλωδίου. 

Φούσκωμα μπαταρίας: Ιδιαίτερα 
επικίνδυνη κατάσταση

Εάν υπερθερμανθεί η συσκευή, μπορεί 
να παρατηρήσουμε ότι η μπαταρία άρχισε 
να φουσκώνει. Αν συμβαίνει αυτό, πρόκει-
ται για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση, 
αφού η μπαταρία μπορεί μετά να πάρει φω-
τιά.

Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να στα-
ματήσουμε αμέσως να χρησιμοποιούμε τη 
συσκευή και να ζητήσουμε αμέσως την αντι-
κατάσταση της μπαταρίας αν είναι εφικτό. 
Αλλιώς θα πρέπει να αλλάξουμε συσκευή.

Δεν συντρέχουν λόγοι πανικού
Ο κ. Νικολάου σημείωσε ότι αυτό το περι-

στατικό είναι πολύ σπάνιο να συμβεί και ότι 
είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται στην 
Κύπρο. Όπως επεσήμανε, το τελευταίο έτος 
υπήρχαν διεθνώς 5 δισεκατομμύρια συνδρο-
μητές κινητής τηλεφωνίας. Άρα στην προ-
κειμένη περίπτωση, είτε πρόκειται για ένα 
ελαττωματικό προϊόν που αυτό μπορεί να 
είναι ένα στο δισεκατομμύριο, ή μπορεί να 
οφείλεται στην κακή χρήση του κινητού ή τις 
συνθήκες λειτουργίας του.

Υποβολή παραπόνου
Εάν κάποιος πιστεύει ότι ο εξοπλισμός του 

έχει κατασκευαστικό πρόβλημα, τότε μπορεί 
να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Προστασί-
ας του Καταναλωτή στο 1429.

Το ζήτημα θα παραπεμφθεί στην ΗΜΥ για 
να το εξετάσει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
της. Επίσης, μπορεί να υποβληθεί παράπονο 
στην ιστοσελίδα της Ηλεκτρομηχανολογικής 
Υπηρεσίας.

Γιάννης Κακαρής

Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για να αποφύγουμε την κακή χρήση  
και πιθανή έκρηξη των ηλεκτρονικών μας συσκευών
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Κοινωνικές 
επιχειρήσεις

Η Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα (ΚΕ) εί-
ναι µέρος αυτού που ονοµάζεται κοινωνική οι-
κονοµία. Η ΚΕ αποκτά ολοένα και περισσότερα 
ερείσµατα και έχει δραστική επίδραση στην ανά-
πτυξη της οικονοµίας πολλών χωρών-µελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπου ευδοκιµεί. 
Ταυτόχρονα, συνεισφέρει πρακτικά, µεταξύ άλ-
λων, στην καταπολέµηση της φτώχειας, του κοι-
νωνικού αποκλεισµού, στην αντιµετώπισης της 
ενεργειακής κρίσης και στην ψηφιακή µετάβαση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει κατά 
την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 γύρω 
στα €2,5 δισ. για τη στήριξη της κοινωνικής οικο-
νοµίας, ποσό το οποίο θα αυξηθεί περαιτέρω την 
περίοδο 2021-2027. Σύµφωνα µε την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, περίπου 2,8 εκατοµµύρια φορείς 
της κοινωνικής οικονοµίας στην Ευρώπη προ-
σφέρουν απτές και καινοτόµες λύσεις σε βασικές 
προκλήσεις, ενώ υπολογίζεται ότι απασχολεί πε-
ρίπου 13,6 εκατοµµύρια άτοµα. Η µισθωτή απα-
σχόληση κυµαίνεται µεταξύ 0,6% και 9,9% στα 
διάφορα κράτη-µέλη. […]

Είναι αντιληπτό ότι οι Κοινωνικές Επιχειρή-
σεις αποκτούν ακόµη µεγαλύτερη προοπτική 
δεδοµένων των οικονοµικών αβεβαιοτήτων, που 
περιβάλλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευ-
ρωζώνη. Αναγνωρίζεται η δυνατότητά τους να 
συµβάλουν στην πράσινη µετάβαση µε την ανά-
πτυξη βιώσιµων πρακτικών, αγαθών και υπηρε-
σιών, για παράδειγµα στους τοµείς της κυκλικής 
οικονοµίας, της βιολογικής γεωργίας, της ενέρ-
γειας από ανανεώσιµες πηγές, της στέγασης και 
της κινητικότητας. [...]

Στην Κύπρο τα πράγµατα κινούνται κάπως 
αργά και η έννοια κοινωνική επιχείρηση είναι 
ακόµη σε πρώιµο στάδιο. Αυτό συµβαίνει παρά 
το γεγονός ότι είναι διάχυτα στην κοινωνία όλα 
εκείνα τα συστατικά στοιχεία που απαιτούνται για 
την ανάπτυξη ενός οικοσυστήµατος κοινωνικών 
επιχειρήσεων και κοινωνικής οικονοµίας, όπως 
ο αλτρουισµός και το αίσθηµα της αλληλεγγύης.

Όλα αυτά καταγράφονται στην έρευνα που 
έχει πραγµατοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τα οικοσυ-
στήµατά τους στην Ευρώπη (Social enterprises 
and their ecosystems in Europe — Comparative 
synthesis report), η οποία έχει δηµοσιευθεί το 
2020. Αναφέρεται συγκεκριµένα ότι ο τοµέας 
στη χώρα µας είναι υπανάπτυκτος και εξαιρετι-
κά µικρός, καθώς αποτελείται από περίπου 190 
οντότητες, ενώ επισηµαίνει ταυτόχρονα την ανυ-
παρξία σχετικού νοµικού πλαισίου.

Στη χώρα µας βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικα-
σία της διαµόρφωσης του σχετικού νοµοθετικού 
πλαισίου που θα διέπει τη λειτουργία αυτών των 
ΚΕ. Ενόψει αυτής της συζήτησης έχει ιδιαίτερη 
βαρύτητα να επισηµάνουµε την ανάγκη δηµι-
ουργίας ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί µέσω 
συγκεκριµένων φορολογικών και άλλων κινή-
τρων την προσέλκυση ενδιαφέροντος για δηµι-
ουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στην Κύπρο. 
Οι σχετικοί κανονισµοί λειτουργίας θα πρέπει να 
είναι κατανοητοί και εφαρµόσιµοι και τα κίνητρα 
που θα παραχωρηθούν να είναι οικονοµικά ελ-
κυστικά, ώστε το οικοσύστηµα της κοινωνικής 
επιχειρηµατικότητας στην Κύπρο να µπορέσει να 
αναπτυχθεί ολοκληρωτικά σε ορθές βάσεις έστω 
κι αν οι προδιαγραφές του στο παρόν στάδιο δεν 
συνάδουν απόλυτα µε τα δεδοµένα της κυπρια-
κής πραγµατικότητας.

* ∆ικηγόρος, Corporate Commercial Banking, ESG, 
Sustainable Finance, LLB. LLM (UCL). LPC, CISL, University 

of Cambridge

Η κυπριακή αγορά ακινήτων έχει σήµε-
ρα µπροστά της µεγάλες προκλήσεις. […] Ας 
επικεντρωθούµε στην ανατιµολόγηση των 
επενδύσεων σε εµπορικά ακίνητα, καθώς 
πρόκειται για τάση η οποία θα συνεχίσει να 
παρατηρείται και κατά το 2023 αλλά και µετά.

Ένας επενδυτής ακινήτων αξιολογεί ένα 
εµπορικό ακίνητο που παράγει εισόδηµα 
σύµφωνα µε τρεις παραµέτρους. Αυτές οι πα-
ράµετροι είναι η απόδοση χωρίς ή µε χαµηλό 
ρίσκο (risk-free rate), η επιπλέον απόδοση (το 
επασφάλιστρο κινδύνου/risk premium) που 
χρειάζεται ο επενδυτής λόγω του ότι λαµβάνει 
αυξηµένο ρίσκο µε το να επενδύει σε ακίνη-
τα, και η αναµενόµενη ετήσια αύξηση/µείωση 
της κεφαλαιακής αξίας ενός ακινήτου. Η από-
δοση χωρίς ρίσκο είναι συνήθως αντίστοιχη 
µε το επιτόκιο που καταβάλλεται από ένα 
10ετές κρατικό οµόλογο. Το επασφάλιστρο 
κινδύνου είναι η επιπρόσθετη απόδοση που 
λαµβάνει ένας επενδυτής για την ανάληψη 
κινδύνου σε µια εµπορική συναλλαγή ακινή-
των, το οποίο είναι συνήθως 2%. Η διακύµαν-
ση κεφαλαιακών αξιών αντιστοιχεί συνήθως 
στον αναµενόµενο ετήσιο ρυθµό αύξησης/
µείωσης των τιµών των ακινήτων τα επόµε-
να 3-5 χρόνια. […] Αυτό περίπου συνέβαινε 
στην Κύπρο µέχρι τον Φεβρουάριο του 2022 
(η απόδοση του 10ετούς κρατικού οµολόγου 
ήταν 0,6% τον Ιανουάριο του 2022).

Το επιτόκιο του 10ετούς κρατικού οµο-
λόγου της Κύπρου είναι τώρα περίπου 4% 

και το ασφάλιστρο κινδύνου από την επέν-
δυση σε ακίνητα υπολογίζεται πλέον κοντά 
στο 2,5%. Επιπλέον, η αναµενόµενη αύξηση 
στις κεφαλαιακές αξίες είναι αρνητική, δηλ. 
η προσδοκία είναι ότι θα µειωθούν µεσοπρό-
θεσµα (ας υποθέσουµε ότι αυτό είναι µόνο 
κατά 1% ετησίως). Έτσι, 4% συν 2,5% µείον 
-1% (άρα +1%) σηµαίνει ότι το ποσοστό κεφα-
λαιοποίησης πλησιάζει πλέον το 7,5%. Το ίδιο 
ακίνητο που παράγει €12.000 ετησίως απο-
τιµάται πλέον σε €160.000, µια µείωση 60%.

Καθώς ο πληθυσµός της Κύπρου αυξάνε-
ται λόγω της µετανάστευσης και τα εµπορικά 
ενοίκια συνεχίζουν να προσαρµόζονται σε µια 
αναπτυσσόµενη οικονοµία, ας υποθέσουµε 
ότι το ενοίκιο του ακινήτου αναµένεται να 
αυξηθεί κατά 20%, δηλαδή στις €14.400. Σ’ 
αυτή την περίπτωση, χρησιµοποιώντας το 
συντελεστή κεφαλαιοποίησης 7,5%, θα εί-
χαµε αξία €192.000, δηλαδή µείωση 52% σε 
σύγκριση µε τα αρχικά €400.000.

Παραλογισµός; Τρέλα; ∆εν θα γίνει ποτέ!
Ο STOXX Europe 600, ένας χρηµατιστη-

ριακός δείκτης 600 ευρωπαϊκών µετοχών 
µεταξύ 17 ευρωπαϊκών χωρών, έχει υποχω-
ρήσει κατά 14% σε σχέση µε πέρυσι. Κατά την 
ίδια περίοδο, η υποκατηγορία STOXX Europe 
600 Real Estate, δηλαδή οι µετοχές των µε-
γαλύτερων εταιρειών που πραγµατεύονται 
σε ακίνητα, έχει υποχωρήσει κατά 41%. Το 
χρηµατιστήριο «µάς λέει» ότι οι ευρωπαϊκές 
µετοχές των εταιρειών ακινήτων αξίζουν 

41% λιγότερο από ό,τι πριν από ένα χρόνο. 
Καθώς η χρηµατιστηριακή αγορά τείνει να 
λειτουργεί πιο αποτελεσµατικά από τις τιµο-
λογήσεις στην αγορά ακινήτων, είναι λογικό 
να αναµένεται ότι θα προκύψουν σηµαντικές 
ανατιµήσεις τα επόµενα δύο χρόνια, καθώς 
η αύξηση των επιτοκίων, οι αυξηµένοι πολι-
τικοί κίνδυνοι και οι υψηλότερες αποδόσεις 
από εναλλακτικές επενδύσεις θα συνεχίσουν 
να επηρεάζουν τα ακίνητα.

Η ανατιµολόγηση των ακινήτων σε ολό-
κληρη την Ευρώπη θα έχει σηµαντικές επι-
πτώσεις στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών, 
στους παρόχους εναλλακτικής χρηµατο-
δότησης και στις τράπεζες. Οι επενδυτές θα 
πρέπει να εξετάζουν τις πιθανές συναλλαγές 
όχι µόνο από οικονοµικής άποψης, αλλά και 
λαµβάνοντας υπόψη τους µακροοικονοµι-
κούς παράγοντες που επηρεάζουν µια συγκε-
κριµένη περιοχή ή ακίνητο. Ενώ η ελπίδα εί-
ναι ότι τυχόν ανατιµολόγηση θα εξοµαλυνθεί, 
καθώς οι κυβερνήσεις απορροφούν σηµαντι-
κό µέρος του αυξηµένου κόστους ενέργειας, 
η αγορά οµολόγων έχει θέσει τα θεµέλια για 
µια ευρεία ανατιµολόγηση σε πολλές κατη-
γορίες περιουσιακών στοιχείων. Σε αυτό το 
ταραχώδες περιβάλλον όσοι είναι διατεθειµέ-
νοι να διακινδυνεύσουν θα έχουν πολλαπλές 
ευκαιρίες να επενδύσουν, αλλά η κατάσταση 
στο µεσοδιάστηµα παραµένει ρευστή. Θα βιώ-
σουµε πολύ ενδιαφέρουσες στιγµές!

* CEO της Ask WiRE

Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται πα-
γκόσµια ένας έντονος ενθουσιασµός για το 
Metaverse. Βεβαίως, όπως συµβαίνει µε κάθε 
καινοτοµία, θα χρειαστεί χρόνος και τεράστια 
προσπάθεια για να µπορέσει ένας τέτοιος ψη-
φιακός κόσµος µε πολλαπλές πλατφόρµες να 
γίνει πραγµατικότητα. Προς το παρόν, οι εται-
ρείες του Fortune 500 δεν πραγµατοποιούν 
τακτικά συναντήσεις σε περιβάλλοντα εικονι-
κής πραγµατικότητας 3D, ούτε αγοράζουν συ-
χνά NFT µε κρυπτονοµίσµατα, αλλά αυτό δεν 
σηµαίνει ότι πρέπει να υιοθετήσουν µια ανα-
βλητική προσέγγιση. Σ’ αυτό το αρχικό στάδιο 
είναι που πρέπει να γίνει σωστός σχεδιασµός 
ως προϋπόθεση για τη µελλοντική επιτυχία.

Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα της PwC, 
τα 2/3 των ανώτατων στελεχών στις ΗΠΑ 
αναφέρουν ότι οι εταιρείες τους εµπλέκονται 
ενεργά µε κάποιον τρόπο στο Metaverse. Οι 
επιχειρήσεις αυτές δοκιµάζουν πιθανές χρή-
σεις, δηµιουργούν proofs of concept και ήδη 
παράγουν έσοδα από πλατφόρµες Metaverse 
ή (συνηθέστερα) τις υποκείµενες τεχνολογίες 
του. Το 82% των στελεχών αναµένουν ότι τα 
σχέδιά τους στο Metaverse θα αποτελούν, σε 
λίγα χρόνια, µέρος των επιχειρηµατικών τους 
δραστηριοτήτων.

Ακολουθούν τέσσερα βασικά σηµεία, τα 
οποία πρέπει να έχουν υπόψη τους οι οργα-
νισµοί σήµερα, ώστε να προετοιµαστούν για το 
Metaverse και να µεγιστοποιήσουν την αρχι-
κή απόδοση της επένδυσής τους:

1. Καθορισµός στρατηγικής
Τα µισά από τα στελέχη των οργανισµών 

θεωρούν ότι το Metaverse είτε θα αποτελέσει 
την επόµενη ενσάρκωση του διαδικτύου, είτε 
θα φέρει επανάσταση στις επιχειρήσεις. Πα-
ράλληλα, η πλειονότητα των καταναλωτών 
είναι ενθουσιασµένοι µε το Metaverse, αν 
και αυτοί που χρησιµοποιούν ένα περιβάλλον 
Metaverse αντιστοιχούν σε λιγότερο από 10%. 
Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι η υιοθέτηση 
του Metaverse θα γίνεται σταδιακά. Η στρατη-
γική των επιχειρήσεων θα πρέπει να εξισορρο-
πεί το µακροπρόθεσµο όραµα µε την ανάγκη 
για επένδυση στις απαιτούµενες τεχνολογίες, 
στις απαιτούµενες δεξιότητες και στις περιπτώ-
σεις χρήσης (use cases) που προσφέρουν αξία 
στην επιχείρηση, σήµερα.

2. ∆ηµιουργία γερών βάσεων
Η τεχνολογία είναι απλά ένα εργαλείο. Οι 

οργανισµοί πρέπει να δώσουν προτεραιότητα 
στο Metaverse στη διαδικασία προσλήψεων, 
στις έρευνες πελατών και στην αναβάθµιση 
των δεξιοτήτων του υφιστάµενού τους προ-
σωπικού. Σχεδόν το 1/3 των εταιρειών σχε-
διάζουν να προσλάβουν ή να διορίσουν έναν 
∆ιευθυντή Metaverse, ενώ περισσότερες από 
τις µισές εταιρείες έχουν ήδη ορίσει ρόλους 
που εστιάζουν, τουλάχιστον εν µέρει, στη δρα-
στηριότητα του Metaverse.

3. Αντιµετώπιση των κινδύνων
Οργανισµοί που είναι ενεργοί στο πεδίο του 

Metaverse οφείλουν να χτίζουν εµπιστοσύνη, 
να προστατεύουν την πνευµατική τους ιδιο-
κτησία, τις οικονοµικές τους συναλλαγές, τα 
προσωπικά δεδοµένα των πελατών τους, αλλά 
και τη συνολική εµπειρία του πελάτη. Αυτό 

µπορεί να απαιτήσει νέες διαδικασίες για την 
καλύτερη αντιµετώπιση των εξελισσόµενων 
προκλήσεων στον τοµέα της συµµόρφωσης, 
των φορολογικών απαιτήσεων και κινδύνων 
που απορρέουν από τη χρήση του blockchain, 
των κρυπτονοµισµάτων και των NFT. Αντί να 
προστεθούν αυτά τα µέτρα εκ των υστέρων, 
είναι πιο ενδεδειγµένο να ενσωµατωθούν από 
την αρχή στην ανάπτυξη εφαρµογών γύρω 
από το Metaverse.

4. ∆ιασφάλιση αποτελεσµάτων
Όπως συµβαίνει µε καθετί νέο, η υιοθέτηση 

της τεχνολογίας πρέπει να ευθυγραµµίζεται 
µε τα επιχειρηµατικά αποτελέσµατα. Χρειάζε-
ται οι οργανισµοί να παραµείνουν πιστοί στο 
χαρακτήρα της εταιρείας τους. Αυτό µπορεί να 
γίνει δηµιουργώντας εξατοµικευµένες βιτρί-
νες καταστηµάτων στο Metaverse, κοινότητες 
που προστατεύονται από tokens και καθηλω-
τικές εµπειρίες, οι οποίες θα βελτιώνουν τα 
προγράµµατα µάρκετινγκ και διαχείρισης πε-
λατών, αλλά δεν θα τ’ αντικαθιστούν. Επιπλέ-
ον, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η εισαγωγή 
νέων στρατηγικών τιµολόγησης ειδικά για το 
Metaverse.

Το Metaverse είναι το παρόν και το µέλλον. 
Ως εκ τούτου, οι εταιρείες καλούνται να οικο-
δοµήσουν σήµερα ευέλικτες και προσαρµό-
σιµες βάσεις µετάβασης ώστε να είναι προε-
τοιµασµένες για το αύριο. […]
* Επικεφαλής του τοµέα Τηλεπικοινωνιών - PwC Κύπρου
Βασισµένο σε άρθρο των Emmanuelle Rivet, Vice Chair, 

US TMT & Global Technology Leader, PwC και George 
Korizis, Customer Transformation Practice Leader, PwC

«Τα αναγραφόμενα από τους αρθρογράφους δεν εκφράζουν τις απόψεις της ΧΑΡΑΥΓΗΣ ή της Εκδοτικής Εταιρείας ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ ή του υπεύθυνου της στήλης. 

Οι αρθρογράφοι/επιστολογράφοι φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη των όσων γράφουν, τα οποία είναι δυνατό να μην περιέχουν την αλήθεια, όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια».

Παρακαλούμε τους επιστολογράφους και αρθρογράφους να περιορίζουν 

τα κείμενά τους, για τις μεν επιστολές μέχρι 400 λέξεις, για τα δε άρθρα μέχρι 600 λέξεις. 

Πώς επενδύουν οι επιχειρήσεις στο Metaverse;

Ανατιµολόγηση των επενδύσεων σε ακίνητα
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Μέσα σε ένα σιδεράδικο ξεδιπλώνεται, με 
κωμικό και συγκινητικό τρόπο, η αλήθεια τρι-
ών πατεράδων και μιας μάνας. Ο Σέρβος Άτσα 
έχει μόλις ανακαλύψει ότι την περίοδο που τον 
έστειλαν σαν αιχμάλωτο πολέμου στο σιδερά-
δικο του Πέτερ στη Γερμανία, η γυναίκα του 
έμεινε έγκυος από τον Ιβάν, έναν Ρώσο σιδερά. 
Έχοντας μάθει την αλήθεια για την πατρότητα 
του γιου του πηγαίνει ξανά στη Γερμανία, με 
την ελπίδα ότι θα βρει ένα δικό του παιδί εκεί.

Το θέατρο Αντίλογος παρουσιάζει την κω-
μωδία του Σέρβου Μίλος Νίκολιτς, ένα έργο με 
γρήγορη πλοκή και δράση, με απρόοπτες κα-
ταστάσεις, με χιουμοριστική και κυρίως σατιρι-
κή διάθεση, σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους 
από το Σάββατο 19 Νοεμβρίου στο Θέατρο Μα-
σκαρίνι και περιορισμένο αριθμό παραστάσε-

ων. 
Η σάτιρα επιστρατεύεται για να καυτηριάσει 

τον πόλεμο και τον εθνικισμό και να αναδεί-
ξει τις ανθρώπινες σχέσεις φιλίας και αγάπης, 
ακόμη και το μεγαλείο του έρωτα, που δημι-
ουργείται στα «διαλείμματα» των αιματηρών 
μαχών, στοιχείο αντίθεσης και σύνθεσης αν-
θρώπινων συναισθημάτων και φυλετικού μί-
σους, το οποίο καλλιεργείται εντέχνως για τα 
οικονομικά συμφέροντα της άρχουσας τάξης 
σε κάθε πόλεμο.

