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Συμφωνία της ΑΕΚ με Γκρόμοφ 
και Αμπουμπακαρί ΣΕΛ. 22

ΤΡΑΓΙΚΟΣ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΣΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΣΕΛ. 23

ETOΣ 67ο

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σήμερα η μεγάλη πανσυνδι-
καλιστική κινητοποίηση 
υπεράσπισης της ΑΤΑ
ΣΕΛ. 11, 14

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Στόχος μας όλοι οι πολίτες 
να έχουν πρόσβαση  
σε αξιοπρεπή στέγη
ΣΕΛ. 3

ΑΠΕΙΛΕΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΑ

«Υπάρχει πλάνο (για το 
αδιέξοδο), εύχομαι να μην 
το χρησιμοποιήσουμε»
ΣΕΛ. 9

Μαυρογιάννης: Αλλάζουμε τη ροή 
της ιστορίας του τόπου μας

Όλοι μαζί για την προοδευτική αλλαγή, για την Κύπρο που ονειρευόμαστε, για την Κύπρο που θέλουμε
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 6, 7

Δώδεκα σπουδαίοι καλλιτέχνες ένωσαν ψες 
τη φωνή τους με τον Α. Μαυρογιάννη, έναν 

άνθρωπο έντιμο, αξιόπιστο, με κύρος και γνώσεις

«Δώστε μου τη δύναμή σας και θα σας την 
επιστρέψω στο πολλαπλάσιο. Δώστε μου 

φωνή για να δυναμώσω τη φωνή σας»

«Θέλουμε οικονομία ισχυρή και εύρωστη  
που θα παράγει ευημερία όχι για τους λίγους 
και προνομιούχους, αλλά για τους πολλούς»



Δολοφονία 16χρονης στα κατεχόμενα
Ο δράστης φέρεται να διέφυγε  
στις ελεύθερες περιοχές
Δολοφονία φέρεται να είναι τελικά η υπόθεση της 
16χρονης Ζεχιέ Χελίν Ρεσούρ, το άψυχο σώμα της 
οποίας εντοπίστηκε σε μια ανεγειρόμενη οικο-
δομή στην περιοχή Long Beach, στο κατεχόμενο 
Τρίκωμο. Από αυτοψία στη σορό διαπιστώθηκε ότι 
η νεαρή χτυπήθηκε στο κεφάλι με σκληρό αντι-
κείμενο. Η Κίπρις ποστασί γράφει ότι βρέθηκαν 
ίχνη που δείκνυαν ότι το άψυχο σώμα της νεαρής 
μεταφέρθηκε στο σημείο που εντοπίστηκε, ενώ 
στο αυτοκίνητο του φίλου της βρέθηκαν κηλίδες 
αίματος. Το όχημα εντοπίστηκε στην περιοχή της 
κατεχόμενης Δερύνειας και πιστεύεται ότι αυτός 
που φέρεται να είναι και ο δράστης διέφυγε προς 
τις ελεύθερες περιοχές.

Γερμανία
Ο Ερντογάν ακυρώνει επίσκεψή του  
Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ακύρωσε 
την επίσκεψή του την Παρασκευή στη Γερμανία, 
όπου θα συναντούσε τον Γερμανό Καγκελάριο 
Όλαφ Σολτς, αναμεταδίδει η τουρκική ιστοσελίδα 
BIANET. Αναφέρεται ότι δηλώσεις του βουλευτή 
του ΑΚΡ, Μουσταφά Ατσίκγκιοζ, που έγιναν στη 
Γερμανία επικρίθηκαν από το Βερολίνο, κάτι που η 
Άγκυρα δεν το δέχτηκε. Ο Μουσταφά Ατσίγκιοζ είχε 
δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψουν στους τρομοκράτες 
του ΡΚΚ ούτε και στους γκιουλενιστές να ζήσουν 
στο Βερολίνο. Οι γερμανικές Αρχές ασφαλείας ερ-
μήνευσαν τις δηλώσεις του ως απειλή για την εσω-
τερική ασφάλεια της χώρας. Το Βερολίνο προειδο-
ποίησε την Άγκυρα καλώντας τον Πρέσβη της στο 
γερμανικό ΥΠΕΞ.

ΕΔΩ ΚΙ ΑΛΛΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

της σύνταξης

μικρά & ενδιαφέροντα

Ξεκάθαρη θέση για την ΑΤΑ έχει μόνο ο Ανδρέας Μαυρογιάννης
Χιλιάδες εργαζόμενοι βγαίνουν σήμερα στους 

δρόμους για να διεκδικήσουν την πλήρη επα-
ναφορά της ΑΤΑ, η οποία αποτελεί μια μεγάλη 
κατάκτηση του εργατικού και συνδικαλιστικού 
κινήματος της Κύπρου. Απέναντι από τους εργα-
ζομένους βρίσκονται οι εργοδότες και οι συντε-
χνίες τους, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, οι οποίες τάσσονται 
εναντίον της καταβολής της ΑΤΑ και ζητούν 
κατάργηση του θεσμού. Οι συντεχνίες των ερ-
γαζομένων είναι αποφασισμένες μέσα από την 
ενότητα να δώσουν τη μεγάλη μάχη να διατη-
ρηθεί και να συνεχίσει να καταβάλλεται η ΑΤΑ 
σε όλους τους εργαζομένους. Είναι σημαντικό 
λοιπόν σήμερα να σταλεί μαζικά και δυνατά το 

μήνυμα προς τους εργοδότες και προς όσους με-
θοδεύουν την κατάργηση του θεσμού της ΑΤΑ.

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ δεν το-
ποθετείται και δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση. Επι-
βεβαιώνει ακόμη μια φορά ότι η διακυβέρνηση 
ΔΗΣΥ συνεχίζει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα 
του μεγάλου κεφαλαίου. Σε λίγες ημέρες, οι ερ-
γαζόμενοι καλούνται να πάρουν θέση με την 
ψήφο τους ποιος θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας. Γνωρίζουν πλέον ότι οι δύο 
συναγερμικοί υποψήφιοι, κ.κ. Αβέρωφ Νεοφύ-
του και Νίκος Χριστοδουλίδης, είναι δηλωμέ-
νοι συνεχιστές του «έργου» της διακυβέρνησης 
ΔΗΣΥ - Αναστασιάδη. Και στο θέμα της ΑΤΑ, 

όπως και σε άλλα θέματα, έχουν τις ίδιες θέσεις 
με τη διακυβέρνηση ΔΗΣΥ και κάνουν πλάτες 
στις μεθοδεύσεις της εργοδοτικής πλευράς. Ο κ. 
Αβέρωφ είναι πλήρως ταυτισμένος με την ΟΕΒ 
για κατάργηση της ΑΤΑ, ενώ ο κ. Χριστοδουλί-
δης ζητά κουτσούρεμα της ΑΤΑ και σταδιακά 
κατάργησή της. Ο ανεξάρτητος υποψήφιος Αν-
δρέας Μαυρογιάννης είναι υπέρ του θεσμού της 
ΑΤΑ και πλήρους επαναφοράς της για όλους 
τους εργαζομένους με δικαιότερο τρόπο.

Οι εργαζόμενοι, όπως και ολόκληρος ο κυπρι-
ακός λαός, όταν θα ρίχνουν σε λίγες ημέρες το 
ψηφοδέλτιό τους στην κάλπη θα πρέπει να συ-
νυπολογίσουν πρώτα ότι οι κ.κ. Αβέρωφ Νεοφύ-

του και Ν. Χριστοδουλίδης είναι πιστοί στις ιδε-
ολογικές αγκυλώσεις και στις φιλοεργοδοτικές 
θέσεις του ΔΗΣΥ. Είναι υπέρ των συμφερόντων 
των τραπεζών, των εργοδοτών, του μεγάλου κε-
φαλαίου. Υπάρχει και η εναλλακτική επιλογή με 
σημαντικές προοπτικές νίκης του ανεξάρτητου 
υποψηφίου Ανδρέα Μαυρογιάννη. Είναι ο υπο-
ψήφιος που στηρίζεται από το ΑΚΕΛ και από την 
ευρύτερη κοινωνία των πολιτών και έχει κατα-
θέσει συγκεκριμένες προγραμματικές γραμμές 
στήριξης κυρίως των φτωχών, χαμηλών και με-
σαίων στρωμάτων του λαού μας, επιδιώκοντας 
μια δικαιότερη κατανομή και ανακατανομή του 
εθνικού πλούτου στη χώρα μας.

Του
Νεόφυτου Νεοφύτου

Τους κινδύνους από το στάβους κβο 
στην Κύπρο, το οποίο δεν είναι στάσιμο 
αλλά επιδεινώνεται, διατύπωσαν οι αρχη-
γοί ή εκπρόσωποι κομμάτων που μετείχαν 
στη συνάντηση ε/κυπριακών και τ/κυπρι-
ακών κομμάτων που πραγματοποιήθηκε 
χθες στο Λήδρα Πάλας υπό την αιγίδα της 
Πρεσβείας της Σλοβακίας στη Λευκωσία.

Σε κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε 
μετά τη συνάντηση και το οποίο διάβασε ο Πρέσβης 
της Σλοβακίας, Μάρτιν Μπέζακ, αναφέρεται ότι έγι-
νε ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης στην Κύ-
προ και την περιοχή, συνειδητοποιώντας ότι το υφι-
στάμενο στάτους κβο είναι απαράδεκτο και υπάρχει 

επείγουσα ανάγκη για επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων για μια συνολική δι-
ευθέτηση του Κυπριακού και την πλήρη 
εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου σε 
όλο το νησί. Επιπρόσθετα, όπως αναφέ-
ρεται στο κοινό ανακοινωθέν, οι προσπά-
θειες για προώθηση μέτρων οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ 
των Κυπρίων πρέπει να ενισχυθούν. Τη 

χθεσινή συνάντηση φιλοξένησε το Κίνημα Οικολό-
γων - Συνεργασία Πολιτών. Η επόμενη συνάντηση θα 
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και 
φιλοξενούν κόμμα θα είναι το Ρεπουμπλικανικό Τουρ-
κικό Κόμμα.

Το Κυπριακό αποτελεί πηγή αστάθειας 
στην Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε ο «βου-
λευτής» του ΡΤΚ, Αρμαγάν Τζαντάν, στη σύ-
νοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE). Ταυτόχρο-
να, ο κ. Τζαντάν τόνισε τη σημασία των σχέσε-
ων μεταξύ Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρί-
ων, Τουρκίας και Ελλάδας για την ειρήνη και 
τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. H 
τρέχουσα πολιτική κατάσταση, είπε, δεν συμβάλλει στη δη-
μιουργία ενός περιβάλλοντος συνεργασίας και οι διαπραγ-
ματεύσεις έχουν παγώσει από τη διάσκεψη του Κραν Μο-
ντάνα το 2017, κάτι που δεν συμβάλλει στην αντιμετώπιση 
άλλων προβλημάτων στο νησί και στην περιοχή. Είπε επί-

σης ότι η στασιμότητα των διαπραγματεύσεων 
για συνολική διευθέτηση του Κυπριακού δεν 
θα πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο για τη συ-
νεργασία σε τομείς όπου οι δύο πλευρές στην 
Κύπρο και οι ενδιαφερόμενοι φορείς στην 
Ανατολική Μεσόγειο έχουν κοινά συμφέροντα 
και ανησυχίες, ιδίως όσον αφορά τους υδρο-
γονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο. Είπε 
επίσης ότι θέματα όπως το σχέδιο διασύνδεσης 

του Ευρασιατικού αγωγoύ και η δημιουργία ενός ηλιακού 
πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νεκρή ζώνη 
στην Κύπρο, που υποστηρίζονται από την ΕΕ, θα πρέπει να 
αξιολογηθούν με τρόπο που να συμβάλλουν στην ειρήνη 
και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Έντονα επικριτικός εναντίον της ε/κυπρι-
ακής πλευράς φέρεται να ήταν ο επικεφαλής 
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Κόλιν Στιούαρτ, κατά τη δι-
άρκεια ενημέρωσης που διοργάνωσε η αντι-
προσωπεία της Φινλανδίας στη Νέα Υόρκη. Η 
ενημέρωση έγινε στις 17 Ιανουαρίου για τις 
σκανδιναβικές χώρες στα ΗΕ και τα μη μόνιμα 
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σύμφωνα με 
τον αρθρογράφο και τέως διευθυντή της «Γενί 
Ντουζέν», Τζενκ Μουτλούγιακαλι, ο κ. Στιούαρτ υποστήριξε 
ότι «το βόρειο τμήμα της Κύπρου έχει τώρα ενσωματωθεί 
οικονομικά και πολιτικά με την Τουρκία. Η ελληνοκυπρια-
κή ηγεσία είναι αυτή που πρέπει να κινητοποιηθεί για να 
αλλάξει αυτή την κατάσταση, όμως μόνο διαμαρτύρονται, 

καταδικάζουν, κατηγορούν». Ο αρθρογράφος 
προσθέτει ότι τα όσα λέχθηκαν τα επιβεβαίω-
σε με δύο διαφορετικούς διπλωμάτες, τα επα-
λήθευσε και θαύμασε το θάρρος του ανδρός. 
Πρόσθεσε ότι ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γ.Γ. 
του ΟΗΕ και επικεφαλής της Ειρηνευτικής 
Δύναμης στην Κύπρο, Κόλιν Στιούαρτ, είπε 
ότι «λέγεται συχνά σε εμένα ότι υποστηρίζω 
την τουρκική πλευρά, όμως κάνω μια αντι-

κειμενική αξιολόγηση». Σύμφωνα με τον αρθρογράφο, ο κ. 
Στιούαρτ επέκρινε τα συστήματα παιδείας στις δύο πλευρές, 
λέγοντας ότι «η παιδεία που παρέχεται στο βόρειο και στο 
νότιο τμήμα της Κύπρου δεν μεγαλώνει ποιοτικούς νέους 
και ότι διδάσκουν μονομερώς την ιστορία».

Απαράδεκτο και επικίνδυνο το στάτους κβο στην Κύπρο

«Το Κυπριακό πηγή αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο»

«Βολές» Κόλιν Στιούρατ εναντίον ε/κυπριακής πλευράς

Ε/κυπριακά και τ/
κυπριακά κόμματα 

ανησυχούν για 
την παράταση 

της υφιστάμενης 
κατάστασης

Αρμαγάν Τζαντάν: 
H τρέχουσα 

κατάσταση στην 
Κύπρο δεν 

συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση 

άλλων 
προβλημάτων

«Οι Ε/κύπριοι μόνο 
διαμαρτύρονται, 

καταδικάζουν, 
κατηγορούν»
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Συνάντηση με μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και τη Γενική Διευθύντρια του Κυπρια-
κού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) πραγ-
ματοποίησε χθες ο ανεξάρτητος υποψήφιος για 
την προεδρία της Δημοκρατίας Ανδρέας Μαυ-
ρογιάννης. Κατά τη συνάντηση που διεξήχθη 
στα γραφεία του ΚΟΑΓ αναπτύχθηκε διάλογος 
γύρω από την υπάρχουσα στεγαστική πολιτική, 
αλλά και τις προοπτικές που μπορεί να έχει για 
να καταστεί ακόμη πιο αποτελεσματική. Το-
νίστηκε επίσης το έργο που επιτελεί ο ΚΟΑΓ, 
αλλά και τα ζητήματα που αντιμετωπίζει, όπως 
η αδυναμία που παρατηρείται από την πλευρά 
των δικαιούχων να έχουν πρόσβαση σε δανει-
σμό, αλλά και η ικανότητά τους για πληρωμή 
της προκαταβολής που απαιτείται.

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης τόνισε πως χρει-

άζεται ένας ενιαίος φορέας στεγαστικής πολιτι-
κής, ο οποίος θα έχει την ευθύνη παρακολού-
θησης και εφαρμογής όλων των στεγαστικών 
σχεδίων. 

Υπογράμμισε πως η στεγαστική πολιτική 
που οραματίζεται έχει ως στόχο όλοι οι πολίτες 
να έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγη. Τη 
στήριξη των ευάλωτων ομάδων και νεαρών 
ζευγαριών, αλλά και την αναζωογόνηση της 
υπαίθρου, γεγονός που θα οδηγήσει και στην 
αποσυμφόρηση των αστικών περιοχών. Παράλ-
ληλα, ανέφερε ότι θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
στην αύξηση των οικιστικών μονάδων, για την 
κάλυψη της ζήτησης που παρατηρείται από όλο 
το κοινωνικό και οικονομικό φάσμα.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε, ο Α. Μαυρο-
γιάννης χαρακτήρισε ως εξαιρετικά ενδιαφέ-

ρουσα τη συνάντηση με το Δ.Σ. και τη Γενική 
Διευθύντρια του ΚΟΑΓ. Επεσήμανε πως συζη-
τήθηκαν θέματα που αφορούν την κοινωνική 
στέγαση και τη στεγαστική πολιτική γενικά, 
αλλά και το ρόλο που διαδραματίζει ο ΚΟΑΓ και 
τις προοπτικές βελτίωσής του. «Εμείς έχουμε 
συγκεκριμένες θέσεις και απόψεις, τις οποίες 
έχουμε εμπλουτίσει με αυτά που έχουμε ακού-
σει», ανέφερε. 

Τόνισε πως θα καταβληθεί κάθε δυνατή προ-
σπάθεια, ούτως ώστε να γίνουν σημαντικά βή-
ματα για την παροχή κοινωνικής στέγης στον 
τόπο μας για όσους έχουν ανάγκη. «Τόσο μέσα 
από ένα σύστημα πρόσβασης σε προσιτή κατοι-
κία μέσα από αγορά, όσο και μέσω των προσι-
τών ενοικίων, εκεί και όπου δεν είναι δυνατή η 
ιδιόκτητη κατοικία», εξήγησε.

Η πρόταση Αβέρωφ Νεοφύτου για «οικογε-
νειακή φορολόγηση» είναι κοινωνικά άδικη, 
οικονομικά ανεύθυνη και τεχνοκρατικά επι-
πόλαια, επισημαίνει ο εκπρόσωπος Τύπου του 
ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, σημειώνοντας τα 
εξής: Ακυρώνει την πρόσφατη δήλωση του 
Υπουργού Οικονομικών ότι θα ήταν ανευθυ-
νότητα να προταθεί φορολογική μεταρρύθ-
μιση στις σημερινές συνθήκες. Ο κ. Πετρίδης 
που αν εκλεγεί ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα μείνει 
στη θέση του, θα εφαρμόζει την ανευθυνότητα 
ή θα λέει πάλι άλλα αντ’ άλλων; Ευνοεί δυσα-
νάλογα τους πολύ υψηλά αμειβόμενους, αντί 
να επικεντρώνεται στη μεσαία τάξη και τα 
χαμηλά στρώματα. Αναποδογυρίζει την προο-

δευτική φιλοσοφία που πρέπει να έχει η φο-
ρολόγηση. Με την πρόταση Αβέρωφ, πολίτες 
με ετήσια εισοδήματα πάνω από 80 και 100 
χιλιάδες ή και εκατομμύρια ευρώ θα επωφε-
ληθούν περισσότερο από ό,τι η μέση κυπριακή 
οικογένεια και τα χαμηλότερα στρώματα. Αυτό 
μπορεί να συνάδει με τις ιδεολογικές αγκυλώ-
σεις του Συναγερμού, αλλά δεν ανταποκρίνε-
ται στη φορολογική δικαιοσύνη και τις ανά-
γκες της κοινωνίας. 

Δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για το κόστος 
και τις συνέπειες που θα έχουν στα δημόσια 
οικονομικά οι γενναιόδωρες φοροελαφρύν-
σεις που υπόσχεται ο Αβέρωφ Νεοφύτου στα 
πιο πλούσια στρώματα της κοινωνίας. Είναι 

προφανέστατα πρόχειρη.
Η βουλευτής του ΔΗΣΥ κα Σάβια Ορφανί-

δου, υπέδειξε ο Γ. Κουκουμάς, αναγκάστηκε σε 
ραδιοφωνική εκπομπή του «Πολίτη» να παρα-
δεχθεί ότι η πρόταση Αβέρωφ Νεοφύτου θα 
τροποποιηθεί και ότι θα προστεθούν νέες προ-
ϋποθέσεις. Ο Αβ. Νεοφύτου δεν μπορεί να δώ-
σει λύσεις, όπως δεν μπορεί να απαντήσει σε 
απλά ερωτήματα: Πού ήταν τα τελευταία δέκα 
χρόνια που συνθλιβόταν η μεσαία τάξη και τα 
χαμηλά εισοδηματικά στρώματα της Κύπρου; 
Και τελικά, διερωτάται ο εκπρόσωπος Τύπου 
του ΑΚΕΛ, τι διαφορά έχουν τα πυροτεχνήμα-
τα κρότου-λάμψης του Αβέρωφ Νεοφύτου με 
τις γνωστές δεσμεύσεις Αναστασιάδη;

Α. Μαυρογιάννης: Eνιαίος 
φορέας στεγαστικής πολιτικής 

με ευθύνη παρακολούθησης 
και εφαρμογής όλων των 

στεγαστικών σχεδίων

Κοινωνικά άδικη και 
οικονομικά ανεύθυνη 

η πρόταση Αβέρωφ 
για «οικογενειακή 

φορολόγηση»

«Απαραίτητη η παροχή κοινωνικής στέγης στον τόπο μας»

Πυροτεχνήματα κρότου-λάμψης του Αβέρωφ Νεοφύτου

Στήριξη ΑΚΕΛ  
στο έργο του ΟΝΕΚ

Αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ, αποτελούμε-
νη από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο 
Γιώργο Λουκαΐδη και τον βουλευτή Χρίστο 
Χριστόφια, επισκέφθηκε την Τρίτη 24 Ια-
νουαρίου τα γραφεία του Οργανισμού Νε-
ολαίας Κύπρου. 

