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Έκλεισαν θέση για τους «8» του 
Μουντιάλ Κροατία και Βραζιλία ΣΕΛ. 21

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΥΣΚΟΛΕΥΤΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΡΔΙΣΕ  
ΣΤΟ ΓΣΠ ΤΗΝ ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΕΛ. 22

Στις προτεραιότητες 
Μαυρογιάννη η καινοτομία 
και η επιχειρηματικότητα...

Η έρευνα και η καινοτομία ήταν χαμηλά στις προ-
τεραιότητες της απερχόμενης διακυβέρνησης, με τον 
ανεξάρτητο υποψήφιο Α. Μαυρογιάννη να δηλώνει 
ότι θα επενδύσει αρκετά σε αυτούς τους τομείς, πα-
ρουσιάζοντας τις προτάσεις του σε τρεις βασικούς πυ-
λώνες: Θεσμικό πλαίσιο και υποδομές, Χρηματοδότη-
ση, Ανθρώπινο δυναμικό. ΣΕΛ. 6

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ  
ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Το σημαντικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο που παράγει το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η ανάγκη για ενί-
σχυση της στήριξης από το κράτος, χωρίς τις οποιεσδήποτε παρεμβάσεις, αποτέλεσαν το επίκεντρο του γόνιμου 
διαλόγου που αναπτύχθηκε χθες κατά την επίσκεψη του ανεξάρτητου υποψηφίου Α. Μαυρογιάννη στο Πανε-
πιστήμιο Κύπρου, όπου είχε συνάντηση με τον πρύτανη και με ακαδημαϊκούς. ΣΕΛ. 3

ETOΣ 67ο

ΚΡΕΜΛΙΝΟ

Η Μόσχα δεν θα πουλήσει 
πετρέλαιο που υπόκειται σε 
πλαφόν τιμής από τη Δύση
ΣΕΛ. 12

ΚΙΕ

Να εφαρμοστούν οι 
αποφάσεις των δικαστηρίων 
για τους εργαζομένους
ΣΕΛ. 2

ΣΚΑΝΔΑΛΟ

Συνεχίζουν να ρίχνουν 
«μαύρο» για τις 
υποκλοπές στην Κύπρο
ΣΕΛ. 6

Σε Καλοπαίδη  
και αδελφούς 
Τσιάκκιρους  
το Βραβείο Αθλητικής 
Προσφοράς ΣΕΛ. 3

Το 30% των φοιτητών 
έχουν δοκιμάσει 
μαριχουάνα. 14%  
έχει εθισμό σε χαρτιά  
ή ζάρια ΣΕΛ. 7

Κρυψώνες 
φοροδιαφυγής  
στις τράπεζες  
εντόπισε το Τμήμα 
Φορολογίας ΣΕΛ. 9

Έκαψαν το Τσίρειο,  
το έκαναν  
γυαλιά - καρφιά  
και η Αστυνομία  
απλός θεατής! ΣΕΛ. 10
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Αύξηση 9,5% της ανεργίας  
εν μέσω φτώχειας και ακρίβειας

Δραματικές επιπτώσεις λόγω της άρνησης της κυβέρνησης να λάβει μέτρα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 9

Το τελευταίο τρίμηνο προστέθηκαν στη λίστα 
των ανέργων 9.310 πρόσωπα και έγιναν 

μόλις 329 τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας

Μόνο το τελευταίο δεκαπενθήμερο  
του Νοέμβρη προστέθηκαν στη λίστα  

των ανέργων 3.184 πρόσωπα

Σχεδόν ένας στους τρεις ανέργους (4.673) 
είναι απόφοιτος ανώτερης εκπαίδευσης,  
ενώ άλλοι 5.566 είναι απόφοιτοι μέσης...



Δραστηριότητες
Ο Α. Μαυρογιάννης συναντά  
την Επίτροπο Παιδιού
Συνάντηση με την Επίτροπο Προστασίας Δικαιω-
μάτων Παιδιού, Δέσπω Μιχαηλίδου - Λιβανίου, θα 
έχει σήμερα στις 10 π.μ. ο ανεξάρτητος υποψήφιος 
Ανδρέας Μαυρογιάννης. Στις 11:30 π.μ. ο Ανδρέας 
Μαυρογιάννης θα παραχωρήσει διάσκεψη Τύπου 
όπου θα παρουσιάσει τις θέσεις του για την Παι-
δεία. Επίσης, ο υποψήφιος για την προεδρία της 
Δημοκρατίας Ανδρέας Μαυρογιάννης συναντάται 
απόψε στις 7:00 μ.μ. στο Σπίτι της Συνεργασίας στη 
Λευκωσία με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπρι-
ους νέους και συζητά μαζί τους για το πώς η δική 
τους η γενιά πρέπει να οικοδομήσει τον τόπο σε θε-
μέλια διαφορετικά από αυτά των προηγούμενων…

Εκδηλώσεις
Εορταστικοί χοροί ΑΚΕΛ 2022 
Οι Επαρχιακές Επιτροπές του ΑΚΕΛ διοργανώ-
νουν εορταστικούς χορούς με ζωντανή μουσική, 
ποτό και φαγητό (€20 το άτομο) ως εξής:
- Στις 9 Δεκεμβρίου, Εορταστική Μουσική Βρα-
διά ΑΚΕΛ Λευκωσίας - Κερύνειας (Pavilion 
Hall, 9:30 μ.μ.)
- Στις 10 Δεκεμβρίου, Προεκλογική Εορταστική 
Χοροεσπερίδα ΑΚΕΛ Αμμοχώστου (Ζάππειον 
Παλλάς - Δερύνεια, 9:00 μ.μ.)
- Στις 16 Δεκεμβρίου, Χριστουγεννιάτικος Χο-
ρός ΑΚΕΛ Λεμεσού (Αίθουσα Δεξιώσεων «Νέο 
Φιέστα», 8:00 μ.μ.)

ΕΔΩ ΚΙ ΑΛΛΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

της σύνταξης

μικρά & ενδιαφέροντα

Έχει «δίκαιο» ο απερχόμενος Πρόεδρος!
Σε εκδήλωση του ΔΗΣΥ στην Αθήνα παρευ-

ρέθηκε ο απερχόμενος Πρόεδρος Νίκος Ανα-
στασιάδης, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά ενεργά 
στην προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές 
εκλογές στην Κύπρο. Ο κ. Αναστασιάδης παρου-
σιάστηκε δυσαρεστημένος «γιατί στέλεχος της 
κυβέρνησής του θέτει δίλημμα ενώπιον των πο-
λιτών να επιλέξουν μεταξύ της σταθερότητας και 
των πειραματισμών». Μιλούν κάποιοι, πρόσθεσε 
ο κ. Αναστασιάδης, για πολυσύνθετη κυβέρνηση, 
εννοώντας τον κ. Χριστοδουλίδη, για ένα μωσα-
ϊκό που μέχρι προχθές ήταν ή επικαλούνταν την 
αξιωματική αντιπολίτευση, ένας μηδενισμός του 
κυβερνητικού έργου. «Μπορούν να κυβερνή-
σουν κόμματα, τα οποία μεταξύ τους ουδέποτε 

συμφώνησαν, ουδέποτε ενέκριναν, αποδέχθη-
καν αυτό που έχουμε μέχρι σήμερα προσφέρει;»

Ο κ. Αναστασιάδης αναγνωρίζει τον κ. Χρι-
στοδουλίδη ως στενό του συνεργάτη του και 
στέλεχος της κυβέρνησης ΔΗΣΥ, άλλωστε δεν το 
αρνήθηκε ποτέ αυτό ο κ. Χριστοδουλίδης, αλλά 
εκφράζει φόβους για το ρόλο των κομμάτων που 
τον στηρίζουν -ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ. Δεν έχει 
εμπιστοσύνη στον κ. Χριστοδουλίδη ότι μπορεί 
να ηγηθεί του κράτους και θα άγεται και θα φέ-
ρεται από τους Νικόλα, Σιζόπουλο, Θεοχάρους, 
Καρογιάν και άλλους…

Ο κ. Αναστασιάδης έχει δίκαιο για το πώς κα-
τέληξαν τα κόμματα ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ από την 
αντιπολίτευση να στηρίξουν ένα κυβερνητικό 

στέλεχος που θέλει να συνεχίσει τις πολιτικές 
Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ. Η φυσιολογική τους θέση 
ήταν μαζί με τον ανεξάρτητο υποψήφιο Ανδρέα 
Μαυρογιάννη για την προοδευτική αλλαγή και 
όχι συνέχισης της διακυβέρνησης Αναστασιάδη 
με Χριστοδουλίδη ή Αβέρωφ. Ο απλός κόσμος 
που προέρχεται από τα κόμματα του κεντρώου 
χώρου το αντιλαμβάνεται και συστρατεύεται με 
την ανεξάρτητη και κεντρώα υποψηφιότητα 
Α. Μαυρογιάννη, η οποία είναι η εναλλακτική 
υποψηφιότητα που μπορεί να επιφέρει την προ-
οδευτική αλλαγή και να βάλει τέρμα στην κατα-
στροφική διακυβέρνηση ΔΗΣΥ - Αναστασιάδη 
- Αβέρωφ - Χριστοδουλίδη.

Ο απερχόμενος Πρόεδρος, Ν. Αναστασιάδης, 

μετά το ασφυκτικό πρέσινγκ, τοποθετείται δημό-
σια υπέρ της υποψηφιότητας Αβέρωφ Νεοφύ-
του και θέτει, όπως και ο Αβέρωφ, το δίλημμα: 
«συνέχιση της σταθερότητας και της προκοπής 
ή πειραματισμοί». Και οι πολίτες καλούνται να 
αποφασίσουν: Συνέχιση της «προκοπής», όπως 
τη ζήσαμε με όλες τις εκφάνσεις της τα τελευταία 
δέκα χρόνια της διακυβέρνησης ΔΗΣΥ με Αβέ-
ρωφ ή Χριστοδουλίδη ή αλλαγή με Α. Μαυρο-
γιάννη για προοδευτική διακυβέρνηση που θα 
διαθέτει όραμα για λύση του Κυπριακού, οικο-
νομική πράσινη ανάπτυξη, δικαιότερη κατανο-
μή και ανακατανομή του εθνικού εισοδήματος, 
κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, ένα κα-
λύτερο μέλλον για όλους μας…

Του
Νεόφυτου Νεοφύτου

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συ-
στήματος απενεργοποίησης κινητών τηλέ-
φωνων στις Κεντρικές Φυλακές, ωστόσο 
εντοπίστηκε πρόβλημα το οποίο πρέπει να 
διορθωθεί μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την Ηλεκτρομηχανολογι-
κή Υπηρεσία, το σύστημα εγκαταστάθηκε 
το 2020 και λειτουργεί μέχρι σήμερα απε-
νεργοποιώντας τα τηλέφωνα που χρησι-
μοποιούν την τεχνολογία 3G και 4G. Με την εξέλιξη 
της τεχνολογίας ανατέθηκε σε εταιρεία η αναβάθμιση 
του υφιστάμενου συστήματος, ώστε επιπρόσθετα να 
απενεργοποιεί και την τεχνολογία 5G εντός του περι-

φραγμένου χώρου των φυλακών. Κάτι που 
έγινε.

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με την ΗΜΥ, 
«την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, η 
επιτροπή παραλαβής σε επιτόπιο έλεγχο 
εντόπισε τμήματα εντός του περιφραγμέ-
νου χώρου των Κεντρικών Φυλακών όπου 
οι νέες ρυθμίσεις που έγιναν επηρέασαν, 
σε κάποια σημεία, το σύστημα. Έγιναν συ-

γκεκριμένες επισημάνσεις στην ανάδοχο εταιρεία για 
να προχωρήσει με επιπρόσθετες νέες ρυθμίσεις, ώστε 
η επιτροπή να επαναλάβει τον έλεγχο στις 16 Δεκεμ-
βρίου 2022».

Με βαριές κατηγορίες οι οποίες επισύρουν 
ποινές πολύχρονης φυλάκισης παραπέμφθη-
καν ενώπιον του Κακουργιοδικείου οι ύποπτοι 
για την εισαγωγή μεγάλης ποσότητας ναρ-
κωτικών ουσιών στην Κύπρο. Πρόκειται για 
έναν 39χρονο από τη Βουλγαρία και 44χρονο 
Αγγλοκύπριο, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί 
σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου 
Κακουργιοδικείου Πάφου για την εισαγωγή 
ποσότητας κάνναβης μέσω ταχυδρομείου που ξεπερνά τα 
10 κιλά. Στις 27 περασμένου Σεπτεμβρίου μέσω εταιρείας 
ταχυμεταφορών, αφίχθηκε στην Κύπρο, από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής, πακέτο, το οποίο ελέγχθηκε την επό-
μενη μέρα από τελωνειακό λειτουργό και διαπιστώθηκε ότι 
περιείχε 18 νάιλον συσκευασίες, με ποσότητα κάνναβης, 

μεικτού βάρους 10 κιλών και 440 γραμμαρίων 
περίπου. Το πακέτο αυτό παραλήφθηκε στην 
Πάφο, από τον 44χρονο Αγγλοκύπριο κάτοικο 
Πέγειας, ο οποίος και συνελήφθη για αυτό-
φωρο αδίκημα. Στο πλαίσιο διερεύνησης της 
υπόθεσης προέκυψε μαρτυρία εναντίον και 
του Βούλγαρου ηλικίας 39 ετών. Η υπόθεση 
αναβλήθηκε χθες για τις 12 Ιανουαρίου του 
επόμενου χρόνου. Η Κατηγορούσα Αρχή ανέ-

φερε στο δικαστήριο ότι έχει προκύψει νέο μαρτυρικό υλικό 
που χρειάζεται μελέτη από τους συνηγόρους των κατηγο-
ρουμένων, αλλά και την Κατηγορούσα Αρχή. Αναμένονται 
επίσης τα αποτελέσματα των εξετάσεων από την ανάλυση 
των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων των κατηγορούμενων. 

Κώστας Νάνος

Την εφαρμογή των αποφάσεων των δι-
καστηρίων για τους εργαζομένους των Κρα-
τικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (ΚΙΕ), ζητά 
ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Προσοντούχων 
Αδιόριστων Εκπαιδευτικών Κρατικών Ινστι-
τούτων Επιμόρφωσης (ΠΑΣΥΠΑΕ-ΚΙΕ), επι-
σημαίνοντας παράλληλα ότι πρέπει να απο-
κτήσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα που 
εν μία νυκτί, όπως αναφέρουν, τους στέρησαν 
χωρίς καμία μελέτη ή συνδιαβούλευση.

Οι αρμόδιοι, όπως σημειώνει, κωλυσιεργούν μεθοδευ-
μένα για ακόμα μια φορά, αλλά και η κυβέρνηση ουσια-
στικά παρανομεί. Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι «μετά από την 
απόφαση της 20ής Σεπτεμβρίου 2022 από το Δικαστήριο 

Εργατικών Διαφορών, η οποία δικαίωσε δύο 
συναδέλφους των μουσικών σχολείων απο-
φασίζοντας ότι μεταξύ αυτών και του ΥΠΑΝ 
διαφαίνεται ξεκάθαρα να υπάρχει σχέση εργο-
δότη - εργοδοτούμενου, και έχοντας στα χέρια 
μας», όπως προσθέτει, «ακόμα μια απόφαση 
δικαστηρίου που ονομάζει την απόφαση του 
τότε διευθυντή των Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων για μετατροπή μας σε αυτοτελώς εργαζο-

μένους ως “εσφαλμένη έως πεπλανημένη” και συνεπώς 
άκυρη, είναι καιρός να τοποθετηθούμε για ακόμα μια φορά 
θυμίζοντας στους αρμόδιους ότι είμαστε και εμείς εκπαι-
δευτικοί όσο και αν θέλουν να μας κατατάξουν σε μια άλλη 
κατηγορία ονομάζοντάς μας “εκπαιδευτές”».

Επιπρόσθετες ρυθμίσεις για την απενεργοποίηση κινητών στις Φυλακές

Βαριές κατηγορίες για εισαγωγή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών

Εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων για εργαζομένους στα ΚΙΕ

Αναμένεται  
να διορθωθεί  
το πρόβλημα  

στο σύστημα μέχρι 
τις 16 Δεκεμβρίου

Eισαγωγή 
ποσότητας 

κάνναβης μέσω 
ταχυδρομείου  
που ξεπερνά  

τα 10 κιλά

Επανέρχεται  
ο ΠΑΣΥΠΑΕ-ΚΙΕ  

με το σοβαρό 
ζήτημα που 
απασχολεί  

από το 2013
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Ένα ευτυχισμένο και ειρηνικό μέλλον 
στην Κύπρο θα είναι δυνατό μόνο με νέες 
γενιές που θα έχουν μεγαλώσει με μια κουλ-
τούρα ειρήνης και ανεκτικότητας, αναφέρει 
σε ανάρτησή του ο τέως ηγέτης των Τ/κ, 
Μουσταφά Ακιντζί, σχετικά με την αποχώ-
ρηση της τ/κ πλευράς από το δικοινοτικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα Imagine.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, σε 
προχθεσινή του ανάρτηση, ο κ. Ακιντζί ση-
μείωσε ότι η δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή 
για την Παιδεία ήταν μία από τις τρεις που 
δημιουργήθηκαν επί θητείας του και στο 
πρόγραμμα Imagine και τις εργασίες κουλ-
τούρας ειρήνης και ανεκτικότητας συμμετεί-
χαν από τις δύο πλευρές 4.696 μαθητές, 751 
εκπαιδευτικοί και 91 διευθύνσεις σχολείων.

Ο Μουσταφά Ακιντζί χαρακτήρισε πα-
ράλογη την απόφαση της τ/κ πλευράς να 
σταματήσει τη συμμετοχή της σε αυτό. «Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι οι δύο κοινότητες, 
που έζησαν σε αυτό το νησί για αιώνες, θα 
εξακολουθούν να υπάρχουν και είναι επιτα-
κτική ανάγκη να δημιουργηθεί και να δια-
τηρηθεί μια κουλτούρα ειρήνης μεταξύ των 
μελλοντικών γενεών, ανεξάρτητα από τις 
συνθήκες».

Το ευτυχισμένο και ειρηνικό μέλλον αυ-
τού του νησιού, κατέληξε, θα είναι δυνατό 
μόνο με τις νέες γενιές που έχουν μεγαλώ-
σει με μια κουλτούρα ειρήνης και ανεκτικό-
τητας.

Να σημειώσουμε ότι το Imagine άρχι-
σε να εφαρμόζεται τον Οκτώβριο του 2017 

κατόπιν συμφωνίας των δύο ηγετών με τη 
συμβολή των μελών της Τεχνικής Επιτρο-
πής για την Παιδεία, υπό την αιγίδα της 
οποίας λειτουργεί και συνεχίστηκε χωρίς 
προβλήματα και κατά τη θητεία του Ερσίν 
Τατάρ, μέχρι προσφάτως. Το πρόγραμμα που 
χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΞ της Γερμανί-
ας και στηρίζεται από το γραφείο του ειδικού 
αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, 
από τις συντεχνίες των εκπαιδευτικών και 
από τον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου, στο 
Σπίτι της Συνεργασίας, διακόπηκε στην τ/κ 
πλευρά από την «προεδρία» με τη δικαιολο-
γία ότι «δημιουργείται η δυνατότητα προώ-
θησης στοιχείων, που μπορεί να έρχονται σε 
αντίθεση με την πολιτική μας, που βασίζεται 
στην κυριαρχική ισότητα».

Η 27η Δεκεμβρίου είναι η τελευταία ημέρα 
υποβολής αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό 
κατάλογο για τις προεδρικές εκλογές του Φε-
βρουαρίου 2023, καθώς και για υποβολή δήλω-
σης από κάτοχους εκλογικού βιβλιαρίου, οι οποίοι 
επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίω-
μα στο εξωτερικό.  Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι 
στον εκλογικό κατάλογο έχουν δικαίωμα εγγρα-
φής εφόσον, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής 
των προεδρικών εκλογών, δηλαδή μέχρι και την 
5η Φεβρουαρίου 2023, θα συμπληρώσουν το 18ο 
έτος της ηλικίας τους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται 
στα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοι-
κήσεων, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
(ΚΕΠ) και στα Κέντρα Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.) - Κυπρι-

ακά Ταχυδρομεία. Για τους πολίτες ηλικίας μέχρι 
25 ετών, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και 
ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, στην ακόλουθη 
διεύθυνση: www.elections.gov.cy

Στις προσεχείς προεδρικές εκλογές της 5ης 
Φεβρουαρίου 2023 και σε τυχόν επαναληπτι-
κή εκλογή, στις 12 Φεβρουαρίου 2023, θα λει-
τουργήσουν εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό, για 
τους εκλογείς που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον 
εκλογικό κατάλογο ή θα εγγραφούν μέχρι τις 
27 Δεκεμβρίου 2022. Για να καταστεί δυνατή η 
λειτουργία εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό 
καταρτίζεται ειδικός εκλογικός κατάλογος, στον 
οποίο μεταφέρονται τα στοιχεία των εγγεγραμ-
μένων εκλογέων από τον μόνιμο εκλογικό κα-

τάλογο της Κύπρου, κατόπιν σχετικής δήλωσης 
που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους. 
Εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία, δύναται να λειτουργήσουν μόνο σε 
όσες πόλεις ο αριθμός των ψηφοφόρων που θα 
υποβάλουν δήλωση υπερβαίνει τους 50. 

 Έντυπα δηλώσεων μπορούν να εξασφαλι-
στούν από τις πρεσβείες / προξενεία της Δημο-
κρατίας στο εξωτερικό, τα κατά τόπους Γραφεία 
των Επαρχιακών Διοικήσεων, από τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη και τα Κέντρα Πολί-
τη (Κυπριακά Ταχυδρομεία), από την Υπηρεσία 
Εκλογών στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και 
ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα των εκλογών 
στη διεύθυνση elections.gov.cy.

Τι αναφέρει ο Μουσταφά 
Ακιντζί για τη διακοπή  

του Imagine στα κατεχόμενα

Η τελευταία ημέρα υποβολής 
των αιτήσεων είναι η 27η 

Δεκεμβρίου 2022

Μέλλον μόνο όταν οι νέοι μεγαλώσουν μέσα σε μια κουλτούρα ειρήνης

Αιτήσεις εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο και για κάλπες εξωτερικού

Σε Καλοπαίδη και Τσιάκκιρους  
το Βραβείο Αθλητικής Προσφοράς

Σε τέσσερις ανθρώπους που υπηρέτησαν 
τον κυπριακό αθλητισμό και την παιδεία του 
τόπου γενικότερα, απονεμήθηκε το Βραβείο 
Αθλητικής Προσφοράς «Κώστα Λυμπουρή - 
Νική Γεωργίου», το οποίο έχει καθιερώσει από 
το 2010 η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ με στόχο τη βράβευση 
ατόμων για την προσφορά τους στην αθλητι-
κή ανάπτυξη του τόπου και την προώθηση 
του αθλητικού ιδεώδους. Το φετινό βραβείο 
απονεμήθηκε από τον Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Στέφα-
νο Στεφάνου, σε εκδήλωση που έγινε χθες στη 
Λεμεσό, με τιμωμένους τη μεγάλη μορφή του 
κυπριακού κλασικού αθλητισμού Στέλλα Κα-
λοπαίδη-Γρηγορίου, η οποία με την πολυσχιδή 
και πολυετή προσφορά της άφησε ανεξίτηλη 
τη σφραγίδα της στο αθλητικό γίγνεσθαι, κάνο-
ντας περήφανη την Κύπρο με τις παγκύπριες 
και πανελλήνιες επιδόσεις της, αλλά και τις 
πολλές διεθνείς διακρίσεις της, αγωνιζόμενη 
με τα χρώματα της Ελλάδας. Το βραβείο απονε-
μήθηκε και στους αδελφούς Γιώργο, Πέτρο και 
Μιχάλη Τσιάκκιρου, οι οποίοι επίσης άφησαν 
τη σφραγίδα τους στον κλασικό αθλητισμό της 
Κύπρου και της Ελλάδας, με ατέλειωτες επιτυ-
χίες σε παγκύπριους, πανελλήνιους και βαλκα-
νικούς αγώνες, καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ 
μετά το άλλο και δικαιολογημένα θεωρούνται 
αθλητές-φαινόμενο που τίμησαν το άθλημά 
τους και την αθλητική ιδέα.

Λεπτομερές ρεπορτάζ και φωτογραφικό υλι-
κό από την εκδήλωση της απονομής του βρα-
βείου στην αυριανή έκδοση της «Χαραυγής».

«Σημαντική η αυτονομία του Πανεπιστημίου Κύπρου»
Την ανάγκη να διαφυλαχθεί ως κόρη 

οφθαλμού η αυτονομία του Πανεπιστημί-
ου Κύπρου, προκειμένου να συνεχίσει να 
ανθεί προς όφελος της κοινωνίας, τόνι-
σε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του χθες 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ο ανεξάρτητος 
υποψήφιος για την προεδρία της Δημο-
κρατίας, Ανδρέας Μαυρογιάννης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με 
την Πρυτανεία τονίσθηκε μεταξύ άλλων 
πως το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί 
μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις 
του τόπου μας, για την οποία πρέπει να 
είμαστε όλοι υπερήφανοι. Στο επίκεντρο 
της συζήτησης τέθηκε το σημαντικό 
ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο που 
παράγει το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η 
ανάγκη για ενίσχυση της στήριξης από 
το κράτος, χωρίς τις οποιεσδήποτε πα-
ρεμβάσεις. Επιπλέον, συζητήθηκε η ανά-
γκη για διαφύλαξη της αυτονομίας του, 
καθώς αποτελεί βασικό παράγοντα για 
τη συνέχιση του σημαντικού έργου που 
παράγει.

Από πλευράς του ο πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Τάσος Χρι-
στοφίδης, ευχαρίστησε τον Ανδρέα 
Μαυρογιάννη για την επίσκεψή του, 
επισημαίνοντας πως η καταξίωση του 
Πανεπιστημίου οφείλεται στη σκληρή 
δουλειά του προσωπικού.

«Θεωρώ ότι το Πανεπιστήμιο είναι ένα 
ίδρυμα, το οποίο έχει καταξιωθεί και στη 
χώρα μας και αυτή η καταξίωση είναι 
ένα επίτευγμα της σκληρής δουλειάς του 
προσωπικού, του ακαδημαϊκού και διοι-
κητικού προσωπικού και των φοιτητών, 

αλλά είναι και αποτέλεσμα της διαχρονι-
κής στήριξης της Πολιτείας», ανέφερε.

Όπως επεσήμανε, επιθυμούν η στήρι-
ξη αυτή να συνεχιστεί, ώστε το Πανεπι-
στήμιο να είναι συνεχώς στην πρωτοπο-
ρία, να είναι μπροστά και να τυγχάνει της 
διεθνούς αναγνώρισης.

«Για να είναι αυτό κατορθωτό πρέπει 
να γίνεται απόλυτα σεβαστή η αυτονομία 
του Πανεπιστημίου. Με λύπη παρατηρώ 
ότι τον τελευταίο καιρό γίνονται κάποιες 
προσπάθειες με την επίκληση της νομι-
μότητας να γίνει παρέμβαση στον τρόπο 
διοίκησης και λειτουργίας του Πανεπι-
στημίου», υπογράμμισε.

Εξάλλου, σήμερα ο Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης θα παραχωρήσει διάσκεψη Τύ-
που όπου θα παρουσιάσει το όραμα και 
τις προτάσεις του για την Παιδεία.

Ένα Πανεπιστήμιο σημείο αναφοράς
Με το πέρας της συζήτησης που είχε 
χθες ο Ανδρέας Μαυρογιάννης με την 
Πρυτανεία είχε τη δυνατότητα να ξεναγηθεί 
στις εγκαταστάσεις, όπως επίσης και στη 
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Σε δηλώσεις του ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 
συνεχάρη την Πρυτανεία, το Διοικητικό 
Συμβούλιο, το προσωπικό και όλους τους 
φοιτητές, για το υποδειγματικό επίτευγμα 
που είναι το σημερινό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου.
Τόνισε ότι θέλουμε ένα Πανεπιστήμιο που 
να είναι σημείο αναφοράς, που να συνάπτει 
συμμαχίες ανά το παγκόσμιο και να μπορεί 
να επιφέρει τεράστια θετική επίπτωση σε 
ολόκληρη την κοινωνία.

Α. Μαυρογιάννης: «Θα κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο για να ενισχυθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

είπαν παρεμβάσεις

Ο προφητικός Πανούσης και οι Προεδρικές του ’23
Σε ένα από τα πολλά και ωραία βίντεο του 

αξεπέραστου Τζίμη Πανούση, καυτηρίαζε την 
πολιτική επικαιρότητα και συγκεκριμένα τον 
ανασχηματισμό των κυβερνήσεων. Είπε λοι-
πόν ο Τζίμης δείχνοντας την ορχήστρα: Θα 
σας εξηγήσω τι πάει να πει ανασχηματισμός. 
Σηκώνεις τον Πάνο από τα πλήκτρα και τον 
μεταφέρεις στο μπάσο, παίρνεις τον Κώστα 
από τα ντραμς και τον πηγαίνεις στο μπου-
ζούκι... και έτσι έκανες έναν ωραιότατο ανα-
σχηματισμό.

Αβίαστα στο μυαλό έρχεται η σημερινή 
πραγματικότητα με τους δύο εκ των τριών 
κύριων διεκδικητών της προεδρίας της Δη-
μοκρατίας, Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκο Χρι-
στοδουλίδη. Η περιγραφή του αγαπημένου 
Τζίμαρου δεν θα μπορούσε να ήταν πιο προ-
φητική, αφού βλέπουμε καθαρά το εν λόγω 
σχήμα. Δηλαδή, πάμε για τη «μεγάλη αλλα-
γή», με τα ίδια πρόσωπα (πιθανόν) σε άλλα 
πόστα. Ήρθε λοιπόν ο κ. Νεοφύτου σαν έτοι-
μος από καιρό, σα θαρραλέος, να μας συστη-
θεί, και από την άλλη ο κ. Χριστοδουλίδης να 

μας πει ότι ο αέρας της αλλαγής ήδη γίνεται 
αισθητός.

Τα δύο πρωτοκλασάτα στελέχη του κατή-
φορου της τελευταίας δεκαετίας, βγαίνουν 
ανερυθρίαστα με σκοπό να πείσουν... με καμία 
ανάληψη ευθύνης, με ανυπόστατες κατηγο-
ρίες εναντίον του Ανδρέα Μαυρογιάννη και 
των «προηγούμενων» (εννοείται), με έωλες 
υποσχέσεις, με ψέματα στα μούτρα του κυ-
πριακού λαού. Και αν κάποιοι ενοχλούνται με 
τη λέξη ψέματα ή τρομάζουν, είτε τους χαλάει 
το αφήγημα, να πούμε μόνο ότι ο κ. Χριστο-
δουλίδης απαντούσε με ψέματα στις ερωτή-
σεις για τις παράνομες πολιτογραφήσεις. Ένα 
σκάνδαλο για το οποίο δεν χρειάζεται να επα-
ναλάβουμε εαυτόν. 

Δύο κανόνια της εμπροσθοφυλακής της 
κυβέρνησης Αναστασιάδη διεκδικούν το 
«θρόνο» -διότι γι’ αυτούς είναι θρόνος και 
όχι το αξίωμα για να ηγηθούν της αλλαγής- 
με σκοπό να έχουν τον απόλυτο έλεγχο στη 
συνέχεια της καταστροφικής πολιτικής που 
διέλυσε κατακτήσεις δεκαετιών. Όπου κι αν 

κοιτάξει κανείς βλέπει οπισθοδρόμηση, απα-
ξίωση (εξωτερικό), αδικία, οργή, άγχος και 
φτώχεια. Και αυτοί οι δύο κύριοι χωρίς ντρο-
πή κουνάνε το δάκτυλο στους πολίτες ζητώ-
ντας την ψήφο τους.

Δυστυχώς, όταν χρησιμοποιείται σκληρή, 
αλλά αληθινή γλώσσα, κάποιοι σπεύδουν 
να επιτεθούν. Βλέπετε, μας ενοχλούν οι λέ-
ξεις περισσότερο από τις ίδιες τις πράξεις, τις 
οποίες εκείνες οι λέξεις περιγράφουν. Φτάσα-
με στο σημείο να μη θέλουμε να ακούμε την 
αλήθεια, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να την 
υποστούμε. Η πολιτική που έχει ακολουθηθεί 
τα τελευταία δέκα ολόκληρα χρόνια και έφερε 
τα αποτελέσματα που βιώνουμε σήμερα ήταν 
βάσει σχεδίου, με σκοπό τον πλουτισμό μερι-
κών και τη φτωχοποίηση των πολλών. 

Η Κύπρος βρίσκεται σε κίνδυνο· στο Κυ-
πριακό, στην οικονομία, στην Παιδεία, στα δι-
καιώματα, στην ειρήνη, στην ελευθερία. Μα-
κάρι να αλλάξει κάτι άμεσα πριν κουνήσουμε 
λευκή σημαία, διότι θα ’ναι πολύ αργά.

Εκστρατεία αφιερωμένη 
στους Κύπριους 
πυροσβέστες

Στους πυροσβέστες της Κύπρου και στο 
πολύπλευρο έργο τους είναι αφιερωμένη η 
νέα ξεχωριστή εκστρατεία της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας Κύπρου, η οποία παρουσι-
άστηκε χθες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, πυρήνας της 
εκστρατείας είναι ένα συναρπαστικό βίντεο-
αφιέρωμα που δημιουργήθηκε με πρωταγω-
νιστές τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσί-
ας Κύπρου. Στόχος του αφιερώματος είναι να 
προβάλει το πραγματικό θάρρος, τη δύναμη 
και την αποφασιστικότητα των ανδρών και 
γυναικών που απαρτίζουν την Υπηρεσία, 
μέσα από μια κεντρική ιστορία, η οποία προ-
καλεί πληθώρα συναισθημάτων.

Πόση υπομονή; 
Προθεσμία μέχρι το τέλος του χρόνου δί-

νουν οι συντεχνίες των νοσηλευτών στον 
ΟΚΥπΥ για να αποφασίσει εάν αποδέχεται 
να υπάρχει ρυθμισμένο εργασιακό καθεστώς 
και να σταματήσουν τα προσωπικά συμβό-
λαια, τόνισε χθες στον «Άστρα» ο ΓΓ της ΣΗ-
ΔΗΚΕΚ ΠΕΟ, Νίκος Γρηγορίου. Σε αντίθετη 
περίπτωση, δεν απέκλεισε τη λήψη δυναμι-
κών μέτρων. 

Υπομονή και πίστωση χρόνου από τις συ-
ντεχνίες ζήτησε ο εκπρόσωπος του ΟΚΥπΥ, 
Χαράλαμπος Χαριλάου, καθώς όπως ανέ-
φερε είναι σε εξέλιξη ο διάλογος για τη συ-
νομολόγηση συλλογικής σύμβασης με τους 
εργαζομένους.