«Τους Σιδεράδες τούς έχω γράψει βασισμέ-
νος στις αρχές της αρχαίας τραγωδίας, μεταμ-
φιεσμένης σε αρχαία κωμωδία. Σαν συναυ-
λία σε μια χορδή… εφόσον το κωμικό και το 
τραγικό είναι δίδυμα αδέρφια, βοηθούν τελι-
κά στη σκηνή το ένα το άλλο, με αποτέλεσμα 

κάθε πόλεμος και κάθε εθνικισμός να οδηγεί 
στο Παράλογο, στην έλλειψη κάθε νοήματος». 
«Οι Σιδεράδες», η βαλκάνια κωμωδία του Σέρ-
βου Μίλος Νίκολιτς, είναι ένα εγκώμιο στην 
ανθρώπινη ύπαρξη, μια απόδειξη πως όταν 
η αγάπη μιλά, το μίσος, τα όπλα, ο εθνικισμός 
σιγούν.

Συντελεστές
Συγγραφέας: Μίλος Νίκολιτς. Μετάφραση: 

Χρήστος Γκουβής. Σκηνοθεσία: Νεοκλής Νε-
οκλέους. Επί σκηνής: Χάρης Κκολός, Πανα-
γιώτης Κυριάκου, Βασίλης Παφίτης, Χριστίνα 
Χριστόφια. Σχεδιασμός Φωτισμού: Σταύρος 
Τάρταρης. Σκηνογραφία / Ενδυματολογία: Σάβ-
βας Μυλωνάς. Μουσική: Σάββας Χρυσοστόμου. 
Φωτογραφίες: Χρίστος Αβρααμίδης.

Ένα έργο με 
γρήγορη πλοκή 

και δράση και 
κυρίως σατιρική 
διάθεση από τον 

Αντίλογο

«Οι Σιδεράδες»: Κωμωδία για γερά στομάχια!

Παραστάσεις
Οι εναπομείνασες παραστάσεις είναι καθορισμένες για τις 3, 4,10 
και 11 Δεκεμβρίου. Τα Σάββατα οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8 
το απόγευμα και τις Κυριακές στις 7:00 μ.μ. Η διάρκεια είναι μία 
ώρα και 15 λεπτά. Προπώληση εισιτηρίων: SoldOut Tickets και 
καταστήματα Stephanis - Electronics. Πληροφορίες και κρατήσεις: 
τηλ. 99 25 13 31

«Το μαγεμένο δέντρο»  
από το Σατιρικό Θέατρο

Ένα υπέροχο παραμύθι για μικρούς και μεγάλους ζωντανεύει 
κάθε Κυριακή στην Παιδική Σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου, σε σκη-
νοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου. 

Μια μουσικοθεατρική παράσταση για όλες τις ηλικίες, γεμάτη 
χορό, τραγούδια, περιπέτεια και δράση που με το χιούμορ, την ευ-
αισθησία, τις εκπλήξεις και τις μαγικές της εικόνες θα αποτελέσει 
μια συναρπαστική θεατρική εμπειρία, ένα ονειρικό ταξίδι εμπειρι-
ών και συναισθημάτων.

Η παράσταση ανεβαίνει κάθε Κυριακή στις 11 το πρωί, μέχρι τις 
18 Δεκεμβρίου και έχει διάρκεια 85 λεπτά. 

Διασκευή/Σκηνοθεσία: Μαριάννα Καυκαρίδου. Τους ρόλους ερ-
μηνεύουν: Νικολάου Γεωργία, Φραγκίσκου Μισιέλ, Ανδρέου Μα-

ρία, Κουρουζίδης Νικόλας, Αναγιωτός Μιχάλης, Αχιλλέως Γιώρ-
γος, Προκοπίου Λουκάς.

Εισιτήρια: Γενική Είσοδος €12. Παιδιά από 2 ετών και πάνω 
πληρώνουν εισιτήριο. Η αγορά γίνεται από τη σελίδα της SoldOut 
Τickets: www.soldoutticketbox.com

Πληροφορίες/Κρατήσεις/Εισιτήρια: Σατιρικό Θέατρο, 22312940, 
22421609

Ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική έρευνα 
στην Κισσόνεργα-Σκαλιά

Ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική έρευνα του 2022 στην τοποθεσία 
Κισσόνεργα-Σκαλιά, υπό τη διεύθυνση της Δρος Lindy Crewe, διευ-
θύντριας του Αμερικανικού Ινστιτούτου Αρχαιολογικών Ερευνών στη 
Λευκωσία (CAARI). Η αρχαιολογική αυτή θέση διατηρεί κατάλοιπα από 
ένα χρονολογικά ευρύ φάσμα της Εποχής του Χαλκού, αλλά και ενδεί-
ξεις για κατοίκηση κατά τη Χαλκολιθική περίοδο, πριν από το 2500 π.Χ.

Όπως αναφέρεται, η θέση φαίνεται να συνδέεται με τον γειτονικό 
οικισμό Κισσόνεργα-Μοσφίλια της Νεολιθικής περιόδου-Φάση Φιλιάς. 
Ο οικισμός στη θέση Κισσόνεργα-Σκαλιά εγκαταλείφθηκε γύρω στο 
1600 π.Χ., περίοδο μετάβασης προς την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. H 
έρευνα στην περιοχή έχει αποκαλύψει ότι ο οικισμός στη θέση Κισσό-
νεργα-Σκαλιά ιδρύθηκε στις αρχές της φάσης της Φιλιάς της Εποχής 

του Χαλκού, περίπου το 2500 π.Χ. και άκμασε μέχρι το τέλος της Μέσης 
Εποχής του Χαλκού, περίπου το 1750 π.Χ. Την περίοδο αυτή, τα πα-
λαιότερα οικιστικά οικοδομήματα εγκαταλείφθηκαν και ένα οικοδομικό 
πρόγραμμα ευρείας κλίμακας πραγματοποιήθηκε, που περιελάμβανε 
την κατεδάφιση προηγούμενων κατασκευών και την ανέγερση ενός 
κτιριακού συμπλέγματος που καταλαμβάνει ένα χώρο 1.200μ2.

Προσβάσιμη σε άτομα με οπτική 
αναπηρία η Ακρόπολη

Προσβάσιμη σε άτομα με οπτική αναπηρία 
καθίσταται πλέον η Ακρόπολη των Αθηνών, με 
ένα συνολικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβά-
νει απτική διαδρομή, ειδικά έντυπα και ειδικά 
σχεδιασμένα βοηθήματα και υλοποιήθηκε από 
το Yπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
την Εφορεία Αρχαι-
οτήτων Πόλης Αθη-
νών, σε συνεργασία 
με τον Φάρο Τυ-
φλών Ελλάδος και 
με την υποστήριξη 
και χορηγία του 
Ιδρύματος Ωνάση.

Η διαδρομή 
εγκαινιάστηκε από 
την Yπουργό Πολι-
τισμού και Αθλητι-
σμού, Λίνα Μενδώνη, παρουσία του προέδρου 
του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνη Σ. Παπαδημη-
τρίου και της προέδρου του Δ.Σ. του Φάρου 
Τυφλών Ελλάδος, Μαρίας Τζεβελέκου.

Η απτική διαδρομή προβλέπει, μεταξύ άλ-
λων, 12 στάσεις επίσκεψης και τέσσερις πλη-
ροφοριακούς σταθμούς, όπου βρίσκονται 
διαθέσιμα ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία και 
βοηθήματα απτικής μορφής. Επίσης, έχει δη-
μιουργηθεί ειδική εφαρμογή πλοήγησης στα 
μνημεία του χώρου μέσω κινητού τηλεφώνου, 
συμβατή σε Android και IOS. Την εφαρμογή 
αυτή μπορεί ο επισκέπτης να κατεβάσει και 
από τον επίσημο ιστότοπο της Εφορείας Πό-
λης Αθηνών.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Ρωσία και Τουρκία έχουν διαφωνίες στη Συ-
ρία, αλλά το επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των 
δύο χωρών επιτρέπει τη διευθέτησή τους μέσω 
του διαλόγου, δήλωσε στη ρωσική τηλεόραση ο 
εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πε-
σκόφ. «Το επίπεδο των σχέσεών μας και η πολι-
τική σοφία επιτρέπουν να διευθετούμε παρόμοι-
ες διαφωνίες όχι μέσω της αντιπαράθεσης, αλλά 
μέσω των τεταμένων, έστω των μακρόχρονων 
και έντονων, αλλά παρ’ όλα αυτά συνομιλιών», 
δήλωσε ο κ. Πεσκόφ.

Στο παρελθόν, θύμισε ο κ. Πεσκόφ, αυτές 
οι διαφωνίες κατέστη κατορθωτό «να περικο-
πούν και να συρραφθούν», με αποτέλεσμα να 
υπογραφεί η σχετική συμφωνία στο Σότσι τον 
Οκτώβριο του 2019.

«Κατόπιν τούτου ακούσαμε τον Πρόεδρο Ερ-
ντογάν, υπήρξαν δηλώσεις και δικών μας εκ-
προσώπων, που έλεγαν ότι και εμείς επίσης δεν 
είμαστε ικανοποιημένοι από το πώς η Τουρκία 
υλοποιεί τις υποχρεώσεις της», είπε ο εκπρόσω-
πος Τύπου του Ρώσου Προέδρου, σημειώνοντας 

ότι υπάρχει όμως και μια άλλη θετική ιστορία 
συνεννοήσεων με την Τουρκία.

«Και αυτό το επίπεδο αλληλοκατανόησης και 
αλληλοσεβασμού, όντως είναι μια καλή βάση 
ώστε να συζητούμε ακόμη και τις πιο δύσκολες 
καταστάσεις», πρόσθεσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, ερω-
τηθείς για τις τοποθετήσεις Ερντογάν και άλλων 
Τούρκων αξιωματούχων ότι η Μόσχα «αρνείται» 
να υλοποιήσει τις υποσχέσεις της για αποχώρη-
ση των ενόπλων κουρδικών σχηματισμών από 
τη βόρεια Συρία.

Νωρίτερα η Μόσχα είχε επανειλημμένως 
ταχθεί κατά οποιασδήποτε τουρκικής χερσαίας 
επιχείρησης στο έδαφος της Συρίας, δηλώνο-
ντας μάλιστα ότι εάν αυτό συμβεί, θα μπορούσε 
να στραφεί ως μπούμερανγκ εναντίον της.

Αυξάνονται οι φόβοι των ουκρανικών Αρ-
χών ότι τα πλήγματα της Ρωσίας στο ηλεκτρικό 
δίκτυο της Ουκρανίας θα απειλήσουν την ασφά-
λεια των πυρηνικών σταθμών της χώρας, στον 
απόηχο της εκτεταμένης διακοπής λειτουργίας 
του μεγαλύτερου τμήματος ηλεκτρικού δικτύου 
της χώρας, την Τετάρτη. Ο Πέτρο Κοτίν, πρόε-
δρος της ουκρανικής εταιρείας πυρηνικής ενέρ-
γειας, Energoatom, είπε ότι όλοι οι μηχανισμοί 
ασφαλείας λειτούργησαν όπως προβλεπόταν 
την Τετάρτη, αλλά δύο γεννήτριες υπέστησαν 
ζημιές στη διάρκεια των ρωσικών βομβαρδι-
σμών. 

Οι ουκρανικές Αρχές αποκαθιστούν σταδιακά 
την ηλεκτρική ενέργεια, με τη βοήθεια της επα-
νασύνδεσης των τεσσάρων πυρηνικών σταθ-

μών της χώρας, αλλά εκατομμύρια άνθρωποι 
εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς θέρμανση 
ή ηλεκτρισμό στο Κίεβο και άλλες πόλεις.

Ακόμη, ο Ουκρανός Πρόεδρος είπε ότι άλλες 
περιοχές που έχουν δει τα χειρότερα πλήγματα 
από τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις είναι η 

Οδησσός, το Λβιβ, η Βίνιτσα και το Ντνιπροπε-
τρόβσκ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε έκκληση 
σε όσους έχουν ρεύμα να χρησιμοποιούν λελο-
γισμένα ηλεκτρικές συσκευές: «Εάν δεν έχετε δι-
ακοπή ρεύματος, δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα 
έχει τελειώσει. Παρακαλώ, εάν έχετε ρεύμα, αυτό 
δεν σημαίνει ότι μπορείτε να ανάψετε πολλές 
ισχυρές ηλεκτρικές συσκευές ταυτόχρονα».

«Πρέπει να αντέξουμε αυτόν το χειμώνα, ένα 
χειμώνα που θα θυμούνται όλοι», είπε.

Μάλιστα, οι Αρχές εκφράζουν ανησυχίες ότι 
οι ρωσικές επιθέσεις στις υποδομές της Ουκρα-
νίας, σε συνδυασμό με το χιόνι και τις πολικές 
θερμοκρασίες υπό του μηδενός ενδέχεται να 
προκαλέσουν υγειονομική κρίση στη χώρα.

Κιβωτός του Κόσμου:  
«Θα σε σκοτώσω,  

γνωρίζω πού μένεις»
Την ώρα που δικαστικές και αστυνομικές 

Αρχές αναζητούν την άκρη του νήματος σχετι-
κά με την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου», 
ο 19χρονος πρώην τρόφιμος της δομής που 
κατήγγειλε ασέλγεια από υψηλόβαθμο στέλε-
χος, φέρεται να δέχεται απειλές για τη ζωή του.

Η καταγγελία του 19χρονου έγινε η αφορ-
μή να ανοίξει ο «ασκός του Αιόλου» σχετικά 
με τα όσα έχουν δει μέχρι σήμερα το φως της 
δημοσιότητας.

Την ίδια στιγμή, ο πατέρας Αντώνιος μιλά 
για «κακή κατασκευή σεναρίων».

«Θα σε σκοτώσω»
Ο 19χρονος που κατήγγειλε ασέλγεια, δέ-

χτηκε ένα μήνυμα, με το οποίο άγνωστος τον 
απειλεί, λέγοντας πως αν δεν πάρει πίσω τα 
όσα ισχυρίστηκε θα βάλει «άτομα να σου κά-
νουν κακό. Θα σε σκοτώσω».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Realnews, ο 
19χρονος δέχτηκε το εξής μήνυμα: «Γεια. Εί-
σαι καλά; Το λοιπόν ή θα τα πάρεις όλαααααα 
πίσω ή αλλιώς θα βάλω άτομα να σου κάνου-
με κακό και έχω πάρα πολλά άτομα να ξέρεις. 
Γνωρίζω το πού μένεις από κάποιον άλλον, 
αλλά έτσι και δεν μαζέψεις όλες τις μ…. που 
έχεις κάνει και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι… σου 
να ξέρεις δεν θα ζεις. Αυτό σου λέω μόνο. Θα 
σε σκοτώσω».

«Τι, ήταν το δουλάκι του ο γιος μου;» 
λέει η μητέρα του

Η μητέρα του 19χρονου αναφέρει ότι το παιδί 
της πέρασε «τα πάνδεινα».

Με δηλώσεις της στη ΕΡΤ είπε ότι: «Εγώ ξύ-
πναγα το παιδί μου για να του πάει πρωινό στις 
7 το πρωί. Το σίγουρο είναι ότι το παιδί τράβηξε 
τα πάνδεινα εκεί πέρα», υποστηρίζει. Η μητέρα 
του 19χρονου αναφέρει ακόμη πως από την 
αρχή ήθελε να τηλεφωνήσει στο υψηλόβαθμο 
στέλεχος που καταγγέλλουν, αλλά ο γιος της δεν 
την άφηνε. «Το σπίτι πάνω στην Κιβωτό είναι 
οροφοδιαμέρισμα. Εγώ ξύπναγα το παιδί μου για 
να του πάει πρωινό, του πατέρα, στις 7 το πρωί. 
Η γυναίκα του δεν ήταν υποψιασμένη; Τι, ήταν 
το δουλάκι του ο γιος μου; Tου έλεγα: Γιατί του 
πας πρωινό παιδί μου;» καταγγέλλει προσθέτο-

ντας πως από την αρχή ήθελε να επέμβει, αλλά ο 
γιος της δεν την άφηνε. «Θα τον πάρω τηλέφω-
νο, θα γίνει της … Δεν με άφηνε. Έλεγε “μαμά, σε 
παρακαλώ μη”. Το παιδί δεν ξέρετε τι έχει τραβή-
ξει. Ένα είναι το σίγουρο και θα αποδειχθεί. Ότι 
τράβηξε τα πάνδεινα εκεί πέρα».

Αρνείται τα πάντα ο πατέρας Αντώνιος
Ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα αρ-

νούνται όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδο-
νται. Ο ίδιος επιμένει ότι όλα είναι ψέματα και 

πως όλες οι καταγγελίες και οι μαρτυρίες για 
κακοποιητικές συμπεριφορές και οικονομικές 
ατασθαλίες στην «Κιβωτό» θα πέσουν στο κενό.

Επίσης, μιλά για «κακή κατασκευή σεναρί-
ων». Σύμφωνα με τον Alpha, υποστηρίζει πως 
όλα είναι ψέματα και πως «ο χρόνος θα δείξει 

και ο κόσμος θα καταλάβει. Θα δουν όλοι ότι δεν 
υπάρχει τίποτα». «Είναι όλα ψέματα. Δεν έχω 
κάνει κάτι. Ό,τι έκανα στη ζωή μου καλύτερα εί-
ναι να βοηθήσω αυτά τα παιδιά, τα οποία είναι 
όλο το έργο μου στην Εκκλησία», αναφέρουν 
χαρακτηριστικά οι κύκλοι. Την ίδια ώρα όμως, 
προκαλεί αίσθηση η χλιδάτη ζωή που φέρεται 
ότι πραγματοποιούσαν. Με πολυτελή αυτοκίνη-
τα, πανάκριβα ρούχα και κρουαζιέρες, προσωπι-
κούς λογαριασμούς με €130.000 και θυρίδες.

Από το 2010 τα έσοδα της οργάνωσης, από 
δωρεές, φιλανθρωπίες και επιδοτήσεις ξεπερ-
νούν τα €85 εκατ. Τα τελευταία χρόνια τα έσοδα 
φθάνουν τα €5 εκατ. το χρόνο, με πλεόνασμα 
μισό με ένα εκατ. ευρώ, ενώ στην Εφορία δηλω-
νόταν ποσό που δεν ξεπερνούσε τα €75.000.

Οι απειλές στον 19χρονο που κατήγγειλε τον πατέρα Αντώνιο

ξένος τύπος Μάχη επιβίωσης για εκατομμύρια Ουκρανούς - Φόβοι για υγειονομική κρίση

Ρωσία και Τουρκία μπορούν να λύσουν τις διαφορές τους για Συρία μέσω του διαλόγου
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Το μεγάλο σκάνδαλο με τις αναδοχές
Realnews,  

Ελλάδα

Η τραγωδία του ξεχασμένου νησιού
La Repubblica,  

Ιταλία

Ο Ραούλ απέτισε φόρο τιμής στον Φιντέλ  
στο Σαντιάγκο ντε Κούβα

Granma, Κούβα
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Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις που απο-
δεικνύουν τη διαρκώς αυξανόμενη και βαθύ-
τερη εμπλοκή της Ελλάδας στα αμερικανο-
νατοϊκά σχέδια με τεράστιους κινδύνους για 
το λαό, στο πλαίσιο των σεναρίων ευρύτερης 
ανάφλεξης με αφορμή τον πόλεμο στην Ου-
κρανία.

Όπως αποκάλυψε ο Ριζοσπάστης: «Σύμφω-
να με πληροφορίες, με εντολή του Υπουργεί-
ου Άμυνας των ΗΠΑ ναυλομεσίτες ψάχνουν 
πλοίο μήκους έως 251 μέτρων, ικανό να μετα-
φέρει τουλάχιστον 241 κοντέινερ τύπου TEU 
(twenty-foot equivalent unit), με προδιαγρα-
φές “συμβατότητας και διαχωρισμού” υλικού 
HAZMAT – “hazardous material”, δηλαδή 
“επικίνδυνου υλικού”, που στη διεθνή βιβλιο-
γραφία παραπέμπει σε τοξικά χημικά, καύσιμα, 
πυρηνικά απόβλητα, αλλά και σε βιολογικούς, 
χημικούς και ραδιολογικούς παράγοντες».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ως «τόπος 
εκτέλεσης της σύμβασης» και «περιοχή πα-
ράδοσης» με βάση τα σχετικά έγραφα δίνεται 
ο Κόλπος της Σούδας, η βάση που διατηρούν 
εκεί οι Αμερικανοί και ολοένα γιγαντώνεται, 
με βάση και τις πρόνοιες της νέας Συμφωνίας 
για τις Βάσεις, με τις δύο διαδοχικές «επικαι-
ροποιήσεις» της, όπως προετοιμάστηκαν επί 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και κατόπιν υπεγράφη-
σαν και υλοποιούνται επί ΝΔ. Στη συνέχιση 
του δρομολογίου του, το πλοίο προγραμματί-
ζεται να δέσει και στο Nordenham της Γερμα-
νίας, όπου συχνά ξεφορτώνονται φορτία για 
τη βάση που διατηρεί ο αμερικανικός στρατός 
στη Γερμανία, Miesau Ammunition Depot, 

από όπου τροφοδοτούνται με πυρομαχικά οι 
δυνάμεις τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν διασπείρει 
σε αυτό που ονομάζουν «ευρωπαϊκό θέατρο 
επιχειρήσεων».

Οι Αμερικανοί έχουν δώσει τη διευκρίνι-
ση ότι το εν λόγω «επικίνδυνο υλικό» είναι 
Κατηγορίας Κινδύνου 1, Υποκατηγορίες 1.1D 
(Hazard Class 1 material, Divisions 1.1D). 
Στον Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών 
των ΗΠΑ (Code of Federal Regulations) δια-
βάζουμε ότι η Hazard Class 1 αφορά «εκρηκτι-
κά που έχουν κίνδυνο μαζικής έκρηξης. Μια 
μαζική έκρηξη είναι αυτή που επηρεάζει σχε-
δόν ολόκληρο το φορτίο ακαριαία». Στην κα-
τηγορία εμπεριέχονται ουσίες και όπλα όπως 
η νιτρογλυκερίνη, ο δυναμίτης και οι περισ-
σότεροι τύποι τορπιλών. Μπαίνει επίσης επι-
μέρους κάθε κοντέινερ να φέρει βάρος 33.400 
λίβρες ή 15.160 κιλά ή περίπου 15 τόνους 
έκαστο. Άρα, με τουλάχιστον 241 κοντέινερ 
μιλάμε για τουλάχιστον 3.653 τόνους επικίν-
δυνου μεταφερόμενου φορτίου. Όλο αυτό με 
ένα μόνο πλοίο…

Κόμβος επικίνδυνων υλικών η Σούδα!