Κατά την επίσκεψη η αντιπροσωπεία 
του κόμματος είχε την ευκαιρία να συζητή-
σει και να ανταλλάξει απόψεις με το προ-
σωπικό του οργανισμού. 

Παράλληλα, επανέλαβε τη διαχρονική 
στήριξη του ΑΚΕΛ στο έργο που παράγει 
ο ΟΝΕΚ, ως αναπόσπαστο κομμάτι της νε-
ολαίας και της κοινωνίας του τόπου μας.

Ο Οργανισμός έχει βαρυσήμαντο ρόλο 
να επιτελέσει, ιδιαίτερα σε συνθήκες όπου 
οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυπρι-
ακή νεολαία πολλαπλασιάζονται. Ωστόσο, 
προκειμένου να μπορέσει να υλοποιήσει 
τον προγραμματισμό του, η κυβέρνηση 
οφείλει να στέκεται αρωγός και όχι τρο-
χοπέδη στις προσπάθειές του. Δυστυχώς, 
διαπιστώθηκε ότι τα προηγούμενα χρόνια 
η δράση του Οργανισμού δεν αποτελού-
σε προτεραιότητα στους σχεδιασμούς του 
αρμόδιου υπουργείου και της κυβέρνη-
σης.

Εκ μέρους του ΑΚΕΛ, η αντιπροσωπεία 
εξέφρασε την ετοιμότητα του κόμματος να 
συμβάλει στην έμπρακτη στήριξη των προ-
σπαθειών του ΟΝΕΚ και την περαιτέρω 
ανάδειξη του ουσιαστικού του ρόλου.

Σε θέση μάχης οι περιβαλλοντικές οργανώσεις
Οι τελευταίες αποφάσεις του Υπουργι-

κού Συμβουλίου για το Τοπικό Σχέδιο για 
τον Ακάμα και τα αντισταθμιστικά μέτρα 
που μελετώνται χαρακτηρίζονται ως σχέ-
διο για «σαλαμοποίηση» του Ακάμα από 
την οικολογική οργάνωση «Φίλοι του Ακά-
μα». 

Σε ανακοίνωση της Οργάνωσης σημει-
ώνεται ότι «το 2017 κηρύχθηκε ατυχώς 
μόνο το κρατικό δάσος, που αποτελεί το 
75% της περιοχής Natura2000, ως Εθνι-
κό Δασικό Πάρκο (ΕΔΠ), στη βάση της 
ανεπαρκούς εθνικής νομοθεσίας», με την 
προσθήκη ότι δεν φαίνεται «κάποια άλλη 
κίνηση διόρθωσης αυτής της απαράδεκτης 
τακτικής της σαλαμοποίησης». Επισημαί-
νεται ότι «ακόμη και για τη δασική κρατική 
γη (ΕΔΠ) αποφάσισαν οι κυβερνώντες να 
εισπράττεται αντίτιμο εισόδου, να δημιουρ-
γηθεί δίκτυο δρόμων το οποίο θα χρησι-
μοποιείται από ιδιωτικά οχήματα που θα 
σταθμεύουν εντός της κρατικής δασικής 
γης». «Τι πιο απλό να αγοράζονταν μικρά 
ηλεκτρικά λεωφορειάκια στα οποία να επι-
βιβαζόταν ο κόσμος από εισόδους στα ίδια 
τα χωριά, τα Λουτρά της Αφροδίτης και την 
περιοχή της Πέγειας;» διερωτάται η Οργά-
νωση, προσθέτοντας ότι «αυτή η πρακτική 
δεν θα δημιουργούσε πρόβλημα με χώρους 
στάθμευσης και φόρτο διακίνησης πολλών 
οχημάτων, ενώ και η διακίνηση θα ρυθμι-
ζόταν ανάλογα με την περίοδο που απαιτεί 
κάποιους περιορισμούς». «Το ίδιο θα μπο-
ρούσε να ισχύει και για τη διακίνηση σκα-
φών, όπου η διαχειριστική επιτροπή του 
Εθνικού Πάρκου θα μπορούσε να μίσθωνε 
υπηρεσίες από τα πλοιάρια που βρίσκονται 

ήδη στην περιοχή και έτσι θα ρύθμιζε τη 
συχνότητα και την περίοδο διακίνησης», 
αναφέρει η ανακοίνωση. Τονίζεται ότι «εί-
ναι επιεικώς απαράδεκτο να επιτρέπεται το 
κυνήγι στην περιοχή προστασίας της φύ-
σης του Ακάμα –όταν συχνά δηλώνεται ότι 
η πτηνοπανίδα της περιοχής υποφέρει– 
και να δίνεται η αίσθηση στους ντόπιους 
και ξένους περιηγητές στη Χερσόνησο ότι 
πεζοπορούν σε ένα πεδίο μάχης».

Η Οργάνωση αναφέρει ότι «θα πρέπει 
η περιοχή προστασίας των φαραγγιών να 
ενοποιηθεί και να περιλάβει και τα υψίπε-
δά τους, διαφορετικά στο τέλος θα βλέπου-
με φωτογραφίες του υπέροχου συμπλέγ-
ματος των φαραγγιών μόνο σε μουσεία 
και θα θρηνούμε για το τι υπήρχε και τι 
χάσαμε».

Κώστας Νάνος

Απαιτούν δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου
Οι οικολογικές οργανώσεις θεωρούν 
επιβεβλημένη τη δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου 
όπως είχε διαμορφωθεί μετά τη γνωμοδότηση 
του Τμήματος Περιβάλλοντος. Η συμπερίληψη 
της έκθεσης στο Τοπικό Σχέδιο για τον Ακάμα 
θεωρείται δεσμευτική για το Πολεοδομικό 
Συμβούλιο. Οι οργανώσεις που ανήκουν στην 
ομοσπονδία περιβαλλοντικών οργανώσεων 
εκφράζουν φόβους ότι με τα αντισταθμιστικά 
μέτρα που αποφάσισε να μελετήσει η κυβέρνηση 
θα επιχειρηθεί να παραγνωριστούν οι 
δεσμευτικές πρόνοιες και η Γνωμοδότηση του 
Τμήματος Περιβάλλοντος για να ικανοποιηθούν 
οι ιδιοκτήτες γης. Ανησυχούν για τις μεθοδεύσεις 
της κυβέρνησης ΔΗΣΥ, η οποία ροκανίζει σκόπιμα 
το χρόνο και δεν δημοσιεύει το Τοπικό Σχέδιο και 
προσανατολίζεται να το πράξει αμέσως μετά τις 
προεδρικές εκλογές και πριν εγκαταλείψει την 
εξουσία.

«Φίλοι του Ακάμα»: Οι τελευταίες αποφάσεις του Υπουργικού αποτελούν σχέδιο για «σαλαμοποίηση» της περιοχής 
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είπαν παρεμβάσεις

Με τον Α. Μαυρογιάννη η Κύπρος μπορεί
Όλα τα δεδομένα είναι θετικά για την υπο-

ψηφιότητα του Ανδρέα Μαυρογιάννη, τις 
προοπτικές του για να βρίσκεται στον 2ο γύρο 
των προεδρικών εκλογών, αλλά και στη συνέ-
χεια να κερδίσει το στοίχημα για την Κύπρο.

Όλες οι μετρήσεις των τελευταίων ημερών 
δείχνουν ότι τα ποσοστά του Α. Μαυρογιάννη 
ενισχύονται μέρα με τη μέρα, ενώ τα ποσοστά 
του Ν. Χριστοδουλίδη μειώνονται. Σημειώνε-
ται ότι από την αρχή των μετρήσεων, που τα 
ποσοστά του ήταν πέραν του 40%, τώρα βρί-
σκονται λίγο πιο κάτω από το 30%. Σύμφωνα 
με πολιτικούς αναλυτές, εάν συνεχιστεί αυτή 
η τάση, τότε δεν αποκλείεται οι τρεις βασικοί 
υποψήφιοι να βρίσκονται κοντά τη μέρα του 
πρώτου γύρου των εκλογών.

Από την άλλη, η έρευνα της Analytica 
Market που δημοσιεύθηκε την προπερασμέ-
νη Κυριακή στη Cyprus Times, δείχνει ακό-
μα πιο αισιόδοξα δεδομένα για τον Α. Μαυ-
ρογιάννη, εφόσον περάσει στον 2ο γύρο. Η 
έρευνα έγινε μέσω διαδικτύου, γεγονός που 

σημαίνει πως κανένας δεν ενόχλησε κανέναν 
για να τον ρωτήσει. 

Όποιος ενδιαφερόταν απαντούσε από μό-
νος του συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο 
της εταιρείας στο διαδίκτυο. Και το δείγμα 
ήταν 7.094 άτομα, γεγονός που ενισχύει κατά 
πολύ την αξιοπιστία του δείγματος. Μάλιστα, 
το στατιστικό σφάλμα που έδινε η έρευνα 
ήταν +/- 2,0%.

Για τον 1ο γύρο έδινε ποσοστά 28,5% για 
τον Ν. Χριστοδουλίδη, 22,6% για τον Αβ. Νε-
οφύτου και 22,2% για τον Α. Μαυρογιάννη.

Σε ό,τι αφορά τον 2ο γύρο, η έρευνα έδειξε 
ότι ο Α. Μαυρογιάννης παίρνει ποσοστό 40% 
εάν έχει αντίπαλό του τον Αβ. Νεοφύτου, ο 
οποίος λαμβάνει ποσοστό 37%. Εάν ο Α. 
Μαυρογιάννης έχει απέναντί του τον Ν. Χρι-
στοδουλίδη, ο οποίος παίρνει ποσοστό 40%, ο 
κ. Μαυρογιάννης παίρνει 39%.

Συνεπώς, ο Α. Μαυρογιάννης έχει όλα τα 
φόντα να πετύχει και στον 1ο και στον 2ο 
γύρο. Αυτή είναι και η αίσθηση που υπάρ-

χει ανάμεσα στους πολίτες, κάτι που δεν το 
διαπιστώναμε στο πρόσφατο παρελθόν. Άρα 
στην κοινωνία εμπεδώνεται συνεχώς η προο-
πτική του Α. Μαυρογιάννη.

Στα συν του ανεξάρτητου υποψηφίου προ-
στίθεται και η κατάθεση του προγράμματος 
50+1 δράσεων που θα εφαρμοστεί στις 100 
πρώτες μέρες της διακυβέρνησής του. Κάτι 
που για πρώτη φορά είχε εφαρμοστεί επί Γ. 
Βασιλείου και έφερε θετικά αποτελέσματα. 
Οι 50+1 δράσεις είναι μελετημένες και καλά 
σχεδιασμένες ώστε να μπουν οι βάσεις για 
επίλυση μιας σειράς χρόνιων προβλημάτων 
που ταλανίζουν τον κόσμο της Κύπρου. 

Η Κύπρος δεν σηκώνει άλλους πειραμα-
τισμούς, δεν σηκώνει άλλες ενέργειες της 
στιγμής, ούτε σηκώνει άλλη μια πενταετία 
εφαρμογής πολιτικών που ευνοούν τους με-
γαλοκεφαλαιούχους και τις τράπεζες. Η κατά-
σταση έφτασε στο απροχώρητο. Γι’ αυτό χρει-
άζεται μια προοδευτική αλλαγή που θα δώσει 
ξανά ελπίδα στο λαό μας.

Κοπή βασιλόπιτας ΕΣΚ
Στην παρουσία εκπροσώπων από όλο το 

φάσμα του πολιτικού κόσμου και αρκετών δη-
μοσιογράφων πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι 
της Τρίτης 24 Ιανουαρίου 2023 η εκδήλωση 
κοπής της βασιλόπιτας της Ένωσης Συντα-
κτών Κύπρου στη Δημοσιογραφική Εστία. Τη 
βασιλόπιτα της ΕΣΚ έκοψε ο πρόεδρος της Ορ-
γάνωσης, Γιώργος Φράγκος, συνεπικουρούμε-
νος από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Μάριο 
Πελεκάνο. Ο Γ. Φράγκος ευχήθηκε σε όλες και 
όλους υγεία για το 2023, δημιουργικές επιτυ-
χίες, καλύτερες συνθήκες εργασίας και μεγα-
λύτερες απολαβές, ποιοτικότερη και πλουραλι-
στικότερη δημοσιογραφία προς εξυπηρέτηση 
του δημοσίου συμφέροντος. 

Από τον Ιωαννίδη στον 
Καρούσο, μια 20ετία 
υποσχέσεις…

Ο Υπ. Μεταφορών κάνει προεκλογική υπέρ 
του κ. Αβέρωφ. Πότε κόβει τσεκούθκια στα εθνι-
κόφρονα σωματεία και πότε βρίσκει κονδύλια 
για να μοιράσει προεκλογικά για έργα που ζη-
τούν οι κοινότητες εδώ και χρόνια. Αυτό έκανε 
και στη Μοσφιλωτή. Επισκέφθηκε την κοινότητα 
και αμέσως βρήκε κονδύλι 100.000 ευρώ για να 
γίνουν ηχοπετάσματα για το Δημοτικό Σχολείο. 
Απλά να υπενθυμίσουμε ότι είναι προεκλογική 
περίοδος… Μετά τις εκλογές θα δούμε αν οι δε-
σμεύσεις γίνουν έργα. Το σχολείο υποφέρει από 
την οχληρία λόγω των αυτοκινήτων και άρα τη 
χωροταξία του δίπλα από κύρια οδική αρτηρία. 
Και γι’ αυτό είχε ζητηθεί εδώ και δύο δεκαετίες η 
μετακίνηση του σχολείου. Για την οποία ανέλαβε 
δεσμεύσεις ο μ. Ουράνιος Ιωαννίδης όταν ήταν 
υπουργός της κυβέρνησης ΔΗΣΥ - Γλ. Κληρίδη. 
Πριν δύο δεκαετίες παρακαλώ!

Μια κακή συνήθεια
Ποιος δεν έχει ακούσει μερικά... πικάντι-

κα σχόλια για τους εν Ελλάδι φίλους και 
φίλες μας για την πολιτική τους ζωή, τα 
σκάνδαλα, τα οικονομικά και πολλά πολ-
λά άλλα. Όποιος/α το αρνείται, μάλλον ζει 
κάπου αλλού. Αυτή η απαξίωση ήταν και 
παραμένει μία κακή συνήθεια, ενώ δυστυ-
χώς για τους «κρίνους» η ιστορία τα έφερε 
έτσι που σε πολλά πράγματα βρεθήκαμε 
στο ίδιο σημείο με την Ελλάδα. Ακόμα χει-
ρότερα γι’ αυτούς, σε ό,τι αφορά τις υπο-
κλοπές, τουλάχιστον στην Ελλάδα βρέθη-
καν άνθρωποι στους θεσμούς και πάτησαν 
πόδι, έδειξαν το δρόμο της νομιμότητας και 
δρομολογούν εξελίξεις που θα ωφελήσουν 
τους πολίτες. Εδώ, η ομερτά τηρείται κατά 
γράμμα και δεν τολμά κανείς να πει κιχ. Τι 
προτιμάτε, λοιπόν; Για να διευκρινιστεί, η 
αναφορά γίνεται στους θεσμούς και όχι σε 
πολιτικές δυνάμεις.

Γκιουλ

Το κλειδί για τη νίκη
O A. Μαυρογιάννης, αφού διήνυσε ένα μακρύ 

και δύσκολο δρόμο, εισέρχεται στην τελική ευθεία 
με ευνοϊκά δεδομένα. Και με προοπτικές νίκης. 
Γιατί: (1) Επιβεβαίωσε ότι είναι ένας άνθρωπος 
που κουβαλάει μοναδικές εμπειρίες, με ικανότητες, 
ντόμπρος, έντιμος, σοβαρός και σκληρός εργάτης. 
(2) Έθεσε σωστές προτεραιότητες. (3) Παρουσίασε 
ρεαλιστικό και προοδευτικό πρόγραμμα. (4) Έπεισε 
ότι σέβεται όλους τους πολίτες και το μεγάλο κόμ-
μα που τον στηρίζει, το ΑΚΕΛ. (5) Νέοι και καταξι-
ωμένοι άνθρωποι από την κοινωνία των πολιτών 
συμπορεύτηκαν μαζί του. Ο Α. Μαυρογιάννης ει-
σέρχεται στην τελική ευθεία, λοιπόν, με πολύ καλές 
προοπτικές ως προς την επίτευξη του στόχου του. 
Ήταν προνοητικός κιόλας. Είχε προβλέψει από 
πριν τι πρέπει να γίνει φτάνοντας στην τελευταία 
στροφή αυτού του μαραθωνίου: ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΕΣΥ Ο 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Αυτό ήταν το 
σλόγκαν του. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει τώρα. 
Κι αυτό είναι το κλειδί για τη νίκη.

Professor K 

Του
Μιχάλη Μιχαήλ
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Α. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

«Σας υπόσχομαι ότι θα δώσω όλες μου τις 
δυνάμεις για να αποτρέψω την καταστροφι-
κή προ των πυλών διχοτόμηση, για να πε-
τύχουμε τη λύση του Κυπριακού και να βρει 
ξανά ο τόπος μας το βηματισμό του».
Με αξιοπιστία, γνώσεις και πρωτοβουλίες να 
έρθει ξανά το Κυπριακό στις σωστές ράγες της 
λύσης και της επανένωσης.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ:

«Σύμφωνα με τα στοιχεία πληρωμών του 
κράτος, από τον Μάρτιο έως και τον Νοέμ-
βριο του 2020, το Υπουργείο Εξωτερικών 
είχε μισθώσει μέσω του Κονδυλίου Διαφώ-
τισης, εταιρεία επικοινωνίας, με σκοπό την 
αύξηση των θεάσεων (impressions) του προ-
σωπικού λογαριασμού του κ. Χριστοδουλίδη 
στο Τwitter, μέσω πληρωμένων αναρτήσε-
ων (promoted tweets)».
Εδώ και πολύ καιρό προετοιμάζετο ο κ. Χριστο-
δουλίδης για την προεδρία με κονδύλια διαφώ-
τισης!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ:

«Ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν μπορεί να δώ-
σει λύσεις, όπως δεν μπορεί να απαντήσει σε 
απλά ερωτήματα: Πού ήταν τα τελευταία δέκα 
χρόνια που συνθλιβόταν η μεσαία τάξη και τα 
χαμηλά εισοδηματικά στρώματα της Κύπρου; 
Και τελικά, τι διαφορά έχουν τα πυροτεχνήμα-
τα κρότου-λάμψης του Αβέρωφ Νεοφύτου με 
τις γνωστές δεσμεύσεις Αναστασιάδη;»
Ακόμη μια απόπειρα του ΔΗΣΥ να υποκλέψει 
την ψήφο του λαού και να μείνουν στην εξουσία 
για τρίτη πενταετία...

ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ:

«Αφήστε μας να σας κάνουμε μια ευχάρι-
στη έκπληξη. Στόχος είναι το ΤΑΕΠ Παίδων 
του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας να ξε-
κινήσει τη λειτουργία του τέλος Ιανουαρίου».
Εγκαίνια και «ευχάριστη έκπληξη» από εβδομά-
δας για την προεκλογική Αβέρωφ.



μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ευθέως
Στηρίζουν  
Α. Μαυρογιάννη 
για αξιοπρεπή 
γηρατειά
Οι συνταξιούχοι ως άνθρωποι 
του μόχθου και της δουλειάς, 
άνθρωποι ζυμωμένοι στη 
ζωή γνωρίζουν ότι για να 
έχουν αξιοπρεπή γηρατειά 
χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται 
νέα διακυβέρνηση που να έχει 
επίκεντρο και να νοιάζεται 
για τους ανθρώπους της 
τρίτης ηλικίας. Και μέσα από 
τις προγραμματικές θέσεις 
των υποψηφίων η ΕΚΥΣΥ 
αποφάσισε να συστρατευθεί 
με τον ανεξάρτητο υποψήφιο 
Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο 
οποίος απέδειξε ετοιμότητα και 
είναι στις προτεραιότητες της 
διακυβέρνησής του να υπάρξουν 
καλύτερες συνθήκες για τους  
απόμαχους της δουλειάς. 
Τους οφείλουμε τον ανάλογο 
σεβασμό για τα όσα μας έχουν 
προσφέρει...

Η Τρόικα ήθελε 
κατάργηση της ΑΤΑ…

Γι’ αυτούς που δεν ντρέπονται γιατί 
διεκδικούν την ΑΤΑ ως μια κατάκτηση 
που δεν πρέπει να χαθεί, αλλά και γι’ 
αυτούς που κατηγορούν την κυβέρνη-
ση Χριστόφια ότι τάχα αυτή την έκοψε… 
ιδού και η απάντηση διά στόματος Μι-
χάλη Αντωνίου (ΟΕΒ) στις 21/10/2022 
σε συζήτηση στον ΑΛΦΑ: «Το 2011-12, 
2013 ήταν η κορύφωση μιας επαχθούς 
κατάστασης. Η Τρόικα τότε, οι ευρωπαϊ-
κοί θεσμοί στην πραγματικότητα και το 
IMS, μας είπαν καταργήστε την. Και η 
τότε διακυβέρνηση του τόπου με εξέχο-
ντα ρόλο της ίδιας της Σωτηρούλας Χα-
ραλάμπους κατέληξε σε μια διευθέτηση 
την οποία αντιγράψαμε και για τον ιδιω-
τικό τομέα και διατηρήθηκε η μισή ΑΤΑ 
-με τον τρόπο που γνωρίζουμε, να μην 
τον επαναλάβουμε. Και το καλοκαίρι του 
2017 συμφωνήσαμε ότι επειδή τα πράγ-
ματα είναι δύσκολα γι’ αυτό και παρα-
μένει η μισή ΑΤΑ. Σήμερα πέντε χρόνια 
μετά […] το να μιλά κάποιος για επανα-
φορά αυτής της ανορθόδοξης μορφής 
της ΑΤΑ που λειτούργησε τις προηγού-
μενες δεκαετίες, νομίζω…»

Γροθιά

Αμόκ εγκαινίων

Σε διάστημα μόνο ενός μηνός η κυβέρ-
νηση Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ εγκαινίασε ή 
κατέθεσε θεμέλιους λίθους σε πέραν των 
23 περιπτώσεων σε όλη την Κύπρο και 
μιλάμε για έργα που είτε ξεκίνησαν πριν 
πολλούς μήνες, είτε δεν ξεκίνησαν και 
είναι άγνωστο πότε θα γίνει έναρξη ερ-
γασιών, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις 
εγκαινίων έργων που ολοκληρώθηκαν 
πριν χρόνια...