«Πρίγκιπας»  
του ελληνικού ροκ

Σαν σήμερα το 1990 πέθανε -από υπερβολι-
κή χρήση ηρωίνης- σε ηλικία μόλις 42 χρόνων ο 
Παύλος Σιδηρόπουλος. Ο «πρίγκιπας» του ελλη-
νικού ροκ όπως τον αποκάλεσαν. Δισέγγονος του 
Αλέξη Ζορμπά και ανιψιός της Έλλης Αλεξίου. 
Ο ίδιος σ’ αυτές τις δύο διαφορετικές του ρίζες 
έβλεπε την αιτία της συνύπαρξης του ρόκερ και 
του σκεπτικιστή. Ασυμβίβαστος με τον τρόπο του, 
σίγουρα μπροστά από την εποχή του, με το στίχο 
και τα τραγούδια που ερμήνευσε. Σε πολλά μπο-
ρεί να διαφωνήσει κανείς με τις επιλογές του, 
όμως κάποια τραγούδια τα σφράγισε με τη φωνή 
του. Ο Ηλεκτρικός Θησέας γράφτηκε το 1988, μα 
σαν να μην πέρασε μια μέρα από τότε:

«Ψηφοθηρία, λόγοι κι εμβατήρια ποτέ δεν 
έφεραν την αλλαγή

για αυτό και χάθηκες στα σφαιριστήρια και 
μες στα γήπεδα την Κυριακή.

Τώρα καθώς κοιτάς τα διυλιστήρια ρωτάς 
ποιοι σ’ έχουν βάλει στο κλουβί».

Δολοφόνος, σκέτο
Μία μέρα σαν τη σημερινή, το 2008, το 

κράτος της καταστολής και της ταξικής αδι-
αφορίας έδειχνε το πρόσωπό του, όταν ο 
δολοφόνος, πρώην ειδικός φρουρός, δολο-
φονούσε εν ψυχρώ ένα 15χρονο παιδάκι, 
τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Από τότε, 
ήταν πολλές εκείνες οι φορές όπου διάφο-
ροι επιχείρησαν να αλλάξουν την ιστορία 
και να ξεπλύνουν τον δολοφόνο Επαμει-
νώνδα Κορκονέα με διάφορα τεχνάσματα, 
υβριστικά για την οικογένεια και τη μνήμη 
ενός εφήβου. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση, 
καμία ερμηνεία, καμία άλλη αλήθεια, από το 
ότι ένα 15χρονο παιδί δολοφονήθηκε με δύο 
σφαίρες στο στήθος από ένα φανατικό αντι-
αριστερό, που μισούσε οτιδήποτε είχε σχέση 
με τη ζωή. Αυτός ο άνθρωπος είναι πλέον 
ελεύθερος, ενώ για το ξεκάρφωμα επισκέπτε-
ται συχνά πυκνά διάφορες εκκλησίες για να 
δείξει... χαρακτήρα. Δολοφόνος, σκέτο.

Γκιουλ

Του
Κυριάκου Λοΐζου
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ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

«Θα κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο για να 
ενισχυθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο, να ενι-
σχυθεί η αυτοτέλεια και η αυτονομία του και 
να μπορέσει να συνεχίσει να διακρίνεται στον 
τόπο μας, στην Ευρώπη και στον κόσμο».
Δημόσιο πανεπιστήμιο με διεθνές κύρος και 
χωρίς εσωτερικές παρεμβάσεις.

ΤΖΩΡΤΖΙΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ  
ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ:

«Η Κύπρος χρειάζεται σταθερότητα, δι-
αφάνεια και ασφάλεια, χωρίς ρίσκα, πει-
ράματα και υποκρισίες. Και τη σταθερή 
πορεία της χώρας μόνο ο Αβέρωφ Νεοφύ-
του μπορεί να την εγγυηθεί».
Το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί είναι ξεπού-
λημα του δημοσίου πλούτου, περαιτέρω κέρδη 
στους τραπεζίτες και φτωχοποίηση του κόσμου.

ΝΙΚΟΣ ΝΟΥΡΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ:

«Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης είναι πλέον μία πραγματικότητα, εφό-
σον το εκσυγχρονισμένο νομοθετικό πλαίσιο 
έχει ψηφιστεί και τον Ιούνιο του 2024 οι 
πολίτες θα απολαμβάνουν υπηρεσιών κάτω 
από τα νέα αυτοδιοικητικά σχήματα».
Υπάρχουν ήδη καθυστερήσεις και η ελπίδα 
είναι η νέα κυβέρνηση Α. Μαυρογιάννη να 
τρέξει με γοργούς ρυθμούς.

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ 
ΜΑΚΡΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ:

«Ένα από τα βασικά σημεία που πρέ-
πει να εξετάσουμε -διότι το θέτει πάντα ο 
Πρόεδρος (της Ρωσίας Βλαντιμίρ) Πούτιν- 
είναι η ανησυχία του για το ότι το NATO 
φτάνει στην πόρτα του και η ανάπτυξη 
όπλων, τα οποία θα μπορούσαν να απειλή-
σουν τη Ρωσία. Το θέμα αυτό θα είναι ένας 
από τους παράγοντες για την ειρήνη...»
Η θέση Μακρόν είναι μια καλή βάση να ξε-
κινήσει προβληματισμός και διάλογος στο 
υψηλότερο επίπεδο.



μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ευθέως

Εξομολόγηση 
Ανδρέα
Μαυρογιάννη!
Ο ιερέας του μοναστηριού στον 
Απόστολο Ανδρέα υποδέχθηκε 
με πολλή θέρμη και 
ικανοποίηση τον ανεξάρτητο 
υποψήφιο για την προεδρία 
Ανδρέα Μαυρογιάννη, 
κάτι που φαίνεται και στη 
φωτογραφία. Από πλευράς 
του ο κ. Μαυρογιάννης 
ένιωσε ανακούφιση και 
«εξομολογήθηκε» στον πάτερ 
του Αποστόλου Ανδρέα ότι 
θα εργαστεί σκληρά για να 
επιτευχθεί η ποθούμενη λύση 
που θα απελευθερώσει τα 
κατεχόμενα εδάφη μας και τον 
Απόστολο Ανδρέα από την 
μπότα του Τούρκου εισβολέα 
και κατακτητή.

Χρειάζεστε λίγη  
γνώση ιστορίας,  
κ. Κολοκασίδη

Μετά τον Ν. Χριστοδουλίδη και ο υπο-
ψήφιος Γ. Κολοκασίδης επιχείρησε να μας 
δώσει μαθήματα για την ιστορία και τον 
Γρίβα.

Ανακοίνωσε χθες ότι «η ιστορία είναι 
εκεί και δεν αλλοιώνεται και ο ηρωικός 
αγώνας της ΕΟΚΑ δεν είχε ποτέ σχέση με 
κόμματα»!!!

Και ποια ιστορία (μη αλλοιωμένη) τα 
λέει αυτά, κ. Κολοκασίδη; Ξέχασες ή δεν 
ξέρεις ότι η ΕΟΚΑ απέκλεισε τους αριστε-
ρούς; Αν δεν το πιστεύεις κάνε μια βόλτα 
στο μουσείο της ΕΟΚΑ στην παραλία της 
Χλώρακας και θα το δεις το κείμενο, δα-
κτυλογραφημένο και χειρόγραφο.

Οι απειλές του Γρίβα ότι θα πέσει λε-
πίδι για τους κομμουνιστές τι ήταν; Το ότι 
πρέπει να εξοντωθεί το ΑΚΕΛ ως πολιτική 
δύναμη, που έγραφε ο Γρίβας τι ήταν; Και 
το χειρότερο, οι δολοφονίες αριστερών τι 
ήταν για εσάς, κ. Κολοκασίδη; Ή αυτά δεν 
τα περιλαμβάνει η μη αλλοιωμένη (κατ’ 
εσάς) ιστορία που μάθατε;

Αλλού λοιπόν αυτά, με την ιστορία δεν 
παίζουμε.

Μ. Μιχαήλ

Μπράβο  
στην Αστυνομία  
από την ΚΥΣΟΑ

Η Αστυνομία δέχεται πολλές επικρίσεις και δίκαια 
τις δέχεται, αλλά όταν ανταποκρίνεται θετικά, 

δέχεται και συγχαρητήρια. Η ΚΥΣΟΑ χαιρετίζει την 
άρτια εξυπηρέτηση των πολιτών με αναπηρίες κατά 

την παγκύπρια εκδήλωση Διεκδίκησης Δικαιωμάτων 
της Συνομοσπονδίας, που πραγματοποιήθηκε έξω 
από το Προεδρικό, την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, 

2022. Τα μέλη της Αστυνομίας, προσθέτει, που 
βρέθηκαν σε διατεταγμένη διαδικασία έξω από 

το Προεδρικό, παρέβαιναν με διακριτικότητα, 
υπευθυνότητα και σεβασμό στους πολίτες αυτούς 

για την ασφαλή προσέλευσή τους στο χώρο, την 
ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, καθώς και την 

εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων σε αυτήν, ακόμα 
και για ζητήματα που δεν ήταν της δικής τους 

αρμοδιότητας. Υποστήριζαν μητέρες να κατεβάσουν 
από τα οχήματά τους παιδιά σε τροχοκάθισμα, 

και τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες όσον αφορά τη 
στάθμευσή τους και την απρόσκοπτη μετάβασή 

τους στο χώρο της εκδήλωσης με πατερίτσες και 
τα τροχοκαθίσματά τους, καθώς και τους τυφλούς 

και τα άλλα άτομα με αναπηρίες που έπρεπε να 
διασταυρώσουν την πολυσύχναστη λεωφόρο έξω 

από το Προεδρικό. 

Πάλι αστόχησε  
ο Ν. Χριστοδουλίδης

Τι θα γίνει τελικά με τον… «ανεξάρτητο» 
συναγερμικό υποψήφιο; Από γκάφα σε 
γκάφα πάει. Προχθές μας είπε ότι είναι… δι-
αφθορά το να γράφεις το παιδί σου σε άλλο 
σχολείο αντί στο σχολείο της γειτονιάς σου!!!

Τώρα προσπάθησε να μας μιλήσει για 
τον Γρίβα, σε μια προσπάθεια να συγκρατή-
σει τις συνεχείς διαρροές που καταγράφο-
νται τελευταία.

Με αφορμή το τελευταίο ψήφισμα της 
πλειοψηφίας της Βουλής, μας είπε ότι «αν 
υπάρχει σήμερα Κυπριακή Δημοκρατία, 
οφείλεται στον απελευθερωτικό αγώνα 
της ΕΟΚΑ 1955-59 και στις προσπάθειες 
κάποιων που χωρίς να στοχεύουν να εξυ-
πηρετήσουν το οποιοδήποτε προσωπικό 
συμφέρον θυσίασαν και την ίδια τη ζωή 
τους…»!!!

Μα ποιος έθιξε οποιονδήποτε αγωνιστή, 
κ. Νίκο μας; Κι αν αναφέρεσαι στον Γρίβα, 
που χάρη σ’ αυτόν υπάρχει Κυπριακή Δη-
μοκρατία, θα ξέχασες ότι χάρη στον ίδιο 
έμεινε μισή Κυπριακή Δημοκρατία…

Έτσι, κ. Νίκο μας; Για να μην παραχα-
ράσσουμε και την ιστορία δηλαδή, όχι τίπο-
τε άλλο.

Μ. Μιχαήλ

Φτάσαμε σε σημείο 
καμπής

O A. Μαυρογιάννης από την πρώτη στιγ-
μή που εξήγγειλε υποψηφιότητα επεδίωξε να 
έχει συνεχή επαφή με τους πολίτες και τους 
εκπροσώπους των κοινωνικών ομάδων. Ο Α. 
Μαυρογιάννης έδειξε ότι σέβεται απόλυτα τον 
κόσμο της Αριστεράς και ότι έχει άψογη και ει-
λικρινή συνεργασία με το ΑΚΕΛ. Επιπρόσθετα, 
με το ύφος κα την όλη συμπεριφορά του στην 
προεκλογική περίοδο έδειξε ότι είναι ένας με-
τριοπαθής άνθρωπος που μπορεί να εγγυηθεί 
την ενότητα και να κυβερνήσει με υπευθυνό-
τητα. Ο Α. Μαυρογιάννης ξεκίνησε τον μαρα-
θώνιο ευρισκόμενος λίγο πιο πίσω από τους 
άλλους, ωστόσο, δύο μήνες πριν τις εκλογές, 
και μετά από σκληρή δουλειά, η προεκλογική 
μάχη έφτασε σε ένα σημείο καμπής. Ο Α. Μαυ-
ρογιάννης κερδίζει συνεχώς έδαφος και επιβε-
βαιώνει τη φήμη που τον συνοδεύει, ότι έχει 
μεγάλες αντοχές και ότι είναι ένας σπουδαίος 
μαραθωνοδρόμος. Πείθει ότι είναι ο υποψήφι-
ος που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο τόπος και ο 
λαός μας. Είναι ο υποψήφιος της προοδευτικής 
αλλαγής σε αντίθεση με τους δύο κύριους αν-
θυποψηφίους του, Αβέρωφ και Χριστοδουλίδη, 
που δηλώνουν συνεχιστές της κυβέρνησης 
Αναστασιάδη...

Professor K

Του
Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Απαιτείται 
κυβέρνηση 
με κοινωνική 
ευαισθησία

Η δραματική αύξηση της ανεργίας με ρυθμό 9,5%, η 
οποία ανακοινώθηκε χθες από τη Στατιστική Υπηρεσία 
δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Είναι το αποτέλεσμα της 
άρνησης της κυβέρνησης του ΔΗΣΥ να πάρει μέτρα για 
το τσουνάμι του πληθωρισμού, το οποίο εδώ και μήνες 
παρασέρνει τα πάντα στο πέρασμά του.

Η «Χαραυγή» πριν τρεις μήνες περίπου (14 Σεπτεμ-
βρίου) είχε προειδοποιήσει με πρωτοσέλιδο θέμα ότι τα 
στοιχεία δείχνουν τάση για αύξηση της ανεργίας και 
μείωση των κενών θέσεων, αποδίδοντας το φαινόμε-
νο στην αβεβαιότητα η οποία επικρατεί στην αγορά 
και την ακρίβεια. Επίσης, στους τρεις μήνες οι οποίοι 
μεσολάβησαν, πολλά οργανωμένα σύνολα εξέφρασαν 
έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις από το τσουνάμι 
της ακρίβειας. Μάλιστα, ο ανεξάρτητος υποψήφιος Αν-
δρέας Μαυρογιάννης κατέθεσε σειρά προτάσεων, ενώ 
η Βουλή ψήφισε νομοθεσίες για μείωση των φόρων 
στον ηλεκτρισμό και τα πετρελαιοειδή που αποτελούν 
την πηγή της ακρίβειας.

Παρά ταύτα, το Υπουργείο Οικονομικών, αντί να πά-
ρει μέτρα, τα έβαλε με την εφημερίδα μας για το πιο 
πάνω ρεπορτάζ, καθώς και με όλους όσοι είχαν αντί-
θετη άποψη από τη δική του. Σε ανακοίνωσή του σε 
σχέση με το ρεπορτάζ της εφημερίδας μας ισχυρίστηκε 
ότι η τάση της ανεργίας είναι πτωτική, προσθέτοντας 
ότι «διαφορετικές ή άλλες ερμηνείες (από τη δική του) 
[…] αποτελούν αβάσιμους ισχυρισμούς που δεν ανταπο-
κρίνονται στην πραγματικότητα». Με παρόμοιο τρόπο 
αντιμετώπισε και όλες τις προτάσεις οι οποίες κατατέ-
θηκαν για στήριξη των νοικοκυριών και της οικονο-
μίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την 
κρίση της ακρίβειας.

Χθες η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι «ο αριθ-
μός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Νοεμβρίου 
2022 έφτασε τα 15.309 πρόσωπα», προσθέτοντας ότι 
«σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2021 σημειώθηκε 
αύξηση 1.332 προσώπων ή 9,5%». Επίσης, πολύ πρό-
σφατα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε 
ότι παρουσιάζει το πιο υψηλό ποσοστό εργαζομένων οι 
οποίοι έχουν υποστεί μειώσεις στις απολαβές τους κατά 
το 2021. Το ποσοστό στην Κύπρο ανήλθε στο 27,6%, 
ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ ανήλθε στο 16%.

Είναι προφανές ότι το Υπουργείο Οικονομικών, είτε 
δεν διέγνωσε έγκαιρα το πρόβλημα, είτε δεν έδειξε την 
αναγκαία ευαισθησία για τη λήψη μέτρων. Και μάλλον 
αυτό το οποίο ισχύει είναι το δεύτερο.

Σημειώνεται ότι την ίδια μέρα που το Υπουργείο Οι-
κονομικών τα έβαλε με την εφημερίδα μας για τα στοι-
χεία για την ανεργία, κούνησε το δάχτυλο και σε πολλά 
οργανωμένα σύνολα, αλλά και πολίτες. Ενδεικτικά, σε 
άλλη ανακοίνωσή του ισχυρίστηκε ότι ο κατώτατος μι-
σθός (940 ευρώ μεικτά το μήνα με αδιευκρίνιστο ωρά-
ριο εργασίας) «συγκαταλέγεται ανάμεσα στις υψηλότε-
ρες εννέα θέσεις» στην ΕΕ, ενώ τρίτη ανακοίνωσή του 
κάλεσε τις τράπεζες και τα ταμεία εξαγοράς δανείων να 
κάνουν «χρήση όλων των εργαλείων που έχουν στη 
διάθεσή τους» για το θέμα των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, παραπέμποντας ουσιαστικά στις μαζικές εκ-
ποιήσεις εξπρές.

Επειδή η κρίση δεν θα ξεπεραστεί σύντομα, είναι 
πολύ κρίσιμο η επόμενη κυβέρνηση να είναι σε θέση 
να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της κοινωνίας και της 
οικονομίας και να λαμβάνει έγκαιρα τα αναγκαία μέ-
τρα. Και ο μόνος από τους βασικούς υποψηφίους που 
απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει αυτό, είναι ο Ανδρέας 
Μαυρογιάννης.
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Άκρα του τάφου σιωπή εξακολουθεί να επι-
κρατεί στην Κύπρο για το σκάνδαλο των πα-
ρακολουθήσεων, την ώρα που στην Ελλάδα ο 
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, 
Αλέξης Τσίπρας, επισκέφθηκε τη Δευτέρα τον 
αρμόδιο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο 
Ντογιάκο, ο οποίος έχει αναλάβει την επίσημη 
έρευνα.

Μετά την κάθοδο και την έκθεση της αρμό-
διας Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τις 
υποκλοπές, και ύστερα από τη συντεταγμένη 
απαξίωσή της από πλευράς του Προεδρικού 
και του Δημοκρατικού Συναγερμού, η θεσμική 
πλευρά του σκανδάλου έχει «παγώσει», αφού Γε-
νική Εισαγγελία και Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν 
έχουν αναλάβει καμία πρωτοβουλία.

Αντιθέτως, χθες, ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε 
νωρίς το πρωί στον Άρειο Πάγο, κατόπιν των 
δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για παρακο-

λούθηση Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων 
της χώρας. Εκφράζοντας την ανησυχία του για 
το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, ο κ. Τσίπρας υπο-
γράμμισε ότι «η παρακολούθηση των αρχηγών 
των Ενόπλων Δυνάμεων θέτει σε διακινδύνευ-
ση την ίδια την εθνική μας ασφάλεια».

Μετά τη συνάντησή του με τον Εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προ-
οδευτική Συμμαχία σημείωσε ότι «οι αποκαλύ-
ψεις των τελευταίων μηνών για τη μετατροπή 
της ΕΥΠ σε παραθεσμικό παράκεντρο παρα-
κολούθησης πολιτικών αρχηγών, βουλευτών, 
ευρωβουλευτών, υπουργών, δημοσιογράφων, 
επιχειρηματιών, ακόμα και δικαστών αποτελεί 
μεγάλη πληγή για την ίδια τη δημοκρατία, τη 
θέτει σε διακινδύνευση». «Εξέφρασα στον Εισαγ-
γελέα του Αρείου Πάγου τη βαθύτατη ανησυχία 
μου για τις εξελίξεις», επεσήμανε.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι την αποκλειστική ευ-
θύνη για την αναζήτηση των στοιχείων και των 

αποδείξεων, τη διαλεύκανση αυτής της δύσο-
σμης υπόθεσης, την αποκλειστική ευθύνη να 
χυθεί άπλετο φως την έχει η Ελληνική Δικαιο-
σύνη», είπε. «Και όλοι γνωρίζουμε πού βρίσκο-
νται τα στοιχεία και οι αποδείξεις. Εκεί όπου με 
βάση το νόμο υποχρεούνται να τηρούνται αρ-
χεία των διατάξεων και των εντολών παρακο-
λούθησης από την ΕΥΠ και βεβαίως σε αυτούς 
που υπέγραφαν τις διατάξεις και τις εντολές της 
παρακολούθησης», πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας.

Η δύσοσμη αυτή υπόθεση που συνδέει την 
Αθήνα με τη Λευκωσία, έχει τρόπον τινά τη ρίζα 
της στην Κύπρο, αφού υπενθυμίζεται ότι ο Ταλ 
Ντίλιαν έτυχε ευνοϊκότατης αντιμετώπισης από 
την κυπριακή Δικαιοσύνη και μπόρεσε έτσι να 
συνεχίσει το έργο του στην Ελλάδα. Από μόνο 
του αυτό θα έπρεπε να είναι η απαρχή για ενδε-
λεχή έρευνα από τις κυπριακές Αρχές και όχι να 
απαξιώνεται οργανωμένα κάθε προσπάθεια δια-
λεύκανσης ενός σκανδάλου αυτού του μεγέθους.

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 
δίπλα από επιστήμονες  
και ερευνητές 

«Στο Κέντρο Αριστείας CYENS και 
στον Κυπριακό Οργανισμό Εξερεύνη-
σης Διαστήματος CSEO συναντήσαμε 
την Κύπρο που θέλουμε. Την Κύπρο 
που μπορεί. Την Κύπρο που κερδίζει», 
δήλωσε κατά τη διάρκεια χθεσινής 
επίσκεψής του στις εγκαταστάσεις 
του Κέντρου ο ανεξάρτητος υποψήφι-
ος για την προεδρία της Δημοκρατίας 
Ανδρέας Μαυρογιάννης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Αν-
δρέας Μαυρογιάννης είχε την ευκαι-
ρία να ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις 
του Κέντρου Αριστείας, να συνομι-
λήσει με επιστήμονες και ερευνητές, 
αλλά και να ενημερωθεί για τις εργα-
σίες και τις έρευνες που βρίσκονται 
σε εξέλιξη.

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είχε 
επίσης τη δυνατότητα να ενημερωθεί 
από τον Μιχάλη Σιριβιανό, εκτελεστι-
κό διευθυντή του Κέντρου Αριστείας 
CYENS και τον πρόεδρο του Κυπρι-
ακού Οργανισμού Εξερεύνησης Δια-
στήματος, Γιώργο Δανό, για το πολυ-
σήμαντο έργο που επιτελείται.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέ-
θηκαν επίσης οι στόχοι και οι φιλο-
δοξίες που έχουν θέσει το Κέντρο 
Αριστείας CYENS και ο Κυπριακός 
Οργανισμός Εξερεύνησης Διαστήμα-
τος, όπως επίσης και οι προκλήσεις 
που καλούνται να αντιμετωπίσουν. 

Όπως τονίσθηκε από τα δύο μέρη, 
το κράτος πρέπει να σταθεί αρωγός 
στο έργο που επιτελoύν και να το 
ενισχύσει με κάθε δυνατό τρόπο, έτσι 
ώστε να μπορέσει να εξελιχθεί και να 
μεγαλώσει η προσπάθεια, που τοπο-
θετεί την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρ-
τη της έρευνας και της καινοτομίας. 

«Το Κέντρο αυτό», είπε ο Ανδρέας 
Μαυρογιάννης, «αποτελεί την επιτο-
μή της αντίληψης που έχουμε για τα 
πράγματα. 

Αντικατοπτρίζει τη δική μας φιλο-
δοξία να καταστήσουμε όλο τον τόπο 
μας κέντρο αριστείας».

Τους τρεις πυλώνες για μία Κύπρο της έρευ-
νας, της γνώσης, της καινοτομίας και της επι-
χειρηματικότητας, με αναλυτικές προτάσεις για 
κάθε πυλώνα που αγγίζουν το θεσμικό πλαίσιο 
και τις υποδομές, τη χρηματοδότηση και το αν-
θρώπινο δυναμικό, παρουσίασε χθες το εκλογικό 
επιτελείο του ανεξάρτητου υποψηφίου για την 
προεδρία Ανδρέα Μαυρογιάννη. Όπως επιση-
μαίνεται, η έρευνα και η καινοτομία ήταν χαμη-
λά στις προτεραιότητες της απερχόμενης διακυ-
βέρνησης. Σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη 
της ΕΕ, η Κυπριακή Δημοκρατία καταλαμβάνει 
θλιβερές θέσεις στους σχετικούς πίνακες κατά-
ταξης. Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη το 
2021 δεν ξεπερνούν το 1% του ΑΕΠ. 

Θεσμικό πλαίσιο και υποδομές
Η δημιουργία του Υφυπουργείου Έρευνας, 

Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής αποτελεί 
βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως για να 
μπορέσει το Υφυπουργείο να επιτελέσει το ρόλο 
που του έχει ανατεθεί, πρέπει να στελεχωθεί 
σωστά και στα πρώτα τουλάχιστον στάδια να 
τύχει της αναγκαίας τεχνοκρατικής υποστήρι-
ξης. Παράλληλα, πρέπει να του χορηγηθούν οι 
απαραίτητοι πόροι για υλοποίηση της Εθνικής 
Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας και να 
τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια για τις χρηματο-
δοτούμενες δράσεις.  

Επίσης, το επιτελείο Ανδρέα Μαυρογιάννη 
προτείνει τη θεσμοθέτηση μόνιμων συμβουλευ-
τικών επιτροπών επιστημόνων (εκτελεστικής 
και νομοθετικής εξουσίας). Άμεση προτεραιότη-
τα πρέπει να δοθεί στη θεσμοθέτηση επιτροπών 
για τη διασφάλιση τεκμηρίωσης σε θέματα δη-
μόσιας υγείας. Προτείνεται, επίσης, η σύσταση 
Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Κοινο-
βουλίου, στα πρότυπα Κοινοβουλίων του εξωτε-
ρικού που θα αποτελεί τον σύμβουλο της Βου-
λής των Αντιπροσώπων. Σημαντικό ρόλο παίζει 
και η διασφάλιση της ανοικτής πρόσβασης σε 
δεδομένα. Ακόμη, η υιοθέτηση νέου πλαισίου 
συστημικής καινοτομίας (System Innovation) 
μέσω ενός νέου, οριζόντιου πλαισίου, που συ-
νενώνει τεχνολογία και κοινωνική καινοτομία 
σε καίρια θέματα, όπως η βιώσιμη και προσιτή 
στέγαση, η διαχείριση του νερού, η κινητικότη-
τα και οι συγκοινωνίες, η υγεία κ.ά. Προτείνεται, 
επίσης, νομοθεσία για δημιουργία Spinoffs.

Θέματα χρηματοδότησης (funding)
Στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα προτεί-

νονται μεταξύ άλλων η αύξηση της επένδυσης 

στην έρευνα και καινοτομία. Όπως αναφέρεται 
για να επιλυθούν πολλά από αυτά τα προβλήμα-
τα χρηματοδότησης, χρειάζεται:

• Επαναξιολόγηση της φιλοσοφίας παραχώ-
ρησης θεσμικής κρατικής χορηγίας.

• Επένδυση σε βασικές υποδομές έρευνας 
(core facilities).

• Στρατηγικός σχεδιασμός από το Υφυπουρ-
γείο / κατάρτιση προτεραιοτήτων μετά από δη-
μόσια διαβούλευση / στοχοθέτηση.

• Παραχώρηση ανταγωνιστικής χρηματο-
δότησης σε επιλεγμένα top-down projects με 
πραγματική αξία.

Ανθρώπινο Δυναμικό
Τη θεσμοθέτηση οδικού χάρτη καριέρας 

(career pathway) ερευνητών, προτείνει το επιτε-
λείο Α. Μαυρογιάννη. Ακόμη στηρίζει τη καλλι-
έργεια κουλτούρας και έρευνας.

Ενσωμάτωση ύλης και μεθοδολογίας STEAM 
σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

Προώθηση της συμμετοχής γυναικών σε κα-
τευθύνσεις STEAM. 

Εκστρατεία προσέλκυσης νέων ερευνητικών 
ταλέντων από το εξωτερικό και πολλά άλλα. 

Αναλυτικά όλες τις προτάσεις του Ανδρέα 
Μαυρογιάννη για την έρευνα, τη γνώση και την 
επιχειρηματικότητα μπορείτε να τις διαβάσετε 
στην ιστοσελίδα του: https://mavroyiannis.cy/

Τρεις πυλώνες για μία Κύπρο της έρευνας, 
της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας

Σειρά προτάσεων από το 
επιτελείο Ανδρέα Μαυρογιάννη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Συνεχίζουν να ρίχνουν «μαύρο» για τις υποκλοπές στην Κύπρο
Στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο 

Αλέξης Τσίπρας, μετά τα δημοσιεύματα 
για παρακολούθηση Αρχηγών  

των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας



Άρση ασυλίας του βουλευτή Ανδρέα Θεμιστοκλέους ζητά το Κίνημα Οικολόγων
Την άρση ασυλίας του βουλευτή Ανδρέα 

Θεμιστοκλέους ζητά το Κίνημα Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών τονίζοντας τη μηδενική 
ανοχή σε οποιαδήποτε ομοφοβική και ρατσι-
στική συμπεριφορά. 

«Ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους για ακόμη μια 
φορά απέδειξε το ποιόν του, εξαπολύοντας 
ύβρεις και χυδαίους υπαινιγμούς εναντίον 
του προέδρου μας Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 
για την πρόταση νόμου που αφορά την υπο-
χρεωτική διεξαγωγή του μαθήματος της σε-
ξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε όλες τις βαθ-
μίδες εκπαίδευσης.

Οι επιθέσεις του ανεξάρτητου βουλευτή 
δεν περιορίστηκαν μόνο προς τον πρόεδρο 
του Κινήματος, αλλά μέσω της ομιλίας του 
για την εν λόγω πρόταση νόμου εξέφρασε 
τις ρατσιστικές και ομοφοβικές του απόψεις 
προσβάλλοντας τα άτομα της κοινότητας ΛΟ-

ΑΤΚΙ και τις μειονότητες».
Το Κίνημα Οικολόγων καταδικάζει τον 

οχετό ρατσιστικού και χυδαίου λόγου από 
το βήμα της Βουλής και καλεί τον Γενικό 
Εισαγγελέα να παρέμβει και να εφαρμόσει 

τον αντιρατσιστικό νόμο για τη ρητορική 
μίσους και διακρίσεων, αλλά και να διερευ-
νήσει το πολύ σοβαρό ενδεχόμενο διάπραξης 
ποινικού αδικήματος εκ μέρους του κατά 
συρροή αδικοπραγούντα βουλευτή, ώστε να 
απευθυνθεί προς το Ανώτατο Δικαστήριο για 
άρση της ασυλίας του.

«Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που 
ο συγκεκριμένος βουλευτής συμπεριφέρε-
ται με αυτό τον απαράδεκτο τρόπο, μιας και 
έχουμε ξαναδεί σεξιστικές, προσβλητικές και 
επιθετικές συμπεριφορές του στο παρελθόν, 
προς την κοινοβουλευτική μας συνεργάτιδα 
κα Έφη Ξάνθου και τον τέως βουλευτή μας, 
κ. Γιώργο Περδίκη.

Πρέπει επιτέλους να επιδείξουμε μηδενι-
κή ανοχή σε οποιαδήποτε ακραία συμπερι-
φορά που έχει στόχο τη φίμωση και τη διά-
κριση μεταξύ των φύλων».

Στις αρχές Ιανουαρίου αναμένεται να υπο-
βληθούν στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας 
οι εκθέσεις του Γ.Γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέ-
ρες, που αφορούν την αποστολή των καλών 
του υπηρεσιών του στο νησί και την ειρηνευ-
τική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΥΝΦΙ-
ΚΥΠ).

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται 

το ΚΥΠΕ, τα προσχέδια αυτά των Ηνωμένων 
Εθνών βρίσκονται στο στάδιο της ετοιμασίας.

Η συζήτηση επί των εκθέσεων ενώπιον του 
Συμβουλίου Ασφαλείας υπολογίζεται ότι θα 
λάβει χώρα την τρίτη εβδομάδα του προσεχούς 
Ιανουαρίου, ενώ το ψήφισμα για ανανέωση 
της θητείας της ειρηνευτικής δύναμης των 
Ηνωμένων Εθνών για άλλους έξι μήνες θα 

πρέπει να εγκριθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 
2023.

Ο ειδικός αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ 
στην Κύπρο και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, 
Κόλιν Στιούαρτ, αναμένεται να έχει χωριστές 
συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατί-
ας, Νίκο Αναστασιάδη και τον Τ/κ ηγέτη, Ερσίν 
Τατάρ, πριν τη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη 

για τη συζήτηση ενώπιον του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των ΗΕ.

Υπενθυμίζεται πως αύριο Τετάρτη 7 Δεκεμ-
βρίου θα πραγματοποιηθεί στο Λήδρα Πάλας η 
δεξίωση των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο με 
την ευκαιρία του τέλους του έτους, στην οποία 
έχουν προσκληθεί για να παραστούν ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης και ο κ. Τατάρ.

ΟΗΕ: Ετοιμάζονται τα προσχέδια των εκθέσεων για τις καλές Υπηρεσίες του Γ.Γ.

Το 30% των φοιτητών έχουν δοκιμάσει μαριχουάνα
Τέσσερις στους δέκα φοιτητές δηλώ-

νουν ότι τους είναι πολύ ή αρκετά εύκολο 
να έχουν πρόσβαση σε παράνομες ουσί-
ες, εντός 24 ωρών, σε περίπτωση που το 
επιθυμούσαν και 3 στους 10 ανέφεραν ότι 
έχουν δοκιμάσει μαριχουάνα/χασίς, σύμ-
φωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η 
Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 
(ΑΑΕΚ).

Η έρευνα έγινε ανάμεσα σε φοιτητές των 
δημοσίων και ιδιωτικών ιδρυμάτων της 
Κύπρου για τη χρήση εξαρτησιογόνων ου-
σιών και για άλλες εξαρτητικές συμπεριφο-
ρές, με το δείγμα να είναι 2.882 φοιτητές.

Σύμφωνα με την προϊστάμενη Τμήμα-
τος Παρακολούθησης του Εθνικού Κέντρου 
Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα 
Ναρκωτικά Κύπρου, Ιωάννα Γιασεμή, στο 
ερώτημα πόσο δύσκολο ή εύκολο θα ήταν 
να βρεις παράνομες ουσίες σε ένα 24ωρο, 
αν το ήθελες, 4 στους 10 φοιτητές δηλώ-
νουν ότι τους είναι πολύ ή αρκετά εύκολο 

να έχουν πρόσβαση σε παράνομες ουσί-
ες, εντός 24 ωρών, σε περίπτωση που το 
επιθυμούσαν. Παράλληλα, η έρευνα έδειξε 
ότι 28% των φοιτητών τάσσονται υπέρ της 
χρήσης κάνναβης, άποψη που εκφράζεται 
εντονότερα στους άνδρες, καθώς και στις 
μεγαλύτερες ηλικίες συμμετεχόντων (22+).