Την περασμένη Πέμπτη η γαλλική εφημε-
ρίδα Le Monde είχε κάθε λόγο να αισθάνεται 
δικαιωμένη. Μετά από πέντε χρόνια δημο-
σιογραφικών ερευνών ανά τον κόσμο, που 
όλες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επί σειρά 
ετών γαλλικές οικογένειες υιοθετούσαν ξένα 
παιδιά, τα οποία μάλλον είχαν «κλαπεί» από 
τις οικογένειές τους, η γαλλική δικαιοσύνη 
αποφάσισε να ασχοληθεί με το ζήτημα.

Και αυτό διότι εννέα Γάλλοι πολίτες, με 
χώρα καταγωγής το Μαλί, μία από τις πτωχό-
τερες χώρες του πλανήτη, κατέθεσαν μήνυση 
κατά μιας οργάνωσης ονόματι «Ηλιαχτίδα», 
υποστηρίζοντας πως όταν ήταν παιδιά, δη-
λαδή περί το 1990, τα έδωσε για υιοθεσία σε 
γαλλικές οικογένειες, χωρίς να είναι σαφές 
ότι οι φυσικοί τους γονείς είχαν συναινέσει.

Κάποιοι εξ αυτών έχουν ήδη βρει τους φυ-
σικούς τους γονείς, οι οποίοι βεβαιώνουν πως 
η «Ηλιαχτίδα» ήταν μια γαλλική οργάνωση 
πιστοποιημένη από το γαλλικό Υπουργείο 
Εξωτερικών, η οποία τους πλησίασε λέγοντας 
πως στόχος της ήταν να βοηθήσει τα παιδιά 
τους, χωρίς όμως να τους πει πως θα τα έδινε 
για υιοθεσία σε γαλλικές οικογένειες.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους φυσικούς 
γονείς ήταν και είναι πάμπτωχοι και αγράμ-
ματοι, ωστόσο υποστηρίζουν πως ουδέποτε 
συναίνεσαν να δώσουν τα παιδιά τους για 
υιοθεσία. Όσο δε για τις γαλλικές οικογένειες 
που υιοθέτησαν τα παιδιά, δηλώνουν πως η 
«Ηλιαχτίδα» έκανε ό,τι έκανε με το αζημίω-
το, αλλά διαβεβαιώνοντας πως πρόκειται για 
παιδιά εγκαταλελειμμένα από τις οικογένειές 
τους.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα, το 
Μαλί δεν ήταν η μόνη χώρα του κόσμου όπου 
δρούσε κατ’ αυτόν τον τρόπο η «Ηλιαχτίδα». 
Ανάλογες δραστηριότητες είχε αναπτύξει 

στην Ινδία, στη Χιλή, στη Νότια Κορέα, στη 
Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Μαδαγασκά-
ρη, στην Αϊτή, στην Κίνα κ.α., έχοντας συνολι-
κά διεκπεραιώσει πάνω από 7.000 υιοθεσίες.

Άλλωστε, οι Γάλλοι πολίτες που γεννήθη-
καν σε κάποια πτωχή χώρα του πλανήτη και 
στη συνέχεια υιοθετήθηκαν από γαλλικές οι-
κογένειες, είναι σήμερα γύρω στις 100.000. 
Οι περισσότερες υιοθεσίες έγιναν περί το 
1990, όποτε υπήρξε έκρηξη του φαινομένου 

στη Γαλλία. Στη συνέχεια μειώθηκαν σημα-
ντικά, κάτι που μάλλον οφείλεται στο γεγονός 
ότι πολλές αρμόδιες για τις υιοθεσίες γαλλι-
κές κρατικές υπηρεσίες είχαν καταστήσει 
σαφές πως δεν διαθέτουν ούτε τις υποδομές 
ούτε το προσωπικό που θα τους επέτρεπαν να 
ελέγχουν σχολαστικά έναν τόσο μεγάλο αριθ-
μό υιοθεσιών.

Στο μεταξύ, βέβαια είχαν περατωθεί υιοθε-
σίες με πλαστές ταυτότητες και πλαστά πιστο-

ποιητικά υγείας των παιδιών, ή είχαν εντο-
πιστεί περιπτώσεις υιοθεσιών παιδιών που οι 
γονείς τους τα θεωρούσαν νεκρά κ.ο.κ. Χα-
ρακτηριστική του κλίματος που επικρατούσε 
εκείνα τα χρόνια στην «Ηλιαχτίδα» είναι η 
εξομολόγηση μιας εθελόντριας στη Monde, 
η οποία θυμάται στελέχη της οργάνωσης να 
λένε για τις γυναίκες στο Μαλί, ότι «γεννάνε 
τα παιδιά σαν τις κουνέλες» και ότι «αν τους 
πάρουμε ένα θα σωθούν τα άλλα δέκα».

Συγκλονίζει το σκάνδαλο παράνομων υιοθεσιών  
παιδιών από το Μαλί στη Γαλλία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Cyta ανακοινώνει τα πιο κάτω ως η υποχρέωσή της με βάση την Κ.Δ.Π. 
256/2018:

Cytamobile-Vodafone: Τερματισμός Υπηρεσίας Vodafone live στις 
31 Δεκεμβρίου 2022

Η Cytamobile-Vodafone ενημερώνει τους πελάτες της ότι από τις 31 Δε-
κεμβρίου 2022 θα προχωρήσει σε τερματισμό της παροχής της υπηρεσί-
ας Vodafone live.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται στο Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης της Cyta καλώντας στον τηλεφωνι-
κό αριθμό 132. 

Cyta είναι η εμπορική επωνυμία  
της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου



φαρμακεία

κληρώσεις

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
• Πετρίδης Μιχάλης, Αγίου Ιλαρίωνος 151 

ΑΒ, απέναντι από φούρνο ZORBA, μετά το 
roundabout BATA, Καϊμακλί, 22524404 • 
Φλιός Κωνσταντίνος-Αγαθόνικος, Λυκαβητού 
9ΑΒ, Αρχάγγελος, 100μ. από το φούρνο Χρυσο-
βάλαντω, Λακατάμεια, 22383838, 96171370 
• Τσαγγάρη Χριστίνα, Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε, 
δίπλα από Υπεραγορά Άλφα Μέγα Έγκωμης, 
22480405, 22516861 • Μήτση Μάγδα, Πιν-
δάρου 18, έναντι οικήματος ΔΗΣΥ, 22750672, 
22438434 • Τρακκούδη - Κυπριανού Μαρία, 
Αντρέα Αβρααμίδη 88Β, δρόμος Αρεταίειου, 
απέναντι από Μπιχλιμπίδι, πλησίον φώτων 
Κώστα Θεοδώρου, Στρόβολος, 22490360, 
22514821 • Καγιά Κατερίνα, Δημήτρη Σταύρου 
3ΑΒ, Λατσιά, 22480888

ΛΕΜΕΣΟΣ
• Μαυρογιάννη Δέσποινα, Λεωφ. Μακα-

ρίου ΙΙΙ 228, δίπλα από ψησταριά Διομήδης, 
25361626, 25772588 • Καλαϊτζίδη Ίρμα, Γεωρ-
γίου Α’ 61, κατ. G, παραλιακός δρόμος, μεταξύ 

Δασούδι & Pizza Hut, Γερμασόγεια, 25312012, 
25342612 • Πετρίδης Μιχαήλ, Λεωφ. Μακαρί-
ου Γ’ 23, φώτα FOUI, 25363655, 99461515 • 
Χριστοφόρου Πάρης, Σπύρου Κυπριανού 8, απέ-
ναντι από Primetel, Cablenet, Μέσα Γειτονιά, 
25725521, 25724501

ΛΑΡΝΑΚΑ
• Κυρίτσης Μάριος, Διανέλλου 107, κοντά 

στην εκκλησία Χρυσοπολίτισσας, 24656514, 
24625038 • Γεωργίου Λευτέρης, Λεωφ. Αγί-
ων Αναργύρων 50, πλησίον Τεχνικής Σχολής, 
24631390, 99533388

ΠΑΦΟΣ
• Γιαννιού Σταυρούλλα, Ελευθερίου Βενιζέ-

λου και Χανιών 68, 50μ. από Εμπορικό Κέντρο 
Θεοφάνη προς Κονιά, 26937857, 26271776

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
• Καμηλάρης Ανδρέας, Κοραή 52, απένα-

ντι από το Λύκειο Παραλιμνίου, Παραλίμνι, 
23744160, 23743418

ΛΟΤΤΟ

ΠΡΟΤΟ

ΤΖΟΚΕΡ

ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΤΥΧΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

5 18 21 27 31

36

12

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ  
7ος ΑΡΙΘΜΟΣ

Με έξι επιτυχίες  .................................................. ΤΖΑΚ ΠΟΤ
Με πέντε + 1 ένας τυχερός  ............................. €50.000,00
Με πέντε επιτυχίες 7 κερδίζουν ......................... €1.500,00
Με τέσσερις επιτυχίες 519 κερδίζουν ..................... €30,00
Με τρεις επιτυχίες 8.935 κερδίζουν  ..........................€1,50

1η κατηγορία:  ..................................................... ΤΖΑΚ ΠΟΤ
2η κατηγορία: κανένας .................................... €25.000,00
3η κατηγορία: 5 τυχεροί .....................................€2.500,00
4η κατηγορία: 61 τυχεροί ......................................€250,00
5η κατηγορία: 473 τυχεροί ..................................... €25,00
6η κατηγορία: 4.265 τυχεροί .....................................€2,00

5+1 αριθμοί:  ......................................................TZAK-ΠOT
5 αριθμοί: 2 τυχεροί ........................................ €49.608,77
4+1 αριθμοί: 45 τυχεροί ....................................€2.500,00
4 αριθμοί: 889 τυχεροί ........................................... €50,00
3+1 αριθμοί: 1.912 τυχεροί .................................... €50,00
3 αριθμοί: 36.484 τυχεροί .........................................€2,00
2+1 αριθμοί: 24.740 τυχεροί ....................................€2,00
1+1 αριθμοί: 104.652 τυχεροί ..................................€1,50

3484111

ΤΖΟΚΕΡ

05:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
06:05-08:55 ΠΡΩΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
Mε την Έλπις Γεωργίου και την Αργύρω Γε-

ωργίου 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
11:05-11:55 ΑΥΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΜΕ
Με τη Μύρια Χώπλαρου
11:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:55-12:55 ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΑ
Αγαπημένα τραγούδια και φωνές… χωρίς 

πολλά λόγια
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 Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΛΛΙΩΣ
Με τον Νεόφυτο Νεοφύτου
17:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:05-21:00 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
Με την Άντρη Δημητρίου
18:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00-23:00 ΕΓΩ ΚΙ ΕΣΥ ΜΑΖΙ
Με τις Μύρια Χώπλαρου και Μαρί Κωνστάνς 

Κωνσταντίνου
23:00-06:00 ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑ-

ΜΕ
Μουσικές επιλογές του Άστρα 92,8

στη συχνότητα του Άστρα 92,8

tv ενημέρωση
ΡΙΚ1

06.45 Πρώτη Ενημέρωση 09.30 Όμορφη Μέρα 
11.00 Ειρήνη Πάσι 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 και στη Νοηματική 18.30 
Γευστικό Ταξίδι 19.00 Ποιος Ρωτά; 20.00 Ειδή-
σεις 20.30 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 
Κατάρ 2022 PORTUGAL Vs URUGUAY - Pregame 
21.00 PORTUGAL Vs URUGUAY - Ο Αγώνας 
23.00 PORTUGAL Vs URUGUAY - Postgame 
23.15 Ειδήσεις 23.20 The Sixties  00.15 Όλα στον 
αέρα 01.45 Ειδήσεις 02.15 Ειρήνη Πάσι 02.45 
Όμορφη Μέρα 04.15 Γευστικό ταξίδι 04.45 Ποιος 
ρωτά; 05.45 Σε ξένα χέρια

ΡΙΚ2
07.00 Μανώλης και Κατίνα 08.00 Ο μικρός 

χνουδωτός 08.15 Mini Pet Pals 08.40 Παιχνί-
δια στην Άμμο 08.55 Όλι 09.10 Η Μπο ταξιδεύει 
10.00 Ο σκανδαλιάρης Τοτός 10.15 Αστυνόμος 
Σαΐνης 10.40 Τα Στρουμφάκια 11.30 FIFA Πα-
γκόσμιο Κύπελλο Κατάρ 2022 Pre Game Καμερούν 
- Σερβία 12.00 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ 
2022 Αγώνας Καμερούν - Σερβία 14.00 FIFA Πα-
γκόσμιο Κύπελλο Κατάρ 2022 Post Game Καμερούν 
- Σερβία 14.15 Κοίτα με στα μάτια 14.30 FIFA 
Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ 2022 Pre Game Νότια 
Κορέα - Γκάνα 15.00 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κα-
τάρ 2022 Αγώνας Νότια Κορέα - Γκάνα 17.00 FIFA 
Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ 2022 Post Game Νότια 
Κορέα - Γκάνα 17.15 Κοίτα με στα μάτια 17.30 
FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ 2022 Pre Game 
Βραζιλία - Ελβετία 18.00 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο 
Κατάρ 2022 Αγώνας Βραζιλία - Ελβετία 20.00 FIFA 
Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ 2022 Post Game Βραζι-
λία - Ελβετία 20.15 Ειδήσεις στην Αγγλική 20.25 
Ειδήσεις στην Τουρκική 20.30 Στους Δρόμους του 
Νερού 21.30 Death in Paradise - Αστυνομική σει-
ρά περιπέτειας, παραγωγής BBC. Κατάλληλη για 
άτομα άνω των 12 ετών 22.30 Γκομόρα 23.15 The 
Great Canal Journeys 00.10 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
01.05 Ειδήσεις στην Αγγλική και Τουρκική 01.15 
Από μέρα σε μέρα 03.15 Euronews

PLUS
06.00 ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Κ) 06.55 ΞΕΝΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (Κ) 07.25 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (Κ) 07.40 ΕΞΥΠΝΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 
(SMART ΓΕΥΣΕΙΣ) (Ε) (Κ) 08.25 ΞΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕ-
ΝΕΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ (Ε) 10.00 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ (Κ) 12.50 
ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ (Κ) 13.55 ΞΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ-
ΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (Κ) 15.35 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ (Κ) 18.10 
ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (Κ) 18.25 ΞΕΝΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (Κ) 19.00 ΤΗΛΕ-
ΑΓΟΡΑ (Κ) 19.35 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΟ PLUS (Κ) 20.05 
Ο ΚΑΙΡΟΣ (Κ) 20.10 ΞΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΕΙ-
ΡΑ (Κ) 21.00 EΠΙΚΑΙΡΑ 22.15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ (18) 
00.05 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 01.00 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 
01.55 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 02.45 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 
03.35 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (15) 04.25 ΑΟΡΑΤΟΣ ΦΑΚΟΣ 
(Κ) 04.50 ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ (Ε) (Κ)

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 ΧΡΥ-
ΣΕΣ 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 
22.00 GREECE’S NEXT TOP MODEL 00.00 ΤΡΙΑ 
ΜΙΛΙΑ (Ε) 00.45 Ο ΑΝΤΡΑΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΟΥ 
(Ε) 01.30 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ 04.00 
ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ (Ε) 05.00 ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 
ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ (Ε) 06.00 ΕΙΚΟΝΕΣ (Ε)

ANT1
06.20 ΚΑΡΜΑ (Ε) 07.10 Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (Ε) 

08.00 ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΠΛΟΥΣΙΟΣ (Ε) 08.50 ΡOYK 
ZOΥK (Ε) 09.40 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 11.00 ΜΕΡΑ ΜΕ-
ΣΗΜΕΡΙ 14.00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 
(Ε) 14.50 ΜΗΝ ΨΑΡΩΝΕΙΣ (Ε) 15.40 ΠΕΤΑ ΤΗ 
ΦΡΙΤΕΖΑ (Ε) 16.20 LA PASTA POMILώRI (Ε) 
17.10 ΑΙΓΙΑ FUXIA (Ε) 18.00 ΤΑ ΝΕΑ ΣΕ 10’ 
18.15 ΡOYK ZOΥK 19.20 5 X 5 20.15 ΤΑ ΝΕΑ 
ΤΟΥ ΑΝΤ1 21.15 ΣΑΛΩΜΗ (Κ) 22.10 ΠΑΓΙΔΕΥ-
ΜΕΝΟΙ (12) 23.15 ΤΟ ΜΟΥΤΡΟ (THE MECHANIC) 
(15)  00.50 ΕΚΕΙΝΕΣ ΚΙ ΕΓΩ (Κ) 01.40 ΟΡΓΗ (Ε) 
(15) 02.30 ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ (15) 
03.20 ΡΟΥΑ ΜΑΤ (Ε) (Κ) 04.10 ΟΙ ΧΩΡΑΪΤΕΣ (Ε) 
(Κ) 04.40 ΕΡΩΤΑΣ (Ε) (Κ) 05.30 ΟΜΙΚΡΟΝ ΘΕΤΙ-
ΚΟ (Ε) (Κ)

SIGMA
06.00 Βουράτε Γειτόνοι (Ε) – Κ 06.45 ΠΡΩΤΟ-

ΣΕΛΙΔΟ με τον Ανδρέα Δημητρόπουλο – Κ 09.30 
Ήρθε κι Έδεσε με τη Γιώτα Δαμιανού και τον Ανδρέα 
Δημητρόπουλο – Κ 11.00 ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΙ με 
τον Χρήστο Μιχάλαρο – Κ 13.20 Άγρια Γη (Ε) – Κ 
14.00 Πρωινό μας με τη Φαίη Σκορδά – Κ 16.15 
Καλό Μεσημεράκι με τον Νίκο Μουτσινά – Κ 18.00 
Γεγονότα σε συντομία – Κ 18.05 Γλυκάνισος – Κ 
19.00 Άγρια Γη – Κ 20.00 Τομές στα Γεγονότα – Κ 
21.00 Χωρίς Περιστροφές με τον Γιάννη Καρεκλά 
– Κ 23.00 Στοργή – Κ 00.30 Γεγονότα Τίτλοι Ει-
δήσεων – Κ 00.40 Καλό Μεσημεράκι (Ε) - Κ 02.20 
Άγρια Γη (Ε) – Κ 03.20 Τομές στα Γεγονότα (Ε) - Κ 
04.20 Πρωινό μας (Ε) - Κ

AΛΦΑ
06.00 DEAL (Ε) 06.45 ALPHA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 

09.15 SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 11.00 ALPHA ΕΝΗΜΕ-
ΡΩΣΗ 13.30 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε) 14.15 ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ 
15.15 ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 17.00 DEAL 17.50 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 18.00 Ο 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΥΡΙΩΝ 19.00 THE CHASE 20.00 
ALPHA NEWS 21.00 ΣΑΣΜΟΣ 22.15 Η ΓΗ ΤΗΣ 
ΕΛΙΑΣ 00.00 Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΥΡΙΩΝ (Ε) 00.45 
THE CHASE 01.45 ΤΟ ΝΗΣΙ (Ε) 02.30 ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε) 03.15 ΣΑΣΜΟΣ (E) 04.45 ΜΕ ΑΓΑ-
ΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ (Ε)

CAPITAL
07.05 Τηλεαγορά tvmall 08.00 Υγεία & ζωή (Ε) 

08.50 Ο παππούς ο Τάσος μαγειρεύει  (Ε) 09.30 
Sabrina. Rich & famous (Ε) 10.25 Τηλεαγορά 
tvmall 11.25 Ελληνική ταινία 13.00 Top story – 
με τη Στέφανη Φλωρίδου 15.00 Τσαγκαράκης Τη-
λεαγορά 17.00 Τηλεαγορά tvmall 18.00 Τίτλοι ει-
δήσεων 18.10 Μαρία Μερσέντες - Τηλενουβέλα (Ε) 
19.15 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 19.50 Ειδήσεις 
στη Νοηματική 20.00 Στο ριγκ της κάλπης – με τον 
Πέτρο Φανάρη 21.00 Παγιδευμένοι στο χιόνι - Θρί-
λερ 22.55 Σιβηρία 00.55 30άρης από σπίτι 02.35 
Αγγελική ματιά - Ρομαντικό δράμα 04.20 Σουπερ 
κύκλωνες - Δράση 06.00 Top story (Ε)

Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι 
θα πνέουν βορειοανατολικοί ως ανατολικοί, μέτριοι 4 και πα-
ροδικά στα προσήνεμα, ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι 
ταραγμένη στα ανατολικά και τα βόρεια παράλια και μέχρι τα-
ραγμένη στα δυτικά και τα νότια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει 
γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και τα δυτικά παράλια, 
γύρω στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και στους 10 βαθμούς 
στα ψηλότερα ορεινά.

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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σαν σήμερα

εορτολόγιο

ο καιρός

ΚΕΡΥΝΕΙΑ 23

ΠΑΦΟΣ 21

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 21 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 23

ΛΑΡΝΑΚΑ 23

ΛΕΜΕΣΟΣ 21

1820
Γεννιέται ο Φρίντριχ Ένγκελς, Γερμανός φιλόσοφος 
και αγωνιστής, συνεργάτης του Καρλ Μαρξ. Μαζί 
έγραψαν το «Κομμουνιστικό Μανιφέστο».

1910
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος κερδίζει τις ελληνικές 
εκλογές.

1944
Οι Aλβανοί κομμουνιστές αντάρτες παίρνουν τον 
έλεγχο της χώρας και τερματίζουν την ιταλική 
κατοχή.

1948
Γεννιέται η Μαρία Φαραντούρη, Ελληνίδα τραγου-
δίστρια.

1953
Τελειώνει έπειτα από μακρά διαδικασία η «Δίκη των 
Αεροπόρων» στην Ελλάδα. Στο εδώλιο του κατηγο-
ρουμένου κάθονται στελέχη της πολεμικής αεροπο-
ρίας, που κατηγορούνται για φιλοκομμουνιστικές 
δραστηριότητες. Δύο καταδικάζονται σε ισόβια, 6 σε 
ποινές πρόσκαιρης κάθειρξης και ένας αθωώνεται. 
Επρόκειτο για άλλη μια αντικομμουνιστική ανομία 
του μετεμφυλιακού καθεστώτος.