Για το μόνο που ακόμη δεν έστειλε 
πρόσκληση ο απερχόμενος Πρόεδρος για 
εγκαίνια, όπως εύστοχα σημείωσε ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ, είναι για το τελεφερίκ στο Τρόοδος!

Αντιλαμβανόμαστε ότι θέλει να φύγει, 
θέλοντας να φροντίσει για την υστεροφη-
μία του ότι κάτι έκανε, ότι κάτι πρόσφερε... 
Ωστόσο, η μεγάλη εικόνα είναι ότι αφήνει 
πίσω του «χρυσά» διαβατήρια, φτώχεια 
και δυστυχία, αφήνει πίσω του άλυτο το 
Κυπριακό και πιο κοντά στην οριστική δι-
χοτόμηση. 

Φεύγει και δεν αφήνει ούτε Συνεργα-
τισμό, ούτε και ελπίδα για τον τόπο και το 
λαό μας... Έτσι θα τον θυμόμαστε!

Το μονοπάτι  
της ειρήνης

Ο Α. Μαυρογιάννης έχει πολύ μεγάλο 
κύρος στην ΕΕ και στα Ηνωμένα Έθνη. Εί-
ναι βαθύς γνώστης του Κυπριακού. Ξέρει 
πολύ καλά όλα τα μονοπάτια στο Κυπρια-
κό. Ξέρει ότι έχει σημασία το μονοπάτι που 
θα επιλέξει να διαβεί στο Κυπριακό. Γιατί 
δεν οδηγούν όλα στον ίδιο στόχο. Γιατί 
κάποια απ’ αυτά οδηγούν στον γκρεμό. 
Και στη διχοτόμηση. Επειδή ξέρει, θα επι-
λέξει εκείνο το μονοπάτι που οδηγεί στην 
ειρήνη. Στην ευημερία και στην πρόοδο. 
Ο Α. Μαυρογιάννης έχει επίγνωση των 
παγίδων και δυσκολιών. Δεν διαμαρτύρε-
ται και δεν του προκαλεί φόβο το γεγονός 
ότι το μονοπάτι που θα επιλέξει -αυτό της 
ειρήνης- δεν είναι στρωμένο με ροδοπέ-
ταλα. Οι δυσκολίες δεν τον φοβίζουν. Γιατί 
έχει μάθει στη ζωή του και στη δουλειά 
του να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες. Με 
μέθοδο. Με γνώση. Με πείσμα. Και με 
ρεαλισμό. Να παλεύει με σθένος για την 
επίτευξη του στόχου. Όλα τα πιο πάνω 
αποτελούν πολύ σοβαρούς λόγους για να 
στηρίξουμε ενεργά τον Α. Μαυρογιάννη 
και να τον εκλέξουμε στην προεδρία του 
κράτους.

Professor K

Με Ρώσους (και όχι 
μόνον) ολιγάρχες

O Φαίδωνας ξανακτύπησε… Με τις βαρύ-
γδουπες καταγγελίες του κτυπά έναν… άγνω-
στο υποψήφιο, αφού λέει ότι χρηματοδοτείται 
ένας από τους 14 υποψηφίους από Ρώσους 
ολιγάρχες. Δεν κατονομάζει, αλλά ο ίδιος ορ-
γανώνει εκδηλώσεις υπέρ του Αβέρωφ. Ρά-
βδος εν γωνία, άρα βρέχει. Οι άλλοι 13 είναι εν 
δυνάμει ύποπτοι… και ο πραγματικός αντίπα-
λος του Αβέρωφ, ο Χριστοδουλίδης, ο κύριος 
ύποπτος; Η δήθεν καταγγελία του κ. Φαίδω-
να δεν είναι νέα. Πρώτος την διατύπωσε ο κ. 
Σχοινάς στο συνέδριο της «Νέας Δημοκρατίας» 
(πριν ένα χρόνο) στην Αθήνα, στην παρουσία 
του Αβέρωφ Νεοφύτου, δίνοντας στήριξη στον 
πρόεδρο του ΔΗΣΥ, ισχυριζόμενος ότι η Ρωσία 
παίζει παιχνίδια στην Κύπρο. Απευθυνόμενος, 
μάλιστα, στον κ. Νεοφύτου, δήλωσε: «Φίλε 
Αβέρωφ, θέλω να ξέρεις ότι δεν θα τους αφή-
σουμε να παίξουν παιχνίδια στην προεδρική 
εκλογή της Κύπρου. Η Κύπρος θα μείνει ευ-
ρωπαϊκή και δυτική κι εσύ θα είσαι ο φορέας 
αυτής της μεγάλης προσπάθειας και εμείς θα 
είμαστε δίπλα σου».

Με Ρώσους (και όχι μόνον) ολιγάρχες ένας 
πάντως είχε τις καλύτερες σχέσεις. Και μας δι-
έσυρε διεθνώς!

Γροθιά

Του
Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Η μεγάλη διαφορά 
του Μαυρογιάννη 
είναι το πρόγραμμα 
διακυβέρνησής του

Διαβάζοντας την έρευνα της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς και ιδιαίτερα τις επισημάνσεις ότι 
Κύπριοι κάνουν επενδύσεις -πολλοί πέραν των 
πραγματικών τους δυνατοτήτων- ακολουθώντας 
συμβουλές από fininfluencer (διαδικτυακούς 
παράγοντες επιρροής) που δραστηριοποιούνται 
σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως Twitter, 
TikTok, YouTube και Instagram, χωρίς να κάνουν 
έστω μια στοιχειώδη έρευνα, θυμήθηκα τα γνωστά 
«δεσμεύομαι» του Νίκου Αναστασιάδη. Τα οποία 
βλέπουμε να επαναλαμβάνονται από τα πολιτικά 
του τέκνα Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκο Χριστοδου-
λίδη, οι οποίοι τους τελευταίους μήνες μοιράζουν 
υποσχέσεις δεξιά και αριστερά χωρίς να απαντούν 
στο πιο σημαντικό ερώτημα: Στα δέκα χρόνια που 
κυβέρνησαν μαζί τον τόπο γιατί δεν έκαναν πράξη 
όλα αυτά τα οποία υπόσχονται σήμερα; Για παρά-
δειγμα ο Αβέρωφ Νεοφύτου υπόσχεται φορολογι-
κή μεταρρύθμιση τύπου Λιζ Τρας και μάλιστα με 
τον ίδιο Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος υπηρετεί 
σήμερα την κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη. 
Και το ερώτημα είναι, γιατί δεν την έκανε τα προη-
γούμενα δέκα χρόνια; Επίσης, ο Νίκος Χριστοδου-
λίδης υπόσχεται αποζημιώσεις σε όσους κουρεύτη-
καν από τις αποφάσεις της κυβέρνησης του Νίκου 
Αναστασιάδη. Είναι και του γελασμάτου. Αφού εί-
ναι τα ίδια πρόσωπα που πήραν τις αποφάσεις για 
τα κουρέματα και που κυβέρνησαν τη χώρα τα τε-
λευταία δέκα χρόνια. Τώρα θυμήθηκαν τις αποζη-
μιώσεις; Και ποιος θα τις πληρώσει; Θα τα βάλουν 
από την τσέπη τους ή θα τα φορτώσουν και αυτά 
στους φορολογούμενους, οι οποίοι πληρώνουν 
εκατομμύρια κάθε χρόνο για τις αποφάσεις τους, 
όπως για τις εγγυήσεις οι οποίες δόθηκαν στην Ελ-
ληνική για τον Συνεργατισμό;

Η έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έδειξε 
ότι πολλοί το μετάνιωσαν μετά για τις επενδύσεις 
με συμβουλές από fininfluencer, αλλά ήταν πλέον 
αργά. Δηλαδή ότι έγινε και με τα «δεσμεύομαι» του 
Νίκου Αναστασιάδη. Και φυσικά δεν απαιτείται με-
γάλη φαντασία για να εκτιμήσει κανείς τι θα γίνει 
σε περίπτωση εκλογής ενός από τα δύο πολιτικά 
τέκνα του Νίκου Αναστασιάδη.

Αυτή είναι η πιο σημαντική ίσως διαφορά του 
Ανδρέα Μαυρογιάννη από τους τρεις επικρατέστε-
ρους υποψηφίους με δυνατότητα εκλογής στην 
προεδρία της Δημοκρατίας. Πέρα από την εντιμό-
τητά του, η οποία αναγνωρίζεται απ’ όλους, ακόμη 
και τους πολιτικούς του αντιπάλους, είναι ο μόνος 
από τους τρεις που κατέθεσε ολοκληρωμένο και 
συγκροτημένο πρόγραμμα διακυβέρνησης, επεξερ-
γασμένο επιστημονικά, κοστολογημένο και απολύ-
τως εφαρμόσιμο. Είναι ο μόνος ο οποίος κατέθεσε 
ρεαλιστικές δράσεις, οι οποίες δίνουν απαντήσεις 
στα προβλήματα και τις φιλοδοξίες των νοικοκυ-
ριών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της 
ευρύτερης οικονομίας. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο 
ότι κανένας από τους δύο ανθυποψηφίους του δεν 
τόλμησε να αμφισβητήσει την ποιότητα του προ-
γράμματος διακυβέρνησής του και τη βούλησή του 
να το εφαρμόσει.

Η κοινωνία κουράστηκε με τα «δεσμεύομαι». 
Κυρίως όμως πληγώθηκε αφού έφεραν τραγικές 
συνέπειες, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Ο Ανδρέας 
Μαυρογιάννης είναι ο μόνος που μπορεί να φέρει 
την προοδευτική αλλαγή.   
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν χθες το στάδιο 
«Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία» ενώνο-
ντας τη φωνή τους τόσο με τον Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη όσο και με τους δώδεκα καλλιτέχνες 
που βρέθηκαν στη σκηνή ζητώντας αλλαγή.
Άνθρωποι όλων των ηλικιών από ολόκληρη 

την Κύπρο βρέθηκαν χθες στο στάδιο «Τάσσος 
Παπαδόπουλος - Ελευθερία» σε μία μεγαλει-

ώδη συναυλία - στήριξη προς τον ανεξάρτητο 
υποψήφιο για την προεδρία της Δημοκρατίας, 
Ανδρέα Μαυρογιάννη, και τον υποδέχθηκαν 

θερμά.
Η ηθοποιός και μέλος της Ομάδας Στήριξης του 
ανεξάρτητου υποψηφίου Ανδρέα Μαυρογιάννη, 
Μέλανη Στέλιου, καλωσορίζοντας τις χιλιάδες 
που έδωσαν βροντερά το «παρών» τους μίλησε 
για τη «συναυλία της αλλαγής, τη συναυλία της 

ελπίδας, τη συναυλία της νίκης».
«Δώδεκα σπουδαίοι καλλιτέχνες», τόνισε η 

Μέλανη Στέλιου, η οποία καταχειροκροτείτο 
από τους παρευρισκόμενους, «ενώνουν μαζί 
μας τη φωνή τους για την Κύπρο που ονει-

ρευόμαστε, για την Κύπρο που θέλουμε. Λίγες 
μόνο μέρες πριν τη μεγάλη μάχη, όλοι εμείς 
γινόμαστε οι πρωταγωνιστές της αλλαγής! 

Ναι, εμείς είμαστε η αλλαγή!  Όλοι εμείς, όλοι 
εσείς, όλοι εκεί έξω που θέλουν επιτέλους η 
Κύπρος να γυρίσει σελίδα», είπε η Μέλανη 

Στέλιου μέσα σε ντελίριο ενθουσιασμού σε ένα 
κατάμεστο στάδιο.

Από πλευράς τους οι καλλιτέχνες -οι οποίοι 
έτυχαν θερμότατης υποδοχής- μέσα από τις 
φωνές και τα τραγούδια τους στήριξαν με 

εμφαντικό τρόπο την υποψηφιότητα Ανδρέα 

Μαυρογιάννη. Ιδιαίτερες στιγμές συγκίνησης 
υπήρξαν όταν ανέβηκε στο βήμα ο Νταλάρας 
λόγω της μακράς και στενής σχέσης φιλίας 

που διατηρεί με τον Α. Μαυρογιάννη.
Λίγο πριν καλέσει στο βήμα τον Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη, η κα Στέλιου εξέφρασε την ελπίδα 

«να έχουμε επιτέλους έναν Πρόεδρο ικανό και 
αποτελεσματικό που να θέλει και να μπορεί, 

που θα εργαστεί για να πάρουμε τον τόπο μας 
ψηλότερα».

Στη μεγάλη συναυλία χθες έλαβαν μέρος οι 
Γιώργος Ανδρέου, Ρίτα Αντωνοπούλου, Ευστα-
θία, Παντελής Θαλασσινός, Κούλης Θεοδώρου, 
Παμπίνα Κοντέα, Δημήτρης Μπάσης, Γιώργος 
Νταλάρας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλ-
τος Πασχαλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και 

Δημήτρης Φανής.

«Συναυλία της αλλαγής, συναυλία της ελπίδας, συναυλία της νίκης»
Ο λαός της Κύπρου αποφάσισε αλλαγή με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη

Ανδρέας Μαυρογιάννης: Ρήξη με τις απαράδεκτες πρακτικές του παρελθόντος, γυρίζουμε σελίδα

«Η μαζική, η συγκλονιστική παρουσία σας εδώ σήμερα, 
αποδεικνύει ότι και μπορούμε και θα τα καταφέρουμε και 
πως όλοι εμείς οι χιλιάδες εδώ, μέσα σ’ αυτό το στάδιο, και 
οι χιλιάδες των συμπολιτών μας, εκεί έξω, το θέλουμε, το 
πιστεύουμε και τις μέρες που απομένουν σάς ζητώ να εργα-
στούμε για να το καταφέρουμε», είπε χθες από το βήμα του 
σταδίου «Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία» ο ανεξάρτη-
τος υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας Ανδρέας 
Μαυρογιάννης.

Λίγο πριν πάρουν τη σκυτάλη οι σπουδαίοι καλλιτέχνες 
στη χθεσινοβραδινή συναυλία σε ένα κατάμεστο στάδιο, ο 
Ανδρέας Μαυρογιάννης είπε πως «θα γυρίσουμε σελίδα, 
αλλά δεν θα αφήσουμε πίσω μας όσα και όσους έφταιξαν. 
Τέρμα στην ανοχή. Τέρμα στην ατιμωρησία. Οι ευθύνες θα 
καταλογιστούν όσες κι αν είναι, όσο ψηλά κι αν φτάνουν, 
όποιους κι αν αγγίζουν, δίνοντας έμφαση στη σωρεία σκαν-
δάλων επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ». 

Ο κ. Μαυρογιάννης τόνισε ότι «μπορούμε να γυρίσουμε 
σελίδα και να αφήσουμε πίσω μας όλα αυτά που πλήγω-
σαν την πατρίδα μας τα τελευταία θλιβερά 10 χρόνια. Τα 
σκάνδαλα, τη διαφθορά, τη θεσμική διαπλοκή. Τολμούμε να 
φέρουμε τη ρήξη με τις απαράδεκτες πρακτικές του παρελ-
θόντος. Να τερματίσουμε την ιδιωτική χρήση του κράτους, 
φαινόμενο που άνθισε επί των ημερών της διακυβέρνησης 
που φεύγει».

«Απέναντι στους κ.κ. Νεοφύτου και Χριστοδουλίδη που 

θέλουν να συνεχίσουν τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη, η αλ-
λαγή βρίσκεται στα δικά μας χέρια», είπε ο Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης και υπογράμμισε ότι θα υπάρξει αλλαγή στο ύφος 
και στο ήθος διακυβέρνησης, αλλαγή σε νοοτροπίες και αντι-
λήψεις, αλλαγή στις προτεραιότητες, φιλόδοξο όραμα για το 
μέλλον του τόπου μας και τους ανθρώπους του.

Απευθυνόμενος στους καλλιτέχνες που τραγούδησαν 
χθες στο στάδιο «Ελευθερία», ο Ανδρέας Μαυρογιάννης τούς 
ευχαρίστησε θερμά, σημειώνοντας ότι «με πλείστους από αυ-
τούς μας συνδέει μία στενή προσωπική φιλία που με κάνει 
περήφανο. Η παρουσία τους με συγκινεί και καταξιώνει ό,τι 
είναι πιο πολύτιμο στη ζωή και τις αξίες μου». Κλείνοντας 
την ομιλία του, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης αναφέρθηκε στο 
ΑΚΕΛ, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς το «μεγάλο 
κόμμα της Αριστεράς που με τιμά με τη στήριξή του».

«Στις 11 μέρες που απομένουν μέχρι τον πρώτο γύρο των 
εκλογών, ΜΠΟΡΟΥΜΕ όλοι μαζί να αλλάξουμε τη ροή της 
ιστορίας του τόπου μας», είπε καταληκτικά ο ανεξάρτητος 
υποψήφιος, επευφημούμενος από τις χιλιάδες των ανθρώ-
πων που απαίτησαν αλλαγή πλεύσης.

Χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν το στάδιο 
«Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία» 

σε μία μεγαλειώδη συναυλία, ζητώντας 
αλλαγή πλεύσης του τόπου
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη χθεσινοβραδινή συναυ-
λία έδωσαν ηχηρά το «παρών» 
τους οι νέοι και οι νέες της 
Κύπρου, οι οποίοι ένιωσαν και 
νιώθουν στο πετσί τους την 
καταστροφική πολιτική της 
κυβέρνησης Αναστασιάδη – 
ΔΗΣΥ.

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, 

απευθυνόμενος στη νέα γενιά 
του τόπου που τόσο υποφέρει, 
εξέφρασε τη συμπάθειά του κα-
τανοώντας τη θέση στην οποία 
έχουν περιέλθει και απευθυνό-
μενος προς τους νέους είπε:

«Νιώθω την απογοήτευσή 
σας. Το θυμό σας. Σας αξίζει 
μία Κύπρος με αξιοκρατία, με 

προοπτική, με ίσες ευκαιρίες. 
Σας αξίζει μία Κύπρος που να 
χωράει τα όνειρά σας. Είμαι 
εδώ για εσάς. Είμαι εδώ για 
να το πετύχουμε. Δώστε μου 
τη δύναμή σας και θα σας την 
επιστρέψω στο πολλαπλάσιο. 
Δώστε μου φωνή, για να δυνα-
μώσω τη φωνή σας».

«Νέοι και νέες της Κύπρου μας…»

«Να δημιουργήσουμε ξανά την ελπίδα για λύση και επανένωση της πατρίδας μας»
Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για 
την προεδρία έκανε ιδιαίτερη 
αναφορά στο Κυπριακό, αφού, σε 
αντίθεση με τα πεπραγμένα της 
απερχόμενης κυβέρνησης, έδωσε 
το στίγμα για επανέλθει η ελπίδα 
στον τόπο μας. 
Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης υπο-
γράμμισε πως πρέπει να βάλουμε 
πλάτες και να αναλάβουμε το 
χρέος που μας αναλογεί ώστε από 
την 1η του Μάρτη να οικοδομή-
σουμε μία καλύτερη Κύπρο. 

«Για να φέρουμε πίσω παναν-
θρώπινες αξίες που έχουν χαθεί: 
την αξιοπρέπεια, την ισότητα, τη 
δικαιοσύνη, την κοινωνική πρό-
οδο, το σεβασμό, την ελευθερία. 
Για να ανεβάσουμε τον τόπο μας 
ψηλότερα. Εκεί που του αξίζει», 
τόνισε ο κ. Μαυρογιάννης, κά-
νοντας παράλληλα αναφορά σε 
όλους όσοι υπάρχουν σε αυτόν 
τον τόπο.
«Κύπρος Μπορούμε να δημι-
ουργήσουμε ξανά την ελπίδα 

για την απελευθέρωση και την 
επανένωση της πατρίδας μας. 
Μαζί, Ελληνοκύπριοι, Τουρκο-
κύπριοι, Αρμένιοι, Μαρωνίτες 
και Λατίνοι», είπε ο ανεξάρτητος 
υποψήφιος, δίνοντας μάλιστα μία 
υπόσχεση, την οποία, σε αντίθεση 
με τους δύο συνυποψηφίους του 
κ.κ. Αβέρωφ και Χριστοδουλίδη, 
απέδειξε ότι μπορεί να υλοποιή-
σει: «Από αυτό εδώ το βήμα σάς 
υπόσχομαι ότι θα δώσω όλες μου 
τις δυνάμεις για να αποτρέψω 

την καταστροφική προ των πυ-
λών διχοτόμηση, για να πετύ-
χουμε τη λύση του Κυπριακού 
και να βρει ξανά ο τόπος μας το 
βηματισμό του», τόνισε, κάνοντας 
μία συγκινητική αναφορά στους 
Τουρκοκυπρίους. «Σε όλους εσάς, 
αλλά και στους Τουρκοκύπριους 
συμπατριώτες μας που μας τι-
μούν και βρίσκονται εδώ σήμερα 
μαζί μας, θέλω να στείλω ένα μή-
νυμα: η δύναμη της ειρήνης στην 
Κύπρο είναι ακαταμάχητη».