Στο ερώτημα «Έχεις καπνίσει ποτέ τσιγά-
ρα, πούρα ή πίπα;» 6 στους 10 απάντησαν 
θετικά. Σημειώνεται ότι ποσοστό της τάξης 
του 4,5% επί του συνόλου των φοιτητών 
ξεκίνησαν να καπνίζουν πριν από την ηλι-
κία των 14, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό 
παρουσιάζεται στις ηλικίες 16-17. Επίσης, 
αναφέρθηκε ότι 2,5% του συνόλου των 
φοιτητών δήλωσαν ότι καπνίζουν περισ-
σότερο από 20 φορές ημερησίως, συχνότη-
τα που αντιστοιχεί περίπου σε ένα πακέτο 
τσιγάρα. Επιπλέον, αναφέρεται ότι ποσοστό 
16,0% από το σύνολο των φοιτητών, επιθυ-
μούν να διακόψουν το κάπνισμα, ενώ πο-
σοστό 9,2% το έχει ήδη διακόψει. Επιπλέον, 

3 στους 10 ανέφεραν ότι έχουν δοκιμάσει 
μαριχουάνα/χασίς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 6 στους 10 
έχουν χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό ή θερ-
μαινόμενο τσιγάρο έστω και μία φορά στη 
ζωή τους, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζουν τα στοιχεία που αφορούν την 
ηλικία, καθώς παρουσιάζεται μεγαλύτερη 
τάση προς τα ηλεκτρονικά ή θερμαινόμενα 
τσιγάρα ανάμεσα στις ηλικίες 17-24, έναντι 
στα άτομα ηλικίας 25+.

Όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ, 
92,8% από το σύνολο των φοιτητών δηλώ-
νουν ότι έχουν καταναλώσει αλκοόλ έστω 
και μία φορά στη ζωή τους, ενώ τα υψη-
λότερα ποσοστά καταγράφηκαν στις νεαρό-
τερες ηλικιακές ομάδες (17-19 και 20-21), 
που αγγίζουν το 94%. Σημειώνεται, επίσης, 
ότι ποσοστό 40% επί του συνόλου των φοι-
τητών, δήλωσαν ότι ήπιαν 5 ή περισσότερα 
ποτά σε μία μόνο περίσταση κατά τις τελευ-
ταίες 30 ημέρες, έστω και μία φορά.

Καλούν τον Γενικό Εισαγγελέα 
να παρέμβει και να εφαρμόσει 

τον αντιρατσιστικό νόμο

14% σε χαρτιά 
ή ζάρια
Η έρευνα συμπεριέλαβε και τα 
στοιχήματα. Όπως αναφέρθηκε, 
στο ερώτημα «τους τελευταίους 
12 μήνες, πόσες φορές 
έπαιξες/στοιχημάτισες;» 8% 
απάντησαν σε φρουτάκια, 14% 
σε παιχνίδια με τράπουλα ή 
ζάρια, 26% σε Λόττο, Τζόκερ, 
Σκρατς, Bingo, Κίνο, 17% 
σε στοιχήματα σε αθλήματα 
και 3% σε στοιχήματα σε 
διαγωνισμούς ζώων.

4 στους 10 φοιτητές δηλώνουν ότι είναι εύκολη η πρόσβαση σε παράνομες ουσίες

Τελευταία αναβολή  
για τον συζυγοκτόνο

Για τις 13 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε 
χθες η υπόθεση στο Κακουργιοδικείο 
Πάφου για το φόνο της Τρεμιθούσας. Με 
κοινό αίτημά τους η υπεράσπιση και η 
Κατηγορούσα Αρχή ζήτησαν ολιγοήμερη 
αναβολή προκειμένου να παρουσιάσουν 
τις αγορεύσεις τους και το δικαστήριο θα 
επανέλθει σε μεταγενέστερο στάδιο για 
να επιβάλει ποινή. Το αίτημα έγινε απο-
δεκτό από το δικαστήριο που όρισε νέα 
δικάσιμο για τις 13 Δεκεμβρίου. 

Οι δύο πλευρές κατέληξαν στα γε-
γονότα της υπόθεσης, γεγονός που 
επιτρέπει στην Κατηγορούσα Αρχή να 
διαφοροποιήσει το κατηγορητήριο. Ο 
κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 
συζύγου του αναμένεται πλέον στην 
επόμενη δικάσιμο να αλλάξει την απά-
ντησή του παραδεχόμενος την κατηγο-
ρία της ανθρωποκτονίας. 

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του 
75χρονου αναμένεται να ζητήσουν την 
επιείκεια του δικαστηρίου για την ποι-
νή που θα επιβληθεί, προβάλλοντας το 
επιχείρημα ότι το θύμα βρισκόταν στο 
τελευταίο στάδιο της ανίατης ασθένειας 
και υπέφερε. 

Πριν από έναν ακριβώς χρόνο, τον πε-
ρασμένο Δεκέμβριο, ο 75χρονος Βρετα-
νός Ντέιβιντ Χάντερ επέφερε το θάνατο 
στη σύζυγό του, Τζανίς, η οποία βρισκό-
ταν στο τελικό στάδιο καρκίνου, επειδή 
όπως ανέφερε αργότερα δεν μπορούσε 
να την βλέπει να υποφέρει. Όπως ισχυ-
ρίσθηκε μάλιστα, η ίδια ζητούσε από τον 
σύζυγό της να την απαλλάξει από τους 
φρικτούς πόνους. Το ζευγάρι με βάση 
μαρτυρίες από το οικογενειακό και φιλι-
κό τους περιβάλλον είχε πολύ καλές σχέ-
σεις και ήταν μαζί για σχεδόν 50 χρόνια. 
Για την Αστυνομία και την Κατηγορούσα 
Αρχή οι συνθήκες θανάτου της Τζανίς 
οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι ήταν 
φόνος εκ προμελέτης. Μεταξύ άλλων 
προέβαλλαν το επιχείρημα ότι το θύμα 
δεν άφησε κάποια σχετική επιστολή. 
Ωστόσο, οι συνήγοροι υπεράσπισης του 
Ντέιβιντ Χάντερ αντέτειναν ότι δεν είχε 
νόημα να αφήσει το θύμα οποιαδήποτε 
επιστολή διότι ο φερόμενος δράστης είχε 
σκοπό να θέσει και ο ίδιος τέρμα στη ζωή 
του. Ο Ντέιβιντ Χάντερ είναι προφυλακι-
σμένος για σχεδόν ένα χρόνο. Η υπόθε-
ση αυτή έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα 
στη Βρετανία όπου ζει η κόρη τους ζεύ-
γους, η οποία είναι πεπεισμένη για τις 
συνθήκες θανάτου της μητέρας της και 
στηρίζει τον πατέρα της.

Κώστας Νάνος

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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8 ΤΡΙΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022|

Αύξηση ποινής για ναρκωτικά 
μετά από έφεση του Εισαγγελέα

Δεκτή έκανε το Ανώτατο Δικαστήριο, 
σε πρόσφατη απόφασή του, την έφεση 
του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 
για ανεπάρκεια της επιβληθείσας ποινής 
υπό του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας σε 
αδικήματα που αφορούσαν κυρίως πα-
ράνομη κατοχή και κατοχή με σκοπό την 
προμήθεια, 2 κιλών και 272,1 γραμμαρί-
ων κάνναβης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομι-
κής Υπηρεσίας που 
μεταδίδει το ΓΤΠ, 
το Ανώτατο Δικα-
στήριο αύξησε την 
ποινή φυλάκισης 
από 3 ½ σε 7 χρό-
νια σημειώνοντας 
ότι η παραδοχή 
του Εφεσίβλητου 

θα έπρεπε να είχε μειωμένη αξία ένεκα 
του ότι συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, η πο-
σότητα των ναρκωτικών θα προκαλούσε 
βλάβη «σε πλειάδα χρηστών αλλά και 
στην κοινωνία γενικότερα», ότι η ποινή 
δεν υποστηρίζεται από τη νομολογία και 
στέλνει λανθασμένα μηνύματα, ενώ επι-
βάλλετο η απόδοση αποτρεπτικού χαρα-
κτήρα.

Για τον Γενικό Εισαγγελέα εμφανίστη-
κε στο Ανώτατο Δικαστήριο η Δικηγόρος 
της Δημοκρατίας Έρια Παπαλοΐζου.

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε χθες το 
Υπουργείο Υγείας με εννέα δήμους για υλο-
ποίηση του Προγράμματος Προληπτικής Νο-
σηλευτικής Ψυχικής Υγείας «ΕΞΕΛΙΞΙΣ», με 
απώτερο στόχο την πρόληψη επιβλαβών συ-
μπεριφορών, την προαγωγή και τη διασφάλιση 
της ψυχικής υγείας στην κοινότητα.

Συγκεκριμένα, το μνημόνιο συνεργασίας 
υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και 
των Δήμων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, 
Πάφου, Στροβόλου, Λακατάμειας, Παραλιμνίου, 
Ύψωνα και Γεροσκήπου. 

Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα «ΕΞΕΛΙΞΙΣ» 
Προληπτικής Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας 
υποστηρίζει και συμμετέχει σε προληπτικές 
δράσεις στην κοινότητα, όπως για ευάλωτες 

ομάδες νεανικού πληθυσμού, προγραμματι-
σμένες δράσεις σε κατασκηνώσεις, καλοκαιρι-
νά σχολεία και πολυσύχναστους από νεολαία 
χώρους, με στόχο την πρόληψη επιβλαβών 
συμπεριφορών.

Λειτουργοί του Υπουργείου Υγείας στεγάζο-
νται στα δημαρχεία και σε συνεργασία με λει-

τουργούς των δήμων εφαρμόζουν βιωματικά 
εργαστήρια, δράσεις πρόληψης και εκστρατείες 
διαφώτισης, με στόχο την προαγωγή της Δημό-
σιας Ψυχικής Υγείας.

Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, οι πα-
ρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στον γενικό πλη-
θυσμό.

Σε χαιρετισμό του στην τελετή υπογραφής 
του μνημονίου συνεργασίας ο Υπουργός Υγείας, 
Μιχάλης Χατζηπαντέλα, είπε ότι το συγκεκρι-
μένο μνημόνιο «ανοίγει το δρόμο για δομημένη 
και μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ των δύο 
μερών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κάθε 
συμμετέχοντα, στην υλοποίηση πρακτικών και 
πρωτοβουλιών, με σκοπό την ενδυνάμωση της 
ψυχικής ανθεκτικότητας».

O καρκίνος του στόματος, του στοματοφά-
ρυγγα και των σιαλογόνων αδένων αποτελεί 
τον 8ο πιο συχνό καρκίνο. Σύμφωνα με ενη-
μέρωση σε σχέση με πρόσφατα στοιχεία με 
αφορμή την εβδομάδα ενημέρωσης και πρό-
ληψης του Υπουργείου Υγείας κατά του Καρ-
κίνου του Στόματος κατά το 2020 καταγρά-
φηκαν παγκοσμίως 377.713 νέα περιστατικά 
καρκίνου στόματος, χειλέων και στοματοφά-
ρυγγα, αλλά παράλληλα και 177.757 θάνα-
τοι. 

Στην Κύπρο την τελευταία εικοσαετία, δη-
λαδή από το 1999 μέχρι το 2019, έχουν κατα-

γραφεί συνολικά 820 νέα περιστατικά καρκί-
νου της ευρύτερης περιοχής της στοματικής 
κοιλότητας, των σιαλογόνων αδένων, του 
στοματοφάρυγγα και των αμυγδαλών (κατη-
γορίες C0 – C10). Γενικότερα την τελευταία 

πενταετία διαγιγνώσκονται περί τα 60-65 
νέα περιστατικά ετησίως με τους άντρες να 
παρουσιάζουν διπλάσια πιθανότητα προσβο-
λής από τις γυναίκες.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας την Παρα-
σκευή 9 Δεκεμβρίου 2022, θα προσφερθεί 
δωρεάν εξέταση του κοινού μέσω των κινη-
τών οδοντιατρικών μονάδων, έξω από τα Νο-
σοκομεία Λευκωσίας, Λεμεσού, το Παλαιό 
Νοσοκομείο Λάρνακας και Πάφου. Παράλλη-
λα, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα προ-
σφέρεται δωρεάν εξέταση του κοινού από 
τους ιδιώτες οδοντίατρους κατόπιν ραντεβού.

Συνεργασία Υπ. Υγείας με εννέα δήμους για προάσπιση της ψυχικής υγείας

820 περιστατικά καρκίνου του στόματος σε μια 20ετία

Στόχος  
η πρόληψη 
επιβλαβών 

συμπεριφορών 
στην κοινότητα

Δωρεάν εξέταση 
του κοινού  

την Παρασκευή  
9 Δεκεμβρίου

Παρά τις αντιδράσεις από πλευράς εκπαιδευ-
τικών, μαθητών και γονέων σε σχέση με τις εξε-
τάσεις τετραμήνων και τα προβλήματα που δη-
μιουργούνται, ο Υπουργός Παιδείας, Πρόδρομος 
Προδρόμου, συνεχίζει να υπεραμύνεται του συ-
γκεκριμένου θεσμού, ενώ χθες παρέθεσε και 
στοιχεία για να αποδείξει ότι οι άριστοι παρα-
μένουν άριστοι, ακόμη και με τις συγκεκριμένες 
εξετάσεις. Το νέο σύστημα αξιολόγησης των μα-
θητών/τριών εφαρμόζεται με επιτυχία και φέτος 
επεκτείνεται και στον γυμνασιακό κύκλο, είπε 
μεταξύ άλλων ο Πρόδρομος Προδρόμου. 

Έθεσε επίσης μια σειρά από ερωτήματα σε 
σχέση με την αξιολόγηση: «Σε έναν περίπου 
μήνα τα παιδιά του Γυμνασίου θα έχουν γραπτή 
αξιολόγηση στα Νέα Ελληνικά. Κάποιοι θα γρά-
ψουν και θα βαθμολογηθούν με 15-16, κάποιοι 
άλλοι με 19-20 και κάποιοι με 12-13. Θα υπάρ-
χουν και εκείνοι που θα γράψουν 8-9, 6-7 ή και 
κάποτε πιο κάτω.

Το ζήτημα είναι ότι για κάποια παιδιά η αξι-
ολόγηση θα είναι 7 ή 8 και θα το ξέρουν τα ίδια 
και οι εκπαιδευτικοί τους και θα το ξέρει και το 
σχολείο; Αυτό είναι πρόβλημα; Αν υπάρχει πρό-
βλημα δεν είναι το ίδιο το επίπεδο γνώσεων και 
όχι η αξιολόγηση που το τεκμηριώνει;

Αν δεν υπήρχε αξιολόγηση θα ήταν διαφορε-
τικές οι γνώσεις και ικανότητές τους;

Φυσικά δεν έχουν όλα τα παιδιά ελλείψεις. 
Αλλά εκεί που υπάρχει ελλιπής επίδοση, το πρό-
βλημα είναι να το γνωρίζουμε; Ή μήπως είναι οι 
ίδιες οι ελλείψεις;

Κι αν δεν το ξέρουν και δεν το ξέρουμε, πώς 
θα μπορεί να γίνει προσπάθεια για να διορθω-
θεί, προσπάθεια για βελτίωση;»

Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι η πλειοψη-

φία των μαθητών και μαθητριών αναφέρεται 
στο αυξημένο άγχος λόγω των εξετάσεων και 
των στενών χρονοδιαγραμμάτων, διερωτάται ο 
Υπουργός Παιδείας γιατί να έχουν άγχος; «Μα-
θητές και μαθήτριες που παρακολουθούν και 
ακολουθούν τη διδασκαλία στη διάρκεια του τε-
τραμήνου δεν έχουν ιδιαίτερο λόγο να αντιμε-
τωπίζουν τη γραπτή αξιολόγηση στο τέλος ως 
“μέγα ζήτημα”, αφού θα καταγράψει τις επιδό-
σεις τους και έχει βάρος μόλις 20% στο σύνο-
λο του έτους».

Σε ό,τι αφορά τους θεματοθέτες ο Πρόδρο-
μος Προδρόμου αναφέρει πως «είναι επίλεκτοι 
και πεπειραμένοι εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν 
καλά και το αντικείμενο και την πρακτική της 

διδασκαλίας στην τάξη. Είναι οι εκπαιδευτικοί 
που διαθέτουμε και που κατά γενική ομολογία 
είναι πολύ ικανοποιητικού επιπέδου».

Επίσης, ο Υπουργός Παιδείας ανάμεσα σε 
άλλα προχώρησε και με μια δήλωση πολιτι-
κής λέγοντας πως και το δημόσιο σχολείο πρέ-
πει να προκρίνει την προσπάθεια και την επι-
δίωξη της βελτίωσης. «Θέλουμε και το δημόσιο 
σχολείο να προβάλλει και να αναδεικνύει την 
αριστεία. Και όχι μόνο η ιδιωτική εκπαίδευση, 
όπου από την αρχή-αρχή υπάρχουν αυστηρές 
διαγωνιστικές εξετάσεις εισαγωγής και τα ιδιω-
τικά σχολεία υποδέχονται, ως γνωστόν, ένα με-
γάλο μέρος των μαθητών/μαθητριών με τις κα-
λύτερες επιδόσεις».

Δεν κατανοεί ο ΥΠΑΝ τους λόγους 
αντίδρασης για τα τετράμηνα

Παραδοχή ότι θέλουν το δημόσιο σχολείο να προκρίνει 
την αριστεία

ΥΠΑΝ: Aναμένει τον ΠτΔ 
να αποφασίσει για τη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εναπό-
κειται η απόφαση για το νόμο περί σεξου-
αλικής διαπαιδαγώγησης, είπε ο Υπουρ-
γός Παιδείας, Πρόδρομος Προδρόμου.

Ερωτηθείς για την πιθανότητα αναπο-
μπής του νόμου περί σεξουαλικής δια-
παιδαγώγησης στα σχολεία, ο κ. Προδρό-
μου είπε ότι μια γνωμάτευση του Γενικού 
Εισαγγελέα δεν είναι θέμα πειθούς. «Αν 
υπάρχει γνωμάτευση του Γενικού Εισαγ-
γελέα, εναπόκειται στον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας να εξετάσει το θέμα και να πά-
ρει τις αποφάσεις του», πρόσθεσε. 

Επιπλέον, ο ΥΠΑΝ δήλωσε ότι «το θέμα 
όμως δεν είναι μόνο νομικό». Το θέμα, 
επεσήμανε, «είναι ότι από την προηγούμε-
νη σχολική χρονιά ξεκινήσαμε μεθοδικά 
στις μικρές ηλικίες να έχουμε διδασκαλία 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, έτσι ώστε 
να δώσουμε στα παιδιά τις γνώσεις εκεί-
νες για να θωρακιστούν όσο γίνεται απέ-
ναντι σε κακόβουλες ενέργειες ενηλίκων». 

«Το να ληφθεί μια απόφαση ότι εισά-
γεται σε όλες τις βαθμίδες από μια συ-
γκεκριμένη ημερομηνία, εγείρει κάποια 
ερωτηματικά», υπέδειξε ο κ. Προδρόμου, 
προσθέτοντας ότι πρέπει να γίνει προερ-
γασία και συζητήσεις και ότι το Υπουργείο 
Παιδείας έχει τους δικούς του προγραμμα-
τισμούς. 



Δραματική αύξηση στις ακάλυπτες επιταγές λόγω κρίσης
Δραματική αύξηση στις ακάλυπτες επιταγές 

δείχνουν τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, 
αφού για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 
2022 έφτασε στο 1,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση 
με 693,4 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή πε-
ρίοδο.

Η αύξηση αποδίδεται στην κρίση λόγω της 
ακρίβειας και του πολέμου. Σημειώνεται επί-
σης ότι η εισαγωγή νέων ψηφιακών μέσων 
πληρωμής από τις τράπεζες, λογικά έπρεπε να 
οδηγήσει στη μείωση των ακάλυπτων επιτα-
γών. Παρά ταύτα, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν 
ότι η κρίση στην αγορά είναι πολύ πιο βαθιά 
απ’ ό,τι δηλώνεται από τις αρμόδιες κρατικές 
υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τον Νοέμ-
βριο καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ (Κεντρικό Αρ-
χείο Πληροφοριών) 231 πρόσωπα (84 νομικά 
πρόσωπα, 49 φυσικά πρόσωπα και 98 φυσικά 

πρόσωπα, τα οποία ελέγχουν νομικά πρόσω-
πα), σε σύγκριση με 147 (48, 43 και 56 αντί-
στοιχα) την ίδια περίοδο πέρσι. Δηλαδή σημει-
ώθηκε αύξηση της τάξης του 57,1%.

Σημειώνεται επίσης ότι μέχρι τον Νοέμβριο 

καταχωρήθηκαν στον προκαταρκτικό κατάλο-
γο του ΚΑΠ 564 πρόσωπα (160 νομικά πρό-
σωπα, 122 φυσικά πρόσωπα και 282 φυσικά 
πρόσωπα τα οποία ελέγχουν νομικά πρόσω-
πα), σε σύγκριση με 342 (88, 83 και 171 αντί-
στοιχα) την ίδια περίοδο πέρσι. Δηλαδή σημει-
ώθηκε αύξηση της τάξης του 100%.

Επισημαίνεται ακόμη ότι από την αρχή 
του έτους μέχρι τον Νοέμβριο εκδόθηκαν 440 
ακάλυπτες επιταγές, σε σύγκριση με 313 την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο. Δηλαδή σημειώ-
θηκε αύξηση της τάξης του 27,8%.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι η αξία των 
ακάλυπτων επιταγών που εκδόθηκαν από την 
αρχή του έτους μέχρι τον Νοέμβριο ανήλθε 
στο 1,5 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 693,4 χιλ. 
ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Δηλα-
δή σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 109,5%.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν χθες 
Δευτέρα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, μετά 
τα σημαντικά κέρδη σχεδόν 6% που κατέγραψε 
η αγορά στην προηγούμενη εβδομάδα. Ο Γενικός 
Δείκτης έκλεισε στις 89,83 μονάδες, καταγράφο-
ντας οριακή πτώση σε ποσοστό 0,16%. Επίσης, 
ο Δείκτης FTSE/CySE 20 κατέγραψε αμελητέα 
πτώση 0,09%, κλείνοντας στις 54,16 μονάδες.

Ο ημερήσιος τζίρος εκτινάχθηκε πάντως στο 
1.497.995 ευρώ, ως αποτέλεσμα του ισχυρού 

αγοραστικού ενδιαφέροντος για τη μετοχή της 
Ελληνικής Τράπεζας, η οποία πραγματοποίησε 
συναλλαγές αξίας 1,33 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται 
επίσης ότι κατά τη διάρκεια των συναλλαγών 
αντάλλαξε χέρια πακέτο 793.500 μετοχών, στην 
τιμή των 1,40 ευρώ ανά μετοχή.

Το ισχυρό ενδιαφέρον για τη μετοχή της Ελ-
ληνικής Τράπεζας ακολουθεί τη συμφωνία της 
Eurobank να αποκτήσει το 13,4% του μετοχικού 
κεφαλαίου της Ελληνικής, το οποίο κατέχει η 

Wargaming Group.
Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δεί-

κτες, κέρδη σημείωσαν η Κύρια Αγορά σε ποσο-
στό 0,30% και οι Επενδυτικές σε ποσοστό 1,98%. 
Αντίθετα, πτώση σημείωσε η Εναλλακτική Αγο-
ρά κατά 0,650%, ενώ σταθερά παρέμειναν τα 
Ξενοδοχεία.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προ-
σέλκυσαν οι τίτλοι της Ελληνικής Τράπεζας 
(τιμή κλεισίματος 1,375 ευρώ - άνοδος 1,85%). 

Ακολούθησαν οι μετοχές της Salamis Tours 
(1,89 ευρώ - πτώση 1,56%), της Τράπεζας Κύ-
πρου (1,80 ευρώ - πτώση 1,64%), της Δήμητρας 
Επενδυτικής (0,50 ευρώ - άνοδος 2,46%) και της 
Τσιμεντοποιίας Βασιλικού (2,52 ευρώ-πτώση 
0,79%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευ-
σης, δύο έκλεισαν ανοδικά, επτά πτωτικά και 5 
παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλ-
λαγών ανήλθε στις 140.

Σταθεροποιητικές τάσεις στο ΧΑΚ, συναλλαγές 1,33 εκατ. ευρώ για τη μετοχή της Ελληνικής

Αύξηση 9,5% της ανεργίας εν μέσω ακρίβειας
Αύξηση της ανεργίας με ρυθμό 9,5% ανα-

κοίνωσε χθες η Στατιστική Υπηρεσία, επιβε-
βαιώνοντας με τον χειρότερο τρόπο τις ανησυ-
χίες σε σχέση με τις επιπτώσεις στην κοινωνία 
και την οικονομία λόγω της άρνησης της κυ-
βέρνησης να πάρει μέτρα για το τσουνάμι της 
ακρίβειας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της 
Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Νοέμβριο ο αριθ-
μός των ανέργων οι οποίοι είναι εγγεγραμμέ-
νοι στα γραφεία εξευρέσεως εργασίας έφτασε 
στα 15.309 πρόσωπα. Σημειώνεται μάλιστα 
ότι μετά τη διόρθωση των στοιχείων ως προς 
τις εποχικές διακυμάνσεις που «δείχνουν την 
τάση της ανεργίας», ο αριθμός των εγγεγραμ-
μένων ανέργων αυξήθηκε στα 14.121 πρόσω-
πα σε σύγκριση με 13.768 τον προηγούμενο 
μήνα. Επισημαίνεται επίσης ότι «σε σύγκριση 
με τον Νοέμβριο του 2021 σημειώθηκε αύξη-
ση 1.332 προσώπων ή 9,5% που αποδίδεται 
κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής 

καταλύματος και εστίασης (αύξηση 889), των 
χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δρα-
στηριοτήτων (αύξηση 397), της μεταφοράς 
και αποθήκευσης (αύξηση 81), της δημόσιας 
διοίκησης και άμυνας (αύξηση 80) και της 
ενημέρωσης και επικοινωνίας (αύξηση 60)».

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των 
στοιχείων, το τελευταίο τρίμηνο (από τον Σε-
πτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο) προστέθηκαν 
στη λίστα των ανέργων 9.310 πρόσωπα, ενώ 
από την άλλη πλευρά έγιναν μόλις 329 τοπο-
θετήσεις σε θέσεις εργασίας (εκ των οποίων οι 
περισσότερες κατά σειρά είναι στις κατασκευ-
ές, τη δημόσια διοίκηση και άμυνα, το χοντρι-
κό και λιανικό εμπόριο και τις δραστηριότη-
τες, οι οποίες είναι σχετικές με την ανθρώπινη 
υγεία και την κοινωνική μέριμνα). Ενδεικτικό 
της κατάστασης η οποία έχει διαμορφωθεί εί-
ναι επίσης το γεγονός ότι μόνο το τελευταίο 
δεκαπενθήμερο του Νοέμβρη προστέθηκαν 
στη λίστα των ανέργων 3.184 πρόσωπα. Ση-

μειώνεται ακόμη ότι 2.856 άνεργοι βρίσκο-
νται στη λίστα αναμονής για περίοδο 3-6 
μηνών, ενώ άλλοι 1.797 βρίσκονται στη λίστα 
για περίοδο 6-12 μηνών, χωρίς μάλιστα να 
έχουν πλέον πρόσβαση σε επίδομα ανεργίας. 
Επιπρόσθετα, άλλοι 1.337 άνεργοι βρίσκονται 
στη λίστα αναμονής για περίοδο πέραν των 
12 μηνών.

Όσον αφορά την ταυτότητα των ανέργων, 
819 είναι μέχρι 24 ετών, 1.701 μεταξύ 25 – 29 
ετών, 4.074 μεταξύ 30 – 39 ετών, 3.390 μετα-
ξύ 40 – 49 ετών, 3.558 μεταξύ 50 – 59 ετών, 
1.669 μεταξύ 60 – 64 ετών και 98 είναι 65 
ετών και άνω.

Σημειώνεται επίσης ότι σχεδόν ένας στους 
τρεις ανέργους (4.673) είναι απόφοιτος ανώ-
τερης εκπαίδευσης, ενώ άλλοι 5.566 είναι 
απόφοιτοι μέσης γενικής εκπαίδευσης και 
1.173 είναι απόφοιτοι μέσης τεχνικής εκπαί-
δευσης.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Έφτασαν στο 1,5 εκατ. ευρώ  
σε σύγκριση με 693,4 χιλ. ευρώ 
την αντίστοιχη περσινή περίοδο

9.310 
απολύσεις  
σε τρεις μήνες
Το τελευταίο τρίμηνο 
προστέθηκαν στη λίστα των 
ανέργων 9.310 πρόσωπα και 
έγιναν μόλις 329 τοποθετήσεις 
σε θέσεις εργασίας. Ενδεικτικό 
της κατάστασης είναι επίσης το 
γεγονός ότι μόνο το τελευταίο 
δεκαπενθήμερο του Νοέμβρη 
προστέθηκαν στη λίστα των 
ανέργων 3.184 πρόσωπα.

Δραματικές επιπτώσεις λόγω της άρνησης της κυβέρνησης να πάρει μέτρα

Κρυψώνες φοροδιαφυγής 
στις τράπεζες εντόπισε  
το Τμήμα Φορολογίας

Κρυψώνες φοροδιαφυγής και φοροα-
ποφυγής φαίνεται ότι εντόπισε το Τμήμα 
Φορολογίας στις τράπεζες. Μάλιστα, χθες 
προέβη σε συνολικά δέκα συστάσεις δια-
μηνύοντας παράλληλα ότι «επιφυλάσσεται 
στην επιβολή διοικητικού προστίμου σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα Χρημα-
τοοικονομικά Ιδρύματα δεν ακολουθούν 
σωστές διαδικασίες υποβολής στοιχείων 
και δέουσας επιμέλειας όπως ορίζονται στη 
σχετική νομοθεσία περί CRS/DAC2 (σ.σ.: 
Αυτόματη Ανταλλαγή Φορολογικών Πλη-
ροφοριών)».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το 
Τμήμα Φορολογίας έχει πραγματοποιήσει 
επιτόπιους ελέγχους και ελέγχους γραφεί-
ου σε Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα για 
εξέταση της συμμόρφωσής τους σε σχέση 
με τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας όπως 
ορίζονται στη σχετική νομοθεσία περί CRS/
DAC2. Αναφέρεται επίσης ότι το Τμήμα έχει 
«επισύρει την προσοχή των Χρηματοοικο-
νομικών Ιδρυμάτων» σε συνολικά δέκα ζη-
τήματα.

Μεταξύ των συστάσεων του Τμήματος 
Φορολογίας προς τις τράπεζες είναι ότι «οι 
πληροφορίες που δηλώνονται στις αναφο-
ρές CRS πρέπει να ελέγχονται και να επι-
βεβαιώνονται τόσο για την ορθότητά τους, 
όσο και στο ότι είναι πραγματικές (όχι πλα-
στές)». Αναφέρεται επίσης ότι «κατά τη δια-
δικασία δέουσας επιμέλειας νέων λογαρια-
σμών το Χρηματοοικονομικό Ίδρυμα πρέπει 
να προχωρήσει στο κλείσιμο ή το πάγωμα 
λογαριασμού μετά τη λήξη 90 ημερών σε 
περίπτωση που δεν αποκτηθεί έγκυρη αυ-
τοπιστοποίηση». Ακόμη, αναφέρεται ότι 
στις περιπτώσεις των κοινών λογαριασμών 
(join account), «κάθε συνδικαιούχος (πρέ-
πει να) αντιμετωπίζεται ως κάτοχος λογα-
ριασμού για σκοπούς προσδιορισμού στο 
εάν ο λογαριασμός είναι δηλωτέος λογα-
ριασμός». Αναφέρεται ακόμη ότι «ένας λο-
γαριασμός είναι δηλωτέος λογαριασμός εάν 
οι δικαιούχοι του λογαριασμού είναι δηλω-
τέα πρόσωπα ή παθητική ΜΧΟ με ένα ή 
περισσότερα ελέγχοντα πρόσωπα που είναι 
δηλωτέα πρόσωπα. Όταν περισσότερο από 
ένα δηλωτέο πρόσωπο είναι συνδικαιού-
χος», προστίθεται, «κάθε δηλωτέο πρόσωπο 
αντιμετωπίζεται ως κάτοχος λογαριασμού 
και αποδίδεται ολόκληρο το υπόλοιπο ή η 
αξία του κοινού λογαριασμού, καθώς και το 
σύνολο των ποσών που καταβλήθηκαν ή 
πιστώθηκαν στον κοινό λογαριασμό».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Εκστρατεία κατά του «τίγρη» ξεκίνησε η Λεμεσός

Λάρνακα: Κλείνει το κέντρο το Σάββατο για τη χριστουγεννιάτικη παρέλαση

Νέα προστατευόμενη περιοχή στη Βουλγαρία για το είδος του αλπικού τρίτωνα

Ταφόπλακα στο Τσίρειο στάδιο αποτε-
λούν τα όσα εγκληματικά έγιναν το βράδυ 
του Σαββάτου στο «συνταξιοδοτούμενο» πλέ-
ον γήπεδο της Λεμεσού. Ούτε τον τελευταίο 
αγώνα στη μακρόχρονη ιστορία του σταδίου 
(αφού οι επόμενοι αγώνες θα διεξάγονται 
στο νέο γήπεδο στο Κολόσσι), δεν άφησαν να 
διεξαχθεί οι γνωστοί-άγνωστοι χούλιγκαν 
που έδρασαν μέσα και γύρω από το γήπε-
δο, πριν αλλά και με την έναρξη του τοπικού 
ντέρμπι μεταξύ του Απόλλωνα και της ΑΕΛ.

Την εκτίμηση ότι τα όσα τραγικά διαδρα-
ματίστηκαν ήταν καλά οργανωμένα, εκφρά-
ζουν οι αρμόδιοι φορείς του Τσιρείου, αλλά 
και οι απλοί φίλαθλοι που βρίσκονταν στις 
κερκίδες, οι οποίοι βίωσαν τον τρόμο και 
την αγανάκτηση για τα όσα εκτυλίχθηκαν 
και τα οποία δεν κατάφερε μέσα από τους 

ενδεδειγμένους ελέγχους ή άλλες προλη-
πτικές ενέργειες να καταστείλει και πολύ 
περισσότερο να αποτρέψει η Αστυνομία, η 
οποία ψάχνει εκ των υστέρων τυχόν κατα-
γραφή των δραστών από κυκλώματα παρα-
κολούθησης.

Ιδιαίτερα στιγματίζεται το γεγονός ότι 
κατά τη διάρκεια των ελέγχων που έγιναν 
με την είσοδο των οπαδών στο γήπεδο, συ-
νελήφθη μόνο ένας νεαρός, ο οποίος είχε 
στην κατοχή του τρεις πυρσούς, ενώ κα-
τάφεραν να περάσουν ανενόχλητα άτομα 
που κουβαλούσαν μαζί τους από μολότοφ 
και φωτοβολίδες μέχρι και βαριά εργαλεία 
τα οποία, όπως αποδείχτηκε, χρησιμοποιή-
θηκαν για να αποκολληθούν κομμάτια από 
μπετόν, τα οποία έγιναν καταστροφικά και 
επικίνδυνα όπλα στα χέρια των χούλιγκαν.