2002
Το ΕΔΑΔ επιδικάζει το ποσό των 13,7 εκατ. ευρώ 
ως αποζημίωση του Ελληνικού Δημοσίου στον τέως 
βασιλιά Κωνσταντίνο για την απαλλοτρίωση της 
λεγόμενης βασιλικής περιουσίας.
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ΣΗΜΕΡΑ
Ιερομάρτυρος Ειρηνάρχου
ΑΥΡΙΟ
Αγίου Φαίδρου μάρτυρος, Αγίου Φιλουμένου
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 26+27-11-2022

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 11490ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
2, 16, 30, 32, 34
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2, 8, 15, 24, 29

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 11493ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
4, 10, 19, 27, 31
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ΔΗΛΩΣΗ - 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση παντός ενδιαφερο-
μένου  ότι η Felipa Bagang Ibe από 
Γρηγόρη Αυξεντίου 2, 4130, Πάνω 
Πολεμίδια, Λεμεσός υπέβαλε στον 
Υπουργό Εσωτερικών  αίτηση (Τύ-
πος Μ.127) για πολιτογράφησή της 
ως Κύπρια πολίτης. Οποιοσδήπο-
τε γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για 
τον οποίο δεν πρέπει να χορηγηθεί η 
ως άνω πολιτογράφηση, καλείται να 
αποστείλει στον Υπουργό Εσωτερι-
κών στη Λευκωσία, γραπτή και υπο-
γεγραμμένη έκθεση των γεγονότων.

ΔΗΛΩΣΗ - 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομέ-
νων ότι ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ από 
Αισχύλου 5, Ακιν. Α/φων Αναστασίου, 
Οικία 2, 7041, Βορόκλινη (τουριστική 
περιοχή),  Λάρνακα, 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 αποστεί-
λει στον Υπουργό Εσωτερικών στη 
Λευκωσία, γραπτή και υπογεγραμμέ-
νη έκθεση των γεγονότων.

ΔΗΛΩΣΗ - 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομέ-
νων ότι ο VASILE TATARU, εκ Λεμεσού, 
οδός Λαζάρου Κουντουριώτη 18, Διαμ. 
102, Αχιλλέας Κωρτ, 3106 Νεάπολη, 
υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτερικών αί-
τηση (Τύπος Μ127) για πολιτογράφησή 
του ως Κύπριος πολίτης. Όποιος γνω-
ρίζει οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο 
δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί η αιτού-
μενη πολιτογράφηση, καλείται να απο-
στείλει στον Υπουργό Εσωτερικών στη 
Λευκωσία, γραπτή και υπογεγραμμένη 
έκθεση των γεγονότων. 
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΛΕΜΕΣΟΥ

Αίτηση Αρ. 7/2022
Σε πτώχευση: ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Α.Τ 583723), 
από τη Λεμεσό

Αναφορικά με την Αίτηση του 
ΟΔΥΣΣΕΑ ΒΙΟΛΑΡΗ,  

από την Ορμήδεια, Πιστωτή

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι 
ο αιτητής καταχώρησε στις 27-5-2022 
στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού αί-
τηση με την οποία εξαιτείται διάταγ-
μα του Δικαστηρίου όπως ο πιο πάνω 
αναφερόμενος κηρυχθεί σε πτώχευση ή 
οποιοδήποτε άλλο διάταγμα ήθελε θεω-
ρήσει ορθό και δίκαιο υπό τις περιστά-
σεις.
Δίδεται περαιτέρω ειδοποίηση ότι η πιο 
πάνω αίτηση ορίστηκε για απόδειξη 
ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου 
Λεμεσού στις 13-12-2022 και ώρα 8:30 
π.μ. και όποιος πιστωτής ή συνεισφορέ-
ας του πιο πάνω αναφερόμενου επιθυ-
μεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την 
έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος, στο 
πλαίσιο της πιο πάνω αίτησης, μπορεί 
να παρουσιαστεί για το σκοπό αυτό, κατά 
την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα αυ-
τοπροσώπως ή διά του δικηγόρου του.
Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τον 
δικηγόρο του Αιτητή σε οποιονδήποτε 
πιστωτή ή συνεισφορέα του πιο πάνω 
αναφερόμενου, σε περίπτωση που ζητη-
θεί τέτοιο αντίγραφο και αφού καταβάλει 
το νενομισμένο τέλος.

ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Δικηγόρος

Γεωργίου Γενναδίου 10Α , 4ος Όροφος,
Γραφ. 401 τηλ. 25368337 Λεμεσός.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οποιοδήποτε πρόσωπο 
προτίθεται να εμφανιστεί κατά την από-
δειξη της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να 
επιδώσει ή να αποστείλει μέσω ταχυ-
δρομείου στον πιο πάνω δικηγόρο, στην 
πιο πάνω διεύθυνση, γραπτή ειδοποίη-
ση της πρόθεσης αυτής. Η ειδοποίηση 
πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυ-
μο και τη διεύθυνση του προσώπου ή 
σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία και 
τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να 
είναι υπογεγραμμένη από το πρόσωπο 
ή τον οίκο ή τους δικηγόρους τους και 
να επιδοθεί ή να αποσταλεί μέσω ταχυ-
δρομείου έγκαιρα, ώστε να παραλειφθεί 
από τον πιο πάνω δικηγόρο όχι αργότε-
ρα από την 11 π.μ. της 12ης Δεκεμβρί-
ου 2022.

ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 
από τον Παλιόμυλο

που απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών κηδεύουμε σήμερα Δευτέ-
ρα 28/11/2022 και ώρα 12:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Κο-
σμά Αιτωλού, Σφαλαγγιώτισσας Λεμεσού και καλούμε όσους 
τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.
Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα

Παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές  
για το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΓΕΝΙΑ 
τέως από το Μαραθόβουνο  

και τελευταία κάτοικος Παλλουριώτισσας 

η οποία απεβίωσε την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022, σε 
ηλικία 72 χρόνων. Η κηδεία της θα γίνει σε χρόνο που θα 
ανακοινωθεί από την οικογένεια.

Με βαθιά θλίψη
Παιδιά: Παύλος και Άννα Γενιά
Μαρία και Ξένιος Ονησιφόρου

Αδέλφια, εγγόνια και λοιποί συγγενείς

ΦΑΝΟΥΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΦΛΩΡΙΔΟΥ
από Λάπηθο, τέως κάτοικο Γερίου

που απεβίωσε χθες Κυριακή 27.11.2022, σε ηλικία 42 ετών, 
κηδεύουμε αύριο Τρίτη 29.11.2022 και ώρα 2:30 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στα Λατσιά και καλούμε όσους 
τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.
Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Φλώρης Φλωρίδης

Παιδιά: Κυριάκος, Λητώ, Στυλιανή, Κυπριανός
Γονείς: Κυριάκος - Στέλλα Μιχαήλ

Αδελφή: Μαίρη Μιχαήλ
Αντί στεφάνων θα γίνονται εισφορές για την οικογένεια.

†ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

†ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Με βαθιά θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο  

της πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

†ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, θυγατέρα και αδελφή

†ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Με βαθιά θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο  

του πολυαγαπημένου μας πατέρα και παππού

ΦΟΙΒΟΥ ΣΑΤΑΝΑ
από την Πεντάγυια

που απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών.
Η κηδεία του θα γίνει σε χρόνο που θα ανακοινωθεί από την 
οικογένεια.

Οι τεθλιμμένοι:
Τα παιδιά: Κώστας - Μαρία

Λάμπρος - Άννα
Σάββας - Μαρία

Και εγγόνια

Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας 
(1) κενής θέσης Καθαρίστριας / Καθαριστή στον Δήμο Αγίου Αθα-
νασίου. 
Η θέση έχει εγκεκριμένη μισθολογική Κλίμακα Ωρομίσθιου Προσω-
πικού Δ3, με μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές €1.088,27 (Βασικός μι-
σθός πλέον Τιμάριθμος) και με τυχόν τιμαριθμικές αναπροσαρμογές. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την προκήρυξη 
της θέσης και την αίτηση από την ιστοσελίδα του δήμου www.
agiosathanasios.org.cy και από τα Γραφεία του δήμου - Τμήμα 
Γραμματείας (στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου), Σταυραετού Μα-
χαιρά 42, 4104 Άγιος Αθανάσιος, Λεμεσός. Οι συμπληρωμένες αι-
τήσεις θα πρέπει να παραδοθούν ή να αποσταλούν μέσω του Τα-
χυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση «Δήμος Αγίου 
Αθανασίου, Σταυραετού Μαχαιρά 42, 4104 Άγιος Αθανάσιος, Λεμε-
σός», μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2022  και ώρα 12:00 το αργό-
τερο.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρακαλώ  
όπως αποτείνεστε στα τηλέφωνα 25864128/145.

Πρόσκληση/Ενημέρωση 
Θέμα: Εγκατάσταση και λειτουργία 
αγρο-φωτοβολταϊκού πάρκου στην 

κοινότητα Αλεθρικού
Αξιότιμες/οι κυρίες και κύριοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία Bioland Project 75-1 
Ltd έχει καταθέσει προσχέδιο Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Πε-

ριβάλλον (ΜΕΕΠ), για την κατασκευή και λειτουργία Αγρο-φωτοβολτα-
ϊκού Πάρκου στα κοινοτικά μας όρια. Η εν λόγω μελέτη βρίσκεται στο 

Κοινοτικό Συμβούλιο Αλεθρικού και μπορείτε να προσέλθετε ώστε να την 
μελετήσετε και να εκφράσετε οποιεσδήποτε ανησυχίες, εισηγήσεις ή/και 
σχόλια τα οποία θα συμπεριληφθούν στη μελέτη, προτού αυτή κατατε-
θεί προς αξιολόγηση στα Αρμόδια Τμήματα και Υπηρεσίες, μέχρι και τις 

13/12/2022.
Το υπό μελέτη έργο αναμένεται να κατασκευαστεί εντός του τεμαχίου με 

αριθμό 455 (Φ/Σχ.: 50/35) Τμήμα 0, στην τοποθεσία «ΑΡΟΔΑΦΝΑ».
Τυχόν σχόλια/εισηγήσεις ή και ανησυχίες μπορούν να αποστέλλονται στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο hadjiprocopiou.s@biolandenergy.com.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας. 

Εκ της διεύθυνσης Bioland Energy LTD 

Ο Δήμος Λάρνακας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθ-
μισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορι-
σμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), γίνο-
νται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση των πιο κάτω Εργοδοτουμένων Ορισμένου 
Χρόνου για χρονική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες:

(α) Τεσσάρων (4) θέσεων Τεχνικού Μηχανικού, κλίμακα Α5(ιι)-Α7-Α8(ι).
(β) Μίας (1) θέσης Τεχνικού Ηλεκτρολογίας, κλίμακα Α2-Α5-Α7(ιι).
(γ) Δύο (2) θέσεων Υγειονομικού Επιθεωρητή, κλίμακα Α5(ιι)-Α7-Α8.
(δ) Μίας (1) θέσης Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού, κλίμακα Α2-Α5-Α7(ιι).
Λεπτομέρειες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και ευ-
θύνες των θέσεων, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης και μοριοδότησης, μπο-
ρούν να εξασφαλίσουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα του δήμου (www.
larnaka.org.cy) και τη σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δη-
μοκρατίας.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του δήμου, το οποίο οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του δήμου, καθώς και 
από την ιστοσελίδα του δήμου (www.larnaka.org.cy) και να παραδοθούν στα 
Κεντρικά Γραφεία του δήμου στη γωνία της Λεωφ. Αθηνών και Νικολάου Λα-
νίτη ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότε-
ρα από τις 9/12/2022.

Λάρνακα, 28 Νοεμβρίου 2022

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧIΑΚΟ ΔIΚΑΣΤΗΡIΟ 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Δικαιοδοσία Επικύρωσης Διαθηκών

Αρ. Αιτήσεως 132/2022
Αναφορικά με τον περί Επικύρω-
σης Διαθηκών (Επανασφράγιση) 

Νόμο, ΚΕΦ.192
και

Αναφορικά με την Doris May 
Edwards, τέως από την Αγγλία, 

αποβιώσασα

Δίδεται ειδοποίηση ότι στις 11/01/2023 
και ώρα 8:30 π.μ. θα γίνει αίτηση στο 
ανωτέρω
κατονομαζόμενο Δικαστήριο για την 
επανασφράγιση του διατάγματος επικύ-
ρωσης της
διαθήκης της Doris May Edwards, τέως 
από την Αγγλία, αποβιώσασας, που δό-
θηκε από
το High Court of Justice England and 
Wales στις 29/04/2021.

Α.Μ. ΒΑΛΑΝΙΔΟΥ Δ.Ε.Π.Ε., δικη-
γόροι

για αιτητή Μιχάλη Βαλανίδη,
πληρεξούσιο αντιπρόσωπο

της Εκτελέστριας

ZHTOYNTAI
H εταιρεία ATLAS PANTOU – MAN JOINT VENTURE LTD με αριθμό μητρώου ερ-
γοδότη (ΑΜΕ) 2523139/5/4120 ζητά να προσλάβει: 1. Land Surveyor, 2. Project 
Manager, 3. 2 Consultant Engineers, 4. Construction Manager με τα ακόλουθα 
προσόντα: α) Απόφοιτος πανεπιστημίου, β) Comaster skills γ) Prokon Structural 
Analysis. Τα καθήκοντα της θέσης είναι: Visiting the site & supporting all 
construction functions, Monitoring Building - Supervision. Οι ενδιαφερόμενοι να 
αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (CV) στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας 
Λεμεσού, τηλ. 25827320 και φαξ 25306563 με αντίγραφο στην εταιρεία. Παρακα-
λώ όπως στο CV σημειώνεται ο αριθμός μητρώου της εταιρείας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 339/2022 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 20MVA ΚΑΙ 10MVA

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, με την έκδοση του Διαγωνισμού αρ. 339/2022, ζητά προσφορές για 
την προμήθεια μετασχηματιστών 20MVA και 10MVA.
Αντικείμενο Σύμβασης: Η σύναψη σύμβασης για σχεδιασμό, κατασκευή, έλεγχο, επιθεώρηση, 
συσκευασία και μεταφορά στις Αποθήκες της Αρχής:
• πέντε (5) μετασχηματιστών 20MVA, 
• πέντε (5) μετασχηματιστών 10MVA και 
• προαιρετική αγορά τριών (3) μετασχηματιστών 20MVA και τριών (3) μετασχηματιστών 10MVA
Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Εγγύηση συμμετοχής: οι προσφοροδότες θα πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους τραπεζι-
κή εγγύηση συμμετοχής για το ποσό των €150.000.
Τόπος και τρόπος διάθεσης Εγγράφων Διαγωνισμού: Δωρεάν, μέσω του Ηλεκτρονικού 
Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement), στο χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα 
www.eprocurement.gov.cy
Προθεσμία υποβολής προσφορών: Έως 28/12/2022 και ώρα 23:45
Τόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο 
χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα  www.eprocurement.gov.cy
Αρμόδιος Λειτουργός:  Διευθυντής Προμηθειών
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22201655
Αριθμός τηλεομοιότυπου: 22201660
purchasing@eac.com.cy

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ 

ΜΙΑ (1) ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ / 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ



σταυρόλεξο

sudoku
ΛΥΣΗ

ζώδια
ΚΡΙΟΣ

Kαλό είναι σήµερα να βάλεις σε µια σειρά 
τις σκέψεις σου για όλα όσα θέλεις να κάνεις. 
Τα ταλέντα σου είναι πολλά και µπορείς να 
καταφέρεις τα πάντα, αρκεί να είσαι ψύ-
χραιµος.

ΤΑΥΡΟΣ
Σήµερα χρειάζεται να είσαι συγκεντρωµέ-

νος και να µην παρασυρθείς από κάποιες 
συγκυρίες που µπορεί να φαίνονται θετικές, 
αλλά στην πραγµατικότητα µπορεί να κρύ-
βουν παγίδες.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Σήµερα είσαι σε µια υπερένταση, η οποία 

όµως µάλλον θα σου βγει σε καλό αφού θα σου 
δώσει την ενέργεια να λύσεις πολλές υποθέ-
σεις που έµεναν στάσιµες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αν γίνεις πιο µαχητικός, θα µπορέσεις να 

αποφύγεις τις κακοτοπιές που θα σου φέρει 
η σηµερινή µέρα, σε µία υπόθεση που έχεις 
αναλάβει. Ενδέχεται επίσης να παρουσιαστούν 
δυσκολίες στον επαγγελµατικό σου χώρο.

ΛΕΩΝ
Σήµερα πρέπει να αναλογιστείς όλα όσα 

έχουν συµβεί στη ζωή σου τον τελευταίο και-
ρό και να κάνεις µια σωστή αποτίµηση, για να 
προχωρήσεις ένα βήµα πιο πέρα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Aρκετές ευχάριστες εκπλήξεις για εσένα και 

µε λίγη καλή θέληση θα καταφέρεις να υλο-
ποιήσεις πολλούς από τους στόχους σου. Αξι-
οποίησε κάθε ευκαιρία και θα δεις ότι σύντοµα 
θα ανταµειφθείς.

ΖΥΓΟΣ
Σήµερα φρόντισε να κάνεις σωστό προ-

γραµµατισµό, γιατί από τις πολλές υποχρε-
ώσεις που έχεις, θα σε καταβάλει το άγχος 
και δεν θα µπορείς να λύσεις άµεσα θέµατα 
που σε απασχολούν.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
H ενέργεια που αισθάνεσαι σήµερα εί-

ναι απίστευτα µεγάλη και αυτό σε κάνει να 
µπορείς να λύσεις οποιοδήποτε πρόβληµα 
εµφανιστεί ή ήδη σε προβληµατίζει.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Kάποια γεγονότα θα σε αναστατώσουν 

σήµερα. Οι αποκαλύψεις και γενικά οι ειδή-
σεις που θα µάθεις, µπορεί να σε στεναχω-
ρήσουν. Μην απογοητεύεσαι και προχώρα 
µε θάρρος.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Ξεκινάς τη µέρα σου µε πολύ µεγάλη 

ενεργητικότητα και µε τη θέληση να κάνεις 
πάρα πολλά στους τοµείς που σε απασχο-
λούν στη ζωή σου. Φρόντισε να µετριάσεις 
λίγο το άγχος σου.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Μπορείς να πετύχεις αυτό που θέλεις 

σήµερα και διακρίνεσαι από µεγάλη µαχη-
τικότητα. Καταφέρνεις να πραγµατοποιείς 
τους στόχους που έχεις θέσει από πριν.

ΙΧΘΥΕΣ
Μείνε σήµερα προσηλωµένος στους 

στόχους σου και κάνε ό,τι µπορείς για να 
µη χάσεις την µπάλα. Θα υπάρξουν µι-
κροεµπόδια στην έκβαση των υποθέσεών 
σου.

Γεμιστές τορτίγιες στο φούρνο

Υλικά: 
Για τη γέμιση:
•1 κ.σ. βούτυρο
•1 κ.σ. ελαιόλαδο
•1 κρεµµύδι ψιλοκοµµένο
•3 χρωµατιστές πιπεριές 
(κόκκινη-κίτρινη-πράσινη)
•250 γραµ. γαλοπούλα
•250 γραµ. µοτσαρέλα µπαστούνι
Για το ταψί:
•8 τορτίγιες ή αραβικές πίτες
•600 γραµ. ψιλοκοµµένη ντοµάτα
•300 γραµ. κρέµα γάλακτος light
•100 γραµ. γραβιέρα τριµµένη
•αλάτι
•πιπέρι
•λίγο µαϊντανό ψιλοκοµµένο

Εκτέλεση:
Κόβουµε τα λαχανικά σε φέτες λεπτές.
Ζεσταίνουµε το ελαιόλαδο µε το βούτυρο 

σε ένα µικρό τηγάνι.
Σοτάρουµε σε δυνατή φωτιά το κρεµµύδι 

για 3’, προσθέτουµε τις πιπεριές, σοτάρουµε 

για 2’, προσθέτουµε το σκόρδο σπασµένο και 
σοτάρουµε για 1’ επιπλέον.

Αλατοπιπερώνουµε. Αφήνουµε τα λαχανι-
κά για 5’ να κρυώσουν.

Απλώνουµε τις πίτες στον πάγκο εργασίας.
Βουτυρώνουµε το ταψί, προσθέτουµε τη 

µισή ντοµάτα στο ταψί.
Αλείφουµε µε λιωµένο βούτυρο και από 

τις δύο πλευρές τις τορτίγιες.
Γεµίζουµε µε τα λαχανικά, ισοµοιράζουµε 

το τυρί και τη γαλοπούλα στις τορτίγιες.
Τυλίγουµε και ακουµπάµε µε την ένωση 

προς τα κάτω στο ταψί.
Αφού τυλίξουµε όλες τις τορτίγιες, περι-

χύνουµε µε την υπόλοιπη ψιλοκοµµένη ντο-
µάτα, πασπαλίζουµε µε τη γραβιέρα και τέλος 
περιχύνουµε µε την κρέµα γάλακτος.

Αλατοπιπερώνουµε κατά βούληση.
Ψήνουµε σε καλά προθερµασµένο φούρνο 

στον αέρα στους 200°C µεσαία σχάρα για 20’.
Γαρνίρουµε µε ψιλοκοµµένο µαϊντανό.
Σερβίρουµε αµέσως, πριν κρυώσουν οι 

τορτίγιες όσο είναι ζουµερές και λαχταριστές, 
µε πράσινη σαλάτα.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1 Φυτό που κάνει καλό στο συ-
κώτι. 2 Εννοούνται και οι ποι-
νικές παραβάσεις - Η γυναίκα 
του... κοκάλωσε. 3 Έγχορδο όρ-
γανο της ισλαμικής μουσικής - ... 
Άρμστρονγκ: πρώτος περπάτησε 
στη Σελήνη - Του μάγκα το... φαΐ. 
4 Επόμενο, κατοπινό - Φαγητό 
με μελιτζάνες. 5 Τα «νερά» των 
πλοίων - Η πρωτεύουσα του Βι-
ετνάμ. 6 Η Νίκαια της Γαλλίας - 
Η ισραηλινή μυστική υπηρεσία 
- Λίγη... δόξα. 7 Υπόσχεση σε 
άγιο - Ο ιδρυτής ενός γένους. 8 
Στείροι, άκαρποι - Δίκαια, ντό-
μπρα (μτφ.). 9 Κι έτσι λέγεται ο 
ναύκληρος - Παιδική λεξούλα. 
10 Δίνουν ένα διπλό σύμφωνο 
- Οπτικά... δοκάρια - Αφελής, 
βλάκας. 11 Κατάλληλα διαμορ-
φωμένη επίπεδη επιφάνεια που 
χρησιμοποιείται σε επιτραπέζια 
παιχνίδια - Μάρκα φρυγανιών. 
12 Λέει το νερό... ο διψασμέ-
νος - Απλήγωτο, ατραυμάτιστο 
κι αυτό. 13 Περίφημο ιταλικό λι-
κέρ με πικρή γεύση - Αμέτρητοι 
οι κόκκοι της. 14 Ο φλύαρος, ο 
ομιλητικός - Το να ακούει κανείς 
με προσοχή.