Πέντε χρόνια φυλακή  
στον 37χρονο πατέρα

Ποινή φυλάκισης πέντε χρόνων επέβα-
λε το Κακουργιοδικείο Λεμεσού σε 37χρο-
νο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος σε υπόθεση 
ανθρωποκτονίας του δύο μηνών βρέφους 
του. Το βρέφος απεβίωσε στις 5 Μαρτίου 
2022, στο Μακάρειο Νοσοκομείο, ενώ οι 
γονείς του συνελήφθηκαν μετά τη νεκρο-
τομή, που κατέδειξε κακόβουλη κρανιο-
εγκεφαλική κάκωση, ενώ αποκλείστηκε 
το ενδεχόμενο τα τραύματα να προκλή-

θηκαν από ατύχη-
μα. Συγκεκριμένα, 
διαπιστώθηκε ότι 
το βρέφος έφερε 
υποσκληρίδιο αι-
μάτωμα εγκεφά-
λου, υποσκληρίδιο 
αιμάτωμα νωτιαίου 
μυελού, κάταγμα 

δεξιάς κλείδας και κάταγμα στην αριστερή 
πλευρά.

Ανακρινόμενος ο πατέρας ομολόγησε 
ότι ταρακούνησε το κοριτσάκι του επειδή 
έκλαιγε, ενώ η 22χρονη μητέρα αφέθηκε 
ελεύθερη, αφού δεν προέκυψε οτιδήποτε 
εναντίον της.

Έχοντας κρίνει ένοχο τον κατηγορούμε-
νο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, το 
Κακουργιοδικείο τού επέβαλε χθες το πρωί 
ποινή φυλάκισης πέντε χρόνων, σε κεκλει-
σμένων των θυρών διαδικασία.

Κάλεσμα στους πολίτες «να ψηφίσουν εκεί-
νον τον υποψήφιο που έχει πείσει τόσο με τις 
θέσεις του, αλλά κυρίως και με τον έμπρακτο βίο 
και πολιτεία του ότι κυρίαρχος στόχος του είναι 
η επανένωση της πατρίδας μας, η οποία θα 
δώσει μια καινούργια ελπιδοφόρα προοπτική», 
απευθύνουν με ανακοίνωσή τους οι Ενωμένοι 
Δημοκράτες, ενόψει των επερχόμενων προε-
δρικών εκλογών.

Στην ανακοίνωση αναφέρουν ότι «δεν υπάρ-
χει άλλη επιλογή λύσης από τη Διζωνική Δικοι-
νοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, για τον 
απλούστατο λόγο ότι αυτή είναι η μόνη μορφή 
λύσης, η οποία γίνεται αποδεκτή από τους πο-

λίτες και των δύο κοινοτήτων και κρατεί ταυ-
τόχρονα τη χώρα μας ενωμένη, με τρόπο που 
να δημιουργείται ελπιδοφόρος προοπτική για 
όλους τους Κυπρίους». Αναφέρεται, ακόμα, ότι 
ως μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας των Ευ-

ρωπαίων Φιλελευθέρων Δημοκρατών, οι Ενω-
μένοι Δημοκράτες αποδίδουν «ύψιστη σημασία 
στη λειτουργία της Δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων» και προσθέτουν ότι «ο επόμενος 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει 
να είναι σε θέση να ενδυναμώσει τη λειτουργία 
της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, να 
εμπεδώσει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων και να αποκαταστήσει τα ανθρώπινα 
δικαιώματα», είτε αυτά καταπατούνται από τη 
μη ειρηνική επανένωση της Κύπρου, είτε από 
την ανάγκη ενδυνάμωσης της λειτουργίας της 
Δημοκρατίας, είτε από τη διαφθορά.

Απαγορεύεται η προβολή ή η μετάδο-
ση από τους σταθμούς των αποτελεσμάτων 
οποιωνδήποτε δημοσκοπήσεων που σχετίζο-
νται με εκλογές επτά μέρες πριν από τη δι-
εξαγωγή οποιωνδήποτε εκλογών, σύμφωνα 
με το Νόμο, υπενθυμίζει σε εγκύκλιο χθες η 
Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. 

Η τελευταία μέρα προβολής ή μετάδοσης 
των αποτελεσμάτων οποιωνδήποτε δημο-
σκοπήσεων σχετίζονται με τις εκλογές είναι 
το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 
24:00, σημειώνει.

Συγκεκριμένα, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 
Κύπρου «επισύρει την προσοχή» των Ραδι-

οφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 
στις πρόνοιες του άρθρου 46(1) του περί Ρα-
διοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 
Νόμου 7(Ι)/98, όπως τροποποιήθηκε μετα-
γενέστερα, σύμφωνα με τις οποίες: «Απαγο-

ρεύεται η προβολή ή η μετάδοση από τους 
σταθμούς των αποτελεσμάτων οποιωνδήποτε 
δημοσκοπήσεων που σχετίζονται με εκλογές 
επτά μέρες πριν από τη διεξαγωγή οποιων-
δήποτε εκλογών».

Η Αρχή σημειώνει ότι «αναμένει ότι όλοι 
οι οργανισμοί θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα 
προς συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Νο-
μοθεσίας».

Παράληψη συμμόρφωσης προς το περιε-
χόμενο της εγκυκλίου συνεπάγεται τη λήψη 
μέτρων και την πιθανή επιβολή ανάλογων 
κυρώσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νο-
μοθεσίας, καταλήγει η εγκύκλιος.

Οι Ενωμένοι Δημοκράτες στηρίζουν υποψήφιο που πείθει με τις θέσεις του για ΔΔΟ

Αποτελέσματα δημοσκοπήσεων μέχρι το ερχόμενο Σάββατο  

«Υψίστης σημασίας 
είναι η λειτουργία 
της Δημοκρατίας 
και του κράτους 

δικαίου»

Επιβολή κυρώσεων 
από την Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης 
σε περίπτωση 

παραβίασης της 
νομοθεσίας

Σιγή ιχθύος τήρησε ο Οργανισμός Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας μετά τη δημοσιοποίηση κα-
ταγγελιών μέσω της εφημερίδας μας για τη λει-
τουργία της Γυναικολογικής - Μαιευτικής Κλι-
νικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Όπως 
γράψαμε χθες, ο ΟΚΥπΥ εξακολουθεί να χρη-
σιμοποιεί τη συγκεκριμένη κλινική για εισαγω-
γή άλλων περιστατικών αντικανονικά, όπως 
καταγγέλλουν γνώστες της κατάστασης, αφού 
οι μαίες καλούνται να χειρίζονται ιατρικές κα-
ταστάσεις για τις οποίες δεν διαθέτουν εξειδί-
κευση. Ο ΟΚΥπΥ παραδέχθηκε στην εφημερίδα 
μας ότι η πρακτική αυτή εφαρμόζεται, υπο-
στηρίζοντας όμως ότι αυτό γίνεται μόνο εκτά-
κτως σε περιπτώσεις έλλειψης κλινών. Ωστόσο, 
μετά τη δημοσιοποίηση ανώνυμων καταγγελι-
ών για δύσκολες και επικίνδυνες καταστάσεις 
που δημιουργούνται από την εισαγωγή περι-
στατικών που δεν σχετίζονται με τη γυναικο-
λογία και τη μαιευτική, ο Οργανισμός Κρατι-
κών Υπηρεσιών Υγείας τήρησε στάση σιωπής. 

Όπως γράψαμε χθες, η πρακτική αυτή εφαρ-
μόστηκε εκτάκτως την περίοδο της πανδημί-
ας, αλλά δυστυχώς παραμένει σε ισχύ μέχρι σή-
μερα, όπως ανέφεραν στη «Χ» έγκυρες πηγές. 
Αυτό όμως δημιουργεί σοβαρότατο πρόβλημα 
στο νοσηλευτικό προσωπικό και τούτο επειδή 
οι μαίες δεν είναι εκπαιδευμένες για να χειρί-
ζονται περιστατικά εκτός από τοκετούς. Υπάρχει 
μάλιστα και νομικό ζήτημα, όπως μας αναφέρ-
θηκε, αφού η άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος 
που εξασφαλίζουν οι μαίες από τις νοσηλευτι-
κές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας αφορά 
αποκλειστικά την άσκηση της μαιευτικής και 
μάλιστα κατατάσσονται σε ξεχωριστό μητρώο σε 
σχέση με το υπόλοιπο νοσηλευτικό προσωπικό.

Το τελευταίο διάστημα, όπως έχουμε πλη-
ροφορηθεί, έχουν εισαχθεί στη Γυναικολογι-
κή - Μαιευτική της Λάρνακας διάφορα παθο-
λογικά περιστατικά εκ των οποίων μάλιστα 
το ένα καρδιολογικό περιστατικό κατέλη-
ξε σε θάνατο του ασθενούς, όπως αναφέρουν 
οι πληροφορίες. «Ζητούν από τις μαίες να κά-
νουν ανάταξη καρδιάς, κάτι εντελώς απαρά-
δεκτο και επικίνδυνο. Έχουμε γίνει πολυκλι-
νική. Αναγκαζόμαστε να φεύγουμε από τους 
θαλάμους για να χειριστούμε τοκετούς και 
αφήνουμε ασθενείς να κτυπούν τα κουδού-
νια και να μην τους απαντά κανείς» ανέφερε 
στην εφημερίδα μας γνώστης της κατάστασης.  

Νέες δυνατότητες στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αμμοχώστου

Στο μεταξύ, χθες, ο Οργανισμός Κρατικών 

Υπηρεσιών Υγείας εξέφρασε την ικανοποίησή 
του για τις νέες δυνατότητες που προσφέρο-
νται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου μετά 
την επέκταση και αναβάθμισή του. «Μετά την 
ολοκλήρωση των φάσεων επέκτασης, το νοσο-
κομείο εξοπλίζεται για να καλύπτει με περισσό-
τερη επάρκεια τις ανάγκες των κατοίκων της 
ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου», σημείω-
σε ο Οργανισμός προσθέτοντας ότι με την πρό-
σφατα ολοκληρωμένη επέκταση, προστέθηκαν 
στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου συνολι-
κά 54 νέες κλίνες και μαζί με αυτές που βρί-
σκονται στον 2ο και 3ο όροφο ενσωματώθηκαν 
και όλοι οι απαραίτητοι υποστηρικτικοί χώροι 
που εξυπηρετούν τους ασθενείς και το προσω-
πικό. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη νέα μονάδα 
αιμοκάθαρσης που εγκαινιάστηκε πρόσφατα.

Τάσος Περδίος

Σιγή ιχθύος από ΟΚΥπΥ για  
τις μαίες στο Νοσοκομείο Λάρνακας

Ουδέν σχόλιο για τις σοβαρές καταγγελίες για επικίνδυνη 
πρακτική στη Γυναικολογική - Μαιευτική Κλινική

Προβληματίζει  
η έξαρση της Γρίπης Α

Προβληματίζει το Υπουργείο Υγείας η 
έξαρση της Γρίπης Α, αλλά δεν πανικοβαλ-
λόμαστε, δήλωσε χθες ο αρμόδιος υπουργός 
Μιχάλης Χατζηπαντέλα, ο οποίος κάλεσε τον 
κόσμο -και ειδικά τους ηλικιωμένους- να 
εμβολιαστεί με το εμβόλιο της Γρίπης, ώστε 
να προληφθεί μια ενδεχόμενη νοσηλεία 
τους. «Την ίδια στιγμή, τις τελευταίες ημέρες 
υπάρχει μια σημαντική μείωση στα κρού-
σματα του κορονοϊού, αφού αυτό δείχνουν οι 
μετρήσεις του Υπουργείου Υγείας», ανέφερε.

Σε σχέση με τη νέα πιθανή υπόθεση ιατρι-
κής αμέλειας στη Λεμεσό, την οποία καταγ-
γέλλει ο ιατροδικαστής Μάριος Ματσάκης, 
ο κ. Χατζηπαντέλα είπε πως αναμένει την 
καταγγελία να φτάσει στο Υπουργείο Υγείας, 
τονίζοντας πως «αν πρέπει το Υπουργείο να 
δείξει αυστηρότητα, θα τη δείξει». «Δείξαμε 
πόσο αυστηροί είμαστε και σε άλλες περι-
πτώσεις, που είδαν το φως της δημοσιότη-
τας. Περιμένουμε να δούμε όλα τα στοιχεία 
πριν τοποθετηθούμε και επίσημα», είπε συ-
γκεκριμένα.

Σε ερώτηση πότε θα ανοίξει τις πόρτες του 
το ΤΑΕΠ Παίδων του Γενικού Νοσοκομείου 
Λευκωσίας, ο Υπουργός Υγείας εξέφρασε αι-
σιοδοξία πως τέλος Ιανουαρίου θα ανοίξει το 
ΤΑΕΠ. Ωστόσο, δεν θέλησε να ανακοινώσει 
συγκεκριμένη ημερομηνία, λέγοντας «αφή-
στε μας να σας κάνουμε μια ευχάριστη έκ-
πληξη». Ο κ. Χατζηπαντέλα επανέλαβε ότι 
στόχος είναι το ΤΑΕΠ Παίδων να ξεκινήσει 
τη λειτουργία του τέλος Ιανουαρίου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Κάνουν επενδύσεις με συμβουλές από… Twitter, TikTok και YouTube!
Κύπριοι κάνουν επενδύσεις -πολλοί πέ-

ραν των πραγματικών τους δυνατοτήτων- 
ακολουθώντας συμβουλές από fininfluencer 
(διαδικτυακούς παράγοντες επιρροής) που 
δραστηριοποιούνται σε μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης όπως το Twitter, TikTok, YouTube 
και Instagram. Μάλιστα, όπως προκύπτει 
από έρευνα η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ορισμέ-
νοι δεν κάνουν καν έρευνα, ενώ από τους 
υπόλοιπους οι περισσότεροι βασίζονται σε 
πληροφορίες που παρέχονται στο διαδίκτυο 
από την ίδια την εταιρεία ή από δημοσιεύ-
ματα, χωρίς να εξετάζουν το πιο σημαντικό: 
Κατά πόσον η εταιρεία έχει άδεια λειτουργίας 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς! Συγκε-
κριμένα, μόνο ένας στους τρεις επενδυτές 
ελέγχουν την ιστοσελίδα της Εποπτικής Αρ-
χής για να βεβαιωθούν ότι η οντότητα με την 

οποία θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές εί-
ναι αδειοδοτημένη. 

Εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
ράς δήλωσε ότι: «Οι πληροφορίες στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν πλέον 
άμεσα τις αποφάσεις, όμως δεν είναι όλες 
αξιόπιστες. Πάρα πολλοί επενδυτές, συμπε-
ριλαμβανομένων των νέων ατόμων, παίρ-
νουν πραγματικό ρίσκο με τα χρήματά τους 
επειδή λαμβάνουν συμβουλές και συστάσεις 
από αναξιόπιστες πηγές, από μέλη της οικο-
γένειας και φίλους, όπως επίσης και συμ-
βουλές από διασημότητες στις πλατφόρμες 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να 
ελέγξουν σωστά την οντότητα με την οποία 
συναλλάσσονται». Ανέφερε επίσης ότι «η 
ορθή ρύθμιση του τομέα των επενδύσεων και 
η διασφάλιση της υπεύθυνης παροχής επεν-
δυτικής υπηρεσιών είναι ένας τομέας όπου 
οι Εποπτικές Αρχές μπορούν και πρέπει να 
διαδραματίσουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο σε 
ό,τι αφορά την ενδυνάμωση του πλαισίου 
στήριξης των επενδυτών».

Έρευνες στα γραφεία της γαλλικής τρά-
πεζας BNP Paribas στη Φρανκφούρτη πραγ-
ματοποίησαν χθες περισσότερα από 130 
μέλη της Εισαγγελίας της Κολωνίας, μετά 
από καταγγελίες για παράνομες συναλλαγές 
«Cum-Ex» που αφορούν επιστροφές φόρων 
από κέρδη κεφαλαίου και φοροδιαφυγή.

Η Εισαγγελία της Κολωνίας ανέφερε ότι 
η επιδρομή στα κεντρικά γραφεία της γαλ-
λικής τράπεζας στη Φρανκφούρτη αφορά 

58 υπόπτους, νυν και πρώην υπαλλήλους 
της BNP Paribas και των θυγατρικών της. 
Εκπρόσωπος της Εισαγγελίας της Κολωνίας 
επιβεβαίωσε την επιδρομή όταν ρωτήθηκε: 
«Οι έρευνες σχετίζονται με τις συναλλαγές 
cum-ex και τα σχετικά μοντέλα φοροδια-
φυγής και έχουν στόχο την ανακάλυψη της 
σχετικής επικοινωνίας με τη μορφή email 
και άλλη γραπτή αλληλογραφία».

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, οι ανακρι-

τές ερευνούν επίσης ιδιωτικά διαμερίσματα 
στην Έσση, τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία 
και τη Ρηνανία-Παλατινάτο.

Γερμανικές εφημερίδες γράφουν ότι από 
το 2013 οι φορολογικές Αρχές στην Κολω-
νία έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διαπι-
στώσουν εάν τράπεζες όπως η Barclays, η 
Goldman Sachs, η Bank of America, η BNP 
Paribas, η Deutsche Bank και η αυστραλι-
ανή Macquarie μετείχαν σε παράνομες τέ-

τοιες πρακτικές το διάστημα 2007 με 2011. 
Από τον περασμένο Ιούνιο ερευνάται και η 
Santander. Εκπρόσωπος της BNP Paribas 
επιβεβαίωσε την έρευνα και τόνισε ότι η 
τράπεζα συνεργάζεται.

Η Γερμανία έχει απαγορεύσει τις συναλ-
λαγές cum-ex από το 2012, καθώς έχει στοι-
χίσει στους φορολογούμενους περισσότερα 
από 10 δισεκατομμύρια ευρώ όλα αυτά τα 
χρόνια.

Εισαγγελική έρευνα για παράνομες συναλλαγές στην BNP Paribas στη Φρανκφούρτη

Απειλές Χατζηπαντέλα κατά εργαζομένων του ΟΚΥπΥ
Τη μέθοδο της απειλής εναντίον των ερ-

γαζομένων επιστρατεύει τώρα ο Υπουργός 
Υγείας, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, σε σχέση 
με το αδιέξοδο στο οποίο φαίνεται ότι οδη-
γούνται οι διαβουλεύσεις όσον αφορά τη 
συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης για 
τους εργαζομένους του ΟΚΥπΥ που έχουν 
προσληφθεί μετά το 2019 και παραμένουν 
εδώ και χρόνια με προσωπικά συμβόλαια, 
χωρίς δικαιώματα. Την ίδια ώρα, φουντώ-
νει η οργή στους εργαζομένους στα νοσο-
κομεία.

Μετά την απόρριψη της πρότασης του 
ΟΚΥπΥ από το σύνολο των συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων, ο Μ. Χατζηπαντέλα δή-
λωσε χθες ότι «υπάρχει πλάνο (στο Υπουρ-
γείο Υγείας σε περίπτωση αδιεξόδου), αλλά 
εύχομαι να μην το χρησιμοποιήσουμε».

Σημειώνεται ότι μετά την προειδοποιητι-
κή στάση εργασίας των εργαζομένων, ο Μ. 
Χατζηπαντέλα υποσχέθηκε ότι ο ΟΚΥπΥ θα 

κατέθετε βελτιωμένη πρόταση για τη συ-
νομολόγηση συλλογικής σύμβασης. Παρά 
ταύτα, η πρόταση η οποία κατατέθηκε εί-
ναι πανομοιότυπη με την προηγούμενη 
και απέχει πολύ από τα πρότυπα, τα οποία 
εφαρμόζονται συνήθως σε ημικρατικούς 
οργανισμούς. 

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η πρότα-
ση απορρίφθηκε από το σύνολο των συνδι-
καλιστικών οργανώσεων.

Επισημαίνεται ότι οι δύο πλευρές θα 
έχουν νέα συνάντηση την ερχόμενη Τρίτη 
31 Ιανουαρίου 2023. Παρά ταύτα, το κλίμα 
το οποίο έχει δημιουργηθεί είναι βαρύ και 
αν δεν υπάρξει στροφή 180 μοιρών από το 
Υπουργείο Εργασίας και τον ΟΚΥπΥ, δύσκο-
λα θα αποφευχθεί το αδιέξοδο.

Ο ΓΓ της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ, Νίκος Γρηγο-
ρίου, δήλωσε στον «Άστρα» ότι η πρόταση 
η οποία κατατέθηκε από τον ΟΚΥπΥ είναι 
ανεπαρκής και κατώτερη των περιστάσεων. 

Επεσήμανε επίσης ότι είναι ο μοναδικός 
οργανισμός που αρνείται να σεβαστεί τα ερ-
γασιακά θέσμια και να καλύψει τους εργα-
ζομένους με συλλογικές συμβάσεις.

Ακόμη, ο πρόεδρος της συντεχνίας νο-
σηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ, Πρόδρομος Αργυ-
ρίδης, ανέφερε ότι ο ΟΚΥπΥ δεν πήρε το 
μήνυμα από την προειδοποιητική στάση 
εργασίας, αλλά και τις παλαιότερες συνα-
ντήσεις τους.

Και οι δύο προειδοποίησαν με κλιμάκω-
ση των απεργιακών κινητοποιήσεων, σε 
περίπτωση που δεν αλλάξει η στάση του 
ΟΚΥπΥ.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύ-
που του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, 
είπε ότι η συλλογική σύμβαση πρέπει να δι-
ασφαλίζει τους εργαζομένους, αλλά παράλ-
ληλα να λαμβάνει υπόψιν την οικονομική 
αυτονομία και τη βιωσιμότητα του Οργανι-
σμού.

Πολλοί το μετάνιωσαν, αλλά 
ήταν πλέον αργά, αφού τα 

χρήματά τους έκαναν φτερά

Kατώτερη των 
περιστάσεων  
η πρόταση
Ο ΓΓ της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ, 
Νίκος Γρηγορίου, δήλωσε στον 
«Άστρα» ότι η πρόταση η οποία 
κατατέθηκε από τον ΟΚΥπΥ 
είναι ανεπαρκής και κατώτερη 
των περιστάσεων. Επεσήμανε 
επίσης ότι είναι ο μοναδικός 
οργανισμός που αρνείται 
να σεβαστεί τα εργασιακά 
θέσμια και να καλύψει τους 
εργαζομένους με συλλογικές 
συμβάσεις.