Προβληματισμό και ερωτηματικά δημι-
ουργεί το γεγονός ότι, σύμφωνα και με τον 
υπεύθυνο των τεχνικών υπηρεσιών του 
γηπέδου, Κώστα Χριστοδούλου Τσιγαρίδη, 
τις τελευταίες μέρες υπήρχαν πληροφορίες 
πως κάποιοι σκόπευαν «αντί να γιορτάσουν 
το τελευταίο παιχνίδι στο Τσίρειο», να προ-
καλέσουν ζημιές και σχετική ενημέρωση 
είχε γίνει γραπτώς στην Αστυνομία. «Είπαν 
ότι θα κάψουν το Τσίρειο και το έκαναν…» 
όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Χριστο-
δούλου.

Τα έκτροπα ξεκίνησαν αφότου οι ποδο-
σφαιριστές των δύο ομάδων βρίσκονταν στο 
στάδιο της προθέρμανσης, οπότε οι χούλι-
γκαν άρχισαν να ρίχνουν μεγάλα κομμάτια 
από μπετόν και άλλα αντικείμενα, αναγκά-
ζοντας τους ποδοσφαιριστές να επιστρέ-

ψουν στα αποδυτήρια. Τα επεισόδια εντά-
θηκαν, όταν ανακοινώθηκε η αναβολή του 
αγώνα, οπότε άρχισε βροχή από κομμάτια 
μπετόν και άλλα αντικείμενα, ενώ ξηλώ-
θηκαν καρέκλες και άλλος εξοπλισμός του 
σταδίου, τα οποία και πυρπολήθηκαν.

Στο στόχαστρο των οργανωμένων κου-
κουλοφόρων βρέθηκαν στη συνέχεια αυ-
τοκίνητα που ήταν σταθμευμένα έξω από 
το Τσιρείο, αλλά και καταστήματα και άλλα 
υποστατικά στη γύρω περιοχή, τα οποία 
υπέστησαν ζημιές πολλών χιλιάδων ευρώ 
από τους πετροβολισμούς και τις φωτιές, 
με τους ιδιοκτήτες να εκφράζουν οργή και 
αγανάκτηση που ούτε η Αστυνομία, ούτε 
κανένας άλλος αρμόδιος, δεν κατάφερε να 
τους προστατέψει.

Χρήστος Χαραλάμπους

Συστηματικούς ψεκασμούς ξεκίνησε από 
χθες ο Δήμος Λεμεσού, με στόχο την κα-
ταπολέμηση των κουνουπιών και ιδιαίτερα 
του είδους «Ασιατικό Κουνούπι τίγρης» που 
όπως είναι γνωστό εντοπίσθηκε σε διάφο-
ρες περιοχές. Συνεργεία αποτελούμενα από 
προσωπικό των Υγειονομικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Υγείας και του δήμου, 
εκτός από την εκστρατεία ενημέρωση του 
κοινού που ξεκίνησε εδώ και αρκετές μέ-

ρες, άρχισαν να διενεργούν όπου κρίνεται 
αναγκαίο σε συγκεκριμένες περιοχές «ακ-
μαιοκτονία», όπως αναφέρεται σχετικά, για 
την καταπολέμηση του συγκεκριμένου εί-
δους κουνουπιού.

Ειδικότερα, οι ψεκασμοί γίνονται με 
εγκεκριμένο χημικό σκεύασμα, σε δημοσί-
ους και ιδιωτικούς χώρους (πάρκα, αυλές 
κατοικιών και επιχειρήσεων κ.λπ.). Οι ψε-
κασμοί σε δημοτικά πάρκα θα γίνονται από 

συνεργεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Λεμεσού και της Εθνικής Φρουράς 
και σε αυτά θα απαγορεύεται η είσοδος για 
το κοινό για 24 ώρες. Στα ψεκασμένα πάρ-
κα, για ενημέρωση του κοινού, θα υπάρχει 
σχετική σήμανση.

Σε ό,τι αφορά τους ιδιωτικούς χώρους 
(κήπους σπιτιών, φράκτες κ.α.) οι ψεκασμοί 
θα γίνονται σε συγκεκριμένα υποστατικά 
και θα εξασφαλίζεται προηγουμένως η γρα-

πτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή διαχει-
ριστή του υποστατικού, στην οποία θα συ-
μπεριλαμβάνονται αναλυτικά και τα μέτρα 
προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται.

Προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματι-
κότητα στην όλη εκστρατεία, η οποία αφορά 
την προστασία της δημόσιας υγείας, ο δή-
μος απευθύνει έκκληση προς τους δημότες 
για συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Χρήστος Χαραλάμπους

Κλειστό για την τροχαία κίνηση θα είναι το 
εμπορικό κέντρο της Λάρνακας το ερχόμενο 
Σάββατο 10 Δεκεμβρίου, αφού θα πραγματο-
ποιηθεί η μεγάλη χριστουγεννιάτικη παρέ-
λαση. Ο Δήμος Λάρνακας ανακοίνωσε ότι η 
παρέλαση με την κάθοδο του Αϊ-Βασίλη θα 
γίνει στις 6 το απόγευμα στη διαδρομή λε-
ωφόρος Αθηνών, Κοσμά Λυσιώτη, Ζήνωνος 
Κιτιέως, Ζήνωνος Πιερίδη, Λόρδου Βύρωνος, 
Γλάδστωνος και οδός Ερμού.

Για τον πιο πάνω λόγο θα αποκοπούν για 
την κυκλοφορία οι οδοί Έρμου, Νικολάου 
Ρώσου, τμήμα της Ζήνωνος Κιτιέως από τη 
συμβολή με την πλατεία Αχιλλέα Θεοδούλου 
μέχρι τη συμβολή της με την οδό Φιλιού Ζαν-
νέτου, Ζήνωνος Δ. Πιερίδη, Λόρδου Βύρω-
νος, Γλάδστωνος και οι πάροδοι που οδηγούν 
στις εν λόγω οδούς.

Η αποκοπή θα γίνει από τις 3:00 μ.μ. μέχρι 
τις 9:00 μ.μ. της ίδιας ημέρας και τονίζεται ότι 

η στάθμευση στις οδούς που θα είναι αποκομ-
μένες από την κυκλοφορία θα απαγορεύεται.

Κατά την περίοδο των πιο πάνω ρυθμίσε-
ων θα τοποθετηθούν τα κατάλληλα σήματα 
τροχαίας, απαγορευτικές και κατευθυντήριες 
πινακίδες παράκαμψης. Παράλληλα, θα λη-
φθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την απρό-
σκοπτη διακίνηση των οχημάτων έκτακτης 
ανάγκης.

Τάσος Περδίος

Η Βουλγαρία προχώρησε στην κήρυξη μιας 
νέας προστατευόμενης περιοχής στα νοτιοδυ-
τικά της χώρας ύστερα από εντολή της υπηρε-
σιακής Υπουργού Περιβάλλοντος και Υδάτων, 
Ροσίτσα Καραμφίλοβα. Σύμφωνα με το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος, οι «Τοποθεσίες του αλπικού 
τρίτωνα στο όρος Ruy» καλύπτουν μια έκταση 
σχεδόν 5 εκταρίων στην επικράτεια των χωριών 
Rani Lug και Nasalevtsi.

Η προστατευόμενη περιοχή θα συμβάλει στη 

διατήρηση του αλπικού τρίτωνα (Ichthyosaura 
alpestris) -ενός αμφίβιου είδους που έχει τα-
ξινομηθεί ως ευάλωτο στο Κόκκινο Βιβλίο Δε-
δομένων της Βουλγαρίας- μαζί με το βιότοπό 
του, καθώς και τις περιοχές αναπαραγωγής 
άλλων σημαντικών ειδών αμφιβίων, όπως η 
σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra), ο λείος 
τρίτωνας (Lissotriton vulgaris), ο νότιος λοφιο-
φόρος τρίτωνας (Triturus karelinii), ο κίτρινος 
φρύνος (Bombina variegata), ο κοινός φρύνος 

(Bufo bufo) και ο ευκίνητος βάτραχος (Rana 
dalmatina).

Η νέα προστατευόμενη περιοχή κηρύχθη-
κε μετά από πρόταση του Ινστιτούτου Έρευνας 
Βιοποικιλότητας και Οικοσυστήματος με τη 
Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών και το Εθνι-
κό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με την Ακαδημία.

Στη Βουλγαρία, ο αλπικός τρίτωνας βρίσκεται 
επίσης στο Osogovo και στην περιοχή Teteven 
στη Βαλκανική Οροσειρά.

«Είπαν ότι  
θα κάψουν το Τσίρειο  

και το έκαναν…»
Αγανάκτηση και οργή  
για την οργανωμένη  

και ανενόχλητη δράση  
των χούλιγκαν στη Λεμεσό

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Η συμβολή του Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας Κύπρου στην υλοποίηση 
του οράματος του Δήμου Λευκωσίας για 
την αναζωογόνηση της εντός των τειχών 
πόλης παρουσιάστηκε την περασμένη Πα-
ρασκευή, με τα έργα που υλοποιούνται στη 
Λευκωσία να παρουσιάζονται στους επι-
σκέπτες στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο 
Λευκωσίας. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν τα δύο 
ακίνητα, ένα στην οδό Αριστείδου και 
ένα κτιριακό συγκρότημα στη συμβολή 
των οδών Βουλγαροκτόνου-Αρσινόης-
Κομνηνού, τα οποία αγοράστηκαν και θα 
διαμορφωθούν σε φοιτητικά δωμάτια με 
χρηματοδότηση συνολικού ύψους 6,9 εκα-
τομμυρίων ευρώ που εξασφαλίστηκε από 
το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
Επίσης, έγινε αναφορά στα αντιπλημμυρι-
κά έργα με σύνολο επτά κατασκευαστικών 
συμβολαίων.   

Έγινε αναφορά και στο έργο ανακαίνισης 
του σχολείου της Φανερωμένης για να στε-
γάσει την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανε-
πιστημίου Κύπρου.

Παρουσιάστηκαν επίσης τα έργα που 
έχουν ήδη ολοκληρωθεί, βρίσκονται σε 

εξέλιξη, ολοκληρώνονται και αναμένονται 
να προκηρυχθούν με συγχρηματοδότηση 
από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Επενδυ-
τικά Ταμεία, τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
και τον Δήμο Λευκωσίας στο πλαίσιο της 
Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης, τα οποία εντάσσονται 
στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου Λευ-
κωσίας να αναζωογονήσει την πόλη σε ένα 
σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, που θα 
αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών, επιχει-
ρηματιών και νέων επενδυτών. Αυτά πε-
ριλαμβάνουν την Πλατεία Ελευθερίας, ένα 
μεγάλο αριθμό αναπλάσεων και αποκατά-
στασης κτιρίων και προσόψεων στις περι-
οχές της Χρυσαλινιώτισσας, Ταχτ Ελ Καλέ, 
περιοχή παλαιού δημαρχείου, πλατεία 
Φανερωμένης, πεζόδρομους Λήδρας και 
Ονασαγόρου και τρία νέα κτίρια που αγο-
ράστηκαν και ανακαινίστηκαν προκειμένου 
να φιλοξενήσουν κοινωνικά προγράμματα 
υπό τη διαχείριση του Πολυδύναμου Δημο-
τικού Κέντρου Λευκωσίας.

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με επι-
τόπια περιήγηση σε έργα και παρεμβάσεις 
που εμπίπτουν στο Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

Έργα αναζωογόνησης της εντός των τειχών πόλης

Μήνυμα προς τρίτο πρόσωπο η απόπειρα φόνου;
Το ενδεχόμενο οι σφαίρες που εξαπολύ-

θηκαν προς τον 42χρονο στην Ορόκλινη 
να ήταν στην πραγματικότητα μήνυμα προς 
τρίτο πρόσωπο, στενά συνδεδεμένο με τον 
42χρονο, είναι το βασικό σενάριο που εξε-
τάζει η Αστυνομία σχετικά με την απόπειρα 
φόνου στην Ορόκλινη την περασμένη Κυρια-
κή 4 Δεκεμβρίου, σ’ ένα έγκλημα στο οποίο, 
ως γνωστό, βρέθηκε να δέχεται πυρά και ένα 
6χρονο παιδάκι.

Ο 42χρονος παρέλαβε στις 5:30 το πρωί 
39χρονο συγχωριανό του και το εξάχρονο 
αγοράκι του τελευταίου για να πάνε κυνήγι, 
αλλά πρόλαβε να διανύσει μόλις μερικά μέ-
τρα προτού ανοίξει πυρ εναντίον του ο δρά-
στης, ο οποίος τού είχε στήσει καρτέρι. Από 
τις σφαίρες τραυματίστηκε ο οδηγός που φέ-
ρεται να ήταν ο στόχος, αλλά και το αγοράκι 
που καθόταν στο πίσω κάθισμα πίσω από τον 
οδηγό. Και οι δύο ευτυχώς είναι εκτός κιν-
δύνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 42χρονος 

ο οποίος φέρεται να ήταν ο στόχος ανήκει 
στον στενό οικογενειακό κύκλο ατόμου που 
έχει ανοικτές ποινικές υποθέσεις και το πι-
θανότερο σενάριο είναι οι δράστες να ήθελαν 
να στείλουν μήνυμα στο συγκεκριμένο πρό-
σωπο με την απόπειρα φόνου εναντίον του 
42χρονου.

Ο υπεύθυνος του Τμήματος Ανιχνεύσεων 
Εγκλημάτων Λάρνακας, Μενέλαος Αντωνί-
ου, δήλωσε ότι υπάρχουν κάποιες πληροφο-
ρίες ως προς τα κίνητρα, ωστόσο ξεκαθάρι-
σε ότι η διερεύνηση είναι ακόμα στο αρχικό 
στάδιο. 

Μετά την απόπειρα, πολίτες εντόπισαν 
όπλο και κουκούλα κοντά στη σκηνή της 
απόπειρας φόνου και η Αστυνομία θα υπο-
βάλει τα τεκμήρια αυτά σε επιστημονικές 
εξετάσεις.

Πιθανή σύνδεση με την απόπειρα  
με βόμβα τον περασμένο Ιούλιο

Όπως όμως αποκαλύπτεται, η απόπειρα 

της Κυριακής ενδεχομένως να ανοίξει ξανά 
μια άλλη απόπειρα φόνου που είχε διαπρα-
χθεί και πάλι στην Ορόκλινη τον περασμέ-
νο Ιούλιο. Στις 5 Ιουλίου, 30χρονος από τη 
Ρουμανία γλίτωσε από θαύμα όταν εξερράγη 
βόμβα στο αυτοκίνητό του μόλις είχε αναχω-
ρήσει από το σπίτι του για τη δουλειά του. 
Και εκείνο το έγκλημα είχε διαπραχθεί στις 
5:30 τα ξημερώματα, ωστόσο το ισχυρότατο 
στοιχείο που ενδεχομένως να συνδέει τις δύο 
επιθέσεις είναι ότι ο 30χρονος από τη Ρουμα-
νία και ο 42χρονος που έγινε στόχος την Κυ-
ριακή μένουν στην ίδια πολυκατοικία! Αυτό, 
σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο 30χρονος 
δεν είχε απασχολήσει την Αστυνομία ούτε 
έγινε κατορθωτό να βρεθούν τα κίνητρα και ο 
δράστης εκείνης της απόπειρας, αφήνει τώρα 
ανοικτό το ενδεχόμενο ο στόχος και εκείνης 
της απόπειρας να ήταν ο 42χρονος, αλλά οι 
δράστες να τοποθέτησαν τη βόμβα σε λάθος 
αυτοκίνητο...

Τάσος Περδίος

Βαλλιστική 
εξέταση
Ο εκπρόσωπος Τύπου του 
Αστυνομίας, Χρίστος Ανδρέου, 
επιβεβαίωσε ότι βρέθηκε όπλο, 
συγκεκριμένα στρατιωτικό 
τυφέκιο σε απόσταση μόλις 
400 μέτρων από τη σκηνή και 
θα υποβληθεί σε βαλλιστική 
εξέταση για να φανεί εάν 
συνδέεται με το έγκλημα, ενώ 
εντοπίστηκαν όπως είπε και 
άλλα τεκμήρια, εκφράζοντας 
την ελπίδα αυτά να οδηγήσουν 
στον εντοπισμό του δράστη.

Οι οικογενειακές σχέσεις του στόχου στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας

Λάρνακα: Πολλά καινούργια 
ξενοδοχεία

Σε τροχιά μεγάλης αναβάθμισης βρίσκεται 
το ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιο της Λάρνακας 
με πολλά καινούργια ξενοδοχεία, γεγονός που 
δείχνει ότι οι επενδυτές δίνουν ψήφο εμπι-
στοσύνης στην πόλη και επαρχία. Αυτό τονί-
ζει σε άρθρο της η διευθύντρια της Εταιρείας 
Τουριστικής Ανάπτυξης Λάρνακας, Νανά 
Ασμένη Παύλου, επισημαίνοντας ότι μετά το 
Radisson Beach Resort έρχονται πολλές και-
νούργιες ξενοδοχειακές μονάδες.  Την περι-
οχή επέλεξε για να λειτουργήσει την πρώτη 
του μονάδα στην Κύπρο ο γαλλικός ξενοδο-
χειακός κολοσσός Accor Group με το γνωστό 
brand Mercure μέσω σχετικής συμφωνίας με 
τη Solaar Hospitality για το Mercure Beach 
Resort Larnaca που θα λειτουργήσει τον 
Απρίλιο του 2023 στην Ορόκλινη. Την παλιά 
αίγλη της ιστορικής ομώνυμης πλατείας στο 
κέντρο της πόλης επιδιώκει να επαναφέρει 
το νέο ξενοδοχείο Pallas Hotel, που ανα-
μένεται να λειτουργήσει σύντομα ο όμιλος 
εταιρειών Quality και θα παραδώσει μέχρι το 
ερχόμενο καλοκαίρι το ανακαινισμένο πρώ-
ην Stavros Hotel που θα φέρει το brand της 
Best Western και το πρώην Aris Hotel, με 33 
και 19 οργανωμένα διαμερίσματα αντίστοιχα. 
Επιπρόσθετα, ο υπό αναφορά όμιλος θα δη-
μιουργήσει στην Κύπρο το πρώτο ρομποτικό 
ξενοδοχείο και μάλιστα με τη σφραγίδα της 
αλυσίδας Holiday Inn Express. Περί τα μέσα 
του 2023 αναμένεται να αρχίσει και η ανέγερ-
ση υπερπολυτελούς μονάδας στην Ορόκλινη 
δίπλα από το «Χρυσό Ψάρι», ενώ εντός του 
ερχόμενου έτους εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν 
και οι ξενοδοχειακές επενδύσεις της NCH 
Capital Inc. στην Πύλα με το Troy Resort & 
Spa, το 4* Beau Rivage Hotel & Residences 
και το 5* Floating Scapes 220 δωματίων, 88 
διαμερισμάτων και 10 επαύλεων. Εξάλλου, το 
πρώτο ξενοδοχείο εντός των ορίων του ανα-
μένεται να αποκτήσει ο Δήμος Δρομολαξιάς-
Μενεού με το 4* Parayialia Hotel.

Τάσος Περδίος
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ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
(ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΡ. Α/6-2022)

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Τεχνικού Προσωπικού.  
Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβου-
λίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κε-
νών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου και των μετέ-
πειτα τροποποιήσεών του.

Δεκαέξι (16) κενές θέσεις Χειριστή Μηχανών, Κλίμακα Α2-Α5-Α7-Α8 (Α2: €15.260-
€19.788-Α5: €17.436-€26.899-Α7: €22.987-€33.960-Α8: €24.619-€37.661)   

Στην προκήρυξη των θέσεων που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύ-
πρου www.eac.com.cy, την Τρίτη 6/12/2022, θα δημοσιευτούν όλες οι πληροφορίες σχετικά με 
τα απαιτούμενα προσόντα, τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις, καθώς και λεπτομέρειες για τη δι-
αδικασία πλήρωσης των εν λόγω θέσεων. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων κα-
θορίζεται η Τρίτη 6/12/2022 και ώρα 08:00 και ως ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων 
η Τρίτη 27/12/2022 και ώρα 12:00μ.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την αρμόδια υπηρεσία 
της ΑΗΚ, στα τηλέφωνα 22201612 και 22201636 μεταξύ των ωρών 08:00-14:15 (Δευτέρα, Τε-
τάρτη - Παρασκευή) και Τρίτη 08:00-17:45.



Το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα της Βουλ-
γαρίας, το κεντροδεξιό GERB, εξασφάλισε χθες 
περιθώριο επτά ημερών για να προσπαθήσει να 
σχηματίσει κυβέρνηση και να ηγηθεί της χώρας, 
βγάζοντάς την από το παρατεταμένο πολιτικό 
αδιέξοδο εν μέσω υψηλού ενεργειακού κόστους 
και επικείμενης οικονομικής επιβράδυνσης.

Δύο μήνες αφού κέρδισε στις πρόωρες εκλο-
γές που έγιναν στη χώρα στις 2 Οκτωβρίου 
με ποσοστό 25,3%, το GERB εξασφάλισε μια 
ακόμα εβδομάδα από τον Πρόεδρο Ρούμεν Ρά-
ντεφ προκειμένου να μπορέσει να σχηματίσει 
ένα υπουργικό συμβούλιο σε ένα Κοινοβούλιο 
όπου κανένα κόμμα δεν έχει αυτοδυναμία και 
να αποφευχθεί η εκ νέου προσφυγή στις κάλ-
πες για πέμπτη φορά μέσα σε λιγότερο από δύο 
χρόνια.

Η πολιτική κρίση βαραίνει τις προοπτικές 
της Βουλγαρίας να ενταχθεί στη ζώνη Σένγκεν 
φέτος και τα σχέδιά της να υιοθετήσει το ευρώ 
το 2024.

Το κόμμα GERB του πρώην Πρωθυπουργού 
Μπόικο Μπορίσοφ πρότεινε τον 51 ετών νευ-
ροχειρουργό Νικολάι Γκαμπρόφσκι ως εντολο-

δόχο Πρωθυπουργό.
Πολιτικοί αναλυτές εμφανίζονται επιφυλα-

κτικοί ως προς την επιτυχία του GERB, που έχει 
67 βουλευτές μεταξύ των 240 μελών του Κοι-
νοβουλίου. Υποστηρίζουν ότι παραμένει πιθανή 
μία ακόμα εκλογική μάχη τον Μάρτιο.

Την Κυριακή, ο Μπορίσοφ έκανε έκκληση 
στους αντιπάλους του προκειμένου να συμφω-
νήσουν επί των βασικών προτεραιοτήτων και 
να προωθήσουν τη βαθύτερη ενοποίηση της 
Βουλγαρίας με την ΕΕ.

Η πολιτική αναταραχή καθυστερεί μεταρ-
ρυθμίσεις που κρίνονται απαραίτητες για την 
πάταξη της εκτεταμένης διαφθοράς, την κατάρ-
τιση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2023 
και την αξιοποίηση δισεκατομμυρίων ευρώ από 
ευρωπαϊκά κονδύλια ανάκαμψης.

Η μεγαλύτερη απεργία νοσηλευτικού προ-
σωπικού στην ιστορία του βρετανικού εθνικού 
συστήματος υγείας (NHS) πρόκειται να πραγμα-
τοποιηθεί πριν τα Χριστούγεννα. 

Το συνδικάτο των νοσηλευτών (Royal 
College of Nursing – RCN) έχει όντως προκη-
ρύξει απεργίες μέσα στον Δεκέμβριο, διεκδικώ-
ντας μισθολογικές αυξήσεις. Το Royal College 
of Nursing έχει, συγκεκριμένα, προκηρύξει 
απεργίες για τις 15 και 20 Δεκεμβρίου.

Στις εν λόγω κινητοποιήσεις ενδέχεται 
ωστόσο να πάρουν μέρος και άλλα συνδικάτα. 
Οι εργαζόμενοι στα ασθενοφόρα (ambulance 
workers) λέγεται, για παράδειγμα, ότι θα μπο-
ρούσαν να «συντονίσουν» τις δικές τους απερ-
γιακές κινητοποιήσεις με εκείνες των νοση-

λευτών, στέλνοντας έτσι ένα ξεκάθαρο μήνυμα 
στην κυβέρνηση από την οποία ζητούν να ρίξει 
περισσότερα χρήματα στο εθνικό σύστημα υγεί-
ας.   

Απεργία έχει εξαγγελθεί για τις 16, 18, 22 
και 23 Δεκεμβρίου και στο Eurostar, που συν-

δέει υποθαλάσσια τη Βρετανία με την ηπειρωτι-
κή Ευρώπη, με την ταλαιπωρία να αναμένεται 
πολύ μεγάλη για τους εκδρομείς των εορτών.

Πολυήμερες απεργίες πριν από τα Χριστού-
γεννα έχουν προαναγγείλει και οι οδηγοί λε-
ωφορείων, όπως και οι υπεύθυνοι λειτουργίας 
και συντήρησης του εθνικού οδικού δικτύου.

Σε τριήμερη απεργία πριν από τα Χριστού-
γεννα, από τις 16 Δεκεμβρίου, θα κατέλθουν 
και οι χειριστές αποσκευών στο αεροδρόμιο Χί-
θροου.

Άλλοι κλάδοι που έχουν προαναγγείλει 
απεργίες είναι οδηγοί κατ’ οίκον παράδοσης 
φαγητού, ζυθοποιοί, δάσκαλοι οδήγησης, εργα-
ζόμενοι σε ξενώνες για αστέγους, ακόμα και οι 
κατασκευαστές φερέτρων κ.ά.

ΕΕ: Τέθηκε σε ισχύ  
το εμπάργκο στο ρωσικό 

πετρέλαιο
Απαγορεύονται από χθες Δευτέρα οι εισα-

γωγές ρωσικού πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση -με εξαιρέσεις- καθώς το εμπάργκο που 
συμφωνήθηκε τον Ιούνιο τέθηκε πλέον σε ισχύ.

Μέρος δέσμης κυρώσεων προκειμένου να 
τιμωρηθεί η Ρωσία για τη στρατιωτική εισβολή 
στην Ουκρανία, το εμπάργκο τύποις ίσχυε ήδη 
αμέσως μετά την υιοθέτησή του, όμως επιτρά-
πηκε περίοδος προσαρμογής στα κράτη-μέλη 
της ΕΕ για να εφαρμόσουν σταδιακά την απα-
γόρευση.

Οι εξαιρέσεις αφορούν την Ουγγαρία, τη Σλο-
βακία και την Τσεχία, τρία κράτη μέλη με υψηλό 
βαθμό εξάρτησης από το αργό της Ρωσίας που 
μεταφέρεται με αγωγούς, τόσο λόγω της γεω-
γραφικής τους θέσης, όσο και της αδυναμίας 
τους να το υποκαταστήσουν άμεσα.

Ταυτόχρονα, τίθεται σε ισχύ όριο τιμής για 
το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται με πλοία, 
μέτρο σχεδιασμένο για να πλήξει τα έσοδα της 
χώρας από τις εξαγωγές ενέργειας. Ορίστηκε 
στα 60 δολάρια το βαρέλι.

Το όριο τιμής συνδέεται με αποφάσεις της G7 
για να μειωθούν τα έσοδα της Ρωσίας από τις 
εξαγωγές ενέργειας στην παγκόσμια αγορά, ιδί-
ως σε χώρες όπως η Κίνα ή η Ινδία.

Δυνάμει του μέτρου, αν το ρωσικό αργό με-
ταφέρεται ή ασφαλίζεται ή χρηματοδοτείται ή οι 
μεταφορείς λαμβάνουν τεχνική υποστήριξη και 

υπηρεσίες από δυτικές εταιρίες, απαγορεύεται 
να πωλείται πάνω από τα 60 δολάρια το βαρέλι. 
Το όριο αυτό θα επανεξετάζεται ανά δύο μήνες, 
σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου, με βάση τις τιμές αναφοράς του Διε-
θνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ).

Η Ουκρανία καλούσε το όριο αυτό να κατέβει 
ακόμη χαμηλότερα, να φθάσει στα 30 δολάρια 
το βαρέλι. Όμως η Δύση ανησυχούσε για το εν-
δεχόμενο η Ρωσία να αποσύρει από την αγορά 
τις ποσότητες που διαθέτει, προκαλώντας ελλεί-
ψεις και κατακόρυφη άνοδο των τιμών διεθνώς.

Τον Φεβρουάριο του 2023 εξάλλου τίθεται 
σε ισχύ ευρωπαϊκό εμπάργκο και όριο τιμής στα 
διυλισμένα πετρελαϊκά προϊόντα που διαθέτει 
στην αγορά η Μόσχα.

Χώρες όπως η Ελλάδα ζήτησαν και εξασφά-

λισαν μεταβατικές περιόδους, ώστε να «προ-
σαρμοστεί» η ναυτιλία τους στα νέα δεδομένα. 
«Παραμένει άδηλο, εάν το εμπάργκο στο ρωσικό 
πετρέλαιο θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα», 
εκτιμά το πρώτο κανάλι της γερμανικής τηλεό-
ρασης (ARD) σε ανάλυση που δημοσιεύεται στην 

ιστοσελίδα του Tagesschau.de.
Ταυτόχρονα με το (εκτεταμένο, αλλά όχι ολο-

κληρωτικό) εμπάργκο τα κράτη-μέλη της ΕΕ, 
με την υποστήριξη της ομάδας G7, θέλουν να 

επιβάλουν ένα πλαφόν στην τιμή του ρωσικού 
πετρελαίου, που θα κυμαίνεται γύρω στα 60 
δολάρια το βαρέλι. Μέχρι την τελευταία στιγμή 
ήταν δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία για το 
πλαφόν, το οποίο οι ΗΠΑ κρίνουν απαραίτητο, 
προκειμένου να μην καταρρεύσει πλήρως η 

παγκόσμια αγορά πετρελαίου, συμπαρασύρο-
ντας και την αμερικανική αγορά. Το αίτημα της 
Πολωνίας και των Χωρών της Βαλτικής, που 
ζητούσαν πλαφόν κάτω από 60 ευρώ, δεν φαί-
νεται να ικανοποιείται.

Η Μόσχα δεν θα πουλήσει πετρέλαιο που 
υπόκειται σε πλαφόν τιμής από τη Δύση, ακόμη 
κι αν χρειαστεί να μειώσει την παραγωγή, διε-
μήνυσε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της 
ρωσικής κυβέρνησης, που είναι αρμόδιος για 
την ενέργεια.

Ένα βασικό ερώτημα είναι αν το εμπάργκο θα 
προκαλέσει άνοδο των τιμών, για παράδειγμα 
στα πρατήρια βενζίνης. Μέχρι στιγμής οι αριθ-
μοί δεν φαίνεται να συνηγορούν υπέρ αυτής της 
εξέλιξης.

Κρεμλίνο: Η Μόσχα δεν θα πουλήσει πετρέλαιο που υπόκειται  
σε πλαφόν τιμής από τη Δύση, ακόμη κι αν χρειαστεί να μειώσει  

την παραγωγή

ξένος τύπος Χριστούγεννα με απεργιακές κινητοποιήσεις στη Βρετανία

Βουλγαρία: Διορία μία εβδομάδα για σχηματισμό κυβέρνησης

ΔΙΕΘΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Παρακολουθούσαν την ηγεσία των ΕΔ
Kontra,  
Ελλάδα

Ψυχρός Πόλεμος για το πετρέλαιο
Η Εφημερίδα των Συντακτών,  

Ελλάδα

Πανικοβάλλουν οι περικοπές στην ενέργεια;
Liberation,  

Γαλλία
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Εργατικοί: Να καταργηθεί 
η Βουλή των Λόρδων
Το θέμα της κατάργησης της Βουλής των Λόρδων 
επαναφέρουν οι Εργατικοί στη Βρετανία: ένα ζήτημα 
που δεν είναι νέο και στηρίζεται στο επιχείρημα πως 
η Βουλή των Λόρδων δεν έχει νόημα ύπαρξης στη 
σύγχρονη εποχή, ενώ είναι υψηλός ο αριθμός των 
μελών της (τα οποία δεν είναι εκλεγμένα), καθώς 
αγγίζουν τα 800. Αντίθετα, οι υποστηρικτές της 
Βουλής των Λόρδων τονίζουν πως «ο λεπτομερής 
νομοθετικός έλεγχος που κάνει βελτιώνει το δίκαιο 
της χώρας». Χθες, ο Σερ Κιρ Στάρμερ, ο ηγέτης των 
Εργατικών, δήλωσε πως αν το κόμμα του κερδίσει 
τις επόμενες εκλογές, θα επιδιώξει να καταργήσει 

τη Βουλή των Λόρδων. Σύμφωνα με την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στη θέση της θα δημιουργηθεί 
ένα μικρότερο, δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα που θα εκπροσωπεί τις περιφέρειες, αλλά και τα έθνη που συνιστούν 
το Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, θα δοθούν περισσότερες εξουσίες, αλλά και περισσότεροι οικονομικοί πόροι 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις περιφερειακές κυβερνήσεις. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος έκθεσης που 
τιτλοφορείται «Μια Νέα Βρετανία» και την υπογράφει ο πρώην Πρωθυπουργός των Εργατικών, Γκόρντον Μπράουν. 
Στο εν λόγω κείμενο υπάρχουν συνολικά 40 προτάσεις που στοχεύουν στη μεταφορά εξουσιών από την κεντρική 
κυβέρνηση του Γουεστμίνστερ στην περιφέρεια, με σκοπό από τη μία να λαμβάνονται οι αποφάσεις πιο γρήγορα και 
από την άλλη να μειωθεί το κόστος υλοποίησής τους, επισημαίνουν οι Εργατικοί.

Ουκρανία: Νέες ρωσικές 
πυραυλικές επιθέσεις
Τη Δευτέρα οι ουκρανικές Aρχές έκαναν λόγο για 
νέο κύμα ρωσικής πυραυλικής επίθεσης, ενώ 
πληροφορίες που καταφθάνουν από τη νότια 
Ουκρανία και συγκεκριμένα από τη Ζαπορίζια 
αναφέρουν πως τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν 
τη ζωή τους από ρωσικούς πυραύλους που έπληξαν 
κτίρια χθες Δευτέρα.
Ένας αξιωματούχος της πόλης Ζαπορίζια ανέφερε ότι 
ορισμένοι ρωσικοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν.
Οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης μιλούν 
για εκρήξεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, 
συμπεριλαμβανομένων των πόλεων της Οδησσού, 

του Τσερκάσι και της Κριβί Ριχ. Στην Οδησσό, η τοπική εταιρεία ύδρευσης είπε ότι ένα χτύπημα πυραύλων διέκοψε το 
ρεύμα στα αντλιοστάσια, αφήνοντας ολόκληρη την πόλη χωρίς νερό.
Ο κυβερνήτης της επαρχίας του Κιέβου τόνισε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν τεθεί σε λειτουργία 
στην περιοχή και προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια.
Ένας πάροχος ενέργειας ανακοίνωσε ότι η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί στη βόρεια επαρχία Σούμι από τις τελευταίες 
πυραυλικές επιθέσεις.
Οι ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις δεν είναι οι μόνες που απασχόλησαν την επικαιρότητα, καθώς υπάρχουν επίσης 
πληροφορίες για μυστηριώδεις εκρήξεις σε δύο ρωσικές αεροπορικές βάσεις μακριά από τις γραμμές του μετώπου.