ΚΑΘΕΤΑ
1 Το μεγαλύτερο νησί των Νή-
σων Σολομώντα, γνωστό από τις 
μάχες του 1942-43 μεταξύ Αμε-
ρικανών και Ιαπώνων. 2 Μικρή 
και η δική του συνοχή - Ήρωας 
του Ουίλιαμ Σέξπιρ στον «Οθέλ-

λο» - Δικά μου (αρχ.). 3 Η μετα-
τροπή ατόμων σε ιόντα - Μάρκα 
λιπαντικών αυτοκινήτων. 4 Μέ-
ρος του εξοπλισμού τους το σκά-
φανδρο - Αντιστάθμισμα (μτφ.). 
5 Ο οποίος (αρχ.) - Τζαγκζιβάν 
...: διαπρεπής Ινδός πολιτικός 
του 20ού αιώνα - Ακραίες, κατά 
μία έννοια. 6 Συλλογή εκκλησι-
αστικών ύμνων - Το αυτοκίνητο 
ενός... ιππότη. 7 Η ιταλική κρα-
τική ραδιοτηλεόραση - Παρακινεί 
να το... αφήσεις - Δικά μου... 
μάγκικα - Ο αριθμός 71. 8 Βρε-
τανός πολιτικός του 20ού αιώνα 
- Ανερχόμενη είναι κι αυτή. 9 
Βυζαντινή νότα - Φυλή του Ισ-
ραήλ - Διπλό γίνεται κρύο πιάτο 
ωμού κρέατος. 10 Λέμε κι έτσι τη 
στάνη - Ζεστό, καυτό. 11 Ιστορι-
κό φρούριο στο Τέξας των ΗΠΑ, 

γνωστό από τον πόλεμο εναντίον 
του Μεξικού - Ελάττωση ύψους. 
12 Τσακάλι (αρχ.) - Και Ψηλορεί-
της λέγεται - Νηστικός, ατάιστος. 
13 «... Έκλαψε ο Νίτσε»: μπεστ 
σέλερ του Ίρβιν Γιάλομ - Βόσνι-
ος τεχνικός ποδοσφαίρου, που 
εργάστηκε και στον ΠΑΟ - Τέτοια 
σε μέγεθος (θηλ.).

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

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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ΜΑΡΟΚΟ ΚΡΟΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΡΗΣ

Υπέταξε το Βέλγιο και έβαλε φωτιά 
στον όμιλο όπου όλα είναι πιθανά ΣΕΛ. 22

Διέλυσε τον Καναδά και έγινε το 
μεγάλο φαβορί για την πρόκριση ΣΕΛ. 23

Έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στα 
νικηφόρα αποτελέσματα ΣΕΛ. 24

Η «ελαφρά ταξιαρχία» έχει πολλούς 
λόγους σήμερα για να κερδίσει ΣΕΛ. 20

ΕΡΙΞΕ ΤΕΣΣΑΡΑ ΤΟ ΑΠΟΕΛ

Η Ανόρθωση  
είναι εδώ
Σπουδαίο τρίποντο για τη 
βαρωσιώτικη ομάδα εκτός 
έδρας επί της ΑΕΛ που την 
ανεβάζει στην 6η θέση της 
βαθμολογίας. ΣΕΛ. 19 

Πάνοπλη η Πάφος FC
Η παφιακή ομάδα 
αντιμετωπίζει τον Άρη και 
στόχος της είναι το τρίποντο 
ώστε να διατηρήσει το 
αήττητο και να μείνει στην 
κορυφή. ΣΕΛ. 20

Η ομάδα του Βλάνταν Μιλόγεβιτς συνέχισε τη νικηφόρα της πορεία πετυχαίνοντας τεράστια νίκη επί των 
«πρασίνων» και έκανε άλλο ένα βήμα για διεκδίκηση του πρωταθλήματος. ΣΕΛ. 21

Ακρίτας - Ε.Ν. Παραλιμνίου  ..........2-1
Καρμιώτισσα - Δόξα  .........................2-1
ΑΕΚ - Απόλλων  .................................1-0
ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια  .............................4-0
ΑΕΛ - Ανόρθωση  ...............................0-1

Σήμερα, 28 Νοεμβρίου
19:00 Άρης - Πάφος FC (Cytavision)
19:00 Ολυμπιακός - Νέα Σαλαμίνα 

(Cytavision)

στην άοσμη και άχρωμη Ομόνοια

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

κόσμος των κόσμος των ΣΠΟΡΣΠΟΡ Πλήρης αθλητική ενημέρωση  
από την Κύπρο και τον κόσμο

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ΠΑΦΟΣ FC 11 29

ΑΠΟΕΛ 12 27

ΑΕΚ 12 25

ΑΡΗΣ 11 25

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 12 19

ΑΝΟΡΘΩΣΗ 12 17

ΟΜΟΝΟΙΑ 12 16

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 12 15

ΑΕΛ 12 14

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 11 13

ΕΝΠ 12 11

ΔΟΞΑ 12 8

ΑΚΡΙΤΑΣ 12 7

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11 6



ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΟΙ ΣΚΟΡΕΡ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Του
Γιάννη Κούρα

Στραβοπάτησε αλλά έμεινε κορυφή
Με τις αναμετρήσεις της 10ης αγω-

νιστικής συνεχίστηκε το πρόγραμμα του 
Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας. Η Ομό-
νοια Αραδίππου αν και στραβοπάτησε κα-
θώς έμεινε στην ισοπαλία 1-1 εκτός έδρας 
με την Ξυλοτύμπου, διατηρήθηκε στην 
κορυφή της βαθμολογίας. Και αυτό γιατί 
η δεύτερη στη βαθμολογία ΜΕΑΠ έχασε 
εκτός έδρας από την ΑΕΖ με 1-0. Ο αγώ-
νας στο Ζακάκι κρίθηκε από αυτογκόλ του 
Ζανγκό στο 35ο λεπτό. Να σημειώσουμε 
ότι από το 6ο λεπτό η ΜΕΑΠ αγωνιζόταν 
με δέκα ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής 
του Μούζουρου.

Με τη νίκη της η ΑΕΖ βρίσκεται πλέον 
τρεις βαθμούς από την κορυφή, ενώ μείω-
σε την απόσταση από τη ΜΕΑΠ στον ένα 
βαθμό. Τις απώλειες βαθμών των πρωτο-
πόρων αξιοποίησαν οι Οθέλλος και Αγία 
Νάπα. Η ομάδα της Αθηαίνου αξιοποίησε 
την έδρα της κερδίζοντας δύσκολα την 
Αλκή με 1-0. Η Αγία Νάπα πέρασε από τη 
Λευκωσία κερδίζοντας την ΠΑΕΕΚ με 2-0. 
Η Πέγεια αξιοποιώντας την έδρα της πήρε 
σημαντικό τρίποντο καθώς κέρδισε με 1-0 
την ουραγό Ολυμπιάς Λυμπιών. O ΠΟ 
Αχυρώνας Ονήσιλος νίκησε με 2-0 την 

ΕΝΥ Διγενής Ύψωνα. Ο Μάριο Κασσάμα 
στο 24ο λεπτό άνοιξε το σκορ και στο 54ο 
λεπτό ο Ανδρέας Κυριάκου διαμόρφωσε 
το 2-0. Επίσης, στο «ΑΕΚ Αρένα» ο Ερμής 
Αραδίππου αναδείχτηκε ισόπαλος 1-1 με 
την Ομόνοια 29Μ. Τα αποτελέσματα:

Εθνικός Άχνας - Αναγέννηση Δ. ....... 2-0 
ΠΑΕΕΚ - Αγία Νάπα  ................................ 0-2
ΑΕΖ - ΜΕΑΠ ................................................. 1-0

Οθέλλος - Αλκή Ορόκλινης  ................. 1-0
ΠΟ Ξυλοτύμπου - Ομόνοια Αρ. ........... 1-1
Πέγεια - Ολυμπιάς Λυμπιών ............... 1-0
ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος - ΕΝΥ 
Διγενής  Ύψωνα  ......................................... 2-0
17:00 Ερμής Αρ. - Ομόνοια 29Μ  ...... 1-1

Νικητής στο ντέρμπι της 9ης αγωνιστι-
κής στο πρωτάθλημα Γ’ Κατηγορίας ήταν 
ο ΑΣΙΛ που παραμένει αήττητος στην κο-
ρυφή. Η ομάδα της Λύσης κέρδισε εντός 
έδρας την ΑΕΠ με 2-1.

Ο Διγενής Ακρίτας Μόρφου επικράτη-
σε εκτός έδρας του Εθνικού Λατσιών με 
4-2 και παρέμεινε στη δεύτερη θέση της 
βαθμολογίας. Η ΕΝ.Α.Δ. δεν κατάφερε 
να ξεπεράσει το εκτός έδρας εμπόδιο του 
ΘΟΪ μένοντας στο 1-1 και την 4η θέση 
της βαθμολογίας. Σπουδαίο διπλό για 
τον Ηρακλή Γερολάκκου που κέρδισε τον 
Εθνικό Άσσιας με 3-2. Σημαντική νίκη και 

για τον Κούρρη που στην έδρα του κέρδι-
σε με το στενό 1-0 τον ΑΠΟΝΑ και ανέ-
βηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας. Η 
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου έμεινε στην ισοπαλία 
1-1 με την Ορμήδεια. 

Τα αποτελέσματα:
Χαλκάνορας - Ασπίς Πύλας  ................1-1
Εθνικός Άσσιας - Ηρακλής Γερ. .........2-3
ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς - Εληά Λυθρ. ............3-0
ΘΟΪ Λακατάμειας - ΕΝΑΔ  ...................1-1
Εθνικός - Διγενής Ακρίτας ...................2-4
Κούρης Ερήμης - ΑΠΟΝΑ  ..................1-0
ΑΣΙΛ Λύσης - ΑΕΠ Πολεμιδιών ........2-1
ΠΟ Ορμήδειας - ΑΠΕΑ Ακρ. ................1-1

Κέρδισε και το ντέρμπι ο ΑΣΙΛ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1. Πάφος FC ...................11 ...............9-2-0 ..............26-3 ............. 29
2. ΑΠΟΕΛ .......................12 ...............8-3-1 ..............16-3 ............. 27
3. ΑΕΚ ...........................12 ...............8-1-3 ..............21-9 ............. 25
4. Άρης .........................11 ...............8-1-2 ..............24-9 ............. 25
5. Απόλλωνας ................12 ...............5-4-3 ............11-10 ............. 19
6. Ανόρθωση ..................12 ...............5-2-5 ............12-14 ............. 17
7. Ομόνοια .....................12 ...............5-1-6 ............17-15 ............. 16
8. Καρμιώτισσα ...............12 ...............4-3-5 ..............9-17 ............. 15
9. ΑΕΛ ...........................12 ...............4-2-6 ............10-11 ............. 14
10. Νέα Σαλαμίνα ............11 ...............4-1-6 ..............9-14 ............. 13
11. ΕΝΠ .........................12 ...............3-2-7 ..............9-18 ............. 11
12. Δόξα........................12 ...............2-2-8 ..............8-19 ............... 8
13. Ακρίτας ....................12 ...............2-1-9 ..............7-22 ............... 7
14. Ολυμπιακός ..............11 ...............1-3-7 ..............8-23 ............... 6

ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΒΑΘΜΟΙΤΕΡΜΑΤΑ

13η αγωνιστική
Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου
19:00 ΕΝΠ - ΑΕΚ
19:00 Δόξα - Ακρίτας
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου
19:00 Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΟΕΛ
19:00 Πάφος FC - Ολυμπιακός
Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου
17:00 Ανόρθωση - Άρης
19:00 Απόλλων - ΑΕΛ
Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου
19:00 Ομόνοια - Καρμιώτισσα

Όπως έστρωσε,  
έτσι κοιμήθηκε

Όπως έστρωσε η Ομόνοια, έτσι κοιμήθηκε. Εάν προτιμάτε, 
το μαραμένο «τριφύλλι» πλήρωσε τις άστοχες επιλογές του 
Γιανίκ Φερέρα στο ξεκίνημα του ντέρμπι και όσα ακολού-
θησαν ήταν απόλυτα φυσιολογικά. Ίσως να είδαμε την πιο 
εύκολη νίκη του ΑΠΟΕΛ εδώ και πολλά χρόνια, μια νίκη 
αποτέλεσμα της τεράστιας αγωνιστικής συμπεριφοράς των 
δύο ομάδων, η οποία έγινε πανεύκολη με την κόκκινη κάρ-
τα του Λανγκ στο 23’ όταν ως τελευταίος παίκτης ανέτρεψε 
εκτός περιοχής τον Κβιλιτάια.

Η αποβολή ήταν η απαρχή για τον πράσινο διασυρμό. Ο 
Φερέρα προτίμησε ως βασικούς τους Χούπερ και Μπέζους 
αφήνοντας «γυμνά» τα χαφ. Ούτε Χάμπο, ούτε Παπουλή, 
ούτε Μπασιρού, ούτε Λοΐζου, ενώ στο δεξί άκρο προτίμησε 
τον Ψάλτη αντί τον Κίτσο που τον έβγαλε ασπροπρόσωπο 
στα προηγούμενα παιχνίδια.

Εάν αναλύσει κάποιος το ντέρμπι, θα σταθεί σε δύο αγκά-
θια που βρήκε μπροστά του ο Φερέρα. Το πρώτο είναι οι 
επιλογές του. Τα ντέρμπι χρειάζονται γερά πνευμόνια με 
συνεχή τρεξίματα, μαρκαρίσματα με σωστή ψυχολογία και 
βεβαίως-βεβαίως καρδιά και ψυχή. Όλα αυτά δυστυχώς τα 
είχε ο αντίπαλος της Ομόνοιας και σαν αποτέλεσμα των επι-
λογών ακολούθησαν όλα τα άλλα. Μηδέν κυκλοφορία για 
τους «πράσινους» από το ξεκίνημα και στο 23’ ο Φερέρα 
είδε το δεύτερο αγκάθι να παρουσιάζεται μπροστά του με 
την αποβολή του Λανγκ. Ήταν αναγκασμένος να παίξει για 
τα υπόλοιπα 70’ με δέκα παίκτες και άποψή μας είναι πως 
όταν στο 28’ ο Γιούστε πήρε τη θέση του Χούπερ, θα έπρεπε 
να αποσύρει και τον Μπέζους που ήταν πολύ επιρρεπής σε 
λάθη με άλλον παίκτη στα χαφ.

Το 1-0 στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου μέσω VAR έπαι-
ξε το ρόλο του όσον αφορά την ψυχολογία. Ο φακός έδειξε 
πιο μπροστά τον Κβιλιτάια, όμως οι Ισπανοί μέτρησαν γκολ. 
Το γύρισε ο Φερέρα στο β’ ημίχρονο σε 3-5-1 με τον Πανα-
γιώτου αντί του Μπέζους, όμως το πρόβλημα της Ομόνοιας 
στη σωστή κυκλοφορία ήταν εμφανές και στο 60’ όλα πήραν 
το δρόμο τους με το 2-0 του Κβιλιτάια. Το ντέρμπι έκλει-
σε στο θέμα νικητής, αλλά οι «γαλαζοκίτρινοι» δεν άφησαν 
την ευκαιρία να πάει χαμένη. Είχαν μπροστά τους μία κλι-
νικά νεκρή Ομόνοια και με πέναλτι του Μαρκίνιος (68’) και 
Εφραίμ (90’+2’) ολοκλήρωσαν το θρίαμβό τους.

1. ΑΣΙΛ........................9 .........21-5 ....... 23
2. Διγενής Μ. ..............9 .........19-8 ....... 22
3. ΑΕΠ .........................9 ...... 16-10 ....... 18
4. ΕΝ.Α.Δ. ...................9 ...... 16-11 ....... 18
5. Κούρης....................9 .........10-8 ....... 16
6. ΑΠΕΑ ......................9 ...... 10-12 ....... 14
7. Ηρακλής ..................9 ...... 13-14 ....... 13
8. Εθνικός Α. ...............9 ...... 12-12 ....... 13
9. ΘΟΪ..........................9 ...... 11-13 ....... 11
10. ΑΠΕΠ ....................9 ...... 13-16 ....... 11
11. ΑΠΟΝΑ .................9 ...........9-8 ....... 10
12. Ασπίς ....................9 ...... 10-15 ....... 10
13. Χαλκάνορας ..........9 .........9-10 ..........8
14. Εθνικός Λ. ............9 ...... 16-18 ..........8
15. Π.Ο. Ορμήδειας .....9 ...... 10-17 ..........7
16. Εληά .....................9 .........5-23 ..........1

1. Ομόνοια Αρ. ............... 10 ..... 19-8 .... 21
2. ΜΕΑΠ ......................... 10 ..... 11-7 .... 19
3. ΑΕΖ ............................ 10 ..... 11-5 .... 18
4. Οθέλλος ..................... 10 ..... 12-9 .... 18
5. Αγία Νάπα .................. 10 ..... 14-9 .... 17
6. Αχυρώνας/ Ονήσιλος 10 ..... 10-8 .... 17
7. Εθνικός ...................... 10 ...15-16 .... 16
8. Ομόνοια 29ης ............ 10 ........9-7 .... 15
9. Πέγεια ........................ 10 ...12-10 .... 15
10. ΠΑΕΕΚ ..................... 10 ..... 8-10 .... 14
11. Π.Ο. Ξυλοτύμπου ..... 10 ...18-20 .... 13
12. Ερμής Αρ. ................ 10 ...12-16 .... 12
13. Ε.Ν.Υ. Διγενής ......... 10 ...17-18 .... 11
14. Αλκή ........................ 10 ..... 7-16 .......8
15. Αναγέννηση ............. 10 ...11-17 .......7
16. Ολυμπιάς ................. 10 ..... 7-17 .......4

7 ΓΚΟΛ: Ζάιρο (Πάφος FC)
5 ΓΚΟΛ: Μπρούνο Φελίπε (Ομόνοια)
4 ΓΚΟΛ: Ιβάν Τρισκόφσκι, Άλτμαν 

(ΑΕΚ), Καρλ Μπέγκτσον, Κακόριν (Άρης), 
Γουίλι Σεμέδο, Όνι Βαλακάρι (Πάφος FC), 
Ιωάννης Πίττας (Απόλλων), Μαρκίνιος 
(ΑΠΟΕΛ), Νινγκά (Ανόρθωση)

3 ΓΚΟΛ: Μπαμπίκα (Άρης), Μουαμέρ 
Τάνκοβιτς, Μουσταφά Ναμέ (Πάφος FC), 
Άνταμ Γκιούρτσο (ΑΕΚ), Γκεριέ (Ολυμπια-
κός), Ζελάγια (Καρμιώτισσα)

2 ΓΚΟΛ: Μιγκελίτο, Ντιακιτέ (Νέα Σαλα-
μίνα), Μπεσάρτ (Πάφος FC), Ρομάν Μπεζούς, 
Κακουλλής, Χούπερ (Ομόνοια), Ονησίφορος 
Ρουσιάς, Ντιαβαρά (ΕΝΠ), Μπεραχίνο, Άα-
ρον Τσιμπόλα (ΑΕΛ), Χέντρικς (Ολυμπια-
κός), Δώνης (ΑΠΟΕΛ), Στρούτσκι, Ματίγια 
Σπόλιαριτς, Μόργκαν Μπράουν (Άρης), Σό-
μπτσικ, Σαντίκ (Δόξα), Βα, Μπασέλ Ζράντι 
(Απόλλων), Ρετζινάλντο, Άμπραχαμ (Ακρί-
τας Χλώρακας), Ράφα Λόπες (ΑΕΚ Λάρνα-
κας), Ελ Αλούχι, Ντούμπια (Καρμιώτισσα)

Απώλειες για Ομόνοια Αραδίππου και ΜΕΑΠ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
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ΑΕΚ	 	 		1-0	 	 4-0	 	 1-0	 	 0-0	 	 4-0	 1-0	 4-2	 	
ΑΕΛ	 	 	 	 0-1	 	 	 	 1-2	 0-1	 	 1-0	 	 1-0	 1-3
ΑΚΡΙΤΑΣ		 1-2	 0-3	 	 	 1-2	 	 0-3	 	 2-1	 	 	 	 1-0	 0-4
ΑΝΟΡΘΩΣΗ	 	 	 1-1	 	 0-2	 0-1	 	 3-0	 	 	 2-1	 	 	
ΑΠΟΕΛ	 1-0	 		0-0	 	 	 	 	 0-1	 	 2-0	 0-0	 	 	 4-0	 1-1
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ	 	 	 2-0	 	 0-1	 	 0-3	 	 1-0	 	 	 	 2-1	 1-1
ΑΡΗΣ	 1-2	 2-1	 	 	 	 	 	 	 2-1	 1-2	 	 5-0	 1-1	
ΔΟΞΑ	 	 	 	 	 0-1	 0-1	 1-2	 	 	 	 	 	 0-2	 0-3
ΕΝΠ	 	 	 	 1-1	 	 	 	 1-2	 1-2	 0-0	 2-0	 2-1	 	 	
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ	 	 1-2	 1-0	 0-2	 	 1-1	 	 2-1	 	 	 1-2	 1-0	 	
ΝΕΑ	ΣΑΛΑΜΙΝΑ	 	 	 2-1	 	 	 1-1	 1-3	 1-0	 	 	 	 	 	 0-2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ	 	 	 1-0	 1-2	 0-2	 1-1	 	 2-2	 	 	 	 	 	
ΟΜΟΝΟΙΑ	 3-2	 	 	 2-0	 	 	 	 	 4-0	 	 0-1	 4-0	 	 3-0
ΠΑΦΟΣ	FC	 1-0	 	 	 1-0	 	 	 	 	 3-0	 4-0	 	 	 3-0	 	
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Νίκη που την προωθεί στη μάχη της 6άδας 
σημείωσε μέσα στο Τσίρειο η Ανόρθωση, που 
χάρη σε ένα γκολ του Νινγκά κέρδισε με 1-0 τη 
γηπεδούχο ΑΕΛ, που έμεινε με τις ευκαιρίες που 
είχε στην επανάληψη για να φτάσει στο γκολ.