«Υπάρχει πλάνο (για το αδιέξοδο), εύχομαι να μην το χρησιμοποιήσουμε»

ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ:  
«Με Ενότητα και Αγώνα»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συντεχνίας 
Εργατοϋπαλλήλων Γεωργίας, Δασών, Με-
ταφορών, Λιμενεργατών, Ναυτεργατών και 
Συναφών Επαγγελμάτων Κύπρου - ΠΕΟ 
(ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ) αποφάσισε την προκή-
ρυξη, εντός του 2023, του 33ου Παγκύπριου 
Συνεδρίου της συντεχνίας, καθώς και των 
Επαρχιακών Συνεδρίων όλων των Τμημά-
των της. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, το 33ο Παγκύπριο Συνέδριο της 
ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ θα πραγματοποιηθεί 
στις 12/10/2023, στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του ΕΤΚΑ ΠΕΟ Λευκωσίας με κεντρικό σύν-
θημα «Με Ενότητα και Αγώνα Διεκδικούμε 
τα Δικαιώματα των Εργαζόμενων».

Το Τμήμα Πάφου θα πραγματοποιήσει 
το Συνέδριό του στις 06/04/2023, το Τμήμα 
Λάρνακας στις 10/05/2023, το Τμήμα Λευ-
κωσίας στις 17/05/2023, το Τμήμα Λεμεσού 
στις 18/05/2023 και το Τμήμα Αμμοχώστου 
στις 06/07/2023.

Στα συνέδρια θα συμμετέχουν οι εκλεγμέ-
νοι αντιπρόσωποι από τους τόπους δουλειάς 
που έχει μέλη η συντεχνία. Θα γίνει απολο-
γισμός της δράσης της συντεχνίας για την 
περίοδο 2018 – 2022. Θα καθοριστούν οι 
στόχοι και η πολιτική διεκδικήσεων της συ-
ντεχνίας για τα επόμενα χρόνια και θα εκλε-
γεί το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επαρχια-
κές Επιτροπές.

Στο Παγκύπριο Συνέδριο αναμένεται να 
συμμετέχουν και αντιπροσωπείες από διε-
θνείς και εθνικές οργανώσεις από το εξωτε-
ρικό με τις οποίες διατηρεί σχέσεις η ΣΕΓΔΑ-
ΜΕΛΙΝ.

Διεθνείς αγορές: Πτώση τιμών 
για πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκαν χθες 
Τετάρτη 25/1 οι τιμές του φυσικού αερίου και 
του πετρελαίου, στα 55,8 ευρώ και στα 79,5 
δολάρια αντίστοιχα.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs αναμέ-
νουν ότι τα εμπορεύματα όπως το αργό πε-
τρέλαιο, τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου, 
το LNG και η σόγια θα αυξηθούν λόγω της 
ανάκαμψης της κινεζικής ζήτησης.

Σε αυτό το κλίμα, το μπρεντ έχασε 0,3%, 
φτάνοντας ενδοσυνεδριακά στα 85,8 δολάρια 
ανά βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό 
(WTI) έπεσε κατά 0,35% στα 79,8 δολάρια, 
ενδοσυνεδριακά, πριν επιστρέψει οριακά 
πάνω από τα 80 δολάρια/βαρέλι.

Σημαντική θα είναι αυτή η εβδομάδα, κα-
θώς οι έμποροι παρακολουθούν τις ανακοι-
νώσεις για τα εταιρικά οικονομικά στοιχεία, 
προσφέροντας ενδείξεις για την υγεία των 
οικονομιών σε όλο τον κόσμο.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Διοίκηση Επιχειρήσεων και Νομικά τα πιο δημοφιλή θέματα σπουδών στην Κύπρο το 2021

Πράσινη πόλη για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η Αθηένου

Συστήματα ΑΠΕ αποσυνδέονται από το δίκτυο ηλεκτροδότησης

Σοβαρές καταγγελίες του δημάρχου Πά-
φου Φαίδωνα Φαίδωνος κατά του Αρχιε-
πισκόπου Γεώργιου, τον οποίο κατηγορεί 
για νεποτισμό με αφορμή το διάταγμα της 
Εκκλησίας για αναστολή των εργασιών 
ανέγερσης του μνημείου για τα 200 χρό-
νια της Ελληνικής Επανάστασης, το οποίο 
ανεγείρεται σε τμήμα το Δημοσίου Κήπου. 

Ο δήμαρχος Πάφου καταγγέλλει συ-
γκεκριμένα ότι όταν επεσήμανε στον προ-
καθήμενο της Εκκλησίας το θέμα σχετικά 
με συγγενείς του Αρχιεπισκόπου οι οποίοι 
αναλαμβάνουν δουλειές της Εκκλησίας, 
υπήρχε, όπως υποστηρίζει, εκδικητική 
αντίδραση από τον Αρχιεπίσκοπο. Σε δή-
λωσή του χθες ο κ. Φαίδωνος αναφέρει 
χαρακτηριστικά ότι παρατηρούνται «φαι-
νόμενα νεποτισμού στην Εκκλησία της 

Κύπρου. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
οφείλει να απομακρύνει τους συγγενείς 
του από δουλειές της Εκκλησίας και να 
αποφεύγει να τους αναθέτει απευθείας 
δουλειές επί πληρωμή. Εγείρεται πολύ σο-
βαρό θέμα χρηστής διοίκησης. Πρόσφατα 
είχα το θάρρος να το επισημάνω τόσο στον 
ίδιο όσο και στον αδελφό του και η απά-
ντηση δεν άργησε να έρθει. Σήμερα επιδό-
θηκε στο Δήμο διάταγμα του Δικαστηρίου 
για διακοπή των εργασιών εκτέλεσης κα-
τασκευής του Μνημείου για τα 200 χρόνια 
από την Ελληνική Επανάσταση, το οποίο 
μετά από ρητή προφορική συγκατάθεση 
του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου ανεγείρεται 
σε δημόσιο χώρο και σε πολύ μικρό τμήμα 
του Δημοσίου Κήπου που είναι ιδιοκτη-
σία της Μητρόπολης Πάφου, εμβαδού 80 

τ.μ. επί συνόλου 14.000 τ.μ. που είναι το 
εμβαδόν του Δημοσίου Κήπου. Είναι απί-
στευτα προκλητική η συμπεριφορά αυτών 
που έδωσαν τις οδηγίες εκ μέρους της 
Εκκλησίας για να ακυρωθεί ένα έργο που 
συμπυκνώνει το συμβολισμό των αγώνων 
του Ελληνισμού και της Εκκλησίας για τη 
δημιουργία του πρώτου Ελληνικού Κρά-
τους. Τέτοιες συμπεριφορές δεν νομίζω να 
διαπνέονται από χριστιανικό πνεύμα».

Κύκλοι της Μητρόπολης Πάφου σχολι-
άζοντας τη δήλωση του δημάρχου Πάφου 
ανέφεραν ότι τους λυπεί το ύφος και οι 
χαρακτηρισμοί του. Απέρριψαν ταυτόχρο-
να τις καταγγελίες περί νεποτισμού, ενώ 
σημείωσαν ότι ουδέποτε υπήρξε οποια-
δήποτε συγκατάθεση της μητρόπολης για 
εργασίες στον Δημόσιο Κήπο, ακόμη και 

προφορική. Οι σχέσεις του  Αρχιεπισκόπου 
με τον δήμαρχο Πάφου διαταράχθηκαν 
τον περασμένο χρόνο και εντάθηκαν τους 
προηγούμενους 6 μήνες με αφορμή τις 
αναπλάσεις στο Αναβαργός και την Κάτω 
Πάφο στην περιοχή της Θεοσκέπαστης. Οι 
εκκλησιαστικές επιτροπές των δύο ναών 
αντιτάχθηκαν στα σχέδια των αναπλάσε-
ων που αφορούσαν και τον περίβολο των 
εκκλησιών και παρά τις προσπάθειες που 
καταβλήθηκαν από τον δήμαρχο Πάφου 
να υπάρξει συναίνεση, δεν υπήρξε κατά-
ληξη. Ο κ. Φαίδωνος είχε ζητήσει μάλιστα 
την παρέμβαση του Μητροπολίτη Πάφου 
Γεώργιου τότε, επικαλούμενος το δημόσιο 
συμφέρον, όμως δεν υπήρξε ανταπόκρι-
σης.

Κώστας Νάνος

Η Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Νομι-
κά ήταν το 2021 τα δημοφιλέστερα θέματα 
σπουδών στην Κύπρο, σύμφωνα με πληρο-
φοριακό γράφημα (infographic) που εξέδωσε 
η Στατιστική Υπηρεσία με αφορμή τη  διεθνή 
ημέρα για την εκπαίδευση. Ειδικότερα, τα δύο 
αυτά θέματα σπουδών φαίνεται να προτιμούν 
οι άνδρες με ποσοστό πέραν του ενός τρίτου 
(33,5%), ενώ για τις γυναίκες το ποσοστό αντι-

στοιχούσε στο 26,5%. Ακολουθούν οι Τέχνες 
και Ανθρωπιστικές Σπουδές, με τις γυναίκες να 
διαθέτουν το υψηλότερο ποσοστό με 17,7%, με 
το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των ανδρών να 
περιορίζεται στο 7,1%. Στην τρίτη θέση βρίσκο-
νται τα θέματα των Κοινωνικών Επιστημών, 
της Δημοσιογραφίας και της Βιβλιοθηκονομί-
ας, με την προτίμηση να είναι υψηλότερη στις 
γυναίκες με ποσοστό 14,9%, με το αντίστοιχο 

ποσοστό στους άνδρες να βρίσκεται στο 9,6%.
Υψηλότερα ποσοστά προτίμησης στους άν-

δρες παρουσιάζουν τα θέματα Μηχανικής, Με-
ταποίησης και Κατασκευών με 19,6%, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών βρίσκεται 
στο 6%, ενώ συντριπτικά υψηλότερα ποσοστά 
παρουσιάζουν οι γυναίκες στα Παιδαγωγικά 
με 11,8% με το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των 
ανδρών να περιορίζεται στο 1,6%. Στον τομέα 

της Υγείας και της Κοινωνικής Προστασίας, τα 
ποσοστά ήταν 11,3% στις γυναίκες και 9,1% 
στους άνδρες.

Τα στοιχεία αφορούσαν νέους ηλικίας 25 
- 34 έτη. Με βάση τα στοιχεία, το 58,3% των 
νέων είχε μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, με επίπεδο Λυκείου 31,8%, ενώ 
το αντίστοιχο ποσοστό με μορφωτικό επίπεδο 
κάτω του Λυκείου ήταν 9,9%.

Πράσινη πόλη για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά 
αναδείχθηκε η Αθηένου. Όπως ανακοινώθηκε 
χθες, ο Δήμος Αθηένου συμμετείχε στην υποβολή 
προτάσεων για τα Παγκύπρια Βραβεία Πράσινες 
Πόλεις & Πράσινες Κοινότητες της Κύπρου 2021 
και βραβεύτηκε με το βραβείο Πράσινη Πόλη της 
Κύπρου για τα έργα: (α) «Ανακατασκευή παιδικής 
χαράς σε Δημοτικό Πάρκο και δημιουργία ανεμό-
μυλου» στην κατηγορία «Αειφόρος Ενεργειακή 
Κατανάλωση» και (β) «Διαμόρφωση και βελτίω-

ση χώρων πρασίνου “γειτονιάς”» στην κατηγορία 
«Πράσινες Περιοχές - Αστική Βιοποικιλότητα» για 
τη χρονιά 2021. Με τη βράβευση αυτή, ο Δήμος 
Αθηένου συνεχίζει να βρίσκεται στο Δίκτυο των 
Πράσινων Πόλεων & Κοινοτήτων της Κύπρου του 
Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας 
και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ) για 5η συνεχή χρο-
νιά. Η απονομή των Πράσινων Σημαιών πραγμα-
τοποιήθηκε σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο την 
Τρίτη 24 Ιανουαρίου. «Τα έργα τα οποία εγκρίθη-

καν είναι αντιπροσωπευτικά τόσο της πράσινης 
κουλτούρας που προωθεί ο Δήμος Αθηένου, όσο 
και των συνεχιζόμενων προσπαθειών που κατα-
βάλλονται για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, ανά-
πτυξη πράσινης ενέργειας και κουλτούρας, καλλι-
έργεια περιβαλλοντικής και ευαισθητοποιημένης 
συνείδησης και αναβαθμισμένης εξυπηρέτησης 
των δημοτών», τόνισε ανακοινώνοντας τη νέα 
βράβευση η δημοτική Αρχή.

Τάσος Περδίος

Για σκοπούς ασφάλειας αποσυνδέθηκαν συ-
στήματα ΑΠΕ από το δίκτυο ηλεκτροδότησης 
την περασμένη Δευτέρα, δήλωσε χθες στον 
«Άστρα» ο εκπρόσωπος Τύπου του διαχειριστή 
συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, Βραχίμης 
Κουτσόλουκας. Αναγκαστικά, είπε, αποσυν-
δέονται κάποια μικρά φωτοβολταϊκά έργα και 
προειδοποίησε πως όσο προχωρεί η ανάπτυξη 
των ΑΠΕ με ραγδαίους ρυθμούς δεν αποκλείε-
ται στο μέλλον οι αποσυνδέσεις να γίνουν συ-

χνότερο φαινόμενο. Ωστόσο, εξήγησε ότι αυτό 
δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποθαρρύνονται 
οι καταναλωτές από το να προχωρήσουν σε 
εγκατάσταση ΑΠΕ. Ο κ. Κουτσόλουκας εξήγη-
σε ότι εάν οι συμβατικές μονάδες παραγωγής 
ενέργειας που είναι συγχρονισμένες με το 
σύστημα παράγουν κατ’ ελάχιστον 200 MW 
ενέργειας, και η ελάχιστη ζήτηση ανέρχεται 
στα 400 MW, το περιθώριο των υπόλοιπων 
200MW πρέπει να καλυφθεί είτε μέσω ΑΠΕ ή 

μέσω συμβατικών Μονάδων. Εάν η παραγωγή 
από ΑΠΕ είναι περισσότερη 200 MW, δεν μπο-
ρεί να απορροφηθεί από το σύστημα, οπότε σε 
τέτοιες περιπτώσεις περικόπτεται η παραγωγή 
ΑΠΕ για σκοπούς ασφαλείας και για αποφυγή 
βλαβών με δυσάρεστες συνέπειες. Εάν υπήρχαν 
συστήματα αποθήκευσης, τόνισε, θα μπορούσε 
να αποθηκευτεί η επιπλέον προσφορά ενέργει-
ας μέσω ΑΠΕ, ωστόσο λόγω του ότι τέτοια συ-
στήματα απουσιάζουν, γίνονται αποκοπές.

 Καταγγελίες  
Φαίδωνα για  

Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο
Αναστολή των εργασιών 

ανέγερσης του μνημείου για 
τα 200 χρόνια της Ελληνικής 

Επανάστασης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Πέφτουν οι τελικές υπογραφές για γραφείο του ΠΟΥ στη Λάρνακα
Επισφραγίζεται αύριο η απόφαση για δημι-

ουργία γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας στην Κύπρο με την υπογραφή της συμ-
φωνίας ανάμεσα στο Υπουργείο Υγείας και τον 
ΠΟΥ. Η τελετή θα γίνει αύριο Παρασκευή 27 Ια-
νουαρίου, στις 11:30 π.μ., στο Υπουργείο Υγείας 
και τη συμφωνία θα υπογράψουν ο Υπουργός 
Υγείας, Μιχάλης Χατζηπαντέλα και ο περιφερει-
ακός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας, Dr Hans Kluge.

Όπως είναι ήδη γνωστό, το περιφερειακό 
γραφείο του ΠΟΥ Κύπρου θα στεγαστεί στη Λάρ-
νακα, κάτι που επισημοποιήθηκε με την κοινή 
δήλωση πρόθεσης που υπέγραψαν το Υπουργείο 
Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Πε-
ριφερειακό Γραφείο Ευρώπης του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας στις 6 Οκτωβρίου 2022.

Το παράρτημα θα στεγαστεί στο υποκατάστη-
μα του πρώην Συνεργατισμού και συγκεκριμέ-

να της ΣΠΕ Μακράσυκας στην οδό Νικόδημου 
Μυλωνά στη Λάρνακα και θα δραστηριοποιηθεί 
στους εξής βασικούς τομείς: Ενίσχυση της δη-
μόσιας υγείας και αναβάθμιση της ετοιμότητας 
για αντιμετώπιση αναδυόμενων και επιρρεπών 
σε επιδημία μολυσματικών νοσημάτων μέσω 

προώθησης καινοτόμων δράσεων που έχουν ως 
στόχο την πρόληψη, καθώς και τη συλλογή, δι-
άχυση και αξιολόγηση επιδημιολογικών δεδομέ-
νων. Επίσης, στον τομέα αρμοδιοτήτων του νέου 
γραφείου θα είναι η ανάπτυξη πολιτικών στον 
τομέα των Μεταδοτικών Νοσημάτων και Ζωο-
νόσων, προώθηση δράσεων, μηχανισμών αντα-
πόκρισης και ετοιμασία εργαλείων συνεργασίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι 
στο σταυροδρόμι μεταξύ Δύσης και Ανατολής η 
Κύπρος κατέχει μια ιδιαίτερη γεωπολιτική θέση 
για την πρόοδο της διακοινοτικής υγείας, ως πυ-
ρήνας μετανάστευσης, αλλά και σημείο εισόδου 
και εγκαινιάζει το νέο παράρτημα προσδοκώ-
ντας σε μια πλατφόρμα διαλόγου και συνεργα-
σίας στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, τόσο για 
την Κύπρο, όσο και για ολόκληρη την περιοχή 
της Ευρώπης.

Τάσος Περδίος

Η παραπληροφόρηση για τον κορονοϊό 
δημιούργησε το κίνημα του «καθαρού αίμα-
τος», όπως ονομάζεται, το οποίο διαδίδει θε-
ωρίες συνωμοσίας, σύμφωνα με τις οποίες 
το αίμα ενός ανεμβολίαστου θα «μολυνθεί» 
αν του γίνει μετάγγιση με το αίμα ανθρώ-
που που έχει λάβει εμβόλιο κατά του κορο-
νοϊού. 

Οι θεωρίες αυτές δεν βασίζονται «σε κα-
μία επιστημονική απόδειξη», τόνισε η Κά-

θριν Ουάλας, επιδημιολόγος στο πανεπι-
στήμιο του Ιλινόις στο Σικάγο. «Αν δώσετε 
το αίμα ενός εμβολιασμένου σε κάποιον 
ανεμβολίαστο, ο άνθρωπος που δέχεται τη 
μετάγγιση δεν εμβολιάζεται», εξήγησε. Αυτό 
όμως δεν εμποδίζει τους χρήστες του διαδι-
κτύου να προχωρούν στη δημιουργία τρα-
πεζών αίματος μόνο για ανεμβολίαστους, 
κάτι που έχει ζητηθεί και από γιατρούς στη 
Βόρεια Αμερική.

Πρόσφατα ζευγάρι στη Νέα Ζηλανδία 
αρνείτο να επιτρέψει να υποβληθεί σε μια 
σωτήρια για τη ζωή του επέμβαση το μωρό 
του, καθώς φοβόταν ότι θα του γινόταν με-
τάγγιση με αίμα εμβολιασμένου κατά του 
κορονοϊού. 

Δικαστήριο αφαίρεσε προσωρινά την κη-
δεμονία του παιδιού από τους γονείς του, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επέμ-
βαση. Όμως η υπόθεση έγινε εμβληματική 

μεταξύ των αντιεμβολιαστών. Τέτοιου εί-
δους περιστατικά «εξαπλώνονται γρήγορα» 
στο διαδίκτυο, «τραβώντας την προσοχή 
στις αντιεμβολιαστικές θεωρίες συνωμοσί-
ας», σημείωσε η Ουάλας.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρ-
χουν διαφημίσεις για μητρικό γάλα από μη 
εμβολιασμένες γυναίκες ή ακόμη και σπέρ-
μα, «το επόμενο bitcoin», όπως προβλέπουν 
οι συνωμοσιολόγοι.

Παραπληροφόρηση για τα εμβόλια και κίνημα για αναζήτηση «καθαρού αίματος»

Εργαζόμενοι ενωμένοι, στους δρόμους για την ΑΤΑ
Σε μαζικές κινητοποιήσεις κατέρχονται σήμε-

ρα οι εργαζόμενοι από όλους τους κλάδους της 
οικονομικής δραστηριότητας, διατρανώνοντας 
την αποφασιστικότητά τους να υπερασπιστούν 
το θεσμό της ΑΤΑ και να διεκδικήσουν την πλή-
ρη αποκατάσταση και καθολική απόδοσή της.

Οι διαδηλωτές σε όλη την Κύπρο αναμένεται 
να είναι αρκετές χιλιάδες, ενώ πολλοί από αυ-
τούς θα μεταφερθούν μαζικά από τους χώρους 
δουλειάς, με λεωφορεία. Προς αυτόν το σκοπό, 
σύμφωνα με πληροφορίες μας, έχουν ναυλωθεί 
αρκετές δεκάδες λεωφορεία σε όλες τις πόλεις.

Η πανσυνδικαλιστική τρίωρη στάση εργα-
σίας θα πραγματοποιηθεί από τις 12:00 μέχρι 
τις 15:00. Σημεία συνάντησης έχουν οριστεί σε 
κάθε επαρχία. Ακολούθως θα παρθούν αποφά-
σεις για κλιμάκωση του αγώνα.