Σε νέο κύμα διαδηλώσεων καλούν ακτιβιστές 
στο Ιράν με στόχο να επέλθει οικονομική ζημιά 
στην Ισλαμική Δημοκρατία, στην οποία σημειώ-
νονται ταραχές σε εθνικό επίπεδο εδώ και δύο 
μήνες και πλέον.

Οι πολίτες κλήθηκαν να μην κάνουν αγορές 
στα καταστήματα για τις επόμενες τρεις ημέρες 
προκειμένου να μην κυκλοφορήσει χρήμα στο 
ιρανικό τραπεζικό σύστημα.

Σύμφωνα με τους ακτιβιστές, στόχος είναι να 
παραμείνουν κλειστά ως αύριο Τετάρτη όσα πε-
ρισσότερα καταστήματα γίνεται -κυρίως στα οι-
κονομικά κέντρα- όπως και οι υπαίθριες αγορές 

στις μεγάλες πόλεις.
Το Ιράν ταλανίζεται από διαδηλώσεις μετά το 

θάνατο της κουρδικής καταγωγής Μασχά Αμινί, 
αφού είχε τεθεί υπό κράτηση από την αστυνομία 
ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά το χιτζάμπ της 
και αποκαλύπτονταν έτσι μερικές τούφες από τα 
μαλλιά της.

Η έκκληση για νέες διαδηλώσεις έγινε την 
ώρα που η ηγεσία της χώρας φέρεται να αποφά-
σισε να καταργήσει την αστυνομία ηθών, όπως 
ανακοίνωσε την Κυριακή ο γενικός εισαγγελέας 
της χώρας, Μοχάμαντ Τζαφάρ Μονταζερί.

Ωστόσο, παρατηρητές θεωρούν ότι η ανα-

κοίνωση αυτή είναι ουσιαστικά μια απόπειρα 
κατευνασμού των διαδηλωτών ενόψει των προ-
γραμματισμένων κινητοποιήσεων.

Η αστυνομία ηθών, γνωστή με το όνομα 
Γαστ-ε-Ερσάντ (περιπολίες προσανατολισμού), 
ιδρύθηκε υπό τον υπερσυντηρητικό Πρόεδρο 
του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, «για να δι-
αδώσει την κουλτούρα της σεμνότητας και του 
χιτζάμπ».

Αποτελείται από άνδρες με πράσινη στολή 
και γυναίκες που φορούν μαύρο τσαντόρ, ένα 
ένδυμα που καλύπτει το κεφάλι και το πάνω μέ-
ρος του σώματος.

Ακτιβιστές καλούν σε μποϊκοτάζ της ιρανικής οικονομίας

Μάχη για τη ζωή του δίνει 16χρονος Ρομά 
που νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο της Θεσσα-
λονίκης έπειτα από πυροβολισμό στο κεφάλι 
μετά από την άγρια αστυνομική καταδίωξη τα 
ξημερώματα της Δευτέρας όταν επιχείρησε να 
διαφύγει από πρατήριο καυσίμων χωρίς να 
πληρώσει.

Σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές, ο 
16χρονος υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβα-
ση, κατά την οποία αφαιρέθηκε σφαίρα από το 
κεφάλι και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση 
στη ΜΕΘ ενηλίκων του Ιπποκρατείου.

Το τραγικό περιστατικό ξύπνησε μνήμες 
από τη δολοφονία του Νίκου Σαμπάνη, πριν 
ένα χρόνο στο Πέραμα, καθώς σοβαρά είναι 
τα ερωτηματικά για τις συνθήκες υπό τις 
οποίες οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. επέλεξαν να πυ-

ροβολήσουν.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο νεαρός έφυγε από 

βενζινάδικο επί της οδού Μοναστηρίου, χωρίς 
να πληρώσει τα καύσιμα που έβαλε αξίας 20 
ευρώ. Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, σύμφωνα 
με την οποία το όχημα εντοπίστηκε στην πε-
ριοχή, ωστόσο ο ανήλικος οδηγός αγνόησε τα 
σήματα να σταματήσει και ανέπτυξε ταχύτητα. 
Καθώς έφτασε στη Συμμαχική οδό, σύμφωνα 
με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές 
πηγές, επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικό, 
ενώ στην προσπάθειά τους οι αστυνομικοί να 
τον ακινητοποιήσουν έριξαν πυρά.

Τελικά, ο νεαρός έχασε τον έλεγχο του οχή-
ματος, προσέκρουσε σε τοιχίο και ακινητοποι-
ήθηκε. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το 
όχημα ήταν ακινητοποιημένο αφού προσέ-

κρουσε σε τοίχο, όταν ο οδηγός φέρεται να επι-
χείρησε να εμβολίσει το περιπολικό.

Ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ που φέρε-
ται πως πυροβόλησε τον 16χρονο οδηγό τέθη-
κε σε διαθεσιμότητα.

Συγγενείς του 16χρονου βρίσκονται από το 
πρωί της Δευτέρας έξω από το Ιπποκράτειο, 
εκφράζοντας την οργή τους για το γεγονός 
πως ο ανήλικος, ο οποίος είναι και πατέρας 
ενός παιδιού 1,5 έτους, χαροπαλεύει έχοντας 
δεχθεί σφαίρα στο κεφάλι.

Δεκάδες εξαγριωμένοι Ρομά που έσπευσαν 
στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε ένδειξη 
συμπαράστασης, συγκρούστηκαν με τις αστυ-
νομικές δυνάμεις εκσφενδονίζοντας μπουκά-
λια, καρέκλες και ό,τι άλλο αντικείμενο έβρι-
σκαν μπροστά τους.

Αστυνομικοί πυροβόλησαν 16χρονο Ρομά στο κεφάλι

Έπειτα από καταδίωξη 
στη Θεσσαλονίκη, 
αφού ο ανήλικος 

επιχείρησε να διαφύγει 
από πρατήριο βενζίνης 

χωρίς να πληρώσει

Δ. Αφρική: Μέτωπο  
ενάντια σε τρομοκρατία 
και πραξικοπήματα

Οι ηγέτες των κρατών της Δυτικής Αφρι-
κής που συνεδρίασαν την Κυριακή στην 
Αμπούτζα ζήτησαν από τη χούντα που κυ-
βερνά στο Μαλί να απελευθερώσει πριν από 
τον Ιανουάριο τους 46 στρατιώτες της Ακτής 
Ελεφαντοστού, τους οποίους κρατεί από τον 
Ιούλιο, διαφορετικά θα υποστεί κυρώσεις, 
δήλωσαν Δυτικοαφρικανοί αξιωματούχοι.

Διαφορετικά, η Δυτικοαφρικανική Οικο-
νομική και Νομισματική Ένωση (ECOWAS) 
θα επιβάλει κυρώσεις, είπε Δυτικοαφρικανός 
διπλωμάτης σε ανταποκριτή του Γαλλικού 
Πρακτορείου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, 
Ομάρ Τουράι, δήλωσε επίσης ότι η Ένωση 
επιφυλάχτηκε του δικαιώματος να ενεργή-
σει εάν οι στρατιώτες δεν απελευθερωθούν 
πριν από την 1η Ιανουαρίου. Η υπόθεση 
προκαλεί σοβαρές εντάσεις μεταξύ του Μαλί 
και της Ακτής Ελεφαντοστού.

Ο πρόεδρος του Τόγκο, Φορ Γκνασιν-
γκμπέ, ο οποίος έχει μεσολαβητικό ρόλο με-
ταξύ του Μαλί και της Ακτής Ελεφαντοστού 
σε αυτήν την κρίση, θα ταξιδέψει στο Μαλί 
για να «απαιτήσει» την απελευθέρωση των 
στρατιωτών, πρόσθεσε ο Δυτικοαφρικανός 
διπλωμάτης.

Παράλληλα, «οι ηγέτες της ECOWAS 
αποφάσισαν να επαναξιολογήσουν την αρ-
χιτεκτονική ασφαλείας», είπε ο Τουράι. Είναι 
«αποφασισμένοι να δημιουργήσουν μια πε-
ριφερειακή δύναμη, η οποία θα επεμβαίνει 
όταν είναι απαραίτητο, είτε πρόκειται για 
την ασφάλεια, για τρομοκρατία, είτε για την 
αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης στα 
κράτη-μέλη», δήλωσε.



ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Δεν αναμειγνύεται στις αρχιεπισκοπικές  
εκλογές το Φανάρι

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο διαψεύδει 
ως ανυπόστατες εκτιμήσεις εκκλησιαστι-
κών κύκλων περί ανάμειξής του στις αρ-
χιεπισκοπικές εκλογές της Κυπριακής Εκ-
κλησίας, με αφορμή την πρόσκληση και τη 
φιλοξενία την περασμένη βδομάδα στο Φα-
νάρι του Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐα. Σε 
ανακοίνωσή του Γραφείο Τύπου και Επικοι-
νωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου το-
νίζει τη μη ανάμειξή του και σημειώνει πως 
οποιεσδήποτε άλλες εκτιμήσεις, διαφόρων 
«εκκλησιαστικών κύκλων», που είδαν το 
φως της δημοσιότητος είναι ανυπόστατες.

Θα στηρίξει ομάδες που δεν είχαν 
την κατάλληλη μεταχείριση,  
λέει ο Ταμασού

Ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής, κ. 
Ησαΐας Κυκκώτης, μιλώντας σε συγκέντρω-
ση φίλων και υποστηρικτών της υποψη-
φιότητάς του το βράδυ της Κυριακής στην 
ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, ανέφερε 
μεταξύ άλλων ότι με την εκλογή του στον 
αρχιεπισκοπικό θρόνο, θα στηριχθούν ομά-
δες που δεν έλαβαν την κατάλληλη μεταχεί-
ριση τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με 
ανακοίνωση της μητρόπολης, στην ομιλία 
του ο Ταμασού χαρακτήρισε ως άριστες τις 
σχέσεις του με τον επίσης υποψήφιο Μη-
τροπολίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου 
Βασίλειο.

Δότης οργάνων ο Πάφου Γεώργιος
Την ίδια ώρα, ο μητροπολίτης Πάφου Γε-

ώργιος μετά από διάφορα δημοσιεύματα στα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανακοίνωσε 

ότι δεν είναι εναντίον των μεταμοσχεύσεων, 
τις οποίες χαρακτήρισε ως «ευλογία Θεού». 
Ο Μητροπολίτης Πάφου δηλώνει στην ανα-
κοίνωσή του απερίφραστα ότι διαχρονική 
θέση του, τόσο ως επιστήμονα όσο και ως 
θεολόγου, ότι οι μεταμοσχεύσεις είναι ευ-
λογία Θεού. Η σχετική εισήγηση στην Ιερά 
Σύνοδο, η οποία τάχθηκε υπέρ των μεταμο-
σχεύσεων, έγινε από τον ίδιο, προσθέτει.

Επιπλέον, ενημερώνει ότι υπέγραψε δή-
λωση για να γίνει μετά θάνατον δότης.

Στο μεταξύ, ο Δήμος Αθηένου ανακοίνω-
σε ότι στηρίζει Μητροπολίτη Πάφου για τις 
αρχιεπισκοπικές εκλογές. Σε ανακοίνωση 
του δήμου αναφέρεται ότι «ο Μητροπολί-
της Πάφου Γεώργιος, τέκνο της Αθηένου 
και ενεργός ιεράρχης της Εκκλησίας της 
Κύπρου για πολλά έτη, επιτέλεσε σημαντικό 
εκκλησιαστικό, κοινωνικό και φιλανθρωπι-
κό έργο στα εκκλησιαστικά δρώμενα. Ο Δή-
μος Αθηένου είναι σίγουρος ότι μπορεί να 
ηγηθεί επάξια, δίκαια και αποτελεσματικά 
της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Κύπρου». 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ο Δήμος 
Αθηένου δηλώνει την πλήρη υποστήριξή 
του προς τον Μητροπολίτη Πάφου και Το-
ποτηρητή της Εκκλησίας της Κύπρου Γεώρ-
γιο, καλώντας τους Αθηενίτες να ασκήσουν 
το εκλογικό τους δικαίωμα και να ψηφί-
σουν στις εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου».

Στις εκκλησιαστικές ενορίες και κοινότη-
τες βρίσκονται από χθες οι προκαταρκτικοί 
εκλογικοί κατάλογοι για τις αρχιεπισκοπικές 
εκλογές. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση 
της Εκκλησίας της Κύπρου, οι κατάλογοι δεν 
θα περιέχουν τις νέες εγγραφές, οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν εντός της προκαθορι-
σμένης περιόδου και οι οποίες όμως θα συ-
μπεριληφθούν στους τελικούς καταλόγους. 
Επιπρόσθετα, οι Προκαταρκτικοί Κατάλογοι 
δεν περιλαμβάνουν τα άτομα που άσκησαν 
το δικαίωμα διαγραφής τους εντός της προ-
καθορισμένης περιόδου. Τονίζεται επίσης ότι 
λήφθηκαν όλα τα μέτρα για διαφύλαξη των 
προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα και μέχρι την Τετάρτη 7 Δε-
κεμβρίου, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να 
προβεί σε ένσταση, σε ειδικό έντυπο, μόνο 
αναφορικά με το πρόσωπό του νοουμένου ότι 
η ένσταση αυτή δεν αφορά τα πιο κάτω, και 
για τα οποία δεν θα γίνεται αποδεκτή:

- Οποιαδήποτε ένσταση ή αίτημα για νέα 
εγγραφή είτε Κυπριών είτε μη Κυπριών. 
Υπενθυμίζεται ότι για τους μη Κυπρίους λή-
φθηκε σχετική απόφαση για μη εγγραφή, 

ενώ για τους Κυπρίους δόθηκε συγκεκριμένη 
περίοδος εγγραφής, η οποία έληξε στις 3 Δε-
κεμβρίου 2022 η ώρα 12:00μ.

- Οποιαδήποτε ένσταση ή αίτημα για δι-
αγραφή. Τούτο, διευκρινίζεται, διότι δόθηκε 
συγκεκριμένη καταληκτική προθεσμία μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία έληξε 
στις 29 Νοεμβρίου 2022 η ώρα 12:00μ.

- Οποιαδήποτε ένσταση ή αίτημα που 
αφορά αλλαγή ενορίας ή κοινότητας ως η 
σχετική απόφαση της Ιεράς Συνόδου.

- Οποιαδήποτε ένσταση ή αίτημα από 
οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με ζητήματα 
που αφορούν οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρό-
σωπο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Εκκλησία 
της Κύπρου από τις 18:00 στις 6 Δεκεμβρί-
ου 2022, θα παρέχει σχετικό σύνδεσμο στην 
ιστοσελίδα της https://churchofcyprus.org.cy 
με τίτλο «Μάθε πού Ψηφίζεις» και θα μπο-
ρεί κάθε ενδιαφερόμενος με τα προσωπικά 
στοιχεία του να ενημερωθεί επακριβώς πού 
ψηφίζει, συμπεριλαμβανομένου, Αρχιερατι-
κής Επαρχίας, Κοινότητας/Ενορίας και Εκλο-
γικού Κέντρου.

Μέχρι την Τετάρτη οι ενστάσεις για τον προκαταρκτικό 
εκλογικό κατάλογο των Αρχιεπισκοπικών

Νέες εξαγγελίες από τους 
υποψηφίους Ταμασού Ησαΐα 

και Πάφου Γεώργιο
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Αρ. Αίτ.: 209/22(ι)
Ενώπιον: Γ.Γ.Αντωνιάδη, Π. Οικ. Δικ.
Μεταξύ:
OLESEA COVALCIUC, από Αγίους Αναργύρους, οδός Σοφοκλέους 9,
Έλενα Κωρτ, Λάρνακα
       Αιτήτρια

-και
ΜΑΝΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ με Α.Δ.Τ. 854574, άγνωστης διεύθυνσης στην Κύπρο
       Καθ’ ου η Αίτηση 

ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ OLESEA COVALCIUC, Ημερ. 01/11/22 
Η αίτηση αυτή παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο για ακρόαση στην παρουσία του κ. Αντώνη Τερέντη, δικηγόρου για την Αι-
τήτρια,
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΤΟ αναγνόν την ένορκον ομολογία την κατατεθείσαν υπό ή εκ μέρους της Αιτήτριας,
ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ την επίδοση εκτός δικαιοδοσίας της ανωτέρω αίτησης,
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΤΟ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ την
υποκατάστατο επίδοση της αίτησης και του παρόντος διατάγματος με δημοσίευση στην εφημερίδα Χαραυγή.
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΤΟ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΤΑΤΤΕΙ όπως ο Καθ’ου η Αίτηση δύναται να 
καταχωρήσει υπεράσπιση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης σε αυτή της αίτησης γονικής μέριμνας και πιστού 
αντιγράφου του παρόντος ως ανωτέρω. Σε περίπτωση παράλειψης καταχώρησης υπεράσπισης από τον καθ’ ου η αίτηση 
εντός της πιο πάνω προθεσμίας οποιαδήποτε μεταγενέστερη ειδοποίηση της αίτησης θα θεωρείται ως καλώς επιδοθείσα αν 
και εφόσον αναρτηθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δικαστηρίου για περίοδο πέντε ημερών.
Τα έξοδα της αίτησης θα είναι έξοδα στην πορεία.
Ορίζεται για επίδοση 12/01/23
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 12/01/23

(Υπ.) Γ.Γ. Αντωνιάδης,
 Π. Οικ. Δικ. 

Εδόθη την 15/11/22 
Συνετάχθη την 24/11/14
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
Δικαιοδοσία Γονικής Μέριμνας 

Αρ. Αίτησης: 209/2022

ΜΕΤΑΞΥ: 
OLESEA COVALCIUC, από Αγίους Αναργύρους, οδός Σοφοκλέους 9, Έλενα Κωρτ, Λάρνακα
       Αιτήτρια

-και-
Μάνος Ολύμπιος με Α.Δ.Τ. 854574, άγνωστης διεύθυνσης στην Κύπρο. 
       Καθ’ου η αίτηση
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Α) Διάταγμα του Δικαστηρίου, που να αφαιρεί από τον καθ’ου η αίτηση τη γονική μέριμνα ή μέρος αυτής και που να αναθέ-
τει στην Αιτήτρια μέρος και/ή την αποκλειστική γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου των διαδίκων, Αλέξανδρου Ολύμπιου. 
Β) Διαζευκτικά και/ή σωρευτικά προς το Α) διάταγμα με το οποίο να ανατίθεται στην Αιτήτρια η δυνατότητα να υπογράφει 
από μόνη της οποιοδήποτε έγγραφο για την έκδοση ταυτότητας για το ανήλικο τέκνο των διαδίκων Αλέξανδρο Ολύμπιου 
άνευ της υπογραφής ή συγκατάθεσης του καθ’ου η αίτηση. 
Γ) Διαζευκτικά και/ή σωρευτικά προς το Α) διάταγμα με το οποίο να ανατίθεται στην αιτήτρια η εξουσία να ταξιδεύει στο εξω-
τερικό μαζί με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων Αλέξανδρο Ολύμπιου και να υπογράφει οποιοδήποτε αναγκαίο ταξιδιωτικό έγ-
γραφο, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε υπογραφή ή συγκατάθεση του καθ’ου η αίτηση. 
Δ) Οποιαδήποτε άλλη διαταγή ή περαιτέρω θεραπεία την οποία το δικαστήριο θα κρίνει δίκαιη και/ή εύλογη υπό τις περι-
στάσεις. 
Ε) Έξοδα, πλέον έξοδα δημοσίευσης.
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
Η παρούσα αίτηση βασίζεται στον περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμο 23/90, άρθρα 11, 12, 14 (β) και 16 στο Νόμο 
216/90 άρθρα 5, 6, 14, 15, 16, 17 και 18 στους περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Διαδικαστικούς Κανονισμούς του 1990, 
Καν. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 και 11, στον περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Ν. 216/90, άρθρα 5, 6, 15 και 18 και στις Γενικές και 
Συμφυείς Εξουσίες του Δικαστηρίου, στη σύμβαση της Χάγης 25ης Οκτωβρίου 1980. 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1. Η αιτήτρια κατάγεται από τη Μολδαβία, χριστιανή ορθόδοξη και ο καθ’ου η αίτηση είναι Κύπριος χριστιανός ορθόδοξος. 

Η αιτήτρια ζει και εργάζεται στην Κύπρο.
2. Η αιτήτρια ήρθε στην Κύπρο πριν από 10 χρόνια και γνώρισε τον καθ’ου η αίτηση και ξεκίνησαν τη συμβίωση. Διέμε-

ναν στη Λάρνακα σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στην περιοχή Λιμανιού Λάρνακας μέχρι που εγκατάλειψε ο καθ’ου η αί-
τηση τη συμβίωση.

3. Οι διάδικοι δεν έχουν τελέσει γάμο. Τον Ιανουάριο του 2015 από τη σχέση τους απέκτησαν ένα τέκνο, τον Αλέξανδρο Ολύ-
μπιου. Ο καθ’ου η αίτηση αναγνώρισε το ανήλικο τέκνο ως δικό του τέκνο. Από τη γέννηση του ανηλίκου τέκνου ο καθ’ου 
η αίτηση άρχισε να παρουσιάζει επιθετική και/ή προσβλητική και/ή καταπιεστική συμπεριφορά απέναντι στην αιτήτρια 
και/ή αδιαφορία για το ανήλικο τέκνο.

4. Ένα χρόνο μετά τη γέννηση του ανήλικου τέκνου των διαδίκων ο καθ’ου η αίτηση χτύπησε με αλύπητη σφοδρότητα την 
αιτήτρια και την εγκατάλειψε μαζί με το ανήλικο τέκνο. Η τελευταία φορά που εμφανίστηκε στην αιτήτρια ήταν το 2018 
για να δηλώσει ότι δεν τον ενδιέφερε η αιτήτρια, ούτε το τέκνο και ότι ήθελε να συνεχίσει τη ζωή του χωρίς προβλήματα. 
Το 2018 εκδόθηκε διάταγμα που ανέθετε την επιμέλεια και φροντίδα του ανήλικου τέκνου στην αιτήτρια.

5. Η καθ’ης η αίτηση ζει μόνη με το ανήλικο τέκνο και μόνη της το φροντίζει, όμως η καθημερινή ζωή επιβάλλει τη λήψη 
καθοριστικών αποφάσεων για το ανήλικο τέκνο, που απαιτούν τη συγκατάθεση του καθ’ου η αίτηση. Ο καθ’ου η αίτηση 
είναι απών και δεν εντοπίζεται. Δεν πληρώνει οποιοδήποτε ποσό για το ανήλικο τέκνο, δεν επικοινωνεί με αυτό και δεν 
έχει δείξει κανένα ενδιαφέρον και/ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα καθήκοντα, που του επιβάλλει το λειτούργημά 
του για την επιμέλεια του τέκνου. Ουσιαστικά έχει εγκαταλείψει το τέκνο του. Δεν έχει ρωτήσει για το τέκνο από το 2018.

6. Είναι φανερό από τη συμπεριφορά του καθ’ου η αίτηση ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον γονικό του ρόλο και θα είναι 
προς το συμφέρον του τέκνου να του αφαιρεθεί η γονική μέριμνα. Σε καθημερινό, αλλά και ευρύτερο επίπεδο θα πρέπει 
να λαμβάνονται καθοριστικές αποφάσεις για το ανήλικο τέκνο με τη συμμετοχή του πατέρα στο πλαίσιο γονικής του μέ-
ριμνας. Αυτό όμως δεν είναι κατορθωτό λόγο της επιλογής του καθ’ου η αίτηση να είναι εκούσια απών και να εμποδίζει 
τη σωστή και ομαλή ανάπτυξη του τέκνου διαφοροποιώντας το από άλλα παιδιά της ηλικίας του. Η κατάσταση αυτή επι-
δρά αρνητικά στο συμφέρον του ανήλικου τέκνου.

7. Η αιτήτρια σήμερα ζει μαζί με το ανήλικο τέκνο στην περιοχή Αγίων Αναργύρων σε διαμέρισμα και εργάζεται τα πρωινά 
σε ιδιωτική επιχείρηση, όταν το τέκνο είναι στο νηπιαγωγείο. Ο καθ’ου η αίτηση δεν έχει παρουσιαστεί από το 2018 και 
είναι αγνώστου διευθύνσεως. Το τέκνο ουσιαστικά έχει εγκαταλειφθεί στην αιτήτρια και με δεδομένο ότι η καθημερινό-
τητα απαιτεί τη λήψη αποφάσεων από κοινού για τη γονική μέριμνα του ανηλίκου, εμποδίζεται η άσκηση γονικής μέρι-
μνας και από την αιτήτρια. Τα πιο πάνω έχουν αντίκτυπο στο ανήλικο τέκνο. Η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου έχει ανα-
τεθεί στην αιτήτρια με διάταγμα ημερομηνίας 08/02/18.

8. Με το διάταγμα αυτό δεν μπορεί να υπογράψει για την έκδοση ταυτότητας ή διαβατηρίου για το ανήλικο τέκνο της και 
ούτε μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό, για να επισκεφθούν τους συγγενείς της, άνευ της υπογραφής του καθ’ου η αί-
τηση.

9. Η αιτήτρια δεν μπορεί να εκδώσει ταυτότητα στο ανήλικο τέκνο αν δεν υπογράψει ο καθ’ου η αίτηση. Ο καθ’ου η αίτη-
ση δεν μπορεί να εντοπιστεί εδώ και χρόνια. Ούτε επικοινωνεί με το ανήλικο τέκνο από τότε που έφυγε από το σπίτι. Η 
φυγή και η αδιαφορία του ισοδυναμεί με βλάβη του τέκνου. Το ανήλικο τέκνο δεν μπορεί να έχει ταυτότητα ή διαβατήριο 
και δεν μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό χωρίς την υπογραφή του καθ’ου η αίτηση. Θα πρέπει να ενηλικιωθεί για να 
μπορεί να ταξιδέψει. Ο περιορισμός είναι γεγονός που επηρεάζει αρνητικά το συμφέρον του ανήλικου τέκνου, που έρχε-
ται σε αντίθεση με τα τελευταία συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς συμβάσεις για την 
προστασία των ανηλίκων.

10. Ο ανήλικος βρίσκεται σε τρυφερή ηλικία και η συνέχιση του δικαιώματος της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον 
καθ’ου η αίτηση τυπικά (μη άσκηση στην πραγματικότητα σε βάρος του τέκνου), αλλά ουσιαστικά να είναι χρόνια απών 
είναι άδικο για το ανήλικο τέκνο και αντιβαίνει προς τα συμφέροντα του ανηλίκου. 

11. Το συμφέρον του ανήλικου τέκνου επιβάλλει την ανάθεση της αποκλειστικής γονικής μέριμνας του ανηλίκου στην αι-
τήτρια.

12. Για τους ανωτέρω λόγους η αιτήτρια αιτείται την έκδοση των διαταγμάτων που αναφέρονται στην Αιτούμενη Θεραπεία, 
με έξοδα.

Η παρούσα αίτηση εγένετο υπό τους κ. Αντώνη Τερέντη, δικηγόρο της Αιτήτριας. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ: Το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Αντώνη Τερέντη, οδός Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 6023 Λάρνακα. 
ΔΘ.133 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΕΡΕΝΤΗΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ 

Ορίστηκε για Καθορισμό Επίδικων Θεμάτων 12/01/23 η ώρα 9 π.μ. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 
Προς 
Μάνο Ολύμπιο 
Αγνώστου Διευθύνσεως
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ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΒΟΡΚΑ
από το Δελίκηπο, 

τέως κάτοικου Αγίας Βαρβάρας Λευκωσίας

που απεβίωσε στις 26/11/2022, σε ηλικία 63 ετών και κηδεύ-
ουμε αύριο Τέταρτη 07/12/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. στον Ιερό 
Ναό Αγίας Βαρβάρας Λευκωσίας και καλούμε όσους τιμούν 
τη μνήμη του όπως παραστούν. Η οικογένεια θα δέχεται συλ-
λυπητήρια στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας από τη 1:00 μ.μ. 
μέχρι τις 2:00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος, παιδιά 

και λοιποί συγγενείς 

†ΚΗΔΕΙΑ

Με βαθιά θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο  
του πολυαγαπημένου μας

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
Αίτηση Αρ. 92/2022 (i justice)

Σε ό,τι αφορά την Εταιρεία SOTIRIS A. CHRISTODOULOU  
ESTATES LTD (HE 75007)

και
Σε ό,τι αφορά τον Περί Εταιρειών Νόμο, ΚΕΦ. 113,

και
Σε ό,τι αφορά την Απαίτηση της Φανούλας Ανδρέα Χριστοδούλου,  

εκ Βορόκληνης

Δίδεται Ειδοποίηση ότι η Φανούλα Ανδρέα Χριστοδούλου, εκ Βορόκληνης, κατεχώρι-
σεν στις 29/08/2022, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, Αίτηση, με την οποία αι-
τείται Διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση και/ή εκκαθάριση της πιο πάνω Εται-
ρείας, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113. 

Δίδεται επίσης Ειδοποίηση ότι η πιο πάνω Αίτηση έχει ορισθεί ενώπιον του Δικαστη-
ρίου την 17/01/2023, για Ακρόαση και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της 
Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Δια-
τάγματος, με βάση την πιο πάνω Αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό, κατά 
το χρόνο που η Αίτηση είναι ορισμένη, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω Δικηγόρου.

Αντίγραφο της Αίτησης θα δοθεί από τους Δικηγόρους της Αιτήτριας σε οποιονδήποτε 
πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο.

(Υπογρ.)
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Δ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ,

Δικηγόροι Αιτητρίας. 

Διεύθυνσις επιδόσεως: Το δικηγορικόν γραφείον ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Δ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ & 
ΣΙΑ, Λεωφ. Μακαρίου Γ’ 14, Μέγαρον Μιτσή 2, 1ος όροφος, Γρ. 11, 1065 Λευκωσία. 
Τηλ. 22755738, Δικ. Θυρ. 46. 

ΣΗΜ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί στην πιο πάνω Αίτηση, οφεί-
λει να επιδώσει ή να αποστείλει, μέσω του ταχυδρομείου, στους πιο πάνω αναφερόμε-
νους Δικηγόρους, Γραπτή Ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή. Η Ειδοποίηση πρέπει 
να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αποστολέα και να υπογράφεται 
από το πρόσωπο ή τους Δικηγόρους του και να επιδοθεί ή να αποσταλεί, μέσω του τα-
χυδρομείου, έγκαιρα, ώστε να παραληφθεί από τους Δικηγόρους του Αιτητού, τουλάχι-
στον 2 εργάσιμες ημέρες, πριν την ημερομηνία που η Αίτηση έχει οριστεί.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ
Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ,  

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟΣ
ΚΕΦ. 224 ΑΡΘΡΟ 28 (I) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Πιστοποιείται ότι ο διαχωρισμός της ακίνητης ιδιοκτησίας, που περιγράφεται στο πιο κάτω 
δελτίο και κατέχεται αδιανέμητη από τους συγκύριους που τα ονόματά τους φαίνονται στο 
ίδιο δελτίο, δεν μπορεί να γίνει γιατί αντιβαίνει τις πρόνοιες του άρθρου 27 των πιο πάνω 
Νόμων.
Η πιστοποίηση αυτή αναφέρεται ξεχωριστά για κάθε ακίνητη ιδιοκτησία που περιγράφεται 
στο δελτίο.

ΔΕΛΤΙΟ
Αριθμός Φακέλου: 3/Α/329/2022

Επαρχία/Δήμος-Κοινότητα/Ενορία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Αρ. Εγγραφής Τμήμα Φύλλο Σχέδιο Τεμάχιο Είδος ακίνητου Εμβαδό
0/7430 13 0 2-292-377 453 ΧΩΡΑΦΙ 1.823          

Μερίδιο ή Όνομα Συγκύριων/Δικαιούχων Διεύθυνση 
Συμφέρον
5/6 ΑΒΡΑΑΜ ΠΙΤΤΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 55
  5282,
  ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ, 
  ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

1/6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΗΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ,
  ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ                                                  
Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
                                      Ημερομηνία: 29/09/2022
                                                                                                                   ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
                                                                                                                               Για Διευθυντή
                                                                                Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ  
ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟΣ

ΚΕΦ. 224 ΑΡΘΡΟ 28 (I) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Πιστοποιείται ότι ο διαχωρισμός της ακίνητης ιδιοκτησίας, που περιγράφεται στο πιο κάτω
δελτίο και κατέχεται αδιανέμητη από τους συγκύριους που τα ονόματά τους φαίνονται στο 
ίδιο δελτίο, δεν μπορεί να γίνει γιατί αντιβαίνει τις πρόνοιες του άρθρου 27 των πιο πάνω 
Νόμων.
Η πιστοποίηση αυτή αναφέρεται ξεχωριστά για κάθε ακίνητη ιδιοκτησία που περιγράφεται 
στο δελτίο.

ΔΕΛΤΙΟ
Αριθμός Φακέλου: 3/Α/331/2022
Επαρχία/Δήμος-Κοινότητα/Ενορία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Αρ. Εγγραφής Τμήμα Φύλλο Σχέδιο Τεμάχιο Είδος ακίνητου Εμβαδό
0/7426 13 0 2-292-377 464 ΧΩΡΑΦΙ 6.071          

Μερίδιο ή Όνομα Συγκύριων/Δικαιούχων Διεύθυνση 
Συμφέρον
2/6 ΧΡΥΣΟΔΟΝΤΑΣ ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΧΑΗΛΑ 6,
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7101,
  ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ,
  ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ,
  ΛΑΡΝΑΚΑ
3/6 ΑΒΡΑΑΜ ΠΙΤΤΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 55,
  5282, ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ,   
  ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
1/6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΗΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ,
  ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ                                                  
Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
                                      Ημερομηνία: 30/09/2022
                                                                                                                   ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
                                                                                                                               Για Διευθυντή
                                                                                Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

OI ΠEPI ΠOΛEOΔOMIAΣ 
KAI XΩPOTAΞIAΣ

(AITHΣEIΣ KAI 
IEPAPXIKEΣ ΠPOΣΦYΓEΣ)

KANONIΣMOI TOY 
1990(K.Δ.Π. 55 TOY 1990)

Ειδοποίηση δυνάμει  
του Κανονισμού 4(1)

-----------------------------------

Δίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα 
με τον Kανονισμό 4 (1) των 
περί Πολεοδομίας και Xωρο-
ταξίας (Aιτήσεις και Iεραρχι-
κές Προσφυγές) Kανονισμών 
του 1990, ότι εγώ η Μαρκί-
δου Θεοδοσία, ιδιοκτήτρια  
του τεμαχίου με αρ. 394, Φύλ-
λο/Σχέδιο 54/580201, ενορία 
Απ. Πέτρου και Παύλου, λε-
ωφόρος Μακαρίου Γ’ 1, στην 
περιοχή του Δήμου Λεμεσού 
θα υποβάλω αίτηση στην Πο-
λεοδομική Αρχή του Δήμου 
Λεμεσού για εξασφάλιση πο-
λεοδομικής άδειας για αλλα-
γή χρήσης από εστιατόριο σε 
καφετέρια. 
Παραστάσεις κατά της αιτήσε-
ως μπορούν να υποβληθούν 
προς την Πολεοδομική Aρχή 
μέσα σε προθεσμία 21 ημε-
ρών από τη δημοσίευση της 
Ειδοποιήσεως αυτής.