Νίκη μεγάλης ψυχολογικής σημασίας για 
την ομάδα της Αμμοχώστου, πάνω σε έναν δυ-
νατό αντίπαλο, σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι 
κατά το πρώτο μισό και με πιεστική την ΑΕΛ 
στην επανάληψη.

Παρότι το παιχνίδι είχε ένα γρήγορο ρυθμό 
στο ξεκίνημά του, εντούτοις έλειπαν οι απειλές 
απέναντι και από τις δυο εστίες όσον αφορούσε 
το τι έγινε στο πρώτο 10λεπτο. Οι δύο πρώτες 
καλές στιγμές (μία για κάθε ομάδα) δημιουργή-
θηκαν στο 13’ για την ΑΕΛ και στο 15’ για την 
Ανόρθωση.

Όσο για τη συνέχεια, η μπάλα παιζόταν κυ-
ρίως στο χώρο του κέντρου, με την κατοχή να 
είναι περίπου μοιρασμένη, τη στιγμή που η επό-
μενη αξιόλογη φάση έγινε στο 30’ και ήταν για 
τους φιλοξενούμενους.

Όμοια η εικόνα στο παιχνίδι στη συνέχεια. 
Λίγες οι καλές στιγμές μπροστά και από τις δυο 
εστίες, με την μπάλα να παίζεται πάντα κυρίως 
στο χώρο του κέντρου.

Όταν το χρονόμετρο έφθασε στο 44’, η Ανόρ-

θωση με μια γρήγορη αντεπίθεση άνοιξε το 
σκορ με τον Νινγκά. Η ΑΕΛ καλείτο να δείξει 
αντίδραση, αλλά μετά από λίγο η Ανόρθωση άγ-
γιξε το 2-0 (Αντωνίου). Με το τέλος του ημιχρό-
νου η Ανόρθωση ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0. 

Πιο πιεστική έγινε η ΑΕΛ στις αρχές της επα-
νάληψης, στοχεύοντας σε μια γρήγορη ισοφάρι-
ση. Οι γηπεδούχοι δημιούργησαν κάποιες προ-
ϋποθέσεις, που δεν ήταν και τόσο απειλητικές 
για την αντίπαλη εστία και ενώ στη συνέχεια η 
άμυνα της Ανόρθωσης βρήκε τον τρόπο να κρα-
τάει μακριά τους αντίπαλους.  

Στο 60’ οι φιλοξενούμενοι έκαναν διπλή αλ-

λαγή και στο 63’ τριπλή για τη γηπεδούχο. Δο-
κάρι για την ΑΕΛ με τον Μιραλάς στο 63’ και 
σωτήρια επέμβαση του Κεραυνού σε σουτ του 
Τσιμπόλα. Η ΑΕΛ έγινε πιο πιεστική…

Όμως στη συνέχεια οι γηπεδούχοι είχαν 
μόνο την κατοχή της μπάλας, τη στιγμή που το 
χρονόμετρο πέρασε και το 75’ με το προβάδισμα 
της Ανόρθωσης να παραμένει. H Ανόρθωση 
ήταν αρκετά επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις, κα-
θώς έβρισκε ανοικτούς χώρους. Ωστόσο, η «κυ-
ρία» άντεξε μέχρι τέλους και πήρε μια σπουδαία 
νίκη.

Μάριος Πολυδώρου

ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Σπουδαίο διπλό για την Ανόρθωση

ΑΕΛ: 
ΑΕΛ: Μούριελ, 
Φραντζής (86’ 

Παντελή), Τεσέιρα, 
Μπάστο, Μεντόγεβιτς 
(63’ Μιλιντσεάνου), 
Κάσα (63’ Μιραλάς), 
Μπεραχίνο, Μακρής 

(46’ Σις), Κασανίκλιτς, 
Τσιμπόλα, Νεοφύτου 

(63’ Τζάλμα)
Σκόρερ: - 

Κίτρινες: Μιραλάς
Κόκκινες: -

Διαιτητές: Ιωάννης 
Χριστοδούλου (Μιχάλης 

Σωτηρίου, Ιωάννης 
Λαζάρου), VAR: 

Ροβέρτος Κώστα, 
AVAR: Νίκος Εγγλέζου

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: 
Κεραυνός, Χαρογιάν, 

Αντωνιάδης, 
Μπαϊσίνιο, 

Αντωνίου (78’ 
Αμπαρτζουμιάν), Κίκο 
(60’ Χρυσοστόμου), 
Σαμπό, Αρτυματάς 
(70’ Χριστοφή), 

Κορέια (70’ 
Φερέιρα), Γουαρίς 

(60’ Ουάρντα), 
Νινγκά

Σκόρερ: 44’ Νινγκά
Κίτρινες: Αντωνίου, 

Χαρογιάν (3η)
Κόκκινες: -

13’
Απειλεί η ΑΕΛ. Η κεφαλιά του Κάσα 
από κοντά έφυγε λίγο πάνω από τα 
δοκάρια του Κεραυνού.

15’
Ο Νινγκά βρέθηκε μόνος στην 
περιοχή, αλλά δεν βρήκε σωστά την 
μπάλα με το κεφάλι και σπατάλησε 
μια πολύ καλή ευκαιρία.

21’
Κεφαλιά του Αντωνιάδη έξω.

30’
Σουτ του Νινγκά από πλάγια θέση, 
διώχνει σε κόρνερ ο Μούριελ.

44’
ΓΚΟΛ. Ωραία ενέργεια του Κίκο 
από αριστερά, έδωσε στον Γουαρίς, 
αυτός αμέσως στον Νινγκά, ο 
οποίος από κοντά έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα.

45’+2’
Πλασέ του Αντωνίου από κοντά, η 
μπάλα έφυγε λίγο έξω.

53’
Το σουτ του Κασανίκλιτς σταμάτησε 
σε σώματα αμυντικών της 
Ανόρθωσης.

65’
Από κοντά ο Μιραλάς έπιασε το 
σουτ, αλλά η μπάλα χτύπησε στο 
οριζόντιο δοκάρι του Κεραυνού και 
έφυγε έξω.

66’
Σουτ του Τσιμπόλα, απέκρουσε ο 
Κεραυνός.

78’
Σπουδαία ευκαιρία για την 
Ανόρθωση, ο Χρυσοστόμου βρέθηκε 
απέναντι από τον Μούριελ, αλλά το 
σουτ του ήταν άστοχο.

81’
Ο Νινγκά έκανε το πλασέ στην 
κίνηση, αλλά έστειλε την μπάλα 
απελπιστικά άουτ.

ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ Η ΑΕΛ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΗΤΤΑ

ΑΕΛ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ 0-1

ΤΣΙΣΚΟ ΜΟΥΝΙΟΘ:
«Ξέραμε ότι θα ήταν ένα σκληρό παιχνίδι. Συγ-

χαίρω τους ποδοσφαιριστές μου που έκαναν ένα 
τέλειο παιχνίδι. Η νίκη ήταν πολύ σημαντική για-
τί το παιχνίδι αναμενόταν και ήταν σκληρό. Προ-
σπάθησα να εκμεταλλευτώ το ανοικτό μισό γήπε-
δο, κάτι που έγινε και ήρθε το γκολ. Σε κάποιες 
στιγμές ο αντίπαλος έβγαλε στα άκρα επιπλέον 
ποδοσφαιριστές και κάναμε τις απαραίτητες αλ-
λαγές. Η ουσία είναι ότι κερδίσαμε».

ΜΠΟΓΙΑΝ ΜΑΡΚΟΦΣΚΙ:
«Συγχαρητήρια στην Ανόρθωση για τη νίκη. 

Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι στα πρώτα 20 λεπτά. 
Από ένα κόρνερ που είχαμε υπέρ μας δεχτήκαμε 
ένα γκολ και έκλεισε το ημίχρονο. Στο 2ο ημίχρο-
νο κάναμε κάποιες ευκαιρίες, δεν μπορέσαμε να 
τις εκμεταλλευτούμε. Αυτό που έχουμε να κάνου-
με είναι να κοιτάξουμε το επόμενό μας παιχνίδι. 
Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά και να δούμε τα 
επόμενα παιχνίδια, δεν έχουμε άλλη επιλογή».
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ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Δεν χάνει στην «Αρένα»
Η ΑΕΚ σε άλλο ένα παιχνίδι ντέρμπι κα-

τάφερε να πάρει το ζητούμενο που δεν ήταν 
άλλο από τους τρεις βαθμούς. Και όταν η νίκη 
γίνεται επί αντιπάλου που στόχο έχει την κα-
τάκτηση του τίτλου, τότε γίνεται ακόμα πιο 
χρήσιμη.

Η ΑΕΚ με όπλο την έδρα της (παραμένει 
αήττητη με μοναδικές απώλειες το 0-0 στην 
πρεμιέρα με αντίπαλο τη Δόξα) ξεπέρασε και 
το εμπόδιο του Απόλλωνα από τον οποίο αύ-
ξησε τη διαφορά στο +6. Τρίποντο για τους 
«κιτρινοπράσινους» που τους βάζει δυνατά 
στη διεκδίκηση του τίτλου και που θα αξιοποι-
ήσουν την ίδια ώρα και τις απώλειες -όποιες 
και αν είναι αυτές- από το σημερινό ντέρμπι 
κορυφής. 

Η ΑΕΚ φάνηκε στο α’ ημίχρονο να επηρεά-
ζεται από τη διακοπή στο πρωτάθλημα και να 

μην παρουσιάζει το καλό της αγωνιστικό πρό-
σωπο, αλλά την ίδια ώρα κατάφερε να μη δε-
χθεί τέρμα. Στην επανάληψη ήταν πολύ καλύ-
τερη και στο τέλος πανηγύρισε ένα πολύτιμο 
τρίποντο. Η ΑΕΚ σε άλλο ένα παιχνίδι διατή-
ρησε το μηδέν παθητικό στην άμυνα έχοντας 
τον τερματοφύλακά της, Πίριτς, σε πολύ καλή 
βραδιά. Εκεί και όπου χρειάστηκε δήλωσε πα-
ρών και έβαλε και αυτός το δικό του λιθαράκι 
στην επίτευξη της νίκης.  

Το κυριότερο για την ΑΕΚ ήταν η επιστρο-
φή παικτών που θα την βοηθήσουν σημαντι-
κά στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ωστόσο, 
δεν μπορεί να μη γίνει αναφορά στον Πέρενς 
Πονς που ήταν ο παίκτης που με το τέρμα του 
χάρισε τη νίκη. Πέραν αυτού είχε και πολύ 
καλή εμφάνιση ο Γάλλος στη μεσαία γραμμή 
και έδειξε ότι αποτελεί άλλη ένα σημαντικό 

γρανάζι στη μηχανή της ΑΕΚ.  
Η ΑΕΚ κρατάει αυτή τη νίκη και συνεχίζει 

την πορεία της στο πρωτάθλημα στρέφοντας 
την προσοχή της στο ματς με την ΕΝΠ 
στην επόμενη αγωνιστική. Ήδη η 
ΑΕΚ μετρά τέσσερις συνεχόμενες 
νίκες στο πρωτάθλημα -το με-
γαλύτερο σερί για φέτος- και 
αυτό έχει δημιουργήσει εξαι-
ρετικό κλίμα. Η επιτυχία στην 
Ευρώπη σε συνδυασμό με την 
πολύ καλή πορεία στο πρωτά-
θλημα έχουν ανεβάσει την ψυχο-
λογία στα ύψη γι’ αυτό και τα πλα-
τιά χαμόγελα στους φίλους, αλλά και 
τους παράγοντες της ομάδας της Λάρνακας. Η 
ομάδα θα ξεκινήσει την προετοιμασία της για 
την πολύ σημαντική έξοδο στο Παραλίμνι. 

Ο Άρης θα υποδεχθεί σήμερα στο «Αντώ-
νης Παπαδόπουλος» την Πάφος FC και είναι 
η ώρα να δώσει απάντηση στο κατά πόσο 
φέτος μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους και 
να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Η 
«ελαφρά ταξιαρχία» βρίσκεται 
τέσσερις βαθμούς πίσω από τη 
σημερινή του αντίπαλο που 
βρίσκεται στην κορυφή και 
γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι 
με ενδεχόμενο τρίποντο θα 
μπει για τα καλά στην υπό-
θεση τίτλος. Το αήττητο της 

Πάφου αποτελεί άλλη μία πρόκληση για τους 
ποδοσφαιριστές του Αλεξέι Σπιλέφσκι για να 
κερδίσουν σήμερα. Προφανώς και δεν θα κρι-

θεί κάτι αν ο Άρης κερδίσει σήμερα, αλλά 
θα έχει τεράστια σημασία να γίνει 

κάτι τέτοιο στο θέμα της ψυχο-
λογίας, των ικανοτήτων, αλλά 
και της αυτοπεποίθησης. Ο 
προπονητής του Άρη ξέρει 
πολύ καλά ότι απέναντί του 
θα έχει τη μοναδική αήττητη 

ομάδα του πρωταθλήματος 
που διαθέτει την καλύτερη επί-

θεση, αλλά και άμυνα μέχρι στιγμής.  
Το θετικό για τον Λευκορώσο προπονητή 

είναι το γεγονός πως με εξαίρεση τον Ματί-
ας Σπόλιαριτς που επιστρέφει σε έναν περί-
που μήνα και τον αμφίβολο Κάρολ Στρούσκι, 
οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές βρίσκονται στη 
διάθεσή του. Σε σχέση με το τελευταίο ματς, 
μάλιστα, υπολογίζει στους Βανά Άλβες, Καζού 
και Μίχαλι Μαγιαμπάλα. Πρόκειται για ση-
μαντικές επιστροφές αφού είναι μονάδες που 
συνθέτουν τον βασικό κορμό, έτσι έχει ευχάρι-
στο πονοκέφαλο για καταρτισμό της ενδεκά-
δας.

Πάνοπλη στο ντέρμπι κορυφής η Πάφος FC

Άρης: Ώρα να δώσει την πιο σημαντική απάντηση

Απόλλωνας:  
Έτσι δεν πάει πουθενά

Κάνοντας ένα βήμα μπροστά και 
την ίδια ώρα ένα βήμα πίσω δεν μπο-
ρεί να γίνει δουλειά. Ο Απόλλωνας 
έφυγε το βράδυ του Σαββάτου από τη 
Λάρνακα χωρίς βαθμολογικό κέρδος, 
δεχόμενος την ήττα από την ΑΕΚ και 

η υπόθεση τίτλος μοιάζει πλέον με 
μακρινό όνειρο. Η ομάδα του 

Κωνσταντίνου Μακρίδη 
μπορεί να είχε καλά χρο-
νικά διαστήματα στην 
αναμέτρηση, αλλά για 
ακόμα μία φορά δεν 
κατάφερε να αξιοποι-

ήσει τις ευκαιρίες που 
δημιούργησε. Με άλλα 

λόγια αν ο Πίττας δεν κατα-
φέρει να στείλει την μπάλα στα 

δίχτυα, τότε κανείς άλλος δεν μπο-
ρεί. Ο Κύπριος τεχνικός εμφανίστηκε 
αισιόδοξος για τη συνέχεια στις δη-
λώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, 
αλλά ξέρει πολύ καλά ότι πρέπει να 
βελτιωθούν ακόμα πολλά πράγματα. 
Κυρίως στην επίθεση όπου οι επι-
θετικοί του δεν βρίσκονται σε καλή 
αγωνιστική κατάσταση. Δημιουργή-
θηκαν φάσεις, έγιναν προσπάθειες, 
ο αντίπαλος τερματοφύλακας ήταν 
εξαιρετικός, αλλά στο ποδόσφαιρο 
αυτό που μετρά είναι το τέρμα. Και 
όταν δεν έρχεται, φυσιολογικά δεν 
έρχονται ούτε οι βαθμοί. 

Ο Απόλλωνας πρέπει να αφήσει 
τάχιστα την ήττα πίσω του και να επι-
κεντρωθεί στο ντέρμπι που έρχεται 
με την ΑΕΛ την επόμενη αγωνιστική. 
Παιχνίδι στο οποίο η νίκη επιβάλλε-
ται αφού οποιοδήποτε άλλο αποτέλε-
σμα θα είναι καταστροφικό. Η ομάδα 
έχει χρόνο να προετοιμαστεί και θα 
διαφανεί κατά πόσον οι τραυματίες 
Κυριάκου και Ίλιεφ θα είναι έτοιμοι. 
Επίσης, παραμένει αξεκαθάριστο το 
σκηνικό με τους Γιόστεν, Ογκέντα και 
Καμπράλ που δεν ήταν στην αποστο-
λή του προχθεσινού αγώνα λόγω πει-
θαρχικού παραπτώματος.  

ΕΝΠ

Βλέπουν τον επόμενο 
αντίπαλο 

Στο Παραλίμνι κρατούν το δεύτερο ημί-
χρονο του αγώνα με τον Ακρίτα και στρέ-
φουν την προσοχή τους στο παιχνίδι της 
Παρασκευής με την ΑΕΚ. Ο Μαρίνος Σα-
τσιάς ήταν ξεκάθαρος προς τους παίκτες 
του: «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την 
παρουσία μας στο πρώτο ημίχρονο. Κρα-
τάμε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με 
τον Ακρίτα και βλέπουμε μόνο την ΑΕΚ».

Στον αγώνα με τον Ακρίτα όπου η Ένω-
ση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία για να ξεφύ-
γει από την καυτή ζώνη, παρουσιάστηκε 
με δύο πρόσωπα. Μία διπρόσωπη Ένωση, 
κάτι που ο Μαρίνος Σατσιάς δεν θέλει σε 
καμία των περιπτώσεων να επαναληφθεί.

Από σήμερα ξεκινά η προετοιμασία για 
τον αγώνα της Παρασκευής με την ΑΕΚ 
στο «Τάσος Μάρκου».

Ταξιδεύοντας σήμερα στη Λάρνακα για να 
αντιμετωπίσει τον Άρη στο ντέρμπι κορυφής η 
Πάφος FC εκείνο που θέλει είναι να μη χάσει. 
Στόχος της φυσικά είναι η νίκη που θα την απο-
μακρύνει περισσότερο από τις ομάδες που την 
κυνηγούν. Η αποστολή της ομάδας του Χένινγκ 
Μπεργκ αναμένεται να είναι πολύ δύσκολη, 
όμως από την άλλη έδειξε ότι μπορεί να αντε-
πεξέλθει απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. 
Ο Νορβηγός προπονητής είναι στην ευχάρι-
στη θέση να έχει πλειάδα επιλογών, που του 
επιτρέπει να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό 
σύνολο, αυτό που θεωρεί πιο έτοιμο και ικανό 
για να οδηγήσει την ομάδα στην επιτυχία, με 

τον Ζάιρο να επιστρέφει και να παρουσιάζεται 
έτοιμος να πάρει ξανά το «όπλο» του. Τώρα αν 
ο Χένινγκ Μπεργκ δώσει φανέλα βασικού στον 
πρώτο σκόρερ της ομάδας και του πρωταθλή-
ματος, θα διαφανεί.

Βαλακάρι: «Η Πάφος είναι 
το σπίτι μου»

Εύκολη χαρακτήρισε την απόφασή του να 
ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Πάφος FC 
ο Όνι Βαλακάρι, μιλώντας στην ιστοσελίδα της 
ομάδας. Η Πάφος, συνέχισε, είναι το σπίτι του 
και είναι το καλύτερο μέρος για τον ίδιο.

«Η πορεία που ακολουθεί ο σύλλογος τα 

τελευταία χρόνια, οι τεράστιες βελτιώσεις που 
έχουμε κάθε χρόνο και η φιλοδοξία που έχουν 
οι ιδιοκτήτες και ο σύλλογος. Όλα αυτά με έχουν 
εντυπωσιάσει πολύ και είμαι σίγουρος ότι αυτό 
είναι το καλύτερο μέρος για εμένα, για να συνε-
χίσω την εξέλιξή μου μαζί με την ομάδα. Είχα 
την αίσθηση ότι η ομάδα ήθελε πραγματικά 
να με κρατήσει, οπότε τελικά ήταν μια εύκολη 
απόφαση να μείνω εδώ», ανέφερε αρχικά και 
πρόσθεσε ότι «αυτή την πόλη την ένιωσα σαν 
στο σπίτι μου από την αρχή και απόλαυσα πολύ 
το χρόνο μου εδώ μαζί τους. Αγαπώ τους φιλά-
θλους γιατί ήταν πάντα δίπλα στην ομάδα μας, 
ακόμα και σε δύσκολες στιγμές».

Η ΑΕΚ με καλή εμφάνιση στην επανάληψη πήρε σπουδαίο τρίποντο
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Ο ΑΠΟΕΛ με αριθμητική υπεροχή από το 23’ 
λόγω αποβολής του Λανγκ με απευθείας κόκκινη 
κάρτα μετέτρεψε το «αιώνιο» ντέρμπι σε υγιεινό 
περίπατο συντρίβοντας την Ομόνοια με το βαρύ 
σκορ 4-0.

Με ένα τέρμα του Ντβάλι στις καθυστερήσεις 
του πρώτου μέρους και αλλά τρία των Κβιλιτάια, 
Μαρκίνιος με πέναλτι και Εφραίμ στην επανάλη-
ψη, το ΑΠΟΕΛ εκτός από τη νίκη γοήτρου που 
πέτυχε πάνω στην Ομόνοια, αφήνοντας την πολύ 
μακριά από τους στόχους της, έβαλε και πολύ γε-
ρές βάσεις για τη διεκδίκηση του φετινού τίτλου.

Με τέσσερις αλλαγές παρατάχθηκε η Ομόνοια 
σε σχέση με το τελευταίο παιγνίδι πριν τη διακοπή 
απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ το ΑΠΟΕΛ με δύο 
σε σχέση με το προηγούμενο παιγνίδι απέναντι 
στη Δόξα. Μοιρασμένο το παιγνίδι στο ξεκίνημά 
του με τις δύο ομάδες να μη ρισκάρουν ιδιαίτερα, 
με αποτέλεσμα η μπάλα να παίζεται μακριά από 
τις δύο εστίες, όμως το ΑΠΟΕΛ στην πρώτη του 
επιθετική ενέργεια (14’) έχασε μία πολύ μεγάλη 
ευκαιρία όταν ο Σούσιτς που ξέφυγε μόνος, όμως 
το κοντινό του σουτ δεν βρήκε στόχο, αφού πέρα-
σε μόλις άουτ.