Στον αγώνα αυτό ενώνουν τη δύναμή τους οι 
Οργανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΔΕΟΚ, ΟΕΛ-
ΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, ΣΑΚ, ΣΥΠΥΚ, ΠΟΑΣΟ, 
ΠΑΣΥΚΙ, ΕΣΚ. Εγκύκλιο προς τα μέλη της έστει-

λε σήμερα και η ΠΑΣΥΔΥ.
Οι οργανώσεις επαναλαμβάνουν την ομόφω-

νη θέση τους για πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ 
και απόδοσή της στη βάση της φιλοσοφίας της, 
και ότι η καταβολή της ΑΤΑ μόνο στο 50% δεν 
θεωρείται ικανοποιητική. Επίσης, εκφράζουν 
την κοινή θέση ότι επιβάλλεται η πλήρης κατα-
βολή της Α.Τ.Α. και επέκτασή της για όλους και 
όλες, ενώ απορρίπτουν κάθε προσπάθεια κατάρ-
γησης ή αλλοίωσης της φιλοσοφίας της.

Εν τω μεταξύ, κάποιοι από τους εργοδότες 
που δεν έδιναν ΑΤΑ τα προηγούμενα χρόνια, 
φαίνεται ότι αποφάσισαν να δώσουν φέτος το 
50%, ένεκα των τεράστιων αυξήσεων και ενδε-
χομένως λόγω του γεγονότος ότι έχουν αντιλη-
φθεί πως ο κόσμος βρίσκεται σε αναβρασμό.

Σημειώνεται ότι στις ουσιώδεις υπηρεσίες 
θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για 
αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού.

Τα λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές/μα-
θήτριες θα είναι στα δημοτικά σχολεία στις 11:30 

για την εκτέλεση των δρομολογίων επιστροφής.
Κατά τη διάρκεια των μέτρων δεν θα εκτε-

λεστούν οποιαδήποτε δρομολόγια μεταξύ των 
ωρών 12:00-15:00.

Με τη λήξη των μέτρων, οι προκαθορισμένες 
διαδρομές που αφορούν τη μεταφορά μαθητών/
ριών, όπως Προαιρετικά και Ενιαία Ολοήμερα 
Σχολεία, θα εκτελούνται κανονικά.

Εν τω μεταξύ, από τη στάση εργασίας θα επη-
ρεαστούν συνολικά 22 πτήσεις από και προς τα 
αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Οι αεροπορι-
κές εταιρείες έχουν ήδη ενημερώσει τους επιβά-
τες για τις νέες ώρες αναχώρησης των πτήσεων. 
Στην ιστοσελίδα της Hermes (hermesairports.
com) υπάρχουν αναρτημένες οι νέες ώρες πτή-
σεων, ενώ το πτητικό πρόγραμμα είναι επικαιρο-
ποιημένο. Επίσης, ορισμένες πτήσεις που είναι 
πολύ κοντά στην αρχή και το τέλος της απεργί-
ας, πιθανόν να έχουν κάποιου είδους καθυστέ-
ρηση.

Γιάννης Κακαρής

Αύριο η τελετή για το άνοιγμα 
του Γραφείου Χώρας του ΠΟΥ 

στην Κύπρο

Πλήρης  
και καθολική
Οι οργανώσεις 
επαναλαμβάνουν την 
ομόφωνη θέση τους για 
πλήρη αποκατάσταση της 
ΑΤΑ και απόδοσή της στη 
βάση της φιλοσοφίας της 
και ότι η καταβολή της ΑΤΑ 
μόνο στο 50% δεν θεωρείται 
ικανοποιητική. Επίσης, 
εκφράζουν την κοινή θέση 
ότι επιβάλλεται η πλήρης 
καταβολή της ΑΤΑ και επέκτασή 
της για όλους και όλες, ενώ 
απορρίπτουν κάθε προσπάθεια 
κατάργησης ή αλλοίωσης της 
φιλοσοφίας της.

Σήμερα τρίωρη στάση εργασίας - Διευθετήσεις για ουσιώδεις υπηρεσίες και σχολεία

Ανησυχία για ανέγερση 
πολυκατοικιών στην 
κατεχόμενη Δερύνεια

Την έντονη ανησυχία του επανέλαβε 
χθες ο δήμαρχος Δερύνειας για την ανέ-
γερση πολυκατοικιών στην κατεχόμενη 
περιοχή της Δερύνειας.

Με δηλώσεις του στον «Άστρα», ο 
Άντρος Καραγιάννης αναφέρθηκε στην 
απόφαση του κατοχικού καθεστώτος να 
ξεκινήσει οικοδόμηση οικιστικών μονάδων 
για νέα ζευγάρια, τονίζοντας ότι εντάσσεται 
στη συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης των 
κατεχομένων.

Ο κ. Καραγιάννης σημείωσε πως δεν 
είναι τυχαία η επιλογή της συγκεκριμέ-
νης περιοχής, η οποία, τόνισε, ανήκει σε 
Ελληνοκύπριους και πρόκειται για γεωρ-
γική περιοχή. Όπως είπε, ενημέρωσαν το 
Υπουργείο Εξωτερικών και τα Ηνωμένα 
Έθνη για το περιστατικό, λέγοντας πως μέ-
χρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι νεότερο. 

Την ίδια ώρα, υπέδειξε πως πρέπει να 
γίνουν διαβήματα και διαβουλεύσεις επί 
του θέματος, ενώ πρόσθεσε πως θα επιδι-
ώξουν, μέσω των Ηνωμένων Εθνών, να έρ-
θουν σε επικοινωνία και με τον νέο Τουρ-
κοκύπριο δήμαρχο στην Αμμόχωστο.

«Προτείνουν τη στέγαση νεαρών ζευγα-
ριών, τόσο Τουρκοκυπρίων όσο και εποίκων, 
με στόχο να ωφελήσουν τους υποστηρικτές 
τους στις επόμενες εκλογές», δήλωσε επίσης 
προ ημερών ο δήμαρχος Δερύνειας. Όπως 
ανέφερε, τα έργα θα γίνουν κάτω από τη 
στρατιωτική περιοχή στην αριστερή πλευρά 
του δρόμου και όχι εκεί που χτίστηκαν τα 
σπίτια του Ελληνοκυπρίων πριν το 1974. 
Ήδη, σημείωσε, «άρχισαν να κτίζονται και 
μεγάλα σπίτια στη γεωργική περιοχή, που 
ήταν μια εύφορη περιοχή γεμάτη πορτο-
καλιές και σιτηρά, ενώ τώρα δημιούργησαν 
μια περιοχή που θέλουν να την αναπτύξουν 
ως οικιστική».  

«Θέλουμε να έρθουμε σε επικοινωνία με 
τον νέο Τουρκοκύπριο “δήμαρχο” της κατε-
χόμενης Αμμοχώστου και να ζητήσουμε δι-
ευκρινίσεις, αλλά οι εξουσίες μας φτάνουν 
ως ένα σημείο. Δεν θα μπορεί ούτε ο Τουρ-
κοκύπριος “δήμαρχος” να κάνει κάτι επειδή, 
όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά είναι σχεδιασμοί 
της Τουρκίας», είπε επίσης ο δήμαρχος Δερύ-
νειας. Εκτίμησε τέλος ότι οι κατοχικές αρχές 
στράφηκαν στην περιοχή της κατεχόμενης 
Δερύνειας, αφού η μεγάλη οικιστική ανάπτυ-
ξη από τη Σαλαμίνα μέχρι το Τρίκωμο εκτό-
ξευσε τις τιμές των ακινήτων με αποτέλεσμα 
να στραφούν σε πιο φθηνές περιοχές.

Τάσος Περδίος

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Η Σουηδία θα ξεκινήσει μια... συγκαλυμμέ-
νη αντιμεταναστευτική «εκστρατεία ευαισθη-
τοποίησης» με στόχο να αποθαρρύνει τους 
μετανάστες να έρθουν στη χώρα, δήλωσαν 
την Τρίτη η Υπουργός Μετανάστευσης, Μαρία 
Μάλμερ Στένεργκαρντ και ο ακροδεξιός ηγέ-
της των Σουηδοδημοκρατών στο Κοινοβούλιο, 
Χένρικ Βίνγκε, σε συνέντευξη Τύπου.

Όπως αναφέρει το Euractiv, στο πλαίσιο 
της πρόθεσής της να μειώσει τη μετανάστευση 
προς τη Σουηδία, η κυβέρνηση, υποστηριζόμε-
νη από τους ακροδεξιούς Σουηδούς Δημοκρά-
τες (SD), δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να επενδύ-
σει περισσότερο στις προσπάθειες ενημέρωσης 
στο εξωτερικό. Η εκστρατεία θα περιλαμβάνει 
στοχευμένη επικοινωνία με ξένες εκδόσεις και 

πρακτορεία ειδήσεων, καθώς και ενημέρωση 
των ξένων πρεσβειών στη Σουηδία.

«Αυτή η κυβέρνηση εξελέγη, μεταξύ άλλων, 
με εντολή να δημιουργήσει μια αλλαγή παρα-
δείγματος στη μεταναστευτική πολιτική. Αυτό 
απαιτεί πολλές και σημαντικές αλλαγές», υπεν-

θύμισε η Μάλμερ Στένεργκαρντ στη συνέντευ-
ξη Τύπου. Ως αποτέλεσμα των εκλογών του Σε-
πτεμβρίου, το κεντροδεξιό μετριοπαθές κόμμα, 
οι Χριστιανοδημοκράτες και το Φιλελεύθερο 
κόμμα σχημάτισαν κυβέρνηση συνασπισμού 
με την υποστήριξη του ακροδεξιού SD, το 
οποίο σημείωσε ένα ιστορικό ποσοστό 20%. Το 
ακροδεξιό κόμμα έμεινε εκτός κυβέρνησης με 
αντάλλαγμα να περάσει μεγάλα τμήματα της 
σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής του.

Σύμφωνα με τη μετριοπαθή Υπουργό Με-
τανάστευσης, Μάλμερ Στένεργκαρντ, η καλύ-
τερη ενημέρωση θα μπορούσε να αποτρέψει 
ανθρώπους χωρίς προστασία από το να έρθουν 
στη Σουηδία και να μειώσει τα δεινά που αντι-
μετωπίζουν οι μετανάστες.

Πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης 
κατέθεσε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποκαλύψεις 
της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) για το σκάνδαλο των 
υποκλοπών, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα την 
Τετάρτη από το βήμα της Βουλής ο Αλέξης Τσί-
πρας.

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης αποκάλυψε τα ονόματα όσων -με βάση τα 
στοιχεία που του έδωσε μετά από αίτημά του η 
ΑΔΑΕ- παρακολουθούσε η ΕΥΠ.

Σε αυτά περιλαμβάνονται: ο Υπουργός 
Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, ο Α/ΓΕΕΘΑ 
Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΣ Χαρά-
λαμπος Λαλούσης, ο πρώην Σύμβουλος Ασφά-
λειας Αλέξανδρος Διακόπουλος, οι επικεφαλής 

(πρώην και νυν) της Γενικής Διεύθυνσης Εξο-
πλισμών Αριστείδης Λάγιος και Θόδωρος Αλε-
ξόπουλος.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Κυρ. Μητσο-
τάκη, τον οποίο αποκάλεσε «αρχηγό και εγκέ-

φαλο του εγκληματικού και ρυπαρού δικτύου».
«Γνώριζε ότι υπάρχουν αποδείξεις και φο-

βόταν ότι κάποια στιγμή μπορούσαν αυτά να 
βγουν στο φως και δεν ήθελε να δεσμευτεί ότι 
θα παραιτηθεί. Έφτασε στα άκρα προκειμένου 
να το πετύχει αυτό, με τα απόρρητα και τις 
απειλές. Επιχείρησε να χειραγωγήσει τη δικαι-
οσύνη και να τη στρέψει εναντίον της ανεξάρ-
τητης Αρχής, γιατί είναι ένοχος και γιατί είναι ο 
εγκέφαλος αυτού του παρακράτους».

«Είναι ένοχοι, δεν έχουν μόνο πολιτικές, 
αλλά και βαρύτατες προσωπικές και νομικές 
ευθύνες. Είναι επικίνδυνοι για την ασφάλεια 
της χώρας και τα ανθρώπινα δικαιώματα», τό-
νισε ακόμα λίγο προτού ανακοινώσει την πρό-
ταση μομφής.

Στέλνει τα Leopard  
στην Ουκρανία  

ο Σολτς
Τουλάχιστον 14 βαρέα άρματα μάχης τύπου 

Leopard 2 ανακοίνωσε ότι θα στείλει η Γερμα-
νία στην Ουκρανία για το μέτωπο του πολέμου 
με τις ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με το αίτη-
μά της για στρατιωτική ενίσχυση από πλευράς 
Δύσης. 

Οι δημόσιες και παρασκηνιακές διαβουλεύ-
σεις των τελευταίων εβδομάδων λαμβάνουν 
τέλος έπειτα από ένα παρατεταμένο διάστημα 
ασάφειας για το τι θα πράξει τελικά ο Γερμα-
νός Καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, σε ό,τι αφορά τα 
Leopard, με τον Σολτς να αρνείται μέχρι πρό-
τινος να δώσει το «πράσινο» για την αποστολή 
τους από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης που συντονίζονταν για την ενέργεια.

Χθες, όμως, ο ηγέτης του SPD και της κυβέρ-
νησης συνεργασίας άλλαξε τα δεδομένα σύμ-
φωνα με τα οποία αυτή βρισκόταν στον «πάγο» 
και ανακοίνωσε στην Μπούντενσταγκ ότι η 
χώρα του θα συμμετέχει τελικά στην επιχείρηση 
αποστολής των τανκς.

«Αυτή η απόφαση ακολουθεί τη γνωστή μας 
γραμμή υποστήριξης της Ουκρανίας στο μέγι-
στο των δυνατοτήτων μας. Ενεργούμε στενά 
συντονισμένα διεθνώς», ανέφερε ο Σολτς σε 
δήλωση.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, η 
σχετική απόφαση ελήφθη την Τρίτη το από-
γευμα στην Καγκελαρία, έπειτα από τη διαβε-
βαίωση ότι και οι ΗΠΑ θα παραδώσουν στην 

Ουκρανία 30 άρματα μάχης Abrams. Ο Όλαφ 
Σολτς είχε κατ’ επανάληψη τονίσει ότι επιμένει 
στη «διατλαντική αρμονία» σε ό,τι αφορά την 
παράδοση αρμάτων μάχης. Η άρνησή του να 
στηρίξει η Γερμανία το σχέδιο των χωρών-με-
λών της Ένωσης και των ΗΠΑ για την αναβάθ-
μιση των στρατιωτικών εξοπλισμών που χρησι-
μοποιεί το Κίεβο στο πεδίο της μάχης οφείλεται 
στην επιθυμία να αποφευχθεί το βάθεμα της 
ρήξης των ήδη επιδεινωμένων σχέσεων με τη 
Μόσχα, ώστε η βυθισμένη στην ενεργειακή κρί-
ση Ευρώπη να μην αναβαθμίσει τη συμμετοχή 
της στον πόλεμο, κάτι που θα τη βάλει στο στό-
χαστρο της Ρωσίας.

Η απόφαση της Γερμανίας ανοίγει το δρόμο 
σε άλλες χώρες όπως η Πολωνία, η Ισπανία 
και η Νορβηγία να στείλουν και εκείνες τα δικά 
τους Leopard 2 στην Ουκρανία.

Το Λονδίνο, το Παρίσι και η Βαρσοβία εξέ-
φρασαν χθες Τετάρτη την ικανοποίησή τους για 
την απόφαση της Γερμανίας να στείλει άρματα 
μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία. Ο Βρετανός 
Πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ, εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για τη «σωστή απόφαση» της 

Γερμανίας.
Η ουκρανική προεδρία χαιρέτισε «ένα πρώ-

το βήμα» μετά το πράσινο φως του Βερολίνου 
για την παράδοση 14 αρμάτων μάχης Leopard, 

καλώντας παράλληλα τους Δυτικούς να παρά-
σχουν πολύ περισσότερα τέτοια άρματα στην 
Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τον ρωσικό 
στρατό.

Η Μόσχα λέει ότι οι προμήθειες σύγχρονων 
βαρέων όπλων στην Ουκρανία θα παρατείνουν 

τον πόλεμο και θα αναβάλουν απλώς την «ανα-
πόφευκτη νίκη της», όπως υποστηρίζει. Ο Ανα-
τόλι Αντόνοφ, πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ου-
άσινγκτον, είπε ότι οι παραδόσεις αμερικανικών 
αρμάτων μάχης θα ήταν μια «ακόμη κατάφωρη 
πρόκληση».

«Είναι προφανές ότι η Ουάσινγκτον προσπα-
θεί σκόπιμα να μας επιφέρει μια στρατηγική 
ήττα», δήλωσε ο Αντόνοφ στο κανάλι της πρε-
σβείας στο Telegram.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου 
Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η 
απόφαση της Γερμανίας να προμηθεύσει άρμα-
τα μάχης την Ουκρανία επιβεβαίωσε αυτό που 
η Ρωσίδα αξιωματούχος είπε, ότι ήταν «προσχε-
διασμένος πόλεμος» εναντίον της Μόσχας.

Ζαχάροβα: Η παράδοση Leopard στην Ουκρανία, μέρος του 
«προσχεδιασμένου πολέμου» εναντίον της Ρωσίας

ξένος τύπος Πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης κατέθεσε ο Αλ. Τσίπρας

Συγκαλυμμένη εκστρατεία κατά της μετανάστευσης ξεκινά η Σουηδία
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Είναι σκέτο παρακράτος
Η Εφημερίδα των Συντακτών, Ελλάδα

Δυναμώνουν τον αγώνα
Ριζοσπάστης, Ελλάδα

Κλιμάκωση
La Repubblica, Ιταλία
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Τουρκία: Εκτός νόμου 
κινδυνεύει να τεθεί  
το HDP
Ο εισηγητής του Συνταγματικού Δικαστηρίου 
της Τουρκίας ζήτησε να απορριφθεί το αίτημα 
του φιλοκουρδικού κόμματος της Δημοκρατίας 
των Λαών (HDP) για «αναβολή της δίκης» του 
κόμματος για το οποίο είχε προταθεί από τον 
εισαγγελέα η διακοπή λειτουργίας του.
Το HDP ως απάντηση είχε ζητήσει την αναβολή 
της απόφασης έως μετά τις εκλογές. 
Όμως σύμφωνα με χθεσινές πληροφορίες, που 
μετέδωσε η ΕΡΤ, ο εισηγητής του Συνταγματικού 

Δικαστηρίου, το οποίο εκδικάζει την υπόθεση στην έκθεσή του που μοιράστηκε στα μέλη του δικαστηρίου, 
ζητά να απορριφθεί το αίτημα του HDP. Η έκθεση του Εισηγητή δεν είναι δεσμευτική. Ωστόσο, το δικαστήριο 
θα συζητήσει την εν λόγω έκθεση πριν αποφασίσει σήμερα Πέμπτη για το αίτημα του HDP. Το Ανώτατο 
Δικαστήριο είχε αποφασίσει να μπλοκάρει προσωρινά τους λογαριασμούς του HDP που περιείχαν την 
κρατική επιδότηση του κόμματος. Την Τρίτη κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός 
του ο ακροδεξιός εταίρος του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ζήτησε από το Συνταγματικό 
Δικαστήριο να αποφασίσει την απαγόρευση λειτουργίας του κόμματος.

Απήργησαν χθες  
οι εργαζόμενοι εδάφους 
στο αεροδρόμιο  
του Βερολίνου
Ακυρώθηκαν χθες Τετάρτη όλες οι πτήσεις 
από και προς το αεροδρόμιο Βερολίνου/
Βραδεμβούργου, εξαιτίας της προειδοποιητικής 
απεργίας των εργαζομένων εδάφους, ενόψει 
των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή 
νέων συμβάσεων. Περίπου 35.000 επιβάτες 
πλήττονται από τις κινητοποιήσεις, καθώς 
χθες δεν πραγματοποιήθηκε καμία πτήση. Η 
απεργία ξεκίνησε στις 03:30 της Τετάρτης και 

ολοκληρώθηκε στις 23:59 της ίδιας μέρας και αφορά τους 6.000 εργαζομένους στις υπηρεσίες επίγειας 
εξυπηρέτησης, ασφάλειας αεροπλοΐας και διαχείρισης αποσκευών. Οι αεροπορικές εταιρείες έδωσαν στους 
επιβάτες τη δυνατότητα να κάνουν νέα κράτηση ή να επιλέξουν τη σιδηροδρομική μετακίνηση. Σε κάποιες 
περιπτώσεις έγινε εκτροπή πτήσεων προς τα αεροδρόμια Δρέσδης και της Λειψίας/Χάλε. Το συνδικάτο Ver.
di διεκδικεί αυξήσεις 500 ευρώ το μήνα για τους εργαζομένους και κλασικές συμβάσεις με διάρκεια ένα έτος. 
Η πλευρά των εργοδοτών προωθεί συμβάσεις μεγαλύτερης διάρκειας. Οι επόμενες διαπραγματεύσεις έχουν 
προγραμματιστεί για τις 30 Ιανουαρίου και τις 8 Φεβρουαρίου, ενώ δεν αποκλείονται νέες απεργίες.

Την αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας στη 
Βρετανία προκαλεί πρόταση της αρμόδιας για 
τη μετανάστευση Υπουργού Εσωτερικών να 
μειωθεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι 
ξένοι φοιτητές μπορούν να μένουν στη χώρα 
αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Στο πλαίσιο σχεδίου μεταρρύθμισης της με-
ταναστευτικής βίζας για αποφοίτους, η Υπουρ-
γός Σουέλα Μπράβερμαν φέρεται να προτείνει 
τη μείωση του δικαιώματος παραμονής απο-
φοίτων επί βρετανικού εδάφους χωρίς να έχουν 
βρει εργασία από δύο χρόνια σε έξι μήνες.