OI ΠEPI ΠOΛEOΔOMIAΣ 
KAI XΩPOTAΞIAΣ

(AITHΣEIΣ KAI 
IEPAPXIKEΣ ΠPOΣΦYΓEΣ)
KANONIΣMOI TOY 1990 

(K.Δ.Π. 55 TOY 1990)

Ειδοποίηση δυνάμει  
του Κανονισμού 4(1)

-----------------------------------

Δίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα 
με τον Kανονισμό 4 (1) των 
περί Πολεοδομίας και Xωρο-
ταξίας (Aιτήσεις και Iεραρχι-
κές Προσφυγές) Kανονισμών 
του 1990, ότι εγώ ο Κώστας 
Κωνσταντίνου, από Λεμεσό,   
ιδιοκτήτης των τεμαχίων με 
αρ. 860, 858 και 859, Φύλ-
λο/Σχέδιο 59/020102, ενορία 
Αρναουτογειτονιά, οδός Γιλ-
τίζ στην περιοχή του Δήμου 
Λεμεσού θα υποβάλω αίτηση 
στην Πολεοδομική Αρχή του 
Δήμου Λεμεσού, για εξασφά-
λιση πολεοδομικής άδειας για 
ανακαίνιση υφιστάμενου κτι-
ρίου και δημιουργία Γυμνα-
στηρίου.
Παραστάσεις κατά της αιτήσε-
ως μπορούν να υποβληθούν 
προς την Πολεοδομική Αρχή 
μέσα σε προθεσμία 21 ημε-
ρών από τη δημοσίευση της 
Ειδοποιήσεως αυτής.

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113,  

άρθρο 354ΙΓ 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αναφορικά με την 
AQUIDALE HOLDINGS 

LIMITED
Ειδοποιήστε ότι, σύμφωνα με 
το άρθρο 354ΙΒ του περί Εται-
ρειών Νόμου, Κεφ. 113, η πιο 
πάνω ιδιωτική εταιρεία περι-
ορισμένης ευθύνης έχει, με ει-
δικό ψήφισμα των μετόχων 
της, ημερομηνίας 13 Οκτωβρί-
ου 2022, εγκρίνει τη μεταφορά 
του εγγεγραμμένου της γραφεί-
ου και τη συνέχισή της ως νο-
μικού προσώπου στην Πολωνία 
με βάση το άρθρο 354Ι και έχει 
αποφασίσει όπως υποβάλει αί-
τηση για την απαιτούμενη συ-
γκατάθεση του Εφόρου Εταιρει-
ών για τη συνέχισή της εκτός 
δικαιοδοσίας.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ.  
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  & ΣΙΑ 

ΔΕΠΕ
Δικηγόροι της Εταιρείας

Οι εγγραφές ξεκίνησαν για τον δεύτερο κύκλο μαθημάτων  
του Προγράμματος Κατάρτισης Κρεοπωλών

Έπειτα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του 
πρώτου κύκλου του Προγράμματος Κατάρτισης 
Κρεοπωλών, με 11 αποφοίτους που εξασφάλισαν 
το σχετικό πιστοποιητικό κατάρτισης και άμε-
ση ένταξη στην αγορά εργασίας, το πρόγραμμα 
επιστρέφει για τη δεύτερη σειρά μαθημάτων τον 
Ιανουάριο του 2023. Το ταχύρρυθμο και ολοκλη-
ρωμένο αυτό πρόγραμμα χαίρει της στήριξης 

του Παγκύπριου Συνδέσμου Κρεοπωλών και 
διοργανώνεται από τις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕ-
ΓΑ σε συνεργασία με τα Προγράμματα Επισιτι-
στικών Τεχνών του Intercollege και τη Μονάδα 
Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας. Μέσω αυτής της πολύπλευρης και 
επιτυχημένης συνεργασίας, το πρόγραμμα προ-
σφέρει πλήρη επαγγελματική εκπαίδευση με 
θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, καθώς και 
πρακτική εξάσκηση σε κρεοπωλεία. Τα μαθήματα 
διδάσκουν και αξιολογούν έμπειροι καθηγητές 
και επαγγελματίες του επισιτιστικού κλάδου στις 
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστήρια 

του Intercollege και των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕ-
ΓΑ. Επιπλέον πλεονέκτημα προσφέρει η περίοδος 
κατά την οποία πραγματοποιείται το Πρόγραμμα 
Κατάρτισης Κρεοπωλών, αφού θεωρείται η πλέον 
κατάλληλη για όσους αναζητούν θέση εργασίας ή 
νέα καριέρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικά με το Πρόγραμμα Κατάρτισης Κρεοπωλών 
καλέστε στο 22842500 (Intercollege) και επισκε-
φθείτε τις ιστοσελίδες www.alphamega.com.cy 
και www.intercollege.ac.cy. 

Το πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία 
των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ



φαρμακεία

tv επιλογές

κληρώσεις

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
• Κιουρτσίδου Αφροδίτη, Λεωφ. Λάρ-

νακας 24-26, κατ. Γ&Δ, πλησίον Jaguar 
Pilakouta, απέναντι από το φούρνο ΛΑΔΑ, 
22760333, 99601099 • Μίος Κωνσταντίνος, 
Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 7, δίπλα από φούρνο Σε-
μίραμις, Λακατάμεια, 22323673 • Σολωμού 
Κύπρος, Λεωφ. Αρχαγγέλου 49 Ε & Ζ, Πα-
ρισσινός, πλησίον μεγάρου ΔΙΑΣ - Sigma TV, 
δίπλα από Scandia και Cablenet, Στρόβολος, 
22357047, 22354816 • Καρή Χριστιάνα, 
Ανδρέα Αβρααμίδη 50, απέναντι από Αρε-
ταίειο Νοσοκομείο, Στρόβολος, 22771999, 
22351072 • Μένοικος Κυριάκος, Λεωφ. Κυ-
ρηνείας 53, Συνοικισμός Πλατύ Αγλαντζιάς, 
πλησίον εισόδου «Σκαλί Αγλαντζιάς», Αγλα-
ντζιά, 22005704, 22005704

ΛΕΜΕΣΟΣ
• Πραστίτη Ελένη, Αγίας Φυλάξεως 154, 

απέναντι από φρουταρία Λιμνιά, 25383120, 
25735573 • Νικολάου Βασίλης, Χαραλά-
μπους Ευαγόρου 1Β, βορείως round about 
Λινόπετρας & δεξιά, δίπλα από εστιατό-

ριο Γεύση, Άγιος Αθανάσιος, 25728798, 
99490773 • Μιχαήλ Θεοδούλου Ελένη, 
Λεωφ. Ομονοίας 54Β, 25560981, 25395085 
• Χριστοδούλου Γιάννης, Αρχ. Λεοντί-
ου Α’ 224, δρόμος Παλαιού Νοσοκομείου, 
25828890, 99526653, 99526653

ΛΑΡΝΑΚΑ
• Καλαϊτζή Παναγιώτα, Λεωφ. Λεοντίου 

Μαχαιρά 20Α, έναντι πρώην Υπ. Σαρρή, νυν 
SUPER DISCOUNT, 24651205, 24819102 
• Αντωνίου - Λαδά Ελένη, Αγίας Σοφίας 3, 
Αραδίππου, 24813250, 24530321

ΠΑΦΟΣ
• Πίρπα Αλεξάνδρα, Ελευθερίου Βενι-

ζέλου 80, απέναντι από το ΖΟΡΠΑ, δρό-
μος Λυκείου Κύκκου-Πάφου, 26948222, 
26948222

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
• Παντελίδου Μαρία, Μαρίας Συγκλητι-

κής 2, απέναντι από Σωματείο ΠΕΚ, Παραλί-
μνι, 23730111, 23744313

ΕΞΤΡΑ 5

SUPER 3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 5-12-2022

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 11508ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
1, 2, 16, 28, 30

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 11509ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
7, 9, 15, 18, 22

51157 (10.00) ............................ 3 ...........8 ......... 1
51158 (11.00) ............................ 2 ...........3 ......... 0
51159 (12.00) ............................ 4 ...........8 ......... 0
51160 (13.00) ............................ 2 ...........1 ......... 4
51161 (14.00) ............................ 7 ...........0 ......... 7
51162 (16.00) ............................ 3 ...........1 ......... 1
51163 (17.00) ............................ 0 ...........1 ......... 7
51164 (18.00) ............................ 7 ...........1 ......... 7
51165 (20.00) ............................ 0 ...........0 ......... 0
51166 (21.00) ............................ 6 ...........6 ......... 9

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

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

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

τον Θανάση Αθανασίου

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

και Γλαύκο Μιχαηλίδη
14:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:05-16:55 ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
Μουσικές επιλογές με τον Πάμπο Φιλίππου
15:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00-17:55 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 ΕΣΕΙΣ ΑΛΛΟΥ ΚΙ ΕΓΩ ΣΤΟΝ 

ΚΟΣΜΟ ΣΑΣ
Με τον Αντώνη Χαραλάμπους
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 Όμορ-
φη Μέρα 11.00 Ειρήνη Πάσι 11.30 Γευστικό 
Ταξίδι 12.00 Από μέρα σε μέρα 14.00 Ειδή-
σεις 14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 15.30 Όλα 
στον αέρα 17.00 Σε ξένα χέρια 18.00 Ειδή-
σεις 18.30 Γευστικό Ταξίδι 19.00 Ποιος ρωτά; 
20.00 Ειδήσεις 20.30 FIFA Παγκόσμιο Κύ-
πελλο Ποδοσφαίρου Κατάρ 2022 Αγώνας για 
τη φάση των 16 - Pregame 21.00 Αγώνας για 
τη φάση των 16 - Ο Αγώνας 23.00 Αγώνας 
για τη φάση των 16 - Postgame 23.15 Ειδή-
σεις 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 08.25 Mini Pet Pals 08.50 Παιχνί-
δια στην Άμμο 09.05 Όλι 09.20 Η Μπο ταξι-
δεύει 10.10 Αστυνόμος Σαΐνης 11.00 Ο σκαν-
δαλιάρης Τοτός 11.30 Τα Στρουμφάκια 12.20 
Λέο Ντα Βίντσι 12.45 H Μία και Εγώ 13.10 
Ο μικρός χνουδωτός 13.35 Τα Στρουμφάκια 
14.25 Αστυνόμος Σαΐνης 14.50 H Μία και 
Εγώ 15.20 Στους δρόμους του νερού 16.15 
Κοίτα με στα μάτια 16.30 FIFA Παγκόσμιο 
Κύπελλο Κατάρ 2022 Φάση των 16 Pre Game 
17.00 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ 2022 
Φάση των 16 - Αγώνας 19.00 FIFA Παγκόσμιο 
Κύπελλο Κατάρ 2022 Φάση των 16 - Post Game 
19.15 Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία 19.30 
Συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής για τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό 2023 00.00 Ειδήσεις 
στην Αγγλική 00.10 Ειδήσεις στην Τουρκική 
00.20 Εμείς κι ο Κόσμος μας 01.15 Ειδήσεις 
στην Αγγλική και Τουρκική 01.35 Από μέρα σε 
μέρα 03.30 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 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ (Ε) 10.00 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 
(Κ) 12.50 ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ (Κ) 13.55 ΞΕΝΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (Κ) 15.35 ΤΗΛΕΑΓΟ-
ΡΑ (Κ) 18.10 ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 
(Κ) 18.25 ΞΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΩΜΙΚΗ 
ΣΕΙΡΑ (Κ) 19.00 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ (Κ) 19.35 ΕΙΔΗ-
ΣΕΙΣ ΣΤΟ PLUS (Κ) 20.05 Ο ΚΑΙΡΟΣ (Κ) 20.10 
ΞΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ (Κ) 21.05 ΠΑΣ 
ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ (Κ) 22.00 ΑΟΡΑΤΟΣ ΦΑ-
ΚΟΣ (Κ) 22.05 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 23.45 ΞΕΝΗ 
ΣΕΙΡΑ (12) 00.40 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 01.35 
ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 02.25 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 
03.15 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (15) 04.05 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ 
23.45) (12) 04.55 ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ (Ε) (Κ)

OMEGA
07.00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 08.45 

BREAKFAST@STAR 11.45 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΤΩΡΑ 13.30 ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ 15.00 ΑΙΧΜΕΣ 
16.35 ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ 17.35 
SHOPPING STAR 18.00 OMEGA NEWS 18.10 
SHOPPING STAR (συνέχεια) 19.00 Ο ΤΡΟΧΟΣ 
ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 20.10 OMEGA NEWS 21.00 
ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ  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 ΣΤΡΙΒΕΙΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ (Ε) 

07.10 Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (Ε) 08.00 ΑΝ ΗΜΟΥΝ 
ΠΛΟΥΣΙΟΣ (Ε) 08.50 ΡOYK ZOΥK (Ε) 09.40 
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 11.00 ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 14.00 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 14.50 
ΜΗΝ ΨΑΡΩΝΕΙΣ (Ε) 15.40 ΠΕΤΑ ΤΗ ΦΡΙΤΕ-
ΖΑ (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 ΒΟΜΒΑ  
00.00 THE 2NIGHT SHOW (12) 01.40 ΟΡΓΗ 
(Ε) (15) 02.30 ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ 
(15) 03.20 ΒΑΜΜΕΝΑ, ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΑΛΛΙΑ (Ε) 
(15) 04.10 ΟΙ ΧΩΡΑΪΤΕΣ (Ε) (Κ) 04.40 ΕΡΩ-
ΤΑΣ (Ε) (Κ) 05.30 ΟΜΙΚΡΟΝ ΘΕΤΙΚΟ (Ε) (Κ)

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

ΤΟΣΕΛΙΔΟ με τον Ανδρέα Δημητρόπουλο – Κ 
09.30 Ήρθε κι Έδεσε με τη Γιώτα Δαμιανού και 
τον Ανδρέα Δημητρόπουλο – Κ 11.00 ΜΕΣΗ-
ΜΕΡΙ 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 Μεσημερά-
κι 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 Mechanic - K - Ξένη ταινία 23.00 Χωρίς 
Περιστροφές - Κ - Έκτακτη εκπομπή για τις Αρ-
χιεπισκοπικές εκλογές 00.30 Γεγονότα Τίτλοι 
Ειδήσεων – Κ 00.40 Καλό Μεσημεράκι (Ε) - Κ 
02.20 Άγρια Γη (Ε) – Κ 03.20 Τομές στα Γεγο-
νότα (Ε) - Κ 04.20 Πρωινό μας (Ε) - Κ

AΛΦΑ
06.00 DEAL (Ε) 06.45 ALPHA ΚΑΛΗΜΕ-

ΡΑ 09.15 SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 11.00 ALPHA 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13.30 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε) 14.15 
ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ 15.15 ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 
17.00 DEAL 17.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑ-
ΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 18.00 Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΥΡΙ-
ΩΝ 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 (Ε) 01.45 ΤΟ ΝΗΣΙ (Ε) 02.30 ΚΟΚΚΙ-
ΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε) 03.15 ΣΑΣΜΟΣ (E) 04.45 
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ (Ε)

CAPITAL
08.05 Τηλεαγορά tvmall 08.30 Ο παπ-

πούς ο Τάσος μαγειρεύει – Εκπομπή μαγειρικής 
09.00 Τηλεαγορά tvmall 09.30 Sabrina. Rich 
& famous - Τηλενουβέλα (Ε) 10.25 Τηλεαγο-
ρά tvmall 11.20 Ελληνική ταινία 13.00 Top 
story – με τη Στέφανη Φλωρίδου 15.00 Τσα-
γκαράκης Τηλεαγορά 17.00 Τηλεαγορά tvmall 
18.00 Τίτλοι ειδήσεων 18.10 Μαρία Μερσέ-
ντες - Τηλενουβέλα (Ε) 19.15 Κεντρικό δελ-
τίο ειδήσεων 19.50 Ειδήσεις στη Νοηματική 
20.00 Capital sports – με τον Πόλυ Χαραλά-
μπους 21.00 Μόνη - Θρίλερ 23.05 Άγριο κυ-
νηγητό στο χιόνι – Έγκλημα 00.55 Όρκος σιω-
πής – Δράμα 02.30 Αεροπειρατεία. Πτήση 285 
- Δράση 04.10 Ξένη ταινία 06.05 Top story (Ε) 

Σήμερα ο καιρός θα είναι το πρωί μερικώς συννεφιασμένος με 
πιθανότητα μεμονωμένων βροχών κυρίως στα δυτικά και στα 
βόρεια παράλια, ωστόσο αργότερα αναμένεται να καταστεί στις 
περισσότερες περιοχές κυρίως συννεφιασμένος και αναμένο-
νται τοπικά βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα. Η θερμοκρα-
σία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω 
στους 21 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 20 
στα δυτικά και στα βόρεια παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς 
στα ψηλότερα ορεινά.

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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σαν σήμερα

εορτολόγιο

ο καιρός

ΚΕΡΥΝΕΙΑ 20

ΠΑΦΟΣ 21

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 20

ΛΑΡΝΑΚΑ 20

ΛΕΜΕΣΟΣ 21

Έρωτας φυγάς
OMEGA, ώρα: 21.00
Υπόθεση: Ο Ζαφείρης ενημερώνει 

τον Μάρκο για το σχέδιο του Ιάσονα 
να του καταστρέψει τον πορτοκαλεώ-
να. Προλαβαίνουν τους άντρες του και 
τους σταματάνε. 

Το ίδιο βράδυ, κάποιος δολοφονεί 
τον Ζαφείρη. Ο Ιάσονας προσπαθεί να 
μπλέξει τον Μάρκο να πάρει δάνειο 
από την τράπεζα με σκοπό να χρεοκο-
πήσει και να αγοράσει ο ίδιος το εργο-
στάσιό του. 

Ο Μάρκος όμως αρνείται. Μαθαίνει 
πως η Ελπίδα απελπισμένη σκέφτεται 
να δεχτεί την πρόταση του Ιάσονα να 
αγοράσει το σπίτι της και της κάνει 
πρόταση να το αγοράσει αυτός με τα 
διπλάσια λεφτά. 

Βόμβα
ΑΝΤ1, ώρα: 22.10
Υπόθεση: Όταν η παρουσιάστρια 

του τηλεοπτικού καναλιού Fox News 
Γκρέτσεν Κάρλσον απολύεται, μηνύει 
τον επικεφαλής του μιντιακού κολοσ-
σού, Ρότζερ Έιλς, για σεξουαλική πα-
ρενόχληση. 

Καμία από τις πρώην συναδέλφους 
της, όμως, δεν μοιάζει πρόθυμη να τη 
στηρίξει.  

Δραματική ταινία, παραγωγής 
2019. 

Σκηνοθεσία: Τζέι Ρόουτς. 
Πρωταγωνιστούν: Σαρλίζ Θερόν, 

Μάργκο Ρόμπι, Νικόλ Κίντμαν και 
Τζον Λίθγκοου.   

1768
Εμφανίζεται η εγκυκλοπαίδεια Britannica.

1865
Τίθεται σε ισχύ η 13η Τροποποίηση του Συντάγματος 
των ΗΠΑ για κατάργηση της δουλείας.

1876
Ο Ερρίκος Σλίμαν ανακαλύπτει τα ανάκτορα των 
Μυκηνών.

1877
Ο Τόμας Έντισον προχωρεί στην πρώτη ηχογράφη-
ση.

1920
Μετά την ήττα του E. Βενιζέλου και το θάνατο του 
βασιλιά Αλέξανδρου, με «δημοψήφισμα» επανέρχε-
ται στον ελληνικό θρόνο ο Κωνσταντίνος Α’.

1922
Κυκλοφορεί στη Λεμεσό το πρώτο φύλλο της 
εφημερίδας «Πυρσός», της πρώτης σοσιαλιστικής 
εφημερίδας στην Κύπρο.

1990
Πεθαίνει ο Παύλος Σιδηρόπουλος, Έλληνας ρόκερ.

2008
Ειδικοί φρουροί στα Εξάρχεια πυροβολούν και 
σκοτώνουν τον 16χρονο Aλέξη Γρηγορόπουλο. 
Μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις, αλλά και επεισόδια 
«αντιεξουσιαστών» που αιτιολογούν την καταστολή, 
συγκλονίζουν για μέρες την Ελλάδα.
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ΣΗΜΕΡΑ
Αγίου Νικολάου
ΑΥΡΙΟ
Οσίου Αμβροσίου επισκόπου Μεδιολάνων



σταυρόλεξο sudoku
ΛΥΣΗ

ζώδια
ΚΡΙΟΣ

Υπάρχουν θέµατα που σε προβληµατίζουν 
εδώ και καιρό και τώρα πρέπει να τελειώνεις 
µε αυτά. Θα χρειαστεί ίσως λίγη προσπάθεια 
παραπάνω, αλλά τα αποτελέσµατα θα σε 
ανταµείψουν σύντοµα!

ΤΑΥΡΟΣ
Η επιµονή και η υποµονή σου θα σε βοη-

θήσουν να φτάσεις πολύ πιο γρήγορα στους 
στόχους σου. ∆ιεκπεραίωσε υπεύθυνα τις 
όποιες υποχρεώσεις σου και διατήρησε τις 
ισορροπίες.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Οι δουλειές που έχεις να κάνεις σήµερα σε 

αγχώνουν αρκετά και η διάθεσή σου δεν είναι 
και η καλύτερη για διευθέτηση εκκρεµοτή-
των. Καλό είναι να παραµείνεις ήρεµος.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
H σηµερινή µέρα είναι καλή για ξεκαθα-

ρίσµατα και συζητήσεις που θα σε βγάλουν 
από τη στασιµότητα. Προσοχή όµως να µην 
κάνεις βιαστικές κινήσεις.

ΛΕΩΝ
Φρόντισε σήµερα να περιορίσεις το άγχος 

και την ένταση που έχεις για να µπορέσεις να 
βάλεις µερικά θέµατα σε µία σειρά.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
H ανασφάλεια θα κυριεύσει τη ζωή σου 

και θα νιώσεις κάπως ανήµπορος να τα βγά-
λεις πέρα µε τις τόσες ευθύνες που έχεις. Μην 
ξεχνάς ότι έχεις δίπλα σου ανθρώπους που 
θέλουν να σε βοηθήσουν.

ΖΥΓΟΣ
Mέρα που πρέπει να κρατήσεις αποστά-

σεις από οικονοµικές και συναισθηµατικές 
υποθέσεις που σε κάνουν να νιώθεις άβολα. 
∆εν είναι η κατάλληλη στιγµή για να επιχει-
ρήσεις ξεκαθαρίσµατα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
H σηµερινή µέρα σε βρίσκει σκεπτικό και 

αρκετά απογοητευµένο από κάποιες εξελί-
ξεις. Η κακή σου διάθεση δεν σου επιτρέπει 
να χαρείς για τα ευχάριστα γεγονότα που θα 
µάθεις.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Μέσα στο µυαλό σου περιδιαβαίνουν ιδέ-

ες για ταξίδια, σπουδές, συµβόλαια και επα-
φές µε άτοµα που ζουν µακριά.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Κάποιες εντάσεις στο χώρο του σπιτιού 

σε στενοχωρούν, γι’ αυτό να έχεις υποµονή. 
Επαγγελµατικά θα σου είναι εύκολο να εκ-
φράσεις τις ιδέες σου.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
H ηµέρα σε προβληµατίζει έντονα και σε 

κάνει διστακτικό µπροστά σε όλα όσα σου 
συµβαίνουν. Προσπάθησε να επικοινωνή-
σεις ουσιαστικότερα µε τους δικούς σου αν-
θρώπους.

ΙΧΘΥEΣ
Άρχισε από σήµερα και στο εξής να βλέ-

πεις τα πράγµατα πιο θετικά, γιατί πραγµα-
τικά συµβαίνουν ευχάριστα γεγονότα δίπλα 
σου, τα οποία παραµελείς.

Μελοµακάρονα µε σιµιγδάλι

Υλικά:
• 2 φλιτζάνια ελαιόλαδο
• 4 φλιτζάνια σιµιγδάλι
• 1 ποτήρι κρασιού κονιάκ
• ½ φλιτζάνι ζάχαρη
• δυόµισι κούπες µέλι
• 2 κουτάλια κανέλα
• 2 κουτάλια γαρίφαλο
• 1 πορτοκάλι (ξύσµα και χυµό)
• 200 γραµµάρια τριµµένα καρύδια
• 1 ½ φλιτζάνι αλεύρι
• 2 κουταλάκια σόδα

Εκτέλεση:
Ρίχνουµε το σιµιγδάλι µας σε µια λεκάνη, 

ενώ παράλληλα ζεσταίνουµε λίγο το λάδι σε 
ένα κατσαρολάκι. Ρίχνουµε το λάδι, όχι καυ-
τό, µέσα στη λεκάνη και ανακατεύουµε καλά.

Έπειτα προσθέτουµε το ξύσµα και το χυµό 
του πορτοκαλιού, το κονιάκ, µία κούπα µέλι, 
µισό φλιτζάνι ζάχαρη, τα δύο κουταλάκια γα-
ρίφαλο και τα δύο κουταλάκια κανέλα.

Κοσκινίζουµε το αλεύρι µε τη σόδα (εναλ-
λακτικά, µπορούµε να βάλουµε µπέικιν πάου-
ντερ) και το προσθέτουµε στα προηγούµενα 
υλικά. Ανακατεύουµε καλά µε τα χέρια µας 
(µπορούµε και στο µίξερ), µέχρι να ενοποιη-
θούν τα υλικά. Αν δούµε ότι το µείγµα βγαί-
νει πολύ νερουλό, προσθέτουµε λίγο ακόµα 
αλεύρι. Στόχος µας είναι να έχουµε µια µα-
λακή ζύµη. Πλάθουµε τη ζύµη σε µικρά µε-
λοµακάρονα, ό,τι σχήµατος θέλουµε και τα 
ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο στους 
150 βαθµούς για περίπου 20 λεπτά, µέχρι να 
πάρουν χρώµα. Για να µην κολλήσουν, βά-
ζουµε µια λαδόκολλα στο ταψί.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1 Ονομάζονταν οι έξι από τους 
εννέα ανώτατους άρχοντες της 
αρχαίας Αθήνας - Φλωρεντινός 
ζωγράφος, πρόδρομος της Ανα-
γέννησης. 2 Κορυφή του Καυ-
κάσου, το ψηλότερο σημείο της 
Ευρώπης - Κυνηγός της ελληνι-
κής μυθολογίας. 3 Ρίο ...: πορ-
τογαλική ομάδα - Το πιο γνωστό 
σύγγραμμα του Κλαύδιου Πτολε-
μαίου - Γράμματα από τη... Ρίτα. 4 
Διεθνής ένωση αερομεταφορών 
- Τρόπος, ύφος (μτφ.) - Λαός του 
Μεξικού. 5 Κράτος της Αφρικής - 
«... Υπάρχω Εγώ»: τραγούδι της 
Καίτης Γαρμπή - Ένα αφέψημα. 
6 Ισπανός ζωγράφος του 20ού 
αιώνα - Ιταλικό... αγαπώ - Αυτή 
της Βερενίκης αποτελείται από 
αστέρια. 7 Διπλό... χορευόταν - 
Ποταμός του Μοριά - Το κεντρικό 
τμήμα του κυττάρου. 8 Στο Τόκιο 
θα τα... βρούμε - Σαν ...: ναύ-
σταθμος των ΗΠΑ στην Καλιφόρ-
νια - Πόλη της Γερμανίας. 9 «... 
Σειράχ»: βιβλίο της Παλαιάς Δι-
αθήκης - Μάριο ...: παλιός Πορ-
τογάλος Πρόεδρος - Πόλη της 
Ινδίας. 10 Αρχαία μακεδονική 
πρωτεύουσα - Γουρούνι... αρχαί-
ων - ... Τζέιμς: αξέχαστη τραγου-
δίστρια - Γυναικείο περιοδικό. 11 
Πολ ...: υπήρξε ο αρχηγός των 
Ερυθρών Χμερ της Καμπότζης 
- Φαιδρές, χαρωπές - Έμειναν 
στην ιστορία της... Λουκρητίας 
Βοργία. 12 Ανήκαν στη μεσαία 
κοινωνική τάξη, σύμφωνα με τη 
μεταρρύθμιση του Σόλωνα.

ΚΑΘΕΤΑ
1 Ένας πλατωνικός διάλογος - 
Προεδρικό διάταγμα. 2 Ευρωπα-
ϊκό ποτάμι - Φρουροί, φύλακες. 

3 Τύπος ξινής κρέμας γάλακτος 
της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης - Ελληνικό ΠΟΠ τυρί. 
4 Δίψηφο σύμφωνο - Διπλό πα-
ραπέμπει σε παλιά συμμαχία - ... 
Σάιμον: Αμερικανός θεατρικός 
συγγραφέας. 5 Βλέπε (αρχ.) - 
Μέταλλο υψηλής πυκνότητας και 
σκληρότητας. 6 Θαμπά - Ρουμά-
νικα νομίσματα - Αρχαία... θά-
λασσα. 7 Μέρος της τριλογίας 
του Αισχύλου «Ορέστεια» - Άγι-
ος ... του χωριού. 8 Τριστάν ...: 
Γαλλορουμάνος ποιητής, ιδρυτής 
του κινήματος του Ντανταϊσμού - 
Δεν τρώγεται τέτοιο φρούτο. 9 Η 
μητέρα του Ιαπετού και του Κρό-
νου - Μαζί με τον Άρεφ ανέτρεψε 
τη δυναστεία των Χασεμιτών στο 
Ιράκ. 10 Ακέραιες, αβλαβείς - 
Δανός πυρηνικός φυσικός, από 
τους θεμελιωτές της κβαντικής 
φυσικής - Πρόθεση. 11 Συνε-
χόμενα στο αλφάβητο - Γιου ...: 
ιρλανδικό συγκρότημα - Εταιρικά 
αρχικά. 12 Μαθητής του Αποστό-

λου Παύλου, αποδέκτης μιας από 
τις Επιστολές του - Αυτοί ξέμει-
ναν εντελώς από χρήματα. 13 
Έγινε αντιβασιλιάς στην Ελλάδα, 
ύστερα από τη φυγή του βασιλιά 
Κωνσταντίνου Β’ - Πάει... και με 
το «επ’ ώμου». 14 Θέση διακό-
πτη (ξεν.) - Σαν, κατά κάποιον 
τρόπο - Λίγη... γνώση. 15 Έγκρι-
το αμερικάνικο περιοδικό - Φη-
μιζόταν και αυτό της Δωδώνης. 
16 Ο ιστός από τον οποίο απο-
τελούνται τα οστά - ... Αιξωνίδες: 
αρχαίος δήμος της Αττικής.

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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Στον αμερικανικό νότο, ένα αποπνικτικό κα-
λοκαιρινό απόγευμα, η ευκατάστατη οικογένεια 
Πόλιτ έχει συγκεντρωθεί για να γιορτάσει τα εξη-
κοστά πέμπτα γενέθλια του ετοιμοθάνατου πατέ-
ρα. Ο πρωτότοκος γιος Γκούπερ και η σύζυγός του, 
Μέι, επιθυμούν να διεκδικήσουν τη μεγάλη οικο-
γενειακή περιουσία, στερώντας από το δικό τους 
μερίδιο τον νεότερο γιο Μπρικ και τη σύζυγό του, 
Μάγκι. Ο γάμος των δύο τελευταίων είσαι σε κρί-
ση· ο Μπρικ, πρώην πρωταθλητής ποδοσφαίρου, 
φθείρεται μέρα με τη μέρα, ανάπηρος σωματικά, 
ψυχικά και συναισθηματικά, πνίγει τον πόνο του 
στο αλκοόλ, ενώ η δυναμική Μάγκι παλεύει πα-
θιασμένα να ξεφύγει από τη δυστυχία και το σκο-
τάδι. Η ατμόσφαιρα είναι τεταμένη, οι συγκρούσεις 
εντείνονται και το οικογενειακό οικοδόμημα δια-
βρώνεται.

Εκδεδομένη το 1955, η «Λυσσασμένη γάτα» 
είναι μία από τις πιο γνωστές και αγαπημένες θε-
ατρικές επιτυχίες του Αμερικανού δραματουργού 
Τένεσι Ουίλιαμς. Το έργο έκανε πρεμιέρα τον Μάρ-
τιο του ίδιου έτους στο Morosco Theatre της Νέας 
Υόρκης σε σκηνοθεσία Ελία Καζάν, χαρίζοντας 
στον συγγραφέα το Drama Critics Circle Award 
και το δεύτερο βραβείο Πούλιτζερ. Λίγα χρόνια αρ-
γότερα γνώρισε μεγάλη επιτυχία χάρη στην κινη-
ματογραφική μεταφορά του, με πρωταγωνιστικό 
δίδυμο τους ηθοποιούς Ελίζαμπεθ Τέιλορ και Πολ 
Νιούμαν.

Ο Τένεσι Ουίλιαμς φέρνει στην επιφάνεια τη 
βία των κοινωνικών κανόνων και των παραβι-
ασμένων συναισθημάτων, συλλαμβάνοντας ένα 
έργο που αφορά το εύθραυστο των οικογενειακών 
σχέσεων, την ανεδαφικότητα του έρωτα, την υπο-

κρισία και το ψεύδος.
Το θεατρικό του Τένεσι Ουίλιαμς έκανε πρεμιέ-

ρα στο Μπρόντγουεϊ στις 24 Μαρτίου του 1955 με 
τον Μπεν Γκαζάρα στο ρόλο του Μπρικ και την 
Μπάρμπαρα Μπελ Γκέντες στο ρόλο της Μάγκι. 
Όταν η εταιρεία παραγωγής Metro-Goldwyn-
Mayer ανακοίνωσε την κινηματογραφική με-
ταφορά του θεατρικού, τους πρωταγωνιστικούς 
ρόλους ανέλαβαν οι Πολ Νιούμαν και Ελίζαμπεθ 
Τέιλορ.

Το πλούσιο αυτό δραματουργικό υλικό επεξερ-
γάζεται, με την ιδιαίτερη προσωπική σκηνοθετική 
οπτική του, ο Πάρις Ερωτοκρίτου, έχοντας μαζί του 
ένα σημαντικό σύνολο ηθοποιών και συντελεστών.

Παραστάσεις: Λευκωσία: Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρι-
κή Σκηνή από 13 Ιανουαρίου 2023, Παρασκευή, 
Σάββατο (20:30) και Κυριακή (18:00).

Στην Κεντρική 
Σκηνή του 

ΘΟΚ από 13 
Ιανουαρίου 2023

Η «Λυσσασμένη Γάτα» του Τ. Ουίλιαμς από τον ΘΟΚ

Σαν χάρτινος πύργος
Ο Τένεσι Ουίλιαμς φέρνει στην επιφάνεια τη βία των κοινωνικών 
κανόνων και των παραβιασμένων συναισθημάτων, συλλαμβάνοντας 
ένα έργο που αφορά το εύθραυστο των οικογενειακών σχέσεων, 
την ανεδαφικότητα του έρωτα, την υποκρισία και το ψεύδος.