Στο 23’ άλλαξαν οι ισορροπίες στο παιγνίδι 
όταν μετά από μία κάθετη μπαλιά του Σαρφό, ο 
Κβιλιτάια ξέφυγε μόνος όμως ανατράπηκε από 

τον Λανγκ λίγο έξω από την περιοχή με αποτέλε-
σμα να δεχθεί απευθείας την κόκκινη κάρτα και η 
Ομόνοια να μείνει με δέκα ποδοσφαιριστές.

Με αριθμητικό πλεονέκτημα η ομάδα του 
ΑΠΟΕΛ, όπως ήταν φυσικό, άσκησε μεγαλύτε-
ρη πίεση επιδιώκοντας το τέρμα, δημιούργησε 
κάποιες καλές προϋποθέσεις, η Ομόνοια αν και 
επιθετικά ήταν ανύπαρκτη, αμύνθηκε σθεναρά, 
όμως στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων 
βρέθηκε πίσω στο σκορ από τέρμα του Ντβάλι.

Στην επανάληψή η Ομόνοια στο 49’ είχε την 
πρώτη της τελική προσπάθεια με τον Λέζιακς, ενώ 
στο 60’ το ΑΠΟΕΛ πέτυχε και δεύτερο τέρμα με 

τον Κβιλιτάια βάζοντας πολύ γερές βάσεις για τη 
νίκη.

Η νίκη για την ομάδα του κ. Βλάνταν Μιλόγε-
βιτς άρχισε  να παίρνει διαστάσεις θριάμβου όταν 
στο 68’ πέτυχε και τρίτο τέρμα με εύστοχο κτύπη-
μα πέναλτι του Μαρκίνιος.

Η συνέχεια πλέον ήταν διαδικαστικού χαρα-
κτήρα, με την Ομόνοια να προσπαθεί να αποφύ-
γει να δεχθεί και άλλο τέρμα, όμως τελικά δεν τα 
κατάφερε αφού στις καθυστερήσεις του αγώνα 
δέχθηκε και τέταρτο τέρμα από τον Εφραίμ, που 
είχε περάσει στο παιγνίδι σαν αλλαγή.

Ανδρέας Φινόπουλος

ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Στο ντέρμπι παρών ήταν μόνο ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ: 
Μπέλετς, Ντβάλι, 
Βιγιαφάνες (80’ 

Ντονγκαλά), Κβιλιτάια 
(80’ Εφραίμ), Κρέσπο, 
Σούσιτς (57’ Σατσιάς), 

Μαρκίνιος (80’ 
Ντάλσιο), Γουίλερ, 

Κοσταντίνοφ, Δώνης 
(15΄ Μπλουμ), Σαρφό

Σκόρερ: 45΄+1΄ 
Ντβάλι, 60’ Κβιλιτάια, 
68’ (πεν.) Μαρκίνιος, 

90’+2’ Εφραίμ
Κίτρινες: Γουίλερ, 

Κβιλιτάια
Κόκκινες: -

Διαιτητές: Χοσέ Λουίς 
Μοντέρο Μουνουέρα 
(Μάριος Καλογήρου, 

Παύλος Γωργίου), 
VAR: Χόρχε Βάθκεθ 

Φιγκερόα, AVAR: 
Κυριάκος Αθανασίου

ΟΜΟΝΟΙΑ: 
Ουζόχο, Ψάλτης (69’ 
Λοΐζου), Μπρούνο, 

Κασάμα (75’ 
Μπασιρού), Λέζιακς, 
Λανγκ, Κούσουλος 

(69’ Χαραλάμπους), 
Μίλετιτς, Κακουλλής, 

Χούπερ (28΄ 
Γιούστε), Μπεζούς 
(46’ Παναγιώτου)

Σκόρερ: -
Κίτρινες: Ψάλτης, 

Μπεζούς, Κούσουλος, 
Λέζιακς

Κόκκινες: Λανγκ

14’
Ο Βιγιαφάνες έβγαλε μόνο τον Σούσιτς, 
ο οποίος τελείωσε τη φάση, αλλά έστειλε 
την μπάλα λίγο έξω από το δεξί δοκάρι 
της εστίας του Ουζόχο.

23’ 
Αντεπίθεση για τον ΑΠΟΕΛ. Ο Κβιλιτάια 
έφυγε μόνος, ανατράπηκε από τον 
Λανγκ, ο οποίος πρώτα έπαιξε την μπάλα 
και ο διαιτητής έβαλε απευθείας την 
κόκκινη κάρτα στον Ούγγρο αμυντικό της 
Ομόνοιας.

32’
Μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Ουζόχο 
έδιωξε την μπάλα και από κοντά ο 
Σούσιτς την έστειλε πάνω από τα 
δοκάρια.

45’+1’
ΓΚΟΛ. Μετά από εκτέλεση φάουλ ο 
Κβιλιτάια έκανε την κεφαλιά στέλνοντας 
την μπάλα στον αμαρκάριστο Ντβάλι 
που από κοντά την έστειλε στα δίχτυα. 
Υποδείχθηκε οφσάιντ στη φάση, αλλά 
μετά από έλεγχο στο VAR το τέρμα 
κατακυρώθηκε.

50’
Ο Μπέλετς απέκρουσε το σουτ του 
Λέζιακς.

60’
ΓΚΟΛ. Ο Βιγιαφάνες εκτέλεσε το 
φάουλ, ο Κοσταντίνοφ κατέβασε την 
μπάλα, ο Μπλουμ έπιασε το σουτ, η 
μπάλα κόντραρε και σε δεύτερο χρόνο ο 
Κβιλιτάια με σουτ μέσα από την περιοχή 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

67’
Κερδίζει πέναλτι ο ΑΠΟΕΛ σε 
μαρκάρισμα του Κούσουλου στον Γουίλερ.

68’
ΓΚΟΛ. Ο Μαρκίνιος ανεβάζει ακόμα 
περισσότερο το δείκτη του σκορ.

77’
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του 
Βιγιαφάνες, η μπάλα χτύπησε στο 
οριζόντιο δοκάρι και έφυγε έξω.

84’
Από πολύ κοντά ο Κακουλλής έκανε 
το σουτ, με την μπάλα να κτυπά στην 
εξωτερική πλευρά των διχτυών.

90’+2’
ΓΚΟΛ. Ασίστ από τον Μπλουμ στον 
Γιώργο Εφραίμ, ο οποίος δίνει διαστάσεις 
θριάμβου στη νίκη του ΑΠΟΕΛ.

ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΧΘΗΚΕ ΒΑΡΙΑ ΗΤΤΑ

ΑΠΟΕΛ - ΟΜΟΝΟΙΑ 4-0

ΓΙΑΝΙΚ ΦΕΡΕΡΑ:
«Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι, αλλά αυτό 

το διάστημα που ήμασταν καλύτεροι κράτησε 
μόνο δυόμισι λεπτά. Στη συνέχεια ήμασταν 
πίσω από την μπάλα. Προσπαθήσαμε να πάμε 
με το 0-0 στο ημίχρονο, αλλά ο αντίπαλος σκό-
ραρε. Άξιζε στον αντίπαλο να προηγηθεί πριν 
από το ημίχρονο. Δεν είχαμε τη δίψα και τη 
θέληση για τη νίκη».

ΒΛΑΝΤΑΝ ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ:
«Είναι ωραίο αυτό που έγινε σήμερα (σ.σ. 

χθες). Δίκαια νικήσαμε, ευχαριστούμε τον κό-
σμο για την τεράστια βοήθειά του. Όταν βάλα-
με και το δεύτερο γκολ, όλα ήταν πιο εύκολα. 
Ελέγξαμε όλες τις φάσεις. Καλό και ότι σκόραρε 
ο Κβιλιτάια. Έχουμε πολλά να διορθώσουμε και 
βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. Καλή συνέχεια 
και στην Ομόνοια».
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ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΜΟΥΝΤΙΑΛ

Τα βλέμματα  
στη «σελεσάο»

Η 2η αγωνιστική στους ομίλους 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου που δι-
εξάγεται στο Κατάρ ολοκληρώνε-
ται σήμερα. Τέσσερα παιχνίδια που 
αφορούν τον 7ο και 8ο όμιλο και το 
ενδιαφέρον στρέφεται στον αγώνα 
ανάμεσα στη Βραζιλία και την Ελβε-
τία. Οι δύο ομάδες που συμμετέχουν 
στον 7ο όμιλο κατάφεραν να κερδί-
σουν στην πρεμιέρα, η μεν Βραζιλία 
τη Σερβία με 2-0, η δε Ελβετία το 
Καμερούν με 1-0. Όποια από τις δύο 
ομάδες καταφέρει να κερδίσει σήμε-
ρα θα εξασφαλίσει και την πρόκρισή 
της στη φάση των «16» της διοργά-
νωσης.

Η «σελεσάο» ήταν αρκετά καλή 
στην πρεμιέρα και σήμερα (χωρίς 
τον Νεϊμάρ) θα προσπαθήσει απένα-
ντι στην Ελβετία να ντουμπλάρει τις 
νίκες της και να ξεγνοιάσει. Η Ελβε-
τία από την άλλη έχει τον ίδιο στόχο, 
αλλά γνωρίζουν άπαντες πολύ καλά 
ότι η αποστολή τους είναι πάρα πολύ 
δύσκολη. 

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, 
Καμερούν και Σερβία χρειάζεται 
απαραίτητα να κερδίσουν για να 
μπορούν την τελευταία αγωνιστική 
να διεκδικήσουν την πρόκριση. Αμ-
φότερες έδειξαν καλά στοιχεία στην 
πρεμιέρα, έστω και αν δέχθηκαν την 
ήττα. 

Στον 8ο όμιλο η Πορτογαλία θα 
αντιμετωπίσει την Ουρουγουάη. Η 
ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο στην 
πρεμιέρα δυσκολεύτηκε να κερδίσει 
την Γκάνα με 3-2, αλλά σήμερα αν 
πάρει το τρίποντο θα πάρει την πρό-
κριση. Η Ουρουγουάη έμεινε στην 
ισοπαλία (0-0) απέναντι στη Νότια 
Κορέα και σήμερα σαφώς έχει πολύ 
πιο δύσκολο έργο απέναντι στην 
Πορτογαλία. Η Ουρουγουάη που 
έδειξε στην πρεμιέρα ότι έχει αρκετά 
προβλήματα, αλλά σήμερα δεν έχει 
άλλη επιλογή από το να δώσει ό,τι 
έχει και δεν έχει στο γήπεδο.  

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η 
Νότια Κορέα θα διασταυρώσει τα 
ξίφη της με την Γκάνα. Οι δύο ομά-
δες ήταν αρκετά καλές στην πρεμιέ-
ρα, αλλά σήμερα ξέρουν πολύ καλά, 
ιδιαίτερα η Γκάνα, ότι χρειάζονται 
απαραίτητα τη νίκη για να ελπίζουν 
σε πρόκριση. Αναμένεται ότι θα είναι 
ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παιχνίδι 
που με βάση το αποτέλεσμά του μπο-
ρούν να διαμορφωθούν πολλά πράγ-
ματα στον όμιλο.

Το πρόγραμμα:
12:00 Καμερούν - Σερβία
15:00 Νότια Κορέα - Γκάνα
18:00 Βραζιλία - Ελβετία
21:00 Πορτογαλία - Ουρουγουάη

Απίθανο Μαρόκο, εκτέλεσε το Βέλγιο
Με εξαιρετική εμφάνιση -κυρίως στο δεύτε-

ρο μέρος- το απίθανο Μαρόκο εκμεταλλεύτηκε 
τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν και υπέ-
ταξε το Βέλγιο με 2-0, χάρη σε γκολ των Σαμπίρι 
(73’) και Αμπουκλάλ (90’+2’)!

Με αυτόν τρόπο, οι Αφρικανοί έφτασαν τους 
4 βαθμούς και έχουν μπει πολύ δυναμικά στο 
παιχνίδι της πρόκρισης, σε έναν όμιλο-φωτιά.

Το Βέλγιο μπήκε πολύ δυναμικά στο παιχνίδι 
και απείλησε μόλις στο 6ο λεπτό, με τον Μπα-
τσουαγί να βγαίνει τετ-α-τετ με τον Μοχαμέντι, 
με τον Μαροκινό τερματοφύλακα να αποκρούει 
σε κόρνερ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» απείλησαν και πάλι 
με Ντε Μπρόινε και Ονάνα στο 16’, χωρίς να 
απειλήσουν ουσιαστικά την εστία των Αφρικα-
νών.

Με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού, 
το σύνολο του Ρεγκραγκουί ανέβασε στροφές, 
ισορρόπησε το παιχνίδι και έφτασε σε μία πολύ 
καλή στιγμή στο 34ο λεπτό, με τον Χακίμι να 
μπουκάρει ωραία στην περιοχή από τα δεξιά, 
αλλά του σουτ που επιχείρησε πέρασε πάνω από 
την εστία του Κουρτουά.

Στο 39’, ο Ντε Μπρόινε εκτέλεσε απευθείας 
ένα φάουλ από τα αριστερά, θέλοντας να μπερ-
δέψει τον Ελ Καζουί, χωρίς να τα καταφέρει.

Στο 45’+1’ το Μαρόκο πέτυχε γκολ με απευ-
θείας εκτέλεση φάουλ του Ζίγεκ, ωστόσο ακυ-
ρώθηκε ως οφσάιντ, καθώς ο Αζέρ που επηρέ-
αζε την ορατότητα του Κουρτουά, ξεκίνησε από 
θέση οφσάιντ. Έτσι, το πρώτο ημίχρονο ολοκλη-
ρώθηκε χωρίς να υπάρχει σκορ.

Στο δεύτερο μέρος, το Μαρόκο ήταν αυτό 
που ξεκίνησε καλύτερα, απειλώντας με τους Ζί-

γεκ (50’) και Μπουφάλ (58’), χωρίς αποτέλεσμα. 
Στο ενδιάμεσο είχε απειλήσει με ωραία ενέργεια 
και σουτ του Εντέν Αζάρ, το οποίο απομάκρυνε 
ο Ελ Καζουί στο 52’.

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ανακάτεψε την τρά-
πουλα, περνώντας και τον Ντρις Μέρτενς, μετα-
ξύ άλλων, στο παιχνίδι, με τον μεσοεπιθετικό της 
Γαλατασαράι να απειλεί στο 65’ με ωραίο σουτ 
εκτός περιοχής, αλλά ο Μαροκινός τερματοφύ-
λακας ήταν και πάλι εκεί και απομάκρυνε.

Στο 73’ το Μαρόκο άνοιξε το σκορ, σε μία φά-
ση-καρμπόν με το ακυρωθέν γκολ του Ζίγεκ. Ο 
Σαμπίρι εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ από την 
αριστερή πλευρά, ο Κουρτουά άργησε να αντι-
ληφθεί τι συνέβη, με την μπάλα να πηγαίνει στα 

δίχτυα για το 1-0!
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός πέρασε στο ματς 

τους Ντε Κέτελαρ, Τροσάρ και Λουκάκου για να 
αλλάξει τις ισορροπίες της αναμέτρησης, αλλά 
το σύνολο του Ρεγκραγκί ήταν πολύ σωστά στη-
μένο και δεν επέτρεψε στους «κόκκινους διαβό-
λους» να απειλήσουν την εστία του Ελ Καζουί.

Στο 90’+2’ ο Αμπουκλάλ έβαλε το κερασά-
κι στην τούρτα της νίκης των Μαροκινών. Ο 
Ζιγέκ έκανε ωραία ενέργεια στην περιοχή και 
την έσπασε ωραία την μπάλα στον ποδοσφαι-
ριστή της Τουλούζ στο ύψος του πέναλτι, κι 
εκείνος με ένα πανέμορφο πλασέ την έστειλε 
στον ουρανό της εστίας του Κουρτουά για το 
τελικό 2-0.

Άνω κάτω έκανε τον πέμπτο όμιλο του Πα-
γκοσμίου Κυπέλλου η Κόστα Ρίκα. Κόντρα στη 
ροή του αγώνα επικράτησε 1-0 της Ιαπωνίας 
με γκολ του Κέισερ Φούλερ στο 81’.

Οι Ιάπωνες έδειξαν από την αρχή όρεξη για 
να ανοίξουν το σκορ, είχαν την κατοχή, αλλά 
δεν λειτουργούσαν οι συνεργασίες τους. Καθ’ 
όλη τη διάρκεια του πρώτου μέρους το τέμπο 
ήταν χαμηλό και οι παίκτες των δύο ομάδων 
έπαιζαν συντηρητικά χωρίς να παίρνουν ρί-
σκα. Οι Ασιάτες προσπάθησαν να βρουν χώ-
ρους για να απειλήσουν, αλλά μάταια. Μετά 
από ένα ισορροπημένο 45λεπτο, το ημίχρονο 
έληξε με ένα δίκαιο 0-0. Εμφανώς ανεβασμέ-
νοι οι Ιάπωνες, στο δεύτερο ημίχρονο μπόρε-
σαν να ελέγξουν το ρυθμό του αγώνα και να 
απειλήσουν από νωρίς.

Προσπαθούσαν να διασπάσουν την άμυνα 
των Κοσταρικανών, να πιέσουν και να τους 
αναγκάσουν σε λάθη, ώστε να εισχωρήσουν 

στην αντίπαλη άμυνα και να προηγηθούν στο 
σκορ. Όσο περνούσε η ώρα, οι τυπικά γηπε-
δούχοι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να πετύ-
χουν το πολυπόθητο γκολ και να πάρουν μια 
τεράστια νίκη για ένα βήμα πιο κοντά στην 
πρόκριση. Ο Φούλερ, όμως, τους άλλαξε τα 
σχέδια. Κόντρα στη ροή του ματς, στο 81’ ο 
Κοσταρικανός μπακ σαν «από μηχανής θεός» 
εκμεταλλεύτηκε το λάθος της Ιαπωνίας και 
από το ύψος της μεγάλης περιοχής με αριστε-
ρό σουτ βρήκε τα αντίπαλα δίχτυα και έγρα-
ψε το 1-0, παρά την αξιότιμη προσπάθεια του 
Γκόντα να αποκρούσει.

Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, οι Ιά-
πωνες πάλεψαν με… νύχια και με δόντια για 
την ισοφάριση, η οποία, όμως, δεν ήρθε ποτέ. 
Έτσι, η Κόστα Ρίκα ξέχασε έστω και για λίγο 
τη βαριά ήττα 7-0 από την Ισπανία, ωστόσο, 
βρίσκεται ακόμη σε δυσμενή θέση λόγω της 
διαφοράς τερμάτων (-6).

ΛΙΟΝΕΛ ΜΕΣΙ

Πρώτος σε… περπάτημα στο Μουντιάλ
Οι haters θα πουν πως «γέρασε» και δεν μπορεί πια να τρέξει. Οι fans 

θα πουν πως κάνει πλάκα στους αντιπάλους του χωρίς να ιδρώσει. Σε 
όποια κατηγορία και αν ανήκετε, έχει ενδιαφέρον πως ο Λιονέλ Μέσι κα-

τέχει την πρωτιά στο… βάδην στο Παγκόσμιο Κύπελλο. 
Σύμφωνα με το Athletic, ο Αργεντινός σουπερστάρ 
ήταν ο πρώτος σε μέτρα που διάνυσε περπατώντας 
(και όχι τρέχοντας) στον αγωνιστικό χώρο, στους 
αγώνες της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του 
Μουντιάλ. Ο «Λέο», συγκεκριμένα, διάνυσε 4.625 

μέτρα χωρίς να τρέξει αλλά περπατώντας, ενώ ακο-
λούθησε ο Μοχάμεντ Σαλισού της Σενεγάλης, ο Ίρβινγκ 

Λοσάνο του Μεξικού, ο γκολκίπερ της Αγγλίας Τζόρνταν Πίκφορντ, ο 
Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι της Πολωνίας, ο Κέβιν Ντε Μπρόινε του Βελγίου 
και ο Αντουάν Γκριεζμάν της Γαλλίας. Φυσικά αυτό το στατιστικό δεν αλ-
λάζει σε τίποτα το γεγονός ότι ο Λιονέλ Μέσι μπορεί να κάνει τα πάντα. 

ΤΖΙΑΝΙ ΙΝΦΑΝΤΙΝΟ

Ζητά να θεσπιστεί η «Ημέρα Μαραντόνα»
Αποτίνοντας φόρο τιμής κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλ-

λου του Κατάρ σε μια εκδήλωση για τη δεύτερη επέτειο από το θάνα-
το του Ντιέγκο Μαραντόνα, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, 

είπε ότι ο θρυλικός Αργεντινός θα πρέπει να τιμάται 
σε κάθε τουρνουά από δω και πέρα. «Ο Ντιέγκο εί-

ναι αθάνατος, είναι μαζί μας», είπε ο Ινφαντίνο. 
«Δεν χρειάζεται μόνο να αποτίσουμε φόρο τιμής, 
αλλά να γιορτάζουμε και τον Ντιέγκο. Θα ήθελα 
από δω και στο εξής, σε κάθε Παγκόσμιο Κύπελ-

λο, να αφιερώνουμε μια μέρα για να γιορτάσουμε 
τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, επειδή έκανε τό-

σους πολλούς να ερωτευτούν το άθλημά μας», πρόσθεσε.
«Είμαι Ιταλός και οπαδός της Ίντερ. Δεν είμαι Αργεντινός ούτε 

οπαδός της Νάπολι, και φυσικά ο Ντιέγκο έκανε την Ίντερ και την 
Ιταλία να κλάψουν πολλές φορές, αλλά τον αγαπάμε».