Σε αυτό το εξάμηνο οι αλλοδαποί απόφοιτοι 

θα πρέπει να αποκτήσουν βίζα εργασίας βρί-
σκοντας θέση υψηλής ειδίκευσης στην αγορά 
εργασίας, όπως προβλέπουν οι κανόνες για 
τους υπόλοιπους μετανάστες, ειδάλλως θα πρέ-
πει να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Όπως όμως αποκαλύπτουν οι Times, διαρ-
ροή συμβουλευτικής έκθεσης αποκαλύπτει πως 
το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να μπλοκά-
ρει την αλλαγή αυτή, θέτοντας ζήτημα πλήγμα-
τος στην ελκυστικότητα των βρετανικών πανε-
πιστημίων για φοιτητές από το εξωτερικό.

Οι ιθύνοντες στο Υπουργείο αυτό υποδει-
κνύουν πως οι περισσότερες ανταγωνίστριες 

του Ην. Βασιλείου χώρες προσφέρουν παραμο-
νή δύο ετών στους αποφοίτους, με την εξαίρεση 
της μονοετούς βίζας που προσφέρουν οι ΗΠΑ.

Από την αλλά πλευρά, το Υπουργείο Εσω-
τερικών απαντά πως η διετής βίζα «χρησιμο-
ποιείται ως κερκόπορτα για μετανάστευση» με 
πολλούς ξένους φοιτητές να εγγράφονται για 
το σκοπό αυτό σε μικρής διάρκειας κύκλους 
σπουδών «σε λιγότερο αξιοσέβαστα πανεπιστή-
μια».

Στοιχεία της περασμένης εβδομάδας δεί-
χνουν πως στα βρετανικά πανεπιστήμια φοι-
τούν 680.000 ξένοι φοιτητές.

Βρετανία: Ενδοκυβερνητικός «εμφύλιος» για τους ξένους φοιτητές

Συνεχίστηκαν και χθες Τετάρτη οι διαδη-
λώσεις στο Περού, όπου χιλιάδες διαδηλωτές 
βρέθηκαν σε πόλεις όλης της χώρας στις αντι-
κυβερνητικές συγκεντρώσεις, με τους διαμαρτυ-
ρόμενους να επαναλαμβάνουν ότι η Πρόεδρος 
Ντίνα Μπολουάρτε, πρέπει να παραιτηθεί πριν 
τις πρόωρες εκλογές του 2024.

Η Πρόεδρος κάλεσε να γίνει «εθνική ανακω-
χή», με τους διαδηλωτές να καλούν λίγες μέρες 
νωρίτερα στην κήρυξη «εμφυλίου πολέμου» με 
στόχο να φύγει η Μπολουάρτε και να γίνουν 
εκλογές. Τουλάχιστον 46 άνθρωποι έχουν χά-
σει τη ζωή τους από τότε που εκδηλώθηκε 
τον Δεκέμβριο η πολιτική κρίση στη λατινοα-
μερικανική χώρα. Οι ταραχές άρχισαν αφού ο 
πρώην Πρόεδρος Καστίγιο, που κατηγορήθηκε 
πως αποπειράθηκε «πραξικόπημα» ανακοινώ-

νοντας πως διαλύει το Κογκρέσο καθώς αυτό 
ετοιμαζόταν να τον αποπέμψει, παύθηκε και 
συνελήφθη την 7η Δεκεμβρίου. Στη Λίμα, την 
Τρίτη, όπου χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθη-
καν από φτωχές επαρχίες όλης της χώρας με 
περουβιανές σημαίες και συνθήματα κατά της 
Προέδρου, ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις με τις 
δυνάμεις καταστολής. Τα επεισόδια εκδηλώθη-
καν αργά το απόγευμα και οι διαδηλωτές κρα-
τούσαν ασπίδες, καδρόνια και πετούσαν πέτρες 
στην Αστυνομία, με τις δυνάμεις καταστολής να 
κάνουν εκτεταμένη χρήση χημικών. 

Η Περουβιανή Πρόεδρος διαβεβαίωσε προ-
χθές ότι δεν έχει «καμία πρόθεση» να αγκιστρω-
θεί στην εξουσία, θα τηρήσει το Σύνταγμα και θα 
αποσυρθεί αφού διεξαχθούν πρόωρες εκλογές 
το 2024. Μέχρι τότε κάλεσε τους διαδηλωτές να 

αποκλιμακώσουν την κατάσταση και να μπουν 
σε «διάλογο» με στόχο να «οριστεί ατζέντα για 
κάθε περιοχή», για να «αναπτυχθεί» η χώρα.

Η Μπολουάρτε ζήτησε επίσης «συγγνώμη 
για τους νεκρούς» και υποσχέθηκε πως θα διε-
ξαχθούν έρευνες για να βρεθούν οι υπεύθυνοι, 
αλλά οι διαδηλωτές δεν φάνηκαν να συγκινού-
νται. «Την ακούσαμε την κυρία Μπολουάρτε. 
Το όραμά της είναι αξιολύπητο. Ο περουβιανός 
λαός, όλοι εμείς, δεν πρόκειται να κάνουμε ανα-
κωχή. Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με 
την κυρία Μπολουάρτε. Το μοναδικό πράγμα 
που θέλει ο λαός είναι να παραιτηθεί και να δι-
εξαχθούν νέες εκλογές», είπε ο 35χρονος Κάρ-
λος Αβεδάνο, έχοντας στα χέρια την τρίχρωμη 
σημαία της Ανταουάιλας, που μετατράπηκε σε 
επίκεντρο των ταραχών τον Δεκέμβριο.

Δεν υποχωρούν οι διαδηλωτές στο Περού

«Καμία ανακωχή» 
διαμηνύουν, την ίδια 

στιγμή που η Ντίνα 
Μπολουάρτε λέει ότι 
θα αποσυρθεί αφού 

διεξαχθούν πρόωρες 
εκλογές το 2024

Κρεμλίνο: Θα «καούν» στην 
Ουκρανία τα άρματα των ΗΠΑ

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε χθες ότι τα άρ-
ματα μάχης Abrams που θα σταλούν στην 
Ουκρανία από τις ΗΠΑ θα «καούν», λέγο-
ντας ότι οι προτεινόμενες αποστολές είναι 
μια ακριβή τρέλα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την 
Τρίτη στο Reuters ότι η Ουάσινγκτον αναμέ-
νεται να αποστείλει δεκάδες άρματα μάχης 
M1 Abrams στην Ουκρανία, αντιστρέφο-
ντας την προηγούμενή της θέση για το θέμα 
αυτό. Μιλώντας σε τακτική ενημέρωση των 
δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του Κρεμ-
λίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ενώ οι 
αποστολές των Abrams δεν επιβεβαιώνο-
νται, εντούτοις θα είναι σπατάλη χρημάτων.

«Είμαι βέβαιος ότι πολλοί ειδικοί αντιλαμ-
βάνονται το παράλογο αυτής της ιδέας. Το 
σχέδιο είναι καταστροφικό σε ό,τι αφορά την 
τεχνολογία», δήλωσε. «Αλλά πάνω από όλα, 
υπερεκτιμά τις δυνατότητες που θα προσφέ-
ρει στον ουκρανικό στρατό. Αυτά τα τανκς 
καίγονται όπως όλα τα άλλα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι εί-
ναι «πραγματικά ανησυχητικό» ότι το «Ρολόι 
της Αποκάλυψης» μετακινήθηκε πιο κοντά 
από ποτέ στα μεσάνυχτα και ζήτησε επαγρύ-
πνηση για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ενός 
πυρηνικού πόλεμου. Οι δείκτες στο «Ρολόι 
της Αποκάλυψης», που δημιουργήθηκε από 
το Bulletin of the Atomic Scientists για να 
μετρά το πόσο κοντά βρίσκεται η ανθρωπό-
τητα στο τέλος του κόσμου, μετακινήθηκαν 
στα 90 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυ-
χτα, 10 δευτερόλεπτα πιο κοντά από ό,τι 
ήταν κατά τα τελευταία τρία χρόνια.
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Ζητούνται προσφορές
Το σωματείο Ομόνοια Βορείου Πόλου 

δέχεται προσφορές για τη διαχείριση του 
μπουφέ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι τις 15 
Φεβρουαρίου 2023 και θα πρέπει να είναι 
έτοιμοι σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή να 
αναλάβουν καθήκοντα από την 1η Μαρτίου 
2023. 

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα: 

Συνεστίαση Ομόνοιας Άσσιας
Ο Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος 

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΣΣΙΑΣ οργανώνει συνεστίαση 
μελών και φίλων του σωματείου την Κυρια-
κή 29 Ιανουαρίου 2023 η ώρα 1:00 μ.μ. στο 
κέντρο ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ στην Αλάμπρα. Τιμή ει-
σόδου με φαγητό και κυπριακό ποτό: €17 το 
άτομο. Παιδιά μέχρι 12 χρόνων: €10 το άτο-
μο.

Για κρατήσεις θέσεων παρακαλούμε απο-
τείνεστε στο τηλέφωνο 70007172.

Η ΕΚΥΣΥ προγραμματίζει την πραγματοποί-
ηση έκτακτων Επαρχιακών Συνεδρίων σε όλες 
τις πόλεις τον Ιανουάριο και αρχές Φεβρουαρί-
ου 2023.

Τα έκτακτα συνέδρια θα ασχοληθούν με 
τα πιο κάτω θέματα:

- Επίλυση των προβλημάτων των χαμηλο-
συνταξιούχων και λήψη μέτρων για αντιμετώ-
πιση της ακρίβειας.  

- Κατάργηση του πέναλτι 12% για όσους επι-
λέγουν να συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος της 
ηλικίας τους. 

- Σύνταξη χηρείας σε όλους τους άντρες χή-
ρους. 

- Δικαίωμα για δωρεάν μεταφορά σε όλους 
τους συνταξιούχους.

- Επαναφορά του πασχαλινού επιδόματος 
και επιδόματος μάνας.

- Να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που 
δημιουργούνται με την εφαρμογή του ΓεΣΥ και 

ιδιαίτερα από το κόστος στα φάρμακα.
- Να επισπευσθεί η διαδικασία εξέτασης των 

αιτήσεων από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επι-
δομάτων Πρόνοιας και του Τ.Κ.Α. και να επιλυ-
θεί το πρόβλημα με την επικοινωνία με τις πιο 
πάνω υπηρεσίες κ.α. 

- Οργανωτικά και οικονομικά αποτελέσματα 
ΕΚΥΣΥ.

- Προεδρικές εκλογές. 
Πρόγραμμα συνεδρίων
- Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, ΕΚΥΣΥ Λάρνακας, 

στο Οίκημα των Λαϊκών Οργανώσεων Κιτίου.
- Δευτέρα 30 Ιανουαρίου, ΕΚΥΣΥ Πάφου, 

στο Οίκημα της ΠΕΟ.
- Τρίτη 31 Ιανουαρίου, ΕΚΥΣΥ Λεμεσού, στο 

Οίκημα της ΠΕΟ.
- Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου, στο οίκημα Ανα-

γέννησης Δερύνειας.
Όλα τα Συνέδρια θα αρχίσουν τις εργασίες 

τους στις 9:30 το πρωί.

Έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια ΕΚΥΣΥ

Eπαρχιακή χοροεσπερίδα ΕΚΑ
Το Επαρχιακό Συμβούλιο της ΕΚΑ Αμμο-

χώστου προσκαλεί τα μέλη και φίλους της 
στην ετήσια χοροεσπερίδα για το κόψιμο βα-
σιλόπιτας την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου και 

ώρα 8:00 μ.μ. στην ταβέρνα «Ρόπας» στο Πα-
ραλίμνι. Απεριόριστο ποτό και φαγητό με ζω-
ντανή μουσική. Είσοδος: 25 ευρώ. Κρατήσεις: 
23743000 - 99684800.

Εκλογικό Επιτελείο Ανδρέα Μαυρογιάννη
Για όσους ψηφοφόρους εγγράφηκαν στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εξωτερικού μπορούν να αποταθούν για πληροφορίες ή διευ-
κρινίσεις στον αντίστοιχο υπεύθυνο κάθε Εκλογικού Κέντρου στο εξωτερικό.

«Ρολόι της Αποκάλυψης»: 
90 δευτερόλεπτα πριν  
από τα μεσάνυχτα
Υπολείπεται ενάμισι λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα 
και αυτό σημαίνει ότι η ανθρωπότητα δεν βρισκόταν 
ποτέ τόσο κοντά σε ένα παγκόσμιο κατακλυσμιαίο 
γεγονός: η ομάδα των επιστημόνων που διαχειρίζεται 
το «Ρολόι της Αποκάλυψης», το οποίο δεν μετρά το 
χρόνο αλλά το τέλος του κόσμου, προειδοποίησε την 
Τρίτη για τον κίνδυνο, επικαλούμενη τον πόλεμο 
στην Ουκρανία και όχι μόνο.
Το Bulletin of Atomic Scientists, που από το 1947 
έχει αναλάβει αυτό το «συμβολικό» έργο, αποκάλυψε 
στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ουά-
σιγκτον τη νέα «ώρα» που δείχνει το ρολόι, το οποίο 
μετρά πόσο κοντά βρίσκεται η ανθρωπότητα σε μια 
παγκόσμια καταστροφή.
Οι δείκτες προχώρησαν κατά 10 δευτερόλεπτα και 
πλέον απομένουν μόλις 90 δευτερόλεπτα πριν από 
τα μεσάνυχτα, την ώρα που όλοι εύχονται να μη 
σημάνει ποτέ.
Από το 2020, το ρολόι έδειχνε 100 δευτερόλεπτα πριν 
από τα μεσάνυχτα. Οι δείκτες τώρα κινήθηκαν ακόμη 
περισσότερο προς τα εμπρός «κοντύτερα στα μεσά-
νυχτα από ποτέ άλλοτε», ανέφεραν οι επιστήμονες, 
κάνοντας λόγο για «τους εντεινόμενους κινδύνους 
από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά όχι μόνο».
Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το ρολόι έδειχνε 7 
λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Το 1992, με το τέλος 
του Ψυχρού Πολέμου, οι δείκτες υποχώρησαν στα 
17 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Το 1953, το 2018 
και το 2019 είχαν φτάσει στα 2 λεπτά πριν από τα 
μεσάνυχτα.
Το Bulletin of Atomic Scientists ιδρύθηκε το 1945 
από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν και άλλους επιστήμονες 
που εργάστηκαν στο σχέδιο Μανχάταν για την κατα-
σκευή της πρώτης ατομικής βόμβας. Κάθε χρόνο οι 
ειδικοί αυτοί «κινούν» τους δείκτες του ρολογιού, εξε-
τάζοντας την κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο.



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 Xωροταξίας (Aιτήσεις και Iεραρχι-
κές Προσφυγές) Kανονισμών του 1990, 
ότι εμείς Νεοκλέους Παύλος, Νεοκλέ-
ους Άρτεμις και Κουφοπαντελής Κων-
σταντίνος από Πάφο, ιδιοκτήτες του 
τεμαχίου με αρ. ΕΠΙ1806 Φύλλο/Σχέ-
διο 51/020612, ενορία Άγιος Θεόδω-
ρος, στην περιοχή του Δήμου Πάφου, 
θα υποβάλουμε αίτηση στην Πολεοδο-
μική Αρχή του Δήμου Πάφου για εξα-
σφάλιση πολεοδομικής άδειας για αλ-
λαγή χρήσης τριών καταστημάτων σε 
χώρο εστίασης. 
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως μπο-
ρούν να υποβληθούν προς την Πολε-
οδομική Aρχή μέσα σε προθεσμία 21 
ημερών από τη δημοσίευση της Eιδο-
ποιήσεως αυτής.°

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και 
Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικο-
γένεια προκηρύσσει τις ακόλουθες 
θέσεις εργασίας:
- Θέση Λειτουργού Προγράμματος 
ΠΡΩΤΕΑ στη Λευκωσία
- Θέσεις Λειτουργών για τους Χώ-
ρους Φιλοξενίας Λευκωσίας, Λεμε-
σού και Πάφου 
Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλο-
νται σε ηλεκτρονική μορφή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: s.metti@
domviolence.org.cy
Τελευταία ημερομηνία παραλαβής 
των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 08 
Φεβρουάριου 2023.
Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτεί-
νονται στην ιστοσελίδα μας https://
domviolence.org.cy/prokirixi-
kenwn-thesewn-ergasias/
και στο τηλ. 22813121.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ειδοποιούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
ότι εγώ, η εταιρεία Parpareshis Nikolas 
Constructions Ltd με αρ. Εγγρ. Ετ. 
HE20079 από Αρχιεπισκόπου Μακαρί-
ου Γ΄72, 5350, Φρέναρος, προτίθεμαι να 
υποβάλω αίτηση προς την Αρχή Αδει-
ών για χορήγηση της άδειας Μεταφορών 
«Γ» για ένα φορτηγό όχημα τύπου Αμα-
ξώματος Unit ρυμουλκό - ρυμουλκόμε-
νο, μικτού βάρους 40.000kg για εξυπηρέ-
τηση των αναγκών της επιχείρησής μου 
ως κατασκευαστές και παραγωγοί σκυ-
ροδέματος.
Το όχημα θα το χρησιμοποιώ για να με-
ταφέρω από  τις εγκαταστάσεις μας στο 
Φρέναρος  προς όλες τις περιοχές της 
ελεύθερης Κύπρου, Σκύρα, Άμμο και 
άλλα υλικά για τις ανάγκες των εργασι-
ών μας. Η μεταφορά θα γίνεται χωρίς κό-
μιστρο.
Οποιεσδήποτε ενστάσεις πρέπει να υπο-
βληθούν γραπτώς εντός 20 ημερών από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της παρού-
σης ανακοίνωσης με τα σχετικά δικαιολο-
γητικά στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμή-
ματος Οδικών Μεταφορών.

ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΤΑΒΕΛΟΥΔΗ
(από τη Λεμεσό)

που απεβίωσε στις 24/1/2023 σε ηλικία 86 ετών, κηδεύουμε σήμερα Πέ-
μπτη 26/1/2023 στις 11:30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λε-
μεσού και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. 

Οι τεθλιμμένοι:
Η σύζυγος: Δόμνα Ταβελούδη
Τα παιδιά: Εύρος και Ανδρέας 

τα εγγόνια, ο αδελφός και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές στο Λαϊκό Δίκτυο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Λεμεσού.

ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού και αδελφό 

Έρανος υπέρ του
Συνδέσμου Φίλων

Αγίας Σκέπης

Ο έρανος του Συνδέ-
σμου Φίλων Αγίας Σκέ-

πης, ο οποίος διεξήχθη από 
1/7/2022 μέχρι 1/1/2023, 
βάσει αδείας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών με αριθμό 
Ν.Π.34/22, μετά την αφαί-
ρεση των εξόδων τραπέζης 
€6, απέφερε το ποσό των 

€7.501,94.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Πωλείται οικιστικό τεμά-
χιο σε καταπληκτική πε-
ριοχή (Grammar School) 
και βιοτεχνικό τεμάχιο 

στη Λακατάμια. 

Τηλ. 99599598, 
99609646

ΤΑΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
που έπεσε στις 6 Φεβρουαρίου 1964 στο Άγιο Σωζόμενο                          

Το μνημόσυνο θα γίνει την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 στη εκκλησία 
Αγίου Δημητρίου Αναφωτίας η ώρα 8.30 π.μ.
Ομιλητής ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και υποψήφιος 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Αβέρωφ Νεοφύτου. Θα ακο-
λουθήσει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της κοινότητας.

Οργανωτές του μνημόσυνου:
Οικογένεια του Ήρωα

Σύλλογος ΕΝΩΣΙΣ Αναφωτίας
 Εκκλησιαστική Επιτροπή Αναφωτίας

Κοινοτικό Συμβούλιο Αναφωτίας

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Η ηρωοτόκος Αναφωτία τελεί το ετήσιο εθνικό μνημόσυνο

του ήρωα αστυνομικού 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΕΜΕΣΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρ-
θρο 25 του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
Νόμου Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να 
πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στα 
ακίνητα που αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 5/Π/236/2023
Πωλητής
CCSRE REAL ESTATE COMPANY 
LIMITED, Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096, 
Τρυπιώτης, Δήμος Λευκωσίας, Λευ-
κωσία
Αγοραστές: 
1) Ζαντής Λεωνίδα Κωστάκης, 125ος 
δρόμος 16, 4130, Πάνω Πολεμίδια, 
Λεμεσός
2)  Θεοδώρου Μαρία, Μονεμβασιάς 2, 
4104, Απόστολος Λουκάς, Δήμος Αγί-
ου Αθανασίου, Λεμεσός
3) Seveto Holding Ltd, Λεωφόρος 
Αμαθούντας αρ. 32, Zana Complex, 
γραφείο 32, 4532, Άγιος Τύχωνας
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 0/4460
Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./ Κλίμ.: 
51/35/0/119/5
Είδος Ακινήτου: Χωράφι
Υποϊδιοκτησίες: Διάφορα δέντρα
Εμβαδό τ.μ.: 9388
Γεωγραφική Περιοχή: Λεμεσός, Σού-
νι – Ζανακιά
Τοποθεσία: Αλώνια
Μεταβίβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/2
Ποσό Πώλησης: €89.100,00
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα ενδέχεται να 
υπόκεινται σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν 
συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλη-
σης.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΑΦΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρ-
θρο 25 του Περί Ακινήτου Ιδιο-
κτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και 
Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 224, ότι 
συμφωνήθηκε να πωληθεί το με-
ρίδιο ή συμφέρον στα ακίνητα που 
αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 
6/Π/154/2023

Πωλητής
Γεωργίου Χατζηδημήτρη Ειρήνη, 
Τρεμιθούσα, Πάφος

Αγοραστής: 
Νεοφύτου Μάριος, Αγαπήνωρος 1, 
8049, Κάτω Πάφος, Δήμος Πάφου, 
Πάφος

Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 0/5520
Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./ Κλίμ.: 
45/44/0/228/5
Είδος Ακινήτου: Χωράφι
Υποϊδιοκτησίες: Αμπέλι
Εμβαδό τ.μ.: 2342
Γεωγραφική Περιοχή: Πάφος, Τρε-
μιθούσα
Τοποθεσία: Κοκκινόκαμπος
Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακιν.: 1/2
Ποσό Πώλησης: €93.700,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα ενδέχε-
ται να υπόκεινται σε Φ.Π.Α., ο οποί-
ος δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό 
πώλησης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ειδοποιούνται όλοι οι ενδιαφε-
ρόμενοι ότι εγώ, η εταιρεία Α.S.A. 
FARMAKAS TABLE WATER LTD, με 
αρ. Εγγρ. Ετ. OHE54761 από Aγίου 
Γαβριήλ 12, Στρόβολος, 2052, προτί-
θεμαι να υποβάλω αίτηση προς την 
Αρχή Αδειών για χορήγηση άδειας 
Μεταφορέα «Γ» για ένα φορτηγό 
όχημα τύπου Lorry Curtain Side, μι-
κτού βάρους 26.000kg για εξυπηρέ-
τηση των αναγκών της επιχείρησής 
μου ως πωλητής πόσιμου νερού.
Το όχημα θα το χρησιμοποιώ για να 
μεταφέρω εμφιαλωμένο νερό από τα 
εμφιαλωτήριο μας σε πελάτες μας 
παγκύπρια.
 Η μεταφορά θα γίνεται χωρίς κόμι-
στρο.
Οποιεσδήποτε ενστάσεις πρέπει να 
υποβληθούν γραπτώς εντός 20 ημε-
ρών από την ημερομηνία δημοσίευ-
σης της παρούσης ανακοίνωσης με 
τα σχετικά δικαιολογητικά στα Επαρ-
χιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών 
Μεταφορών.