Πέδρο Αλμοδόβαρ: Πρεμιέρα στις Κάννες 
για το «queer γουέστερν»

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ αποκάλυψε ότι το «Strange Way of Life», η 
γουέστερν μικρού μήκους ταινία του με πρωταγωνιστές τον Πέδρο 
Πασκάλ και τον Ίθαν Χοκ, θα κάνει πρεμιέρα τον Μάιο στο Φεστι-
βάλ των Καννών. Ο σκηνοθέτης ανακοίνωσε τα νέα στο podcast 
της Dua Lipa «At Your Service».

Ο Ισπανός δημιουργός περιέγραψε την ταινία διάρκειας μισής 
ώρας ως «queer γουέστερν, με την έννοια ότι υπάρχουν δύο άντρες 
και αγαπούν ο ένας τον άλλον». Πρόσθεσε ότι οι χαρακτήρες του 
Πασκάλ και του Χοκ «συμπεριφέρονται σε αυτή την κατάσταση με 
αντίθετο τρόπο».

«Πρόκειται για τον ανδρισμό με μια βαθιά έννοια, επειδή το γου-
έστερν είναι ένα ανδρικό είδος», είπε ο Αλμοδόβαρ.

«Αυτό που μπορώ να σας πω για την ταινία είναι ότι έχει πολλά 
από τα στοιχεία του γουέστερν -έχει αυτόν που πυροβολεί, έχει το 
ράντσο, έχει τον σερίφη- αλλά αυτό που έχει και δεν έχουν τα πε-
ρισσότερα γουέστερν είναι το ένα είδος διαλόγου που δεν νομίζω 
ότι μια ταινία γουέστερν έχει αποτυπώσει ποτέ ξανά μεταξύ δύο 
ανδρών. Και τώρα νομίζω ότι σου έχω πει μάλλον πάρα πολλά», 
είπε ο σκηνοθέτης.

Βρετανικό Μουσείο: «Αναποφάσιστο»  
για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Αναποφάσιστη ως προς το τι δέον γενέσθαι με τα Γλυπτά του 
Παρθενώνα που εκτίθενται στο Λονδίνο, δηλώνει ένα από τα πιο 
αναγνωρίσιμα μέλη του Συμβουλίου των Επιτρόπων Διοίκησης 
του Βρετανικού Μουσείου. Η καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο 
Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, Μαίρη Μπίαρντ, αναφέρει σε podcast 
της εφημερίδας Times: «Βλέπω τα καλά και τα κακά επιχειρήμα-
τα και στις δύο πλευρές του ζητήματος. Και όσο περισσότερο τα 
επεξεργάζομαι, τόσο περισσότερο μένω αναποφάσιστη. Νομίζω ότι 
το ζήτημα αντιπροσωπεύει ένα από τα μεγάλα προβλήματα της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο είναι σε ποιον ανήκουν τα 
πράγματα; Πού ανήκουν; Ποιος έχει το δικαίωμα να τα βλέπει;» Ο 
οικοδεσπότης του podcast, Ντέιβιντ Ααρόνοβιτς, σημειώνει πως το 

2019 περίπου 1,8 εκατ. επισκέπτες βρέθηκαν στο Μουσείο Ακρό-
πολης πληρώνοντας εισιτήριο, ενώ την ίδια χρονιά το Βρετανικό 
Μουσείο υποδέχθηκε 6,2 εκατ. επισκέπτες δωρεάν. Παρ’ όλα αυτά, 
προσθέτει ο ίδιος, «είναι εύκολο να δει κανείς πως υπάρχει σημα-
ντικά μεγαλύτερη λαϊκή απαίτηση στην Ελλάδα για τα μάρμαρα να 
επιστραφούν από όση υπάρχει στη Βρετανία για να παραμείνουν».

Οργή Βαρσοβίας για πώληση 
πίνακα του Καντίνσκι στη Γερμανία

Την οργή της Βαρσοβίας προκάλεσε η απόφα-
ση γερμανικού οίκου δημοπρασιών να πουλήσει 
πίνακα του Βασίλι Καντίνσκι. Οι πολωνικές Αρχές 
χαρακτήρισαν σκανδαλώδη την απόφαση, καθώς 
υποστηρίζουν ότι το έργο του 1928 εκλάπη από 
το Εθνικό Μουσείο της Βαρσοβίας το 1984. Από 
την πλευρά του, ο 
οίκος δημοπρασιών 
Grisebach απάντησε 
ότι ερεύνησε τις σχε-
τικές πληροφορίες του 
πολωνικού Υπουργεί-
ου Πολιτισμού και κα-
τέληξε ότι δεν υπάρ-
χει νομικό πρόβλημα 
για τη δημοπρασία. Ο 
πίνακας πουλήθηκε 
310.000 ευρώ, αλλά 
μετά την οργισμένη αντίδραση της Πολωνίας ο 
οίκος Grisebach αποφάσισε να αναστείλει την ορι-
στικοποίηση της πώλησης. Πολωνοί αξιωματούχοι 
αναφέρουν ότι ο πίνακας του Καντίνσκι έχει στην 
πίσω πλευρά μια σφραγίδα του μουσείου από το 
οποίο προήλθε αρχικά. Ο Πολωνός πρόξενος στο 
Βερολίνο, Μάρτσιν Κρολ, παρέστη στη δημοπρασία, 
αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει την πώληση του 
έργου τέχνης. Ο ίδιος δήλωσε πως ο πίνακας έχει 
συμπεριληφθεί σε βάση δεδομένων της Ιντερπόλ με 
κλεμμένα έργα τέχνης. «Ο γερμανικός οίκος δημο-
πρασιών ενήργησε σαν έμπορος κλοπιμαίων. Πού-
λησε τον Καντίνσκι παρότι γνώριζε ότι έχει κλαπεί 
από πολωνικό μουσείο», έγραψε στο Twitter ο 
Πιοτρ Γκλίνσκι, Υπουργός Πολιτισμού.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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ΑΕΛ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΕΛ ΑΕΚ

Ξεκάθαρη η θέση της 
για το ντέρμπι της Λεμεσού ΣΕΛ. 23

Ποντάρει στην ανακοίνωση  
της Αστυνομίας η διοίκηση ΣΕΛ. 24

Βρίσκεται στα... καλύτερά του  
την κατάλληλη στιγμή ΣΕΛ. 23

Παραμονεύει με βασική  
επιδίωξη νέα «εκτόξευση» ΣΕΛ. 24

ΠΕΤΥΧΕ ΜΙΑ ΑΝΕΤΗ ΝΙΚΗ

Στους «8» η Κροατία
Με μεγάλο πρωταγωνιστή 
τον Λιβάκοβιτς επικράτησε 
με 3-1 της Ιαπωνίας στα 
πέναλτι μετά το 1-1 σε 
κανονική διάρκεια και 
παράταση. ΣΕΛ. 21

Πάρτι για Βραζιλία
Η «σελεσάο» ήταν 
εντυπωσιακή και συνέτριψε 
με 4-1 τη Νότια Κορέα και 
εξασφάλισε ένα εισιτήριο 
για τα προημιτελικά του 
Μουντιάλ 2022. ΣΕΛ. 21

Χωρίς να χρειαστεί να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης, το «τριφύλλι» επικράτησε εύκολα με 4-0 της ομάδας των 
Πολεμιδιών στο ΓΣΠ, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Cyta. ΣΕΛ. 22

ΕΝΠ - ΑΕΚ  ...........................................0-2
Δόξα - Ακρίτας  ...................................2-0
Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΟΕΛ  .................1-3
Πάφος FC - Ολυμπιακός  .................1-1
Ανόρθωση - Άρης ..............................0-2
Απόλλωνας - ΑΕΛ (δεν διεξάχθηκε)
Ομόνοια - Καρμιώτισσα  ..................4-0

η Ομόνοια επί της Καρμιώτισσας

ΤΡΙΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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 13 31

ΑΠΟΕΛ 13 30

ΑΡΗΣ 13 29

ΑΕΚ 13 28

ΑΠΟΛΛΩΝ 12 19

ΟΜΟΝΟΙΑ 13 19

ΑΝΟΡΘΩΣΗ 13 17

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 13 16

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 13 15

ΑΕΛ 12 14

ΔΟΞΑ 13 11

ΕΝΠ 13 11

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 13 7

ΑΚΡΙΤΑΣ 13 7



ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΡΟΝΑΛΝΤΟ

Προς Αλ Νασρ
Όλα δείχνουν πως ο Κριστιάνο Ρο-

νάλντο βρήκε τον επόμενο σταθμό της 
μεγαλειώδους καριέρας του και αυτός 
δεν είναι στην Ευρώπη ή σε κάποιο από 
τα Top-5 πρωταθλήματα.

Σύμφωνα με τη MARCA, η μετακό-
μιση του Πορτογάλου σταρ στη Σαουδι-
κή Αραβία για την Αλ Νασρ θεωρείται 
ειλημμένη, με τον CR7 να συμφωνεί 
σε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 χρόνων 
με απολαβές ύψους 200 εκατ. ευρώ το 
χρόνο.

Η Αλ Νασρ είχε δείξει ενδιαφέρον 
για την απόκτησή του από την πρώτη 
στιγμή που ανακοινώθηκε το «διαζύ-
γιό» του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. 
Συγκεκριμένα, η πρόταση περιλαμ-
βάνει τόσο πάγιες αποδοχές, όσο και 
χορηγικές συμφωνίες. Αυτό σημαίνει 
πρακτικά ότι ο CR7 έχει μπροστά του 
ένα συμβόλαιο με συνολικές απολαβές 
(συμβόλαιο και χορηγικές συμφωνίες) 
κοντά στα 500 εκατομμύρια για το συ-
γκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Λίγο αφότου η είδηση έκανε το γύρο 
του διαδικτύου, ο Φαμπρίτσιο Ρομά-
νο (έγκυρος δημοσιογράφος με πολ-
λές αποκλειστικές ειδήσεις) με tweet 
υποστήριξε ότι τίποτα δεν έχει οριστι-
κοποιηθεί ακόμα, καμία συμφωνία, 
τονίζοντας πως ο Ρονάλντο δεν έχει 
αποφασίσει για το μέλλον του και πα-
ραμένει προσηλωμένος στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο με την Πορτογαλία.

Άγνοια από Σάντος
Το δημοσίευμα της MARCA έβαλε 

«φωτιά» στα μεταγραφικά δεδομένα, 
στέλνοντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο 
στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Νασρ 
από την 1η Ιανουαρίου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι δημο-
σιογράφοι ρώτησαν τον Φερνάντο Σά-
ντος στη συνέντευξη Τύπου της Δευ-
τέρας (5/12) για τα όσα γράφτηκαν, με 
τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Πορτο-
γαλίας να μην επιβεβαιώνει και να μη 
διαψεύδει την είδηση.

Αυτό που όμως τόνισε είναι πως 
ο CR7 παραμένει προσηλωμένος στο 
στόχο κατάκτησης του Μουντιάλ: «Δεν 
έχουμε μιλήσει γι’ αυτό. Δεν γνώριζα 
τίποτα γι’ αυτό μέχρι πριν από λίγα λε-
πτά που έφτασα εδώ. Αλλά αυτή είναι 
η απόφασή του. Είμαστε απόλυτα συ-
γκεντρωμένοι στο Παγκόσμιο Κύπελ-
λο».

Κάπως έτσι ο ομοσπονδιακός προ-
πονητής της Πορτογαλίας ξεκαθάρισε 
πως το μόνο πράγμα που υπάρχει στο 
μυαλό είναι η πρόκριση της ομάδας και 
τίποτα περισσότερο. Τα μεταγραφικά 
ζητήματα θα απασχολήσουν μετά το τέ-
λος του Μουντιάλ, όπου η Πορτογαλία 
θέλει να φτάσει μέχρι το τέλος και να το 
κατακτήσει.

«Καυτό» ζευγάρι στη φάση των «16»
Πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση αναμένε-

ται σήμερα στις 17:00 μεταξύ του Μαρόκο και 
της Ισπανίας. Οι δύο ομάδες θα επιδιώξουν 
την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμί-
ου Κυπέλλου και έχουν ως μοναδικό στόχο τη 
νίκη.

Το Μαρόκο κατάφερε να τερματίσει στην 1η 
θέση του 6ου ομίλου, κάτι το οποίο αποτελεί 
μεγάλη έκπληξη. Άφησε στη δεύτερη θέση την 
Κροατία και εκτός συνέχειας το Βέλγιο. Στον 
όμιλο συμμετείχε και ο Καναδάς ο οποίος τερ-
μάτισε στην τελευταία χωρίς βαθμό.

Στην πρεμιέρα, το Μαρόκο έμεινε στο 0-0 με 
την Κροατία. Το παιχνίδι ήταν ανοικτό για κάθε 
αποτέλεσμα, με το Μαρόκο να «κλέβει» τις εντυ-
πώσεις. Φάνηκε από το πρώτο παιχνίδι ότι οι 
Μαροκινοί θα διεκδικούσαν με κάθε τρόπο την 
πρόκριση στην επόμενη φάση και η συνέχεια 
της διοργάνωσης τούς δικαίωσε.

Στη δεύτερη αγωνιστική ήρθε η νίκη με 
σκορ 2-0 ενάντια στο Βέλγιο και κάπως έτσι 
το Μαρόκο ανέβασε κατά πολύ τις πιθανότητες 
για πρόκριση στην επόμενη φάση. Ήταν μια 
πολύ καλή εμφάνιση και το νικηφόρο αποτέλε-
σμα ήταν δίκαιο.

Στην τελευταία αγωνιστική έγινε το παιχνίδι 
με τον Καναδά. Το Μαρόκο ήθελε τη νίκη για να 
προκριθεί και ενδεχόμενη απώλεια των Κροα-
τών θα τους έδινε και την πρωτιά στον όμιλο. 
Αυτό έγινε και έτσι το Μαρόκο πέρασε ως πρώ-
το στη φάση των «16» με επτά βαθμούς και η 
Κροατία έμεινε στη δεύτερη θέση με 5 βαθμούς. 
Βέλγιο και Καναδάς γνώρισαν τον αποκλεισμό.

Η Ισπανία ήταν η ομάδα που πέρασε μαζί 
με την Ιαπωνία στην επόμενη φάση της διορ-

γάνωσης από τον 5ο όμιλο. Η ομάδα του Λου-
ίς Ενρίκε πήρε τη δεύτερη θέση, αφού πέτυχε 
μόνο μία νίκη στον όμιλο (επί της Κόστα Ρίκα 
με 7-0) και πήρε το βαθμό από το παιχνίδι με 
τη Γερμανία (1-1). Στο παιχνίδι της 3ης αγωνι-
στικής ηττήθηκε από την Ιαπωνία με 2-1 και 
λίγο έλειψε να μείνει εκτός συνέχειας. Η Γερ-
μανία κέρδισε την Κόστα Ρίκα και αυτό ήταν 
το αποτέλεσμα που ευνόησε τους Ίβηρες να 
προκριθούν.

Σημειώνεται ότι αυτό είναι το 55ο παιχνίδι 
του Μουντιάλ και ο νικητής θα ξεκαθαρίσει από 
τα 90 λεπτά και αν χρειαστεί θα έχουμε και πα-
ράταση, αλλά και πέναλτι. Ισπανία και Μαρόκο 
συναντήθηκαν και στο Μουντιάλ της Ρωσίας 

πριν από τέσσερα χρόνια.
Το παιχνίδι δεν ανέδειξε νικητή, αφού έμει-

νε στο ισόπαλο 2-2. Ήταν παιχνίδι για τη φάση 
των ομίλων, εκεί όπου η Ισπανία κατάφερε να 
πάρει την πρόκριση, ενώ το Μαρόκο τερμάτισε 
στην τελευταία θέση.

Θυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες συμμετείχαν 
στον 2ο όμιλο, με την Ισπανία να τερματίζει 
πρώτη με 5 βαθμούς. Ως δεύτερη, επίσης με 5 
βαθμούς, πέρασε η Πορτογαλία ενώ στον όμιλο 
συμμετείχε και το Ιράν που τερμάτισε στην 3η 
θέση με 4 βαθμούς. Το Μαρόκο έμεινε στην τε-
λευταία θέση έχοντας μόνο ένα βαθμό από το 
παιχνίδι με την Ισπανία.

Χρίστος Αποστολίδης

Δυνατό ζευγάρι έχουμε για τη φάση των 
«16» του Μουντιάλ, με την Πορτογαλία να υπο-
δέχεται την Ελβετία. Οι Πορτογάλοι τερμάτισαν 
στην 1η θέση του 8ου ομίλου, εξασφαλίζοντας 
μάλιστα την πρόκριση από τη 2η αγωνιστική. 
Κέρδισε με 3-2 την Γκάνα και με 2-0 την Ου-
ρουγουάη και έτσι πήγε στην τελευταία αγω-
νιστική με αρκετές αλλαγές. Γνώρισε την ήττα 
από τη Νότια Κορέα με 2-1, αλλά αυτό το απο-
τέλεσμα δεν ήταν ικανό να της στερήσει την 
πρωτιά.

Όσον αφορά την Ελβετία, χρειάστηκε να 
περάσει από ένα... γερό θρίλερ στην τελευ-
ταία αγωνιστική και να περάσει ως δεύτερη. 
Στον 7ο όμιλο όπου συμμετείχε, κέρδισε στην 
πρεμιέρα με 1-0 το Καμερούν, έχασε στη 2η 
αγωνιστική από τη Βραζιλία με το ίδιο σκορ 
και πήγε για τη νίκη κόντρα στη Σερβία στην 
τελευταία αγωνιστική. Προηγήθηκε στο παι-
χνίδι, η Σερβία ανέτρεψε τα δεδομένα και στο 

τέλος οι Ελβετοί πήραν τη νίκη με 3-2 και πα-
νηγύρισαν μια πολύ σημαντική πρόκριση που 
καθιστά την παρουσία της στο Μουντιάλ του 
Κατάρ ως πετυχημένη.

Για την Πορτογαλία παραμένει αμφίβολος ο 
Οτάβιο, εκτός είναι για το σημερινό παιχνίδι ο 
Ντανίλο Περέιρα, ενώ ο Νούνο Μέντες μένει 
εκτός Μουντιάλ αφού δεν θα προλάβει κάποιο 
παιχνίδι μέχρι την ολοκλήρωση της διοργάνω-
σης. Ανεξάρτητα από το πού θα φτάσει η Πορ-
τογαλία.

Για την Ελβετία, Σόμερ και Ελβέντι είναι οι 
δύο ποδοσφαιριστές που είναι αμφίβολοι. Κό-
ντρα στη Σερβία έμειναν εκτός λόγω ίωσης και 
μένει να δούμε εάν είναι σε θέση σήμερα να συ-
μπεριληφθούν στην αποστολή, αλλά και στην 
ενδεκάδα του αγώνα. Είναι βέβαιο ότι αναμέ-
νεται να δούμε διαφορετική ενδεκάδα κόντρα 
στους Πορτογάλους, σε σχέση με όσα είδαμε στο 
παιχνίδι με τη Σερβία που προηγήθηκε.

ΖΛΑΤΚΟ ΝΤΑΛΙΤΣ

«Θα συνεχίσει ο Μόντριτς»
Την πεποίθηση πως ο Λούκα Μόντριτς θα συνεχίσει να αγωνίζε-

ται στην Εθνική Κροατίας και μετά το Μουντιάλ εξέφρασε ο Ζλάτκο 
Ντάλιτς. Ο μέσος της Ρεάλ έκλεισε τα 37 τον Σεπτέμβριο και πολλοί 

πιστεύουν πως είναι οι τελευταίες του παραστάσεις με 
το εθνόσημο. «Δεν θα είναι η τελευταία μεγάλη διορ-

γάνωση του Λούκα. Θα συνεχίσει να παίζει για την 
Κροατία, είμαι απόλυτα βέβαιος για αυτό. Ο Λούκα 
συνεχίζει να δουλεύει σκληρά και να προσπαθεί 
να γίνεται καλύτερος. Τον χρειαζόμαστε για λίγο 

καιρό ακόμη στο μέλλον μας», ανέφερε ο ομοσπον-
διακός τεχνικός της Κροατίας. O Mόντριτς είναι πρώτος 

σε συμμετοχές με την Κροατία με 158 και πέμπτος σκόρερ με 23. Έκανε 
το ντεμπούτο του στην Εθνική Ανδρών της Κροατίας την 1η Μαρτίου 
του 2006 σε ένα φιλικό με την Αργεντινή. Αναμφίβολα πρόκειται για 
έναν εκ των κορυφαίων παικτών για την ομάδα του.

ΦΙΛ ΦΟΝΤΕΝ

Αποθέωσε τον Μπέλινγκχαμ
Τα «μαγικά» του Τζουντ Μπέλινγκχαμ στο γήπεδο δεν περνούν απα-

ρατήρητα από κανέναν, πόσω μάλλον από τον συμπαίκτη του, Φιλ Φό-
ντεν, ο οποίος έσπευσε να μιλήσει για την απόδοση του 19χρονου με τα 

πιο επαινετικά σχόλια. Με αφορμή την εξαιρετική του 
εμφάνιση κόντρα στη Σενεγάλη, ο Φόντεν αποθέω-

σε τον συμπαίκτη του. «Δεν θέλω να υπερβάλλω 
γιατί είναι ακόμη πολύ νέος, αλλά ο Τζουντ είναι 
ένας παίκτης με τεράστιο ταλέντο. Δεν βλέπω κα-
μία αδυναμία στο παιχνίδι του, έχει ό,τι χρειάζεται. 

Είναι μόλις 19 ετών και ήδη βασικό στέλεχος στην 
Εθνική και ένας από τους καλύτερους παίκτες μας», τό-

νισε ο Φόντεν. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπέλινγκχαμ στον αγώνα, σε 
ηλικία 19 ετών και 158 ημερών, έγινε ο νεότερος παίκτης της Αγγλίας 
που μοίρασε ασίστ σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου, ένα ρεκόρ που 
σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να καταρριφθεί στο άμεσο μέλλον.

Φαβορί η Πορτογαλία αλλά...

Μαρόκο και Ισπανία διεκδικούν την πρόκριση στα προημιτελικά
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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
Καμερούν – Σερβία  .....................................................................3-3
Νότια Κορέα – Γκάνα ..................................................................2-3
Βραζιλία – Ελβετία  ......................................................................1-0
Πορτογαλία – Ουρουγουάη  ...................................................2-0
Τρίτη 29 Νοεμβρίου
Εκουαδόρ – Σενεγάλη ................................................................1-2
Ολλανδία – Κατάρ ........................................................................2-0
Ιράν – ΗΠΑ  .....................................................................................0-1
Ουαλία – Αγγλία  ..........................................................................0-3
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου
Αυστραλία – Δανία  .....................................................................1-0
Τυνησία – Γαλλία  .........................................................................1-0
Πολωνία – Αργεντινή  ...............................................................0-2
Σαουδική Αραβία – Μεξικό  ....................................................1-2
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου
Καναδάς – Μαρόκο  ....................................................................1-2
Κροατία – Βέλγιο  .........................................................................0-0
Ιαπωνία – Ισπανία .......................................................................2-1
Κόστα Ρίκα – Γερμανία  .............................................................2-4
Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου
Γκάνα – Ουρουγουάη  ...............................................................0-2
Νότια Κορέα – Πορτογαλία .....................................................2-1
Σερβία – Ελβετία  ...........................................................................2-3
Καμερούν – Βραζιλία ..................................................................1-0
Φάση των «16»
3 Δεκεμβρίου
Ολλανδία  – ΗΠΑ  ........................................................................3-1
Αργεντινή – Αυστραλία  ............................................................2-1
4 Δεκεμβρίου
Γαλλία – Πολωνία  .......................................................................3-1
Αγγλία – Σενεγάλη ......................................................................3-0
5 Δεκεμβρίου
Ιαπωνία – Κροατία  ......................................3-1 πεν. (1-1 κ.δ.)
Βραζιλία – Νότιος Κορέα  .........................................................4-1
6 Δεκεμβρίου
17:00 Μαρόκο – Ισπανία (55) 
21:00 Πορτογαλία – Ελβετία (56)
Προημιτελική φάση
9 Δεκεμβρίου
17:00 Κροατία – Βραζιλία (58)
21:00 Ολλανδία – Αργεντινή (57)
10 Δεκεμβρίου
17:00 Νικητής αγώνα 55- Νικητής αγώνα 56 (60)
21:00 Αγγλία- Γαλλία (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. Ολλανδία  ............3  5-1  7
2. Σενεγάλη  ............3  5-4  6
3. Eκουαδόρ  ...........3  4-3  4
4. Κατάρ  ...................3  1-7  0
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Κάνοντας επίδειξη δύναμης, η Βραζιλία 
συνέτριψε με 4-1 τη Νότια Κορέα και προ-
κρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ 
2022. Η «σελεσάο» ήταν το απόλυτο αφεντι-
κό στην αναμέτρηση και φρόντισε να καθα-
ρίσει από το πρώτο ημίχρονο την πρόκριση. 
Η Νότια Κορέα δεν έδειξε σε καμιά περίπτω-
ση να μπορεί να διεκδικήσει κάτι από τον 
αγώνα. Τα γκολ για τους νικητές πέτυχαν 
οι Βινίσιους Ζούνιορ (7’), Νεϊμάρ (13’ πεν.), 
Ριτσάρλισον (29’) και Πακέτα (36’). Το γκολ 
της τιμής για τη Νότια Κορέα πέτυχε στο 77’ 
ο Πάικ Σέουνγκ-Χο. 

Στα προημιτελικά της διοργάνωσης η 
Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Κροατία, η 
οποία απέκλεισε την Ιαπωνία στη διαδικα-
σία των πέναλτι με 3-1 μετά το ισόπαλο 1-1 
σε κανονική διάρκεια και παράταση. 

Όσον αφορά τον αγώνα, το πάρτι για τη 
Βραζιλία άρχισε νωρίς. Συγκεκριμένα, μόλις 

στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης η «σελεσάο» 
άνοιξε το σκορ με τον Βινίσιους Ζούνιορ. Το 
2-0 δεν άργησε. Η Βραζιλία κέρδισε πέναλτι 
στο 10’ μετά από σκληρό φάουλ στον Ρι-
τσάρλισον από τον Τζουνγκ. Ο Νεϊμάρ ανέ-
λαβε την εκτέλεση του πέναλτι και στο 13’ 
έγραψε το 2-0, βάζοντας τις βάσεις για τη 

νίκη και την πρόκριση από νωρίς. Η Νότια 
Κορέα απείλησε στο 17’ με το σουτ του Χι-
Τσαν Χουάνγκ, αλλά ο Άλισον απέκρουσε!

Από κει και πέρα, ο Ριτσάρλισον στο 29’ 
ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0 για τη 
Βραζιλία, ενώ ο Πακέτα στο 36’ διαμόρφωσε 
το 4-0. 

Στην επανάληψη οι Βραζιλιάνοι, έχοντας 
το ισχυρό προβάδισμα υπέρ τους, έριξαν κά-
πως ρυθμούς και η Νότια Κορέα προσπάθη-
σε για να μειώσει στο σκορ. Ο Σον εκμεταλ-
λεύτηκε το λάθος του Μαρκίνιος και βγήκε 
τετ-α-τετ με τον Άλισον, αλλά ο τερματοφύ-
λακας της Βραζιλίας με τεράστια επέμβαση 
δεν επέτρεψε στους Νοτιοκορεάτες να μει-
ώσουν στο 47’! 

Οι Βραζιλιάνοι είχαν και αυτοί στη συνέ-
χεια κάποιες καλές στιγμές για περισσότερα 
γκολ. Η Νότια Κορέα μείωσε σε 4-1 στο 77’ 
με το δυνατό σουτ του Πάικ Σέουνγκ-Χο. 

Η Κροατία τα βρήκε σκούρα απέναντι 
στην εξαιρετική Ιαπωνία (1-1 σε καν. διάρ-
κεια και παράταση), αλλά κατάφερε να πά-
ρει την πρόκριση για τα προημιτελικά του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου στα πέναλτι (3-1). 
Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Κροατία 
ήταν ο Λιβάκοβιτς. Ο Κροάτης τερματοφύ-
λακας απέκρουσε τρία πέναλτι!

Εξαιρετικός ο ρυθμός στην εκκίνηση του 
αγώνα, με την Ιαπωνία να απειλεί με την 
κεφαλιά του Τανιγκούτσι στο 3’ που πέρασε 
λίγο άουτ. Πέντε λεπτά αργότερα ο Πέρισιτς 
δεν κατάφερε να νικήσει σε τετ-α-τετ τον 
Γκόντα.  Το σουτ του Καμάντα πέρασε άουτ 
στο 41’ και δύο λεπτά αργότερα οι Ιάπωνες 
κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Μετά από 
εκτέλεση κόρνερ, η άμυνα της Κροατίας δεν 
κατάφερε να απομακρύνει και ο Μαέντα 
με σουτ στην κίνηση έκανε το 1-0 για τους 
«μπλε σαμουράι». 

Με καλή φάση για τους Ιάπωνες στα 30 

δευτερόλεπτα ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, 
όμως το σουτ του Καμάντα πέρασε λίγο 
άουτ. Παρ’ όλα αυτά, η Κροατία κατάφερε 
να ισοφαρίσει με την κεφαλιά του Πέρισιτς 
μετά τη σέντρα του Λόβρεν στο 55’. Ο Λι-
βάκοβιτς έδιωξε σε κόρνερ το δυνατό σουτ 
του Ίτσο, ενώ στο 59’ ο Πέρισιτς από πλε-
ονεκτική θέση μέσα από την περιοχή δεν 
κατάφερε να σκοράρει! Λίγο αργότερα (63’), 
ο Μόντριτς έκανε το σουτ στην κίνηση, αλλά 
ο Γκόντα με τεράστια επέμβαση τού είπε όχι. 
Τρία λεπτά μετά η κεφαλιά του Μπούντιμιρ 
πέρασε άουτ!

Ο Πέρισιτς στο 77’ έχασε ακόμη μία πολύ 
μεγάλη φάση, αφού από τα όρια της περι-
οχής σούταρε άουτ, ενώ ένα λεπτό μετά ο 
Έντο με τρομερή προβολή πήρε την… μπου-
κιά από το στόμα του Μπάρισιτς που ήταν 
έτοιμος να εκτελέσει από το ύψος του πέ-
ναλτι. Το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή 
βρήκε τις δύο ομάδες στο ισόπαλο 1-1 και 

έτσι οδηγήθηκαν στην ημίωρη παράταση. 
Στην παράταση, οι δύο ομάδες δεν έπαιρ-

ναν όπως ήταν λογικό καθόλου ρίσκα! Μό-
λις μία καλή φάση υπήρξε στο έξτρα μισά-
ωρο, όταν ο Μιτόμα έκανε το σουτ έξω από 
την περιοχή, αλλά ο Λιβάκοβιτς κράτησε 
ξανά όρθια την Κροατία. Τελικά το παιχνίδι 
οδηγήθηκε στα πέναλτι. 

Ο Λιβάκοβιτς ήταν εξαιρετικός, αποκρού-
οντας τις δύο πρώτες εκτελέσεις πέναλτι 
των Μιναμίνο και Μιτόμα, με τους Βλάσιτς, 
Μπρόζοβιτς από την άλλη να ευστοχούν για 
το 2-0 των Κροατών. Ο Ασάνο μείωσε σε 
2-1 για την Ιαπωνία. Ο Λιβάγια έστειλε την 
μπάλα στο δεξί δοκάρι της εστίας και οι Ιά-
πωνες παρέμειναν ζωντανοί. Παρ’ όλα αυτά, 
ο Γιοσίντα είδε τον Λιβάκοβιτς να αποκρούει 
το πέναλτί του, με τον Πάσαλιτς να σκοράρει 
για το τελικό 3-1 και να σφραγίζει την πρό-
κριση της Κροατίας στα προημιτελικά του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Στους «8» η Κροατία
Με πρωταγωνιστή τον Λιβάκοβιτς κέρδισε την Ιαπωνία στα πέναλτι

Πήρε το εισιτήριο χορεύοντας «σάμπα» η Βραζιλία

ΔΕΥΤΕΡΑΣ



Χωρίς να χρειαστεί να πιά-
σει υψηλά στάνταρ απόδοσης, η 
Ομόνοια επικράτησε εύκολα με 
4-0 της Καρμιώτισσας στο ΓΣΠ, 
στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστι-
κής του πρωταθλήματος Cyta. 
Η ομάδα της Λευκωσίας άνοιξε 
το σκορ στο 23’ με το αυτογκόλ 
του Τάντι. Στη συνέχεια τα γκολ 
των Λέτσιακς (56’), Λοΐζου (68’) 

και Κακουλλή (86’) διαμόρφωσαν 
το τελικό 4-0. Πλέον, η Ομόνοια 
ανέβηκε στην 6η θέση με 19 βαθ-
μούς. Η ομάδα των Πολεμιδιών 
έμεινε στην 9η θέση με 15 βαθ-
μούς.

Χωρίς κάτι αξιόλογο κύλησε 
το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέ-
τρησης. Με την πάροδο του χρό-
νου η Ομόνοια ανέλαβε την πρω-
τοβουλία των κινήσεων και είχε 
την κατοχή της μπάλας, αλλά 
δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητική. Η 
Καρμιώτισσα από την άλλη πλευ-
ρά προσπαθούσε να χτυπήσει 
στην κόντρα.

Το σουτ του Λέτσιακς στο 12’, 
μετά από μπαλιά του Κίτσου, 
δεν ανησύχησε τον Κνόμπλοχ, ο 
οποίος μπλόκαρε. Η απευθείας 
εκτέλεση φάουλ του Κασάμα στο 
16’ από πλάγια θέση κατέληξε 
έξω.

Οι «πράσινοι» στο 20’ θα μπο-
ρούσαν να ανοίξουν το σκορ 
όταν ο Κίτσος έδωσε στον Λοΐζου, 
ο οποίος έκανε το σουτ, αλλά ο 
Κνόμπλοχ έδιωξε δύσκολα με τα 
πόδια σε κόρνερ!

Τελικά το γκολ για την Ομό-
νοια ήρθε στο 23’ διά… ποδός 
Τάντι. Συγκεκριμένα, ο Λοΐζου 
έκανε την κάθετη μπαλιά, με τον 
παίκτη της Καρμιώτισσας να προ-
σπαθεί να δώσει την πάσα στον 
Κνόμπλοχ, αλλά η μπάλα κατέλη-
ξε στα δίχτυα για το 1-0! Το σουτ 

του Λέτσιακς στο 37’ κατέληξε 
έξω. Την ίδια κατάληξη είχε και 
η απευθείας εκτέλεση φάουλ του 
Τσέχου στο 45’ πριν να έρθει το 
τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η Ομόνοια μπήκε καλύτερα 
στην επανάληψη και στο 47’ έχα-
σε καλή ευκαιρία για να κάνει το 
2-0 όταν ο Μάθιους έδωσε στον 
Κίτσο, ο οποίος από καλή θέση 

έστειλε την μπάλα έξω!
Η Καρμιώτισσα απείλησε για 

πρώτη φορά στο παιχνίδι στο 54’ 
με το σουτ του Ελ Ελουχί να κα-
ταλήγει έξω.