«Χαρακίρι» της Ιαπωνίας με Κόστα Ρίκα

Με τη νίκη του μπήκε για τα καλά στο κόλπο της πρόκρισης
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ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

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
Μαρόκο – Κροατία  ......................................................................0-0
Γερμανία – Ιαπωνία  ...................................................................1-2
Ισπανία – Κόστα Ρίκα  ................................................................7-0
Βέλγιο – Καναδάς  ........................................................................1-0
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου
Ελβετία – Καμερούν  ...................................................................1-0
Ουρουγουάη – Νότια Κορέα  .................................................0-0
Πορτογαλία – Γκάνα  ..................................................................3-2
Βραζιλία – Σερβία ..........................................................................2-0
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου
Ουαλία – Ιράν .................................................................................0-2
Κατάρ – Σενεγάλη ........................................................................1-3
Ολλανδία – Εκουαδόρ ................................................................1-1
Αγγλία – ΗΠΑ  ................................................................................0-0
Σάββατο 26 Νοεμβρίου
Τυνησία – Αυστραλία  ................................................................0-1
Πολωνία – Σαουδική Αραβία .................................................2-0
Γαλλία – Δανία  ..............................................................................2-1
Αργεντινή – Μεξικό.....................................................................2-0
Κυριακή 27 Νοεμβρίου
Ιαπωνία – Κόστα Ρίκα  ..............................................................0-1
Βέλγιο – Μαρόκο  .........................................................................0-2
Κροατία – Καναδάς ......................................................................4-1
Ισπανία – Γερμανία ......................................................................1-1
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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το πανόραμα

1. Eκουαδόρ  ...........2  3-1  4
2. Ολλανδία  ............2  3-1  4
3. Σενεγάλη  ............2  3-3  3
4. Κατάρ  ...................2  1-5  0

1. Ισπανία  ................2  8-1  4
2. Ιαπωνία  ..............2  2-2  3
3. Κόστα Ρίκα  ........2  1-7  3 
4. Γερμανία  .............2  2-3  1

1. Αγγλία  ..................2  6-2  4
2. Ιράν  .......................2  4-6  3 
3. ΗΠΑ  ......................2  1-1  2
4. Ουαλία  .................2  1-3 1

1. Κροατία  ...............2  4-1 4
2. Μαρόκο  ...............2  2-0 4
3. Βέλγιο  ..................2  1-2 3
4. Καναδάς  .............2  1-5  0

1. Πολωνία  .............2  2-0  4
2. Αργεντινή  ..........2  3-2  3
3. Σαουδ.Αραβία  ..2  2-3  3
4. Μεξικό  .................2  0-2  1

1. Βραζιλία  ..............1  2-0  3
2. Ελβετία  ................1  1-0  3
3. Καμερούν  ...........1  0-1  0
4. Σερβία  ..................1  0-2  0

1. Γαλλία  ..................2  6-2  6
2. Αυστραλία  .........2  2-4 3 
3. Δανία  ....................2  1-2  1
4. Τυνησία ...............2  0-1  1

1. Πορτογαλία  .......1  3-2  3
2. Ουρουγουάη  ....1  0-0  1
3. Νότια Κορέα ......1  0-0  1
4. Γκάνα  ...................1  2-3  0

1ος όμιλος

5ος όμιλος

2ος όμιλος

6ος όμιλος

3ος όμιλος

7ος όμιλος

4ος όμιλος

8ος όμιλος

Είναι κλισέ, είναι τετριμμένο, είναι χι-
λιογραμμένο, όμως συνήθως είναι και η 
αλήθεια. Οι Γερμανοί που ανεξαρτήτως 
συνθηκών, αντιπάλου, διοργάνωσης ή 
και δικής τους ποιότητας, δεν τα παρα-
τούν ποτέ, στο τέλος των αγώνων δικαι-
ώνονται και παίρνουν αυτό που θέλουν, 
χάρη στο πείσμα, την επιμονή, την πίστη 
στο πλάνο και φυσικά τις ικανότητές 
τους. Όπως συνέβη και στο στάδιο «Αλ-
Μπαΐτ» της Αλ Κορ, όπου Ισπανία και 
Γερμανία ήρθαν ισόπαλες 1-1, στο πλαί-
σιο της 2ης αγωνιστικής του 5ου ομίλου. 
Έναν όμιλο στον οποίο μετά και τη νίκη 
της Κόστα Ρίκα επί της Ιαπωνίας, τα πά-
ντα έμειναν ανοιχτά ενόψει της 3ης και 
τελευταίας αγωνιστικής. 

Το ματς ήταν εξαιρετικά απαιτητικό 
στο κομμάτι της τακτικής, με πολύ γρή-

γορο ρυθμό στο μεγαλύτερο μέρος του 
και εν τέλει μάλλον μοιρασμένο, με τους 
Ισπανούς καλύτερους για περίπου μία 

ώρα, αλλά και τους Γερμανούς να απει-
λούν ακόμη και με ολική ανατροπή και 
νίκη στο τελευταίο μισάωρο. Δίκαιη η 
ισοπαλία στο φινάλε, με τις δύο ομάδες 
να κρατούν την τύχη στα χέρια τους στο 
φινάλε του γκρουπ. Ο Άλβαρο Μοράτα 
ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 62’, 
ο Νίκλας Φίλκρουγκ ισοφάρισε στο 83’. 
Δοκάρι στο 7’ ο Όλμο, τεράστια χαμένη 
ευκαιρία για την ανατροπή στο 95’ ο 
Σανέ.

Με την ισοπαλία αυτή, οι Γερμανοί 
απέφυγαν μεν τις τρεις διαδοχικές ήττες 
σε Μουντιάλ για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία τους, αλλά ταυτόχρονα απέτυχαν να 
νικήσουν την Ισπανία σε επίσημο ματς 
για πρώτη φορά μετά το Euro του 1988, 
μετρώντας στο διάστημα αυτό 3 ισοπαλί-
ες και 3 ήττες.

Αντέδρασε με... στιλ και έγινε φαβορί για 
την πρόκριση. Η Κροατία -αν και βρέθηκε 
πίσω στο σκορ μόλις στο 2’- μετά το 20’ θύ-
μισε... δευτεραθλήτρια κόσμου και διέλυσε 
με 4-1 τον Καναδά για τη 2η αγωνιστική 
του 6ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, 
έχουσα σε τρομερή μέρα τους Κράμαριτς 
και Λιβάγια. 

Έτσι, η Χρβάτσκα ανέβηκε στην κορυφή, 
πιάνοντας στους τέσσερις βαθμούς το Μα-
ρόκο και είναι στο +1 από το 3ο Βέλγιο, το 
οποίο υποδέχεται την τελευταία αγωνιστι-
κή. Μάλιστα, θα περάσει ακόμα και με ήττα 
-εάν ο Καναδάς επικρατήσει του Μαρόκου 
χωρίς να υπεκαλυφθεί η υπέρ της διαφορά 
τερμάτων (+3 αντί του +2) ή με ισοπαλία, 
ενώ συνολικά έχει το προβάδισμα για την 
πρώτη θέση λόγω παραγωγικότητας.  Χω-
ρίς βαθμό έμεινε ο Καναδάς, ο οποίος αρκέ-
στηκε στο να σημειώσει το πρώτο του γκολ 
σε τελική φάση της διοργάνωσης.  «Καυτό» 
ξεκίνημα από τον Καναδά, με γκολ μόλις 

στο 2’. Ύστερα από ωραίο build up από 
πίσω, ο Μπιουκάναν έκανε εξαιρετικό γύ-
ρισμα από δεξιά, με τον Ντέιβις να σκορά-
ρει με τρομερή καρφωτή κεφαλιά. 

Η Κροατία άρχισε να ανεβάζει σιγά-σιγά 
ρυθμούς μετά το 20’ και να δημιουργεί ευ-
καιρίες, αλλά το τέρμα δεν ερχόταν.

Παρ’ όλα αυτά, η Χβάρτσκα επέμεινε 
και δικαιώθηκε στο 36’, καθώς ο Κράμα-
ριτς έγινε δέκτης της μπάλας από έξυπνη 
μπαλιά του Πέρισιτς και εκτέλεσε εύστοχα 
τον Μπόριαν από δύσκολη γωνία. Έκτοτε, 
μέχρι και το φινάλε του πρώτου μέρους η 
Κροατία έκανε ό,τι ήθελε εντός αγωνιστι-
κού χώρου, κάθε αντεπίθεσή της «μύριζε» 
γκολ, με την άμυνα των αντιπάλων της να 
παραπαίει…

Εν τέλει, οι Κροάτες ολοκλήρωσαν το 
καλό τους διάστημα με την ανατροπή πριν 
την ανάπαυλα και συγκεκριμένα στο 44’, 
όταν ο Λιβάγια έπιασε τρομερή σουτάρα 
εκτός περιοχής, με την μπάλα να καρφώ-

νεται στην κάτω δεξιά γωνία της εστίας. 
Ο Καναδάς άρχισε με διπλή αλλαγή στο 

δεύτερο μέρος (Κονέ και Οσόριο στις θέ-
σεις των Λάριν και Εουστάκιο). Μάλιστα, 
η ομάδα του Τζον Χέρντμαν ήταν εκείνη 
που απείλησε εκ νέου πρώτη, στο 49’, με το 
σουτ που έπιασε εκτός περιοχής ο Οσόριο, 
το οποίο έφυγε ξυστά από το δεξί δοκάρι. 

Η αναμέτρηση είχε αποκτήσει εξαιρετι-
κό ρυθμό, με την μπάλα να πηγαίνει πά-
νω-κάτω. Ο Καναδάς προσπαθούσε για το 
γκολ της ισοφάρισης. Ωστόσο, αντί αυτού, 
είδε την Κροατία να πετυχαίνει και τρίτο 
τέρμα, στο 70’, εκ νέου με ιδανικό τελείω-
μα του Κράμαριτς (και εξαιρετικό κοντρόλ) 
μετά από ασίστ του Πέρισιτς. Η Κροατία 
«άγγιξε» το 4-1 στο 78’, αλλά ο Μπρόζοβιτς 
δεν εκτέλεσε σωστά. Τελικά, το βρήκε στο 
90’+4’, με τους νεοεισελθόντες Όρσιτς και 
Μάγερ να αξιοποιούν το λάθος του Μίλερ, 
να συνδυάζονται και τον τελευταίο να δια-
μορφώνει το τελικό σκορ.

Η Κροατία διέλυσε τον Καναδά
Με ανατροπή κέρδισε 4-1 και έγινε το φαβορί για την πρόκριση

«Φρέναρε» την Ισπανία και έμεινε ζωντανή η Γερμανία

ΔΕΥΤΕΡΑΣ



κόσμος των ΣΠΟΡ Ολυμπιακός: Επιβάλλεται 
το τρίποντο

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει σήμε-
ρα τη Νέα Σαλαμίνα και η νίκη επιβάλ-
λεται. Οι «μαυροπράσινοι» βρίσκονται 
στον πυθμένα της βαθμολογίας και το 
τρίποντο είναι αναγκαίο όσο ποτέ. Με 

προπονητή στον πά-
γκο πλέον τον Μάκη 
Σεργίδη -θα κάνει 
ντεμπούτο- ο Ολυμπι-
ακός θέλει να κάνει 
νέο ξεκίνημα. Να ξεκι-
νήσει την αντεπίθεσή 
του ώστε να καταφέ-
ρει να καλύψει το χα-

μένο έδαφος. 
Ο Κύπριος προπονητής υπολογίζει 

στον Θωμά Ιωάννου. Εκτός πλάνου θα 
είναι ο Φίλιππος Ευτυχίδης που έκανε 
επέμβαση στον ώμο και ο μόνιμα τραυ-
ματίας τις τελευταίες εβδομάδες Μπερτ 
Έσελινγκ. Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον ποια θα είναι η πρώτη ενδεκά-
δα του Κύπριου προπονητή που σαφώς 
θα κάνει αλλαγές.

Παναθηναϊκός: Έρχεται 
σήμερα στην Κύπρο

Ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί από σή-
μερα και για τις επόμενες δέκα ημέρες 
στο νησί μας, προκειμένου να κάνει μια 
μικρή προετοιμασία στο περιθώριο της 
διακοπής του πρωταθλή-
ματος λόγω του Μου-
ντιάλ.

Η αποστολή 
του τριφυλλιού θα 
έχει ως βάση της 
την Πέγεια, ενώ 
θα δώσει τρία φιλι-
κά παιχνίδια, την 1η 
Δεκεμβρίου με αντίπαλο τη 
Χάποελ Μπερ Σεβά από το Ισραήλ, στις 
4 Δεκεμβρίου με αντίπαλο την Πάφο 
και στις 7 Δεκεμβρίου με αντίπαλο τη 
Νέα Σαλαμίνα.

Η αποστολή περιλαμβάνει 28 ποδο-
σφαιριστές, κάποιοι εκ των οποίων μά-
λιστα είναι είτε από τη δεύτερη ομάδα 
του Παναθηναϊκού, όπως οι Χριστογε-
ώργος, Κρυπαράκος και Σιδεράς είτε 
από την Κ19, όπως οι Κυριόπουλος-Συ-
μεωνίδης.

Μία ανάσα από Ροντινέι  
ο Ολυμπιακός

Κοντά στην απόκτηση του Ρο-
ντινέι βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι 
πρωταθλητές Ελλάδας τα τελευταία 
24ωρα έχουν ασχοληθεί πολύ σοβα-
ρά με την περίπτωση του άσου που 

μένει ελεύθερος από 
τη Φλαμένγκο στο 
τέλος του επόμενου 
μήνα. Ο ποδοσφαιρι-
στής, που διακρίνε-
ται για τις επιθετικές 
του αρετές, προορίζε-
ται για βασικός στους 
Πειραιώτες.

Ο Ροντινέι, που δεν έχει αγωνιστεί 
ποτέ εκτός Βραζιλίας, κατέκτησε το 
Κόπα Λιμπερταδόρες με τη Φλαμέν-
γκο μετρώντας 11 συμμετοχές και 2 
γκολ στη διοργάνωση. Συνολικά είχε 
163 συμμετοχές, 6 γκολ και 17 ασίστ. 
Παρότι, δε, με την Εθνική Βραζιλίας 
δεν έχει αγωνιστεί ποτέ, ήταν στην 
αρχική λίστα 55 παικτών του Τίτε για 
το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τεράστιας σημασίας αγώνας για τη Νέα Σαλαμίνα
Η Νέα Σαλαμίνα αντιμετωπίζει σήμερα στο 

ΓΣΠ, το γήπεδο που πέτυχε την τελευταία φε-
τινή επιτυχία της, τον Ολυμπιακό. Οι 
«ερυθρόλευκοι» έκτοτε μετρούν 
τέσσερις συνεχόμενες ήττες, 
αλλά σήμερα θέλουν να επι-
στρέψουν στο δρόμο των 
επιτυχιών. Το παιχνίδι έχει 
τεράστια σημασία για την 
προσφυγική ομάδα σε ό,τι 
αφορά την προσπάθεια που 
κάνει για παραμονή στην 
κατηγορία. Μετά τα αποτελέ-

σματα των αγώνων της 12ης αγωνιστικής 
τις προηγούμενες ημέρες, η Νέα Σαλαμίνα αν 

καταφέρει να κερδίσει θα κάνει βήμα 
προς τα άνω και θα απομακρυνθεί 

περαιτέρω από την επικίνδυνη 
ζώνη. Οι «ερυθρόλευκοι» πάνε 
υποψιασμένοι στη σημερινή 
αναμέτρηση και πλήρως συ-
γκεντρωμένοι για να πάρουν 
το τρίποντο. Ο Ολυμπιακός 
μπορεί να βρίσκεται στην τε-

λευταία θέση της βαθμολογίας, 
αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα 

είναι εύκολη λεία. 
Ο Ελλαδίτης προπονητής Σάββας Πουρσα-

ϊτίδης θα έχει αρκετές επιλογές στη διάθεσή 
του, αφού ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που θα 
απουσιάζει είναι ο Καρλίτος. Ο Βραζιλιάνος δεν 
ξεπέρασε τον τραυματισμό που είχε. Ο Ελλαδί-
της προπονητής αναμένεται ότι θα προχωρήσει 
σε αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με τον προ-
ηγούμενο αγώνα, αφού επιστρέφει ο Τιάγκο 
που ίσως πάρει φανέλα βασικού. Από κει και 
πέρα δεν μπορεί να γίνει ασφαλής πρόβλεψη 
για το αρχικό σχήμα, αφού ο Σάββας Πουρσαϊ-
τίδης αρέσκεται στις εκπλήξεις.

Μεγάλη νίκη για τον Αχιλλέα
Σε μια σημαντική, όσο και σπουδαία νίκη 

έφθασε ο Αχιλλέας, καθώς στο παιχνίδι για 
την 7η αγωνιστική της πρώτης φάσης για το 
πρωτάθλημα της ΟΠΑΠ Basket League, μετά 
από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, που κρίθηκε 
στις λεπτομέρειες, κέρδισε την ΑΕΚ με 77-74 
σημειώνοντας έτσι τη δεύτερη φετινή του 
νίκη, αλλά και συνεχόμενη.

Την ίδια στιγμή, η ομάδα της Λάρνακας 
υποχρεώθηκε στην 3η συνεχόμενή της ήττα. 
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Simmons, 
που σημείωσε 11 πόντους (3/3 βολές, 4/9 δί-
ποντα, 10 ριμπάουντ).

Παιχνίδι γρήγορου ρυθμού κατά την 1η 
περίοδο στο παιχνίδι, με την ΑΕΚ να διατη-
ρεί ένα ελαφρύ προβάδισμα, καθώς από την 
πλευρά του ο Αχιλλέας έβρισκε λύσεις στην 
επίθεση, μη αφήνοντας την ομάδα της Λάρ-
νακας να αποσπαστεί στο σκορ και έτσι με τη 
λήξη της 1ης περιόδου, η ΑΕΚ προηγήθηκε 
με 25-20.

Η ΑΕΚ συνέχισε να συντηρεί το προβάδι-
σμα και στις αρχές της 2ης περιόδου, με τη 
διαφορά να φθάνει στους 7 πόντους. Στο 17’, 
οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 32-25, 
αλλά στη συνέχεια ο Αχιλλέας έτρεξε ένα σερί 
11-0, για να προηγηθεί με το τέλος του ημι-
χρόνου με 36-32.

Μόλις 7 πόντους σκόραρε στη 2η περί-
οδο η ΑΕΚ, που συνέχισε να είναι δύστοκη 
και στις αρχές της 3ης περιόδου. Έτσι ο Αχιλ-
λέας, με όπλο την πολύ δυνατή του άμυνα, 
προηγήθηκε με +8 στο 24, (44-36). Όμως στη 
συνέχεια οι φιλοξενούμενοι έκαναν ένα σερί 
21-7, για να προσπεράσουν με 57-51 στο 28’. 

Στο 30’ η ΑΕΚ προηγήθηκε με 57-54.
Με ελαφρύ προβάδισμα για την ΑΕΚ εξε-

λίχθηκαν τα αρχικά χρονικά στάδια της 4ης 
περιόδου. Όμως στο 34’ ο Αχιλλέας πήρε και 
πάλι προβάδισμα με 67-65. Από το χρονικό 
εκείνο σημείο, οι γηπεδούχοι διατηρούσαν 
ένα συνεχόμενο ελαφρύ προβάδισμα και στο 
37’ προηγήθηκαν με 76-70.

Λίγο αργότερα, η ΑΕΚ μείωσε σε 76-74 και 
τα τελικά χρονικά σημεία ήταν αγωνιώδη. Η 
ΑΕΚ προσπάθησε να προσπεράσει και ο Αχιλ-
λέας να κρατήσει το προβάδισμα, το οποίο και 
κράτησε ως το τέλος, με το σκορ του αγώνα 
να είναι 77-74.  

Στις νίκες επέστρεψε ο Απόλλων παίρνο-
ντας το τέταρτο ροζ φύλλο του με εντός έδρας 

νίκη επί του ΑΠΟΠ, με 80-53, στον αγώνα με 
τον οποίον έκλεισε η έβδομη αγωνιστική της 
ΟΠΑΠ Basket League. Κορυφαίοι για τους νι-
κητές οι Triston Simpson (17 πόντους, 3 τρί-
ποντα, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ) και Deandre 
Shakur Abram (18 πόντους, 1 τρίποντο, 4 
ριμπάουντ και 1 ασίστ).

Με νικητή τον Κεραυνό τελείωσε το παι-
χνίδι που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
«Κώστας Παπαέλληνας», ανάμεσα στους ερυ-
θροκίτρινους και στην Ανόρθωση. Το σκορ 
του αγώνα ήταν 103-85. 

Στην τέταρτη φετινή της νίκη έφθασε η 
ΕΘΑ, η οποία κέρδισε στο «Τ. Παπαδόπουλος-
Ελευθερία» την Ένωση Νέων Παραλιμνίου με 
103-87.

ΛΙΟΝΕΛ ΜΕΣΙ

Διαψεύδουν τη συμφωνία με Ίντερ Μαϊάμι
Τη δική του απάντηση έδωσε το περιβάλλον του Λιονέλ Μέσι αναφο-

ρικά με το δημοσίευμα των Times που θέλει τον Αργεντινό σουπερστάρ 
να έχει συμφωνήσει με την Ίντερ Μαϊάμι. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ 
του έγκριτου γαλλικού «RMC», ο περίγυρος του Αργεντινού άσου δια-
ψεύδει πλήρως τα περί συμφωνίας με την ομάδα του MLS, τονίζοντας 
παράλληλα ότι ο 35χρονος σου-
περστάρ είναι επικεντρωμένος 
στην Εθνική Αργεντινής και το 
Παγκόσμιο Κύπελλο και θα απο-
φασίσει μετά το τέλος του τουρ-
νουά. Μάλιστα, όπως γράφεται 
στο ίδιο δημοσίευμα, η Παρί 
Σεν Ζερμέν θα κάνει τα πάντα 
ώστε να κρατήσει στο «Παρκ ντε 
Πρενς» τον Μέσι και θα ξεκινή-
σει άμεσα τις διαδικασίες για την 
επέκταση του συμβολαίου του.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ

Προτάθηκε ο Λεάο 
«Σειρήνες» από Αγγλία για Λεάο. Ο Πορτογάλος εξτρέμ της Μίλαν φέ-

ρεται, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «A bola», να βρίσκεται στα υπόψιν του 
προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χάαγκ, για την αντικα-
τάσταση του Κριστιάνο Ρονάλντο. 

Ο MVP της περασμένης σεζόν για τη Μίλαν βρίσκεται σε διαδικασία 
ανανέωσης του συμβολαίου του 
με τους «ροσονέρι», με τη Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ να... καραδοκεί 
για την απόκτησή του. Θυμίζου-
με ότι οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν 
είναι η μοναδική ομάδα που έχει 
εκφράσει το ενδιαφέρον της για 
τον Λεάο, καθώς υπάρχουν φήμες 
για προσέγγιση της Ρεάλ Μαδρί-
της, της Τσέλσι, αλλά και της Παρί 
Σεν Ζερμέν. Ο χρόνος θα δείξει αν 
θα αλλάξει ποδοσφαιρική στέγη.

Συναρπαστικό το παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες 

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

{ Πλήρης αθλητική ενημέρωση από την Κύπρο και τον κόσμο }
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