Τελικά οι «πράσινοι» έβαλαν 
τις βάσεις για τη νίκη στο 56’ με 

το γκολ του Λέτσιακς. Μετά από 
μπαλιά του Ντίσκερουντ, ο Καλ-
τσάς δεν κατάφερε να διώξει και 
ο Τσέχος από κοντά με πλασέ 
έγραψε το 2-0!

Μάλιστα, στο 68’ η Ομόνοια 
πέτυχε και τρίτο γκολ, «κλειδώ-
νοντας» ουσιαστικά το τρίποντο. 
Ο Ντίσκερουντ έκανε την μπαλιά 
στον Ανσαριφάρντ, αυτός έδωσε 
στον Λοΐζου, ο οποίος με πλασέ 
διαμόρφωσε το 3-0 για την ομά-
δα της Λευκωσίας!

Το κερασάκι στην τούρτα της 
νίκης της Ομόνοιας έβαλε ο Κα-
κουλλής στο 86’. Μετά από μπα-
λιά του Ντίσκερουντ, ο Λέτσιακς 
έγινε αποδέκτης της μπάλας και 
έδωσε στον Κακουλλή, που σε 
κενή εστία διαμόρφωσε το τελικό 
4-0 για το «τριφύλλι»!
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Υγιεινός περίπατος για την Ομόνοια
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ΟΜΟΝΟΙΑ: 
Ουζόχο, Μάθιους, Γιούστε, 
Κασάμα (63’ Κούσουλος), 

Λοΐζου, Κίτσος (74’ 
Κακουλλής), Λέτσιακς, 

Ντίσκερουντ, Μίλετιτς (78’ 
Παναγιώτου), Χαραλάμπους 

(74’ Μπεζούς), Χούπερ 
(63’ Ανσαριφάρντ)

Σκόρερ: 23’ Τάντι (αυτ.), 
56’ Λέτσιακς, 68’ Λοΐζου, 

86’ Κακουλλής
Κίτρινη: Κασάμα

Κόκκινη: - 
Διαιτητής: Αθανασίου 
Κυριάκος (Λαζάρου 
Ιωάννης, Γεωργίου 
Χαράλαμπος), 4ος 
Διαιτητής: Φελλάς 

Κωνσταντίνος, VAR: 
Αντωνίου Μενέλαος, 

ΑVAR: Σωτηρίου Μιχάλης, 
Παρατηρητής: Ζαφείρης 

Σάββας

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: 
Κνόμπλοχ, Τάντι, 

Μαλόνε (74’ 
Νεοφύτου), 

Κουλιμπαλί (59’ 
Χατζηβασίλης), 
Ελ Αλουχί (80’ 
Ανδρονίκου), 
Χούμποτσαν, 

Καλτσάς, Τζανακάκης 
(59’ Σελούτσκα), 

Αγγελή, Μπεν 
Σαλάμ, Ζελάγια (46’ 

Ντούρις)
Σκόρερ: -

Κίτρινη: Ζελάγια, 
Μπεν Σαλάμ, 

Νεοφύτου
Κόκκινη: - 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ:
«Όταν τα γκολ τα βάλαμε μόνοι μας, δεν μπορείς να ζητάς κάτι περισσό-

τερο. Μετά το 2-0 ρισκάραμε, δεχθήκαμε και ένα τρίτο γκολ και εκεί τελεί-
ωσε οριστικά το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στην Ομόνοια και καλή συνέχεια. 
Προετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα».

 

ΓΙΑΝΙΚ ΦΕΡΕΡΑ:
«Ελέγξαμε το παιχνίδι στα πρώτα 20-25 λεπτά. Κρατήσαμε την μπάλα 

και κυριαρχήσαμε. Φτιάξαμε ευκαιρίες, αλλά μετά το 1-0 ρίξαμε κάπως το 
επίπεδό μας. Συνεχίσαμε να έχουμε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά όχι την 
κατοχή. Δεν είχε κάποια καλή ευκαιρία η Καρμιώτισσα. Στο δεύτερο μέ-
ρος κρατήσαμε περισσότερο την μπάλα, πετύχαμε το 2-0 και αμέσως μετά 
το 3-0. Το θετικό είναι ότι δεν είχαμε τελική ευκαιρία εναντίον μας. Αυτό 
πιστώνεται στην άμυνά μας, θυμάμαι ότι όταν ήρθα στην ομάδα μάς έφτια-
χναν τελικές οι αντίπαλοι».

12’
Το σουτ του Λέτσιακς, μετά από μπαλιά 
του Κίτσου δεν ανησύχησε τον Κνόμπλοχ, 
ο οποίος μπλόκαρε.

16’
Η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κασάμα 
από πλάγια θέση κατέληξε έξω.

20’
Ο Κίτσος έδωσε στον Λοΐζου, ο οποίος 
έκανε το σουτ, αλλά ο Κνόμπλοχ έδιωξε 
δύσκολα με τα πόδια σε κόρνερ!

23’
ΓΚΟΛ (1-0): Ο Λοΐζου έκανε την κάθετη 
μπαλιά με τον Τάντι να προσπαθεί να 
δώσει την πάσα στον Κνόμπλοχ, αλλά η 
μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0!

37’
Το σουτ του Λέτσιακς κατέληξε έξω.

45’
Την ίδια κατάληξη είχε και η απευθείας 
εκτέλεση φάουλ του Λέτσιακς.

47’
Ο Μάθιους έδωσε στον Κίτσο, ο οποίος 
από καλή θέση έστειλε την μπάλα έξω!

54’
Η Καρμιώτισσα απείλησε για πρώτη φορά 
στο παιχνίδι με το σουτ του Ελ Ελουχί να 
καταλήγει έξω.

56’
ΓΚΟΛ (2-0): Μετά από μπαλιά του 
Ντίσκερουντ, ο Καλτσάς δεν κατάφερε να 
διώξει και ο Λέτσιακς από κοντά με πλασέ 
έγραψε το 2-0!

68’
ΓΚΟΛ (3-0): Ο Ντίσκερουντ έκανε 
την μπαλιά στον Ανσαριφάρντ, αυτός 
έδωσε στον Λοΐζου, ο οποίος με πλασέ 
διαμόρφωσε το 3-0 για την ομάδα της 
Λευκωσίας!

86’
ΓΚΟΛ (4-0): Μετά από μπαλιά του 
Ντίσκερουντ, ο Λέτσιακς έγινε αποδέκτης 
της μπάλας και έδωσε στον Κακουλλή, 
που σε κενή εστία διαμόρφωσε το τελικό 
4-0 για το «τριφύλλι»!

H OMAΔΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΕΥΚΟΛΑ ΤΗΣ ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
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ΟΜΟΝΟΙΑ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 4-0



tv agendaΣτάση αναμονής στην ΑΕΛ
Λανθασμένη και ατεκμηρίωτη χαρακτη-

ρίζει την απόφαση της Αστυνομίας η διοί-
κηση της ΑΕΛ, αναφορικά με το ντέρμπι 
απέναντι στον Απόλλωνα, το οποίο ήταν 
ορισμένο να ξεκινήσει στις 19:00 της Κυ-
ριακής, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Οι «γα-
λαζοκίτρινοι» τονίζουν ότι οι βαθμοί πρέπει 
να κερδίζονται μέσα στο γήπεδο και πως ο 
αγώνας πρέπει να οριστεί και να γίνει σε 
νέα ημερομηνία.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα όσα έγιναν 
στο Τσίρειο έχουν καταδικαστεί με τον πιο 
έντονο τρόπο από πλευράς λεμεσιανής ομά-
δας. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι τέτοια 
συμβάντα δεν έχουν θέση στα γήπεδα. Η 
ΑΕΛ καλεί τους αρμόδιους να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και την 
καταστολή της βίας.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά και σε 
πρόσφατο ντέρμπι στη Λεμεσό (σ.σ. Απόλ-
λων-ΑΠΟΕΛ): «Διερωτόμαστε γιατί η Αστυ-
νομία δεν παρείχε ασφάλεια στον διαιτητή, 
ενώ σε πρόσφατο αγώνα και πάλι στη Λεμε-
σό στο ίδιο γήπεδο, αγώνας που διακόπη-
κε προσωρινά, με μάχες και τραυματισμούς 
σοβαρούς φιλάθλων μέσα στον αγωνιστικό 
χώρο, πετροπόλεμο από τις εξέδρες μπροστά 
στις τηλεοπτικές κάμερες συνεχίστηκε κα-
νονικά, με την εγγύηση της Αστυνομίας για 
την ασφάλεια του διαιτητή και του αγώνα.

Στον συγκεκριμένο αγώνα υπήρχαν 
πραγματικά γεγονότα με επεισόδια μέσα 
στον αγωνιστικό χώρο και όχι υποθέσεις ότι 
αν ξεκινούσε το παιχνίδι δεν θα ήταν ασφα-
λής η διεξαγωγή του και η ασφάλεια των 
παικτών.

Ως εκ τούτου, μας προβληματίζει η στά-
ση της Αστυνομίας και η απόφασή της στο 
ψεσινό παιχνίδι και μας δημιουργεί εύλογες 
υποψίες για άλλες προθέσεις».

Αυτό που περιμένει η ΑΕΛ είναι τις απο-
φάσεις των αρμοδίων και ανάλογα θα απο-
φασίσει για τα επόμενά της βήματα. Στόχος 
της ΑΕΛ είναι να γίνει το παιχνίδι και να δι-
εκδικήσουν οι δύο ομάδες το τρίποντο μέσα 
στις τέσσερις γραμμές.

Από αγωνιστικής πλευράς δεν υπάρχει 
οτιδήποτε που να αξίζει σχολιασμού, αφού 
δεν είδαμε ούτε ένα λεπτό από το ντέρμπι. 
Αυτό είναι το πιο τραγικό, αφού εδώ και 48 
περίπου ώρες ασχολούμαστε με οτιδήποτε 

άλλο εκτός από το ποδόσφαιρο. Πέρα από 
τους αρμόδιους, θα πρέπει και οι διοικήσεις 
να λάβουν τα δικά τους μέτρα και να πε-
ριορίσουν όλους αυτούς που προβαίνουν 
συνεχώς σε παράνομες και επικίνδυνες 
ενέργειες, θέτοντας σε κίνδυνο όλους όσοι 
πηγαίνουν στο γήπεδο για να παρακολου-
θήσουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

Αυτή τη στιγμή, οι ποδοσφαιριστές και η 
τεχνική ηγεσία προετοιμάζονται για το παι-
χνίδι με τον Άρη, το οποίο θα γίνει την ερχό-
μενη Κυριακή στις 19:00 στο Τσίρειο. Η νίκη 
αποτελεί μονόδρομο για τους «γαλαζοκίτρι-
νους», οι οποίοι θέλουν άμεσα επιστροφή 
στα νικηφόρα αποτελέσματα.

Το ΑΠΟΕΛ πάει με... φόρα στη συνά-
ντηση κορυφής με την Πάφος FC την ερ-
χόμενη Παρασκευή. Οι «γαλαζοκίτρινοι» 
μετρούν επτά διαδοχικές νίκες και το κυ-
ριότερο δείχνουν σταθερή βελτίωση στην 
απόδοσή τους. Εκεί, δηλαδή, που περι-
ορίζονταν στην ουσία στα δύο τελευταία 
παιχνίδια ξεδίπλωσαν πολλές αρετές και 
συνδύασαν το αποτέλεσμα με το θέαμα. 
Το γεγονός ότι σημείωσαν τα 7 από τα 19 
τους τέρματα στους αγώνες με την Ομό-
νοια και τη Νέα Σαλαμίνα είναι ενδεικτικό 
για το δελτίο... προόδου της ομάδας.

Είναι, επίσης, εμφανές ότι με την πά-
ροδο του χρόνου ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς 

προσθέτει τα στοιχεία που θέλει στον τρό-
πο παιχνιδιού του ΑΠΟΕΛ, με θετικό στοι-
χείο την ανταπόκριση των παικτών του 
στο πλάνο που εφαρμόζει. Εάν, μάλιστα, 
ληφθεί υπόψιν ότι ο Σέρβος τεχνικός επι-
τυγχάνει τη βελτίωση της ομάδας παρά τις 
αναποδιές που προκύπτουν λόγω των 
απουσιών σε κάθε αγώνα, γίνεται 
αντιληπτό πως παίρνει βαθμό 
λίαν καλώς στον συγκεκρι-
μένο τομέα. Και αυτό λόγω 
του ότι διαφοροποιεί την εν-
δεκάδα χωρίς να χάνει ισχύ 
η ομάδα.

Πάντως, για το επερχόμενο 

ντέρμπι τα προβλήματα λιγοστεύουν για 
τον κ. Μιλόγεβιτς, αφού μετρά τρεις σίγου-
ρες επιστροφές. Κβιλιτάια, Βιγιαφάνιες και 
Γουίλερ εξέτισαν την ποινή τους και αυ-
ξάνουν τις επιλογές της τεχνικής ηγεσίας. 
Πρόσθετα, στο προηγούμενο παιχνίδι αγω-

νίστηκαν οι Μαγκλίτσα, Εντογκαλά 
και φυσιολογικά θα είναι πλέον 

πιο έτοιμοι.
Στον αντίποδα παραμέ-

νει αμφίβολη η συμμετοχή 
των Φεράρι, Τσεπάκ, Δώνη, 
Μορέιρα, οι οποίοι κάνουν 
αγώνα δρόμου για να προ-

λάβουν το ντέρμπι.

Πάει... ανεβασμένο στο ντέρμπι το ΑΠΟΕΛ

23ΤΡΙΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΡΙΚ1
20:30 Μουντιάλ 2022: Pre Game (Ζ)
21:00 Μουντιάλ 2022 (φάση των 16): Πορτογαλία - Ελβετία (Ζ)
23:00 Μουντιάλ 2022: Post Game (Ζ)
ΡΙΚ2
16:30 Μουντιάλ 2022: Pre Game (Ζ)
17:00 Μουντιάλ 2022 (φάση των 16): Μαρόκο - Ισπανία (Ζ)
19:00 Μουντιάλ 2022: Post Game (Ζ)
PrimeTel2 HD
20:00 Ισπανία (Β’ Κατηγορία): Οβιέδο - Λας Πάλμας (Ζ)
Cablenetsports3 HD
20:00 Βόλεϊ Γυναικών (Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ): Δικέφαλος Γερίου - Άρης Πολε-

μίου (Ζ)
Cytavision Sports6 HD (κανάλια 206/ 506)
21:00 Βόλεϊ Γυναικών (Τσάμπιονς Λιγκ - φάση ομίλων): Νοβάρα - Πότσνταμ (Ζ)
Cytavision Sports7 HD (κανάλια 207/ 507)
21:00 Χωρίς παρωπίδες: Εκπομπή για τον Ιππόδρομο (Ζ)
Novasports Start
21:00 Μπάσκετ (Γιούροκαπ - φάση ομίλων): Βενέτσια - Μπούρσασπορ (Ζ)
Novasports Prime
19:30 Μπάσκετ (Γιούροκαπ - φάση ομίλων): Προμηθέας Πάτρας - Λάντον 

Λάιονς (Ζ)
Novasports4
21:00 Μπάσκετ (Γιούροκαπ - φάση ομίλων): Τσεντεβίτα Ολίμπια - Ουλμ (Ζ)
02:00 Μπάσκετ (κολεγιακό πρωτάθλημα NCAA): Ιλινόις - Τέξας (Ζ)
Novasports5
20:30 Μπάσκετ (Γιούροκαπ - φάση ομίλων): Μπουργκ - Προμετέι Σλομποζάν-

σκε (Ζ)
 

ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Λειψή αγωνιστική 
λόγω... ποδοσφαίρου!

Απίστευτο κι όμως αληθινό! Και απο-
κλειστικά... κυπριακό, δυστυχώς. Τα σοβαρά 
επεισόδια που οδήγησαν σε αναβολή του 
προχθεσινού αγώνα Απόλλων - ΑΕΛ στο 
ποδόσφαιρο έχουν «παρενέργειες» στο Βόλεϊ 
Γυναικών!

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Πρωταθλη-
μάτων της ΚΟΠΕ συνεδρίασε χθες εκτάκτως 
και αποφάσισε την αναβολή του ντέρμπι 
ΑΕΛ - Απόλλων, που ήταν προγραμματι-
σμένο για σήμερα. «Η απόφαση λήφθηκε με 
τη σύμφωνο γνώμη των διαγωνιζόμενων 
σωματείων. Η αναβολή κρίθηκε αναγκαία 
μετά και τα τελευταία σοβαρά επεισόδια που 
προκλήθηκαν μεταξύ των οπαδών των δύο 
ομάδων στον προγραμματισμένο αγώνα πο-
δοσφαίρου στο Τσίρειο. Η ΚΟΠΕ έχοντας και 
τη σύμφωνο γνώμη της Αστυνομίας αποφά-
σισε την αναβολή του αγώνα της Τρίτης και 
τον ορισμό του σε μεταγενέστερη ημερομη-
νία», προσθέτει η ανακοίνωση της Ομοσπον-
δίας Βόλεϊ. Μετά από αυτή την εξέλιξη η 7η 
αγωνιστική θα είναι λειψή, με το σημερινό 
(20:00) πρόγραμμα να περιλαμβάνει τρεις 
αναμετρήσεις. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται το 
βαρωσιώτικο ντέρμπι ανάμεσα στην Ανόρ-
θωση και τη Νέα Σαλαμίνα. Η γηπεδούχος 
θέλει να βάλει τέλος στα αρνητικά αποτελέ-
σματα, ενώ οι «ερυθρόλευκες» θα επιδιώ-
ξουν νέα επιτυχία για να παραμείνουν ψηλά 
στη βαθμολογία.

Η πρωτοπόρος Ολυμπιάδα υποδέχεται τη 
Λεμεσός Βόλεϊμπολ στην αίθουσα «Νεάπολη 
- Επιστροφή» σε αγώνα που κρύβει παγίδες, 
ενώ στο άλλο παιχνίδι ο Δικέφαλος Γερίου 
και ο Άρης Πολεμίου θα επιδιώξουν την 
πρώτη τους νίκη.

Να αλλάξει τη μοίρα της
Ο μοναδικός στόχος της Ανόρθωσης στο 

υπόλοιπο της κανονικής διάρκειας της πε-
ριόδου είναι να καταφέρει η ομάδα να μπει 
στην πρώτη εξάδα και να κρατήσει μια μικρή 
απόσταση από τις ομάδες που βρίσκονται πιο 
ψηλά. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, η 
ομάδα της Αμμοχώστου δεν μπορεί να σκέ-
φτεται κάτι άλλο.

Ο αρχικός σχεδιασμός που ήθελε την Ανόρ-
θωση να διεκδικεί τίτλους, δεν πάει καλά και 
αναμφίβολα ο προγραμματισμός δεν βοήθησε 
σε αυτό. Ο μόνος τίτλος που μπορεί να διεκ-
δικήσει η ομάδα είναι το Κύπελλο, 
αλλά δεν είναι της ώρας να συ-
ζητάμε κάτι τέτοιο.

Για το μόνο πράγμα που 
αξίζει να ασχολούμαστε τη 
δεδομένη στιγμή είναι το 
παιχνίδι με τον Ολυμπια-
κό που έρχεται... Η ομάδα 
της Αμμοχώστου θέλει και 
πρέπει να μπει με απαιτήσεις 

στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Οι 
«μαυροπράσινοι» θα κατέβουν στο «Αντώνης 
Παπαδόπουλος» με απαιτήσεις, μετά το ισό-
παλο αποτέλεσμα που πήραν απέναντι στην 
Πάφο.

Είναι δεδομένο πως η Ανόρθωση πρέπει 
να παρουσιαστεί βελτιωμένη σε σχέση με το 
παιχνίδι απέναντι στον Άρη και αυτή είναι η 
δουλειά που θα ξεκινήσει να κάνει άμεσα ο 
Τσίσκο Μουνιόθ. Ο Ισπανός προπονητής της 
Ανόρθωσης γνωρίζει πως τα πράγματα είναι 
εξαιρετικά δύσκολα. Ωστόσο, έχει την ευθύνη 

να οδηγήσει την ομάδα σε επιτυχίες 
και να προσπαθήσει να βελτιώσει 

τα δεδομένα με τις μεταγραφές 
του Γενάρη.

Ως τότε, η Ανόρθωση κα-
λείται να αλλάξει πλεύση και 
να διεκδικήσει τα συνεχόμε-
να θετικά αποτελέσματα. Κάτι 

που δεν έκανε σε έναν ολό-
κληρο γύρο.

ΠΑΦΟΣ FC

Δεν... χάλασε ο κόσμος!
Η Πάφος FC εξήλθε ισόπαλη 1-1 εντός 

έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό, όμως πα-
ρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας με 31 
βαθμούς. Ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν περί-
μεναν πολλοί, αφού η πρωτοπόρος αντιμε-
τώπιζε τον ουραγό της βαθμολογίας. Ωστόσο, 
στο ποδόσφαιρο τα πάντα είναι απρόβλεπτα 
και τα στραβοπατήματα είναι εντός προγράμ-
ματος.

Παρά λοιπόν το γεγονός ότι το σύνολο του 
Χένινγκ Μπεργκ δεν πήρε το ζητούμενο, το 
οποίο ήταν οι τρεις βαθμοί, αυτό δεν αλλάζει 
κάτι όσον αφορά στην ομάδα και το πώς συ-
νεχίζει την πορεία της.

Μπορεί πλέον η διαφορά από το δεύτερο 
ΑΠΟΕΛ να έχει μειωθεί στον ένα μόλις βαθμό 
και η ομάδα να μέτρησε τη δεύτερη συνεχό-
μενη ισοπαλία της, όμως αυτό δεν σημαίνει 
ότι βρίσκεται σε... ντεφορμάρισμα. Η παφιακή 
ομάδα είναι ακόμη στην κορυφή, έχει δείξει τι 
μπορεί να κάνει εντός του γηπέδου και αυτό 
δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη.

Σαφέστατα και κανείς στην ομάδα δεν 
είναι ευχαριστημένος από τις δύο συνεχείς 
ισοπαλίες και για αυτόν ακριβώς το λόγο συ-
νεχίζεται η σκληρή δουλειά, ούτως ώστε να 
επιστρέψουν στις νίκες. Την Παρασκευή θα 
αντιμετωπίσει το ΑΠΟΕΛ στο ντέρμπι κορυ-
φής και έχει πρώτης τάξεως ευκαιρία να επι-
βεβαιώσει εκ νέου τις δυνατότητές της.

Λοΐζος Μωυσέως

Η διοίκηση αναμένει τις αποφάσεις των αρμοδίων



κόσμος των ΣΠΟΡ ΑΕΚ Αθηνών: Πλήγμα με 
Τζαβέλλα, Γαλανόπουλο

Η αποστολή της ΑΕΚ επέστρεψε 
από την Ολλανδία, όπου έκανε μίνι 
προετοιμασία ενόψει της επανέναρ-
ξης του πρωταθλήματος. Ωστόσο, τα 
νέα δεν είναι καλά σε ό,τι αφορά τους 

τραυματίες. Όπως 
έγινε γνωστό, οι 
Γιώργος Τζαβέλλας 
και Κώστας Γαλανό-
πουλος έχουν υπο-
στεί θλάση.

Ο πρώτος στην 
αριστερή γαστρο-
κνημία και ο δεύτε-

ρος στους οπίσθιους μηριαίους δεξιά. 
Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό 
το διάστημα απουσίας τους, αλλά 
δύσκολα θα δώσουν το «παρών» σε 
αγώνα μέσα στο 2022. Από κει και 
πέρα, αναμένονται τα αποτελέσματα 
των εξετάσεων του Μίλαντ Μοχαμά-
ντι. Ο Ιρανός χτύπησε στο παιχνίδι με 
τις ΗΠΑ στο Μουντιάλ 2022.

FIFA: Απέρριψε την 
καταγγελία της Γαλλίας

Η καταγγελία της Γαλλίας για την 
ακύρωση -μέσω VAR- του γκολ του 
Αντουάν Γκρίζμαν στον αγώνα με την 
Τυνησία (0-1) στον τελευταίο αγώνα 
του 4ου ομίλου του Πα-
γκοσμίου Κυπέλλου, 
απορρίφθηκε από 
την πειθαρχική 
επιτροπή της FIFA, 
όπως ανακοινώ-
θηκε. Η γαλλική 
ποδοσφαιρική ομο-
σπονδία να θυμίσουμε 
ότι υπέβαλε καταγγελία στη 
FIFA. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται 
στην ανακοίνωση της FIFA:

«Η πειθαρχική επιτροπή της FIFA 
απέρριψε την καταγγελία που υπέβαλε 
η γαλλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία 
σε σχέση με τον αγώνα Τυνησία-Γαλλία 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA που 
διεξήχθη στις 30 Νοεμβρίου», ανέφε-
ρε σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η 
FIFA.

Μπάσκετ: «Αφεντικό»  
στο ντέρμπι ο Ολυμπιακός

Έπειτα από ένα αιώνιο ντέρμπι 
για γερά νεύρα, ο Ολυμπιακός κέρ-
δισε με 68-66 τον Παναθηναϊκό, στο 
πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της 
Basket League και απέκτησε μεγάλο 

προβάδισμα για το 
πλεονέκτημα έδρας. 
Οι «ερυθρόλευκοι» 
είναι στην κορυφή 
της βαθμολογίας με 
οκτώ νίκες σε ισά-
ριθμους αγώνες.

Οι «πράσινοι» εί-
χαν την ευκαιρία να 

πάρουν το ροζ φύλλο, αλλά ο Μπέ-
ικον αστόχησε σε τρίποντο στην εκ-
πνοή και έτσι υποχώρησαν στο 5-2 
(νίκες-ήττες).

Κορυφαίος των Πειραιωτών ήταν 
ο Βεζένκοφ με 22 πόντους και 7 ρι-
μπάουντ. Εξαιρετικός ήταν και ο Φαλ 
με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ. Από 
το «τριφύλλι» ξεχώρισε ο Μπέικον με 
20 πόντους.

ΑΕΚ: Με νίκη θα είναι σίγουρα κερδισμένη
Η ΑΕΚ μειώνει σταθερά την απόσταση από 

την κορυφή με την αξιοθαύμαστη σταθερότητα 
που δείχνει, αλλά και τις καλές εμφανί-
σεις. Οι «πρασινοκίτρινοι» βρίσκο-
νται πλέον σε θέση... βολής (-3) 
και η 14η αγωνιστική προ-
σφέρεται για να μειώσουν 
περαιτέρω τη διαφορά. Την 
προσεχή Παρασκευή η ομά-
δα της Λάρνακας θα αντιμε-
τωπίσει εκτός έδρας τη Δόξα 
Κατωκοπιάς και με νίκη θα 
είναι σίγουρα κερδισμένη, αφού 

την ίδια ώρα θα γίνει και το ντέρμπι ανάμεσα 
στην Πάφος FC και το ΑΠΟΕΛ. Συνεπώς, σε πε-

ρίπτωση που φτάσει στο έκτο σερί τρίπο-
ντο θα επωφεληθεί από οποιοδήποτε 

αποτέλεσμα.
Οι ποδοσφαιριστές της ομά-

δας επέστρεψαν χθες στις 
προπονήσεις και άρχισε η 
προετοιμασία για την αναμέ-
τρηση στην Περιστερώνα. Ο 
Χοσέ Λουίς Όλτρα θα κάνει τις 

επόμενες μέρες ασκήσεις επί 
χάρτου για να κατασταλάξει στο 

πλάνο με το οποίο θα χτυπήσει τον αγώνα. Το 
ευχάριστο για τον Ισπανό τεχνικό είναι ότι θα 
έχει αυξημένες επιλογές, αφού οι Τόμοβιτς και 
Άλτμαν εξέτισαν την ποινή τους και επανέρχο-
νται. Απών θα είναι ο Μιλίτσεβιτς, ο οποίος συ-
μπλήρωσε απαγορευτικό αριθμό καρτών. Αυτό 
συνεπάγεται την πρώτη αλλαγή στην ενδεκάδα, 
σε σχέση με τον αγώνα στο Παραλίμνι, με τον 
Τόμοβιτς να συνθέτει το δίδυμο στο κέντρο της 
άμυνας μαζί με τον Μιγκέλ Γκονζάλες. Ο Ναούμ 
αναμένεται να ανεβάσει ρυθμούς στις προπονή-
σεις και εκτιμάται ότι θα τεθεί στη διάθεση της 
τεχνικής ηγεσίας.

Ο Απόλλωνας ποντάρει στην Αστυνομία
Από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι η 

τύχη του λεμεσιανού ντέρμπι θα εξαρτηθεί 
από την απόφαση του αθλητικού δικαστή, 
στον Απόλλωνα περιμένουν τις εξελίξεις. 
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση της 
εταιρείας υποστηρίζει πως η αιτία για τη μη 
διεξαγωγή του αγώνα είναι αυτό που κατα-
γράφεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Επικαλούνται, μάλιστα, το σχετικό από-
σπασμα της ανακοίνωσης, που αναφέρει: 
«Οπαδοί της ΑΕΛ φέρονται να προκάλεσαν 
ζημιά στο τσιμεντένιο στρώμα της κερκίδας 
και στις καρέκλες, ενώ κατά την αποχώρηση 
των ποδοσφαιριστών του Απόλλωνα μετά 
την προθέρμανση, αυτοί δέχθηκαν πέτρες 
από μπετόν που αφαιρέθηκαν προηγουμέ-
νως από την κερκίδα της ΑΕΛ».

Ο Απόλλωνας εκφράζει ιδιαίτερη ανησυ-
χία για το γεγονός ότι κινδύνευσε η σωμα-
τική ακεραιότητα των παικτών της ομάδας, 
αφού εναντίον τους ρίχτηκαν και αυτοσχέ-
διες μολότοφ, οι οποίες δεν εξερράγησαν. 
Ταυτόχρονα, εκφράζει την πεποίθηση ότι η 
Αστυνομία και ο παρατηρητής του αγώνα 
έχουν εξασφαλίσει τεκμήρια, φωτογραφικό 
και οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο κατέ-
χει η διοίκηση και είναι στη διάθεση όλων. 
Το νόημα... πίσω από τις λέξεις δείχνει ότι 
ο Απόλλωνας ποντάρει στις εκθέσεις της 
Αστυνομίας και του παρατηρητή σε σχέση με 
την απόφαση του αθλητικού δικαστή.

Ταυτόχρονα, η διοίκηση των γαλάζιων 
εκφράζει την αποφασιστικότητά της να προ-
στατεύσει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα 
της ομάδας. «Τα γεγονότα είναι καταγεγραμ-

μένα. Ο Απόλλωνας Λεμεσού επειδή μπορεί 
να διαβλέπει μια προσπάθεια εξίσωσης της 
συμπεριφοράς των οπαδών των δύο ομά-
δων και διαστρέβλωσης ή παραποίησης των 
πραγματικών γεγονότων, σε σχέση με την 
ουσιαστική αιτία μη διεξαγωγής του αγώνα, 
αλλά και εν γένει της όλης εικόνας, ενημε-
ρώνει ότι δεν θα επιτρέψει σε κανένα να το 
πράξει, ούτε να βλάψει τα συμφέροντα της 
ομάδας μας», σημειώνεται χαρακτηριστικά 
στην ανακοίνωση.

Επισημαίνει ακόμα ότι ο Απόλλωνας, ως 
γηπεδούχος, έκανε ό,τι ήταν δυνατό για την 
ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα και 
παραθέτει ως παράδειγμα τη συμπεριφορά 
των φίλων της ομάδας όταν οι αναπληρω-

ματικοί ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επι-
τελείο της ΑΕΛ βρίσκονταν μπροστά από τη 
δυτική κερκίδα και δεν ρίχτηκε προς το μέ-
ρος τους οποιοδήποτε αντικείμενο.

Στο μεταξύ, η ομάδα έστρεψε την προ-
σοχή της στο παιχνίδι του Σαββάτου με την 
Ένωση Νέων Παραλιμνίου στο «Τάσος Μάρ-
κου». Ο Κωνσταντίνος Μακρίδης υπολογίζει 
τους Ρέθιο, Βούκασιν Γιοβάνοβιτς, οι οποίοι 
ήταν τιμωρημένοι στον αγώνα με την ΑΕΛ. 
Τις επόμενες μέρες θα διαφανεί κατά πόσο 
θα τεθούν στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας 
οι Χάμπος Κυριάκου, Βα και Ζράντι, με τον 
τελευταίο να έχει τις πιθανότητες με το μέ-
ρος του, αφού έμεινε εκτός αποστολής λόγω 
στομαχικών διαταραχών.

ΑΡΗΣ

Φιλική ήττα από τον ΠΑΟΚ
Την ήττα με 4-1 από τον ΠΑΟΚ σε φιλικό αγώνα στο «Αντώνης Πα-

παδόπουλος» γνώρισε ο Άρης. Ο «δικέφαλος του βορρά» άνοιξε το σκορ 
στο 32’ με τον Αουγκούστο. Ο Τόμας έκανε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ στο 58’, 
με τον Σβαμπ να διαμορφώνει το 3-0 στο 63’. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης 
στο 76’ πέτυχε το 4-0, με τον Άρη 
απλά να μειώνει σε 4-1 με τον 
Στεπίνσκι στο 88’.

Άρης: Σωφρονίου (46’ Σάμου-
ελ), Μεντιούπ, Πηλέας, Στεπίνσκι, 
Ντελμίρο, Γκομίς, Γιαγκό, Μαγια-
μπέλα (77’ Μονέ-Πακέ), Στρούσκι, 
Γιαμπλόνσκι, Ντζαβέ.

ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι, Σάστρε, Ίν-
γκανσον, Νάσμπεργκ, Ράφα Σοά-
ρες, Φελίπε Σοάρες, Αουγκούστο 
(39’ Σβαμπ), Μουργκ, Ρικάρντο, 
Κωνσταντέλιας, Ολιβέιρα.

ΕΝΩΣΗ

Κόλλησε στους 11 βαθμούς
Στα τελευταία παιχνίδια η Ένωση έχασε αρκετό έδαφος, αλλά και αρ-

κετές ευκαιρίες για να πάρει βαθμούς και να ανέλθει βαθμολογικά. Η 
ομάδα του Παραλιμνίου έμεινε κολλημένη στους 11 βαθμούς και έδωσε 
την ευκαιρία στις άλλες ομάδες που μάχονται για την παραμονή να την 
πλησιάσουν. Η τελευταία νίκη της 
Ένωση ήταν την 9η αγωνιστική 
στις 29 Οκτωβρίου όταν κέρδισε 
τον Ολυμπιακό στο «Τάσος Μάρ-
κου» με 2-1. Έκτοτε αγνοεί τη 
νίκη.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η 
προετοιμασία για τον αγώνα του 
Σαββάτου με τον Απόλλωνα στο 
Παραλίμνι. Άλλο ένα πάρα πολύ 
δύσκολο παιχνίδι στο οποίο όμως 
η Ένωση θέλει τη νίκη.

Νίκος Μουλαζίμης

Θεωρεί ως αιτία για τη μη διεξαγωγή του ντέρμπι τον πετροβολισμό παικτών του
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{ Πλήρης αθλητική ενημέρωση από την Κύπρο και τον κόσμο }
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