ΔΗΛΩΣΗ-
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερο-
μένων ότι η VIKTORIJA BILKOVA  
από Παναγίας Χρυσοπυργιωτισσας 
1, 4529 Πύργος Λεμεσού υπέβα-
λε στον Υπουργό Εσωτερικών αί-
τηση (Τύπος Μ.127) για πολιτο-
γράφηση της ως Κύπρια πολίτης. 
Όποιος γνωρίζει οποιονδήποτε 
λόγο για τον οποίο δεν έπρεπε να 
χορηγηθεί η αιτούμενη πολιτογρά-
φηση, καλείται να αποστείλει στον 
υπουργό Εσωτερικών στη Λευκω-
σία, γραπτή και υπογεγραμμένη 
έκθεση των γεγονότων. 

ΔΗΛΩΣΗ-
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερο-
μένων ότι ο Βασιλόπουλος Πανα-
γιώτης Κωνσταντίνος από Πανα-
γιάς Χρυσοπυργιωτισσας 1, 4529 
Πύργος Λεμεσού υπέβαλε στον 
Υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύ-
πος Μ.127) για πολιτογράφηση του 
ως Κύπριος πολίτης. Όποιος γνω-
ρίζει οποιονδήποτε λόγο για τον 
οποίο δεν έπρεπε να χορηγηθεί η 
αιτούμενη πολιτογράφηση, καλεί-
ται να αποστείλει στον Υπουργό 
Εσωτερικών στη Λευκωσία, γραπτή 
και υπογεγραμμένη έκθεση των γε-
γονότων. 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Τ.Θ. 40192, 6301 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΤΗΛ.: 24 818850, ΦΑΞ : 24 659840
e-mail: se-larnaka@schools.ac.cy

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λάρνακας προκηρύσσει διαγωνισμό με Συνο-
πτική Διαδικασία για «Αγορά Υπηρεσιών Σύμβουλου Πολιτικού Μηχανικού».

Για πληροφορίες και τα έγγραφα του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 
όπως αποτείνονται στο Τμήμα Προσφορών της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 
Λάρνακας στο τηλέφωνο 24818852, κατά τις ώρες λειτουργίας των Κυβερνητικών Γρα-
φείων.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών το οποίο βρίσκεται στο 
ισόγειο των γραφείων της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λάρνακας, στην οδό 
Γεωργίου Σταύρου, 6051 Λάρνακα, το αργότερο μέχρι τις 12.00 μ. της 20ής Φεβρουα-
ρίου 2023.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Τ.Θ. 40192, 6301 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΤΗΛ.: 24 818850, ΦΑΞ : 24 659840
e-mail: se-larnaka@schools.ac.cy

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λάρνακας προκηρύσσει διαγωνισμό με Συ-
νοπτική Διαδικασία για «Αγορά Υπηρεσιών Φύλαξης Σχολείων της Λάρνακας 
με Εποχούμενες Περιπολίες και Στατική Φρούρηση».

Για πληροφορίες και τα έγγραφα του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι παρακαλού-
νται όπως αποτείνονται στο Τμήμα Προσφορών της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευ-
τηρίων Λάρνακας στο τηλέφωνο 24818852, κατά τις ώρες λειτουργίας των Κυβερ-
νητικών Γραφείων.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών το οποίο βρίσκεται στο 
ισόγειο των γραφείων της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λάρνακας, στην 
οδό Γεωργίου Σταύρου, 6051 Λάρνακα, το αργότερο μέχρι τις 12.00 μ. της 20ής Φε-
βρουαρίου 2023.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΑΦΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ 
ΔΙΑΘΗΚΩΝ 

Αρ. Αίτησης: 34/2023 (iJustice) 

Αναφορικά με τη Margaret Gilbert, 
τέως από την Πάφο, με αριθμό αγγλι-

κού διαβατηρίου GBR 527883169, 
αποβιώσασα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ειδοποίηση διά του παρόντος δί-
δεται ότι μετά την παρέλευση 8 
(οκτώ) ημερών θα γίνει αίτηση 
στον Πρωτοκολλητή Επικυρώ-
σεως Διαθηκών του Επαρχιακού 
Δικαστηρίου Πάφου διά τον δι-
ορισμό της Ελένης Φιλίππου ως 
Εκτελέστριας της περιουσίας της 
ως άνω αποβιώσασας.

Πολύκαρπος Φιλίππου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.
Δικηγόροι για την Ελένη Φιλίππου

Τηλέφωνο: 26822122. 
Ηλ. διεύθυνση: probate@philippoulaw.com 



φαρμακεία
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

• Μίος Κωνσταντίνος, Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 7, 
δίπλα από φούρνο «Σεμίραμις», Λακατάμεια, 
22323673 • Σολωμού Κύπρος, Λεωφ. Αρχαγ-
γέλου 49 Ε & Ζ, Παρισσινός, πλησίον μεγά-
ρου ΔΙΑΣ - Sigma TV, δίπλα από Scandia και 
Cablenet, Στρόβολος, 22357047, 22354816 • 
Καρή Χριστιάνα, Ανδρέα Αβρααμίδη 50, απέ-
ναντι από Αρεταίειο Νοσοκομείο, Στρόβολος, 
22771999, 22351072 • Μένοικος Κυριάκος, 
Λεωφ. Κυρηνείας 53, Συνοικισμός Πλατύ 
Αγλαντζιάς, πλησίον εισόδου «Σκαλί Αγλα-
ντζιάς», Αγλαντζιά, 22005704, 22005704

ΛΕΜΕΣΟΣ
• Κούρτελλου Χρυστάλλα, Σπύρου Κυπρια-

νού & Βασ. Κωνσταντίνου 84, φώτα Σπύρου 
Κυπριανού & δρόμος Τσιρείου Δημοτικού, 
25870288, 25737455 • Αθανασοπούλου 
Ηλέκτρα, Λεωφ. Μακαρίου 284, Κατ.1 & 
2, έναντι Ελληνικής Τράπεζας Εναέριος, 
25323636, 97833397 • Πίτσιακου Έλενα, 

Απ. Βαρνάβα 37, βόρεια φώτων Σιμιλλίδη, 
25662177, 25104316 • Παπαδοπούλου Χά-
ιφα, Αγίας Φυλάξεως 15, πλησίον KPMG, 
25255710, 99696390

ΛΑΡΝΑΚΑ
• Δημητρίου Ανδρέας, Αρχ. Μακαρί-

ου ΙΙΙ 44, φώτα Εθνικής Τράπεζας - έναντι 
SAMSONITE, 24822422, 24812188 • Κου-
λουμά Δημητρίου Άννα, Ηνωμένων Εθνών 
16Α, δρόμος Λάρνακας-Λεμεσού, 24642333, 
24661155

ΠΑΦΟΣ
• Γκλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα, Λεωφ. 

Ελλάδος 11, στο ύψος εκκλησίας Απ. Πέτρου 
& Παύλου, 26100292, 97743242

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
• Μιχαήλ Ελένη, Λεωφ. Πρωταρά 177, 

δρόμος Υπεραγοράς ΜΕΤRΟ, Παραλίμνι, 
23811031, 23827336

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

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

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

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

ως και Γλαύκο Μιχαηλίδη
14:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:05-16:55 ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
Μουσικές επιλογές με τον Πάμπο Φιλίππου
15:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00-17:55 Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΛΛΙΩΣ
Με τον Νεόφυτο Νεοφύτου
17:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:05-21:00 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
Με την Άντρη Δημητρίου
18:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00-23:00 ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ φεύγει για 

την Ιντερλάντια, με τον Στέλιο Κερυνειώτη
23:00-06:00 ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑ-

ΠΑΜΕ
Μουσικές επιλογές του Άστρα 92,8

στη συχνότητα του Άστρα 92,8

tv ενημέρωση
ΡΙΚ1

06.45 Πρώτη Ενημέρωση 09.30 Όμορφη 
Μέρα 11.00 Κυπριώτικο Σκετς 11.30 Γευστικό 
Ταξίδι 12.00 Από μέρα σε μέρα 14.00 Ειδήσεις 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 15.30 Όλα στον 
αέρα 17.00 Σε ξένα χέρια 18.00 Ειδήσεις 18.30 
Γευστικό Ταξίδι 19.00 Ποιος Ρωτά; 20.00 Ειδή-
σεις 21.00 Τρικυμία 22.00 John Wick Chapter: 
Parabellum - Ταινία δράσης, παραγωγής 2019 
- Κατάλληλη για άτομα άνω των 18 ετών 23.00 
Ειδήσεις 23.05 John Wick Chapter: Parabellum 
(συνέχεια) 00.05 Εκείνη και Εκείνοι 01.00 Όλα 
στον αέρα 02.30 Ειδήσεις 03.30 Τρεις τζ’ ο Κού-
κος - Β’ Μέρος 04.00 Γευστικό ταξίδι 04.30 
Ποιος ρωτά; 05.15 Σε ξένα χέρια 06.00 Τρικυμία

ΡΙΚ2
06.30 Το μικρό σπίτι στο λιβάδι 07.20 Φλί-

περ 08.00 Mini Pet Pals 08.25 Παιχνίδια στην 
Άμμο 08.40 Όλι 08.55 Η Μπο ταξιδεύει 09.20 
Τελετάμπις 09.45 Ο Μπόμπιρας 10.10 Η μικρή 
Λουλού 10.35 Μπομπ o Μάστορας 11.00 Τα 
Στρουμφάκια 11.50 Αστυνόμος Σαΐνης 12.40 
Mini Pet Pals 13.00 Η Μπο ταξιδεύει 13.25 Τα 
Στρουμφάκια 13.50 Τελετάμπις 14.15 Ο Μπό-
μπιρας 14.40 Η μικρή Λουλού 15.05 Μπομπ o 
Μάστορας 15.30 Φλίπερ 16.20 Το μικρό σπίτι 
στο λιβάδι 17.05 Farming for the Planet 17.30 
Euromaxx a la Carte 18.00 Ειδήσεις στη Νοημα-
τική 18.30 Ειδήσεις στην Αγγλική 18.40 Ειδή-
σεις στην Τουρκική 19.00 Αγορά 20.00 Κεντρι-
κό Δελτίο στη Νοηματική 21.00 This England 
- Πολιτική, κοινωνική μίνι σειρά βασισμένη 
στην προσωπική και πολιτική ζωή του Μπόρις 
Τζόνσον. Πρωταγωνιστούν: Κenneth Branagh, 
Simon Paisley Day, Ophelia Lovibond, Andrew 
Buchan, Adam Oakley - Σκηνοθεσία: Michael 
Winterbottom 22.00 Miss Fisher’s Murder 
Mysteries 23.00 Τρικυμία με υπότιτλους 23.50 
Εμείς κι ο Κόσμος μας (Ε) 00.45 Ειδήσεις στην 
Αγγλική και Τουρκική 01.00 Από μέρα σε μέρα 
03.00 Όμορφη μέρα κάθε μέρα 04.30 Aγορά 
05.30 Farming for the Planet 06.00 Euromaxx 
a la Carte

PLUS
06:00 ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Κ) 06:55 

ΞΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 07:25 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (Κ) 07:40 ΕΞΥΠΝΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 
(SMART ΓΕΥΣΕΙΣ) (Ε) (Κ) 08:25 ΞΕΝΗ ΟΙΚΟ-
ΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ (Κ) 10:00 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ (Κ) 
12:50 ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ (Κ) 13:55 ΞΕΝΗ ΟΙ-
ΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (Κ) 15:35 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ 
(Κ) 18:10 ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (Κ) 
18:25 ΞΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
(Κ) 19:00 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ (Κ) 19:35 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
ΣΤΟ PLUS (Κ) 20:05 Ο ΚΑΙΡΟΣ (Κ) 20:10 ΞΕΝΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ (Ε) (Κ) 21:05 ΤΑΞΙ-
ΔΙ ΓΕΥΣΕΩΝ (Κ) 22:00 ΑΟΡΑΤΟΣ ΦΑΚΟΣ (Κ) 
22:10 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ (18) 00:25 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ 
(12) 01:20 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 02:10 ΞΕΝΗ ΣΕΙ-
ΡΑ (12) 03:00 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 03:50 ΞΕΝΗ 
ΣΕΙΡΑ (15) 04:40 ΑΟΡΑΤΟΣ ΦΑΚΟΣ (Κ) 04:50 
ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ (Ε) (Κ)

ΟΜEGA
07:00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 08:45 

BREAKFAST@STAR 11:45 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ 
13:30 ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ 15:00 ΑΙΧΜΕΣ 16:35 ΧΡΥ-
ΣΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ 17:35 SHOPPING 
STAR 18:00 OMEGA NEWS 18:10 SHOPPING 

STAR (συνέχεια) 19:00 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 
20:10 OMEGA NEWS 21:10 OMEGA ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑ 23:10 300 RISE OF AN EMPIRE - Πε-
ριπέτεια παραγωγής 2014 01:00 ΛΑΒΑ 01:45 
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ 04:30 TAXI (E) 
05:00 ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ (Ε) 06:00 
ΕΙΚΟΝΕΣ (Ε)

ANT1
06.20 ΚΛΙΝΙΚΗ (Ε) 07.10 ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓ-

ΓΑΡΙΑ (Ε) 08.00 ΗΛΙΟΣ (Ε) 08.50 ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 
(Ε) 09.40 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 11.00 ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕ-
ΡΙ 14.00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 
14.50 ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ (Ε) 15.40 
LA PASTA POMILώRI (Ε) 16.30 ΣΕΙΡΑ ΣΕ ΕΠΑ-
ΝΑΛΗΨΗ (Ε) 17.20 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 ΠΟΙΟΣ ΘΕ-
ΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ; (Κ) 22.30 
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ (Κ) 23.20 ΡΑΔΙΟ 
ΑΡΒΥΛΑ (12) 00.10 THE 2NIGHT SHOW (Ε) 
(12) 01:40 ΚΡΥΦΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ (Ε) (15) 02.30 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΝΑ (Ε) (15) 03.20 ΑΓΓΙΓΜΑ ΨΥ-
ΧΗΣ (Ε) (15) 04.10 ΟΙ ΧΩΡΑΪΤΕΣ (Ε) (Κ) 04.40 
ΕΡΩΤΑΣ (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 ΜΕ-
ΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΙ με τον Χρήστο Μιχάλαρο 
– Κ 13:30 Πρωινό μας με τη Φαίη Σκορδά – Κ 
15:40 Καλό Μεσημεράκι με τον Νίκο Μουτσινά 
– Κ 17:20 My Style Rocks – K 18:00 Γεγονό-
τα σε συντομία – Κ 18:10 My Style Rocks – K 
19:00 Άγρια Γη – Κ 20:00 Τομές στα Γεγονότα 
– Κ 21:15 Χωρίς Περιστροφές – Κ 23:00 Ξένη 
ταινία - Κ 00:30 Γεγονότα Τίτλοι Ειδήσεων – Κ 
00:40 Καλό Μεσημεράκι (Ε) – Κ 02:20 Άγρια Γη 
(Ε) – Κ 03:20 Τομές στα Γεγονότα (Ε) - Κ 04:20 
Πρωινό μας (Ε) - Κ

AΛΦΑ
06:00 DEAL (Ε) 06:45 ALPHA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 

09:15 SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 11:00 ALPHA ΕΝΗ-
ΜΕΡΩΣΗ 13:30 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε) 14:15 ΑΜΦΙ-
ΒΟΛΙΕΣ 15:15 ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 17:00 
DEAL 17:50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΟ 
ΔΕΛΤΙΟ 18:00 Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 
19:00 THE CHASE 20:00 ALPHA NEWS 21:15 
ΣΑΣΜΟΣ 22:15 ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ 23:45 
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ (Ε) 00:30 THE 
CHASE (Ε) 01:30 ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΡΩΤΕΣ (Ε) 02:15 
ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε) 03:15 ΣΑΣΜΟΣ (E) 
04:30 ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ (Ε)

CAPITAL
07:50 Τηλεαγορά tvmall 09:00 Ο παπ-

πούς ο Τάσος μαγειρεύει (Ε) 09:30 Sabrina: 
Rich & famous - Τηλενουβέλα (ε) 10:20 Τη-
λεαγορά tvmall 11:35 Ελληνική ταινία 13:00 
Top story – με τη Στέφανη Φλωρίδου 15:00 
Τσαγκαράκης Τηλεαγορά 17:00 Τηλεαγορά 
tvmall 18:00 Τίτλοι ειδήσεων 18:10 Μαρία 
Μερσέντες - Τηλενουβέλα (Ε) 19:15 Κεντρικό 
δελτίο ειδήσεων 19:50 Ειδήσεις στη Νοηματι-
κή 20:00 Υγεία & ζωή – με τη Νίκη Λαζαρίδου 
21:00 Ξένη ταινία 23:00 Ξένη ταινία 01:10 
Ξένη ταινία 02:45 Ξένη ταινία 04:40 Ξένη ται-
νία 06:15 Top story (Ε)

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, αλλά από το 
μεσημέρι και μετά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και 
παροδικά κυρίως συννεφιασμένος, από μέσες και ψηλές νεφώ-
σεις, που το απόγευμα δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη 
βροχή, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βο-
ρειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς και τοπικά μέχρι 
μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγ-
μένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο 
εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα 
ψηλότερα ορεινά.

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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σαν σήμερα

εορτολόγιο

ο καιρός

ΚΕΡΥΝΕΙΑ 20

ΠΑΦΟΣ 20

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 20 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 20

ΛΑΡΝΑΚΑ 20

ΛΕΜΕΣΟΣ 20

1785
Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, εκ των ιδρυτών των ΗΠΑ, 
εκφράζει την αντίθεσή του για την επιλογή του 
αετού ως εθνικού συμβόλου. Προτιμούσε τη γαλο-
πούλα.

1918
Γεννιέται ο Νικολάε Τσαουσέσκου, Ρουμάνος ηγέτης.

1925
Γεννιέται ο Πολ Νιούμαν, Αμερικανός ηθοποιός.

1936
Το ΚΚΕ μπαίνει για πρώτη φορά στην ελληνική 
βουλή με το «Παλλαϊκό Μέτωπο» και 15 έδρες. 126 
έδρες στους βενιζελικούς «Φιλελευθέρους» και 72 
στο βασιλόφρων «Λαϊκό Κόμμα». Ακολούθησε η 
δικτατορία Μεταξά στις 4 Αυγούστου.

1955
Γεννιέται ο Έντι Βαν Άλεν, Ολλανδοαμερικανός βιρ-
τουόζος της κιθάρας και ιδρυτής Van Halen.

1962
Πεθαίνει ο Τσαρλς «Λάκι» Λουτσιάνο, ιταλικής κατα-
γωγής Αμερικανός αρχιμαφιόζος.

1977
Πεθαίνει ο Φιλοποίμην Φίνος, Έλληνας παραγωγός, 
ιδρυτής της «Φίνος Φιλμς».

1990
Ολομέλεια της ΚΕ του ΑΚΕΛ: «Ναι στην ενότητα - 
όχι στο φραξιονισμό».
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ΣΗΜΕΡΑ
Ξενοφώντος οσ. και της συνοδείας αυτού
ΑΥΡΙΟ
Ανακ. λειψ. Ιωάννου Χρυσοστόμου

tv επιλογές
John Wick Chapter: 
Parabellum 

ΡΙΚ1, ώρα: 22.00
Ταινία δράσης, παραγωγής 2019 

- Κατάλληλη για άτομα άνω των 18 
ετών - Υπόθεση: Ο ασταμάτητος John 
Wick επιστρέφει πιο εκδικητικός από 
ποτέ στο τρίτο μέρος της επιτυχημένης 
ιστορίας του. 

Ο Τζον Γουίκ σκοτώνει ένα εξέχον 
μέλος μιας σκιώδους διεθνούς αδελ-
φότητας, επικηρύσσεται για 14 εκα-
τομμύρια δολάρια και πλέον, σε κάθε 
του βήμα, συναντά και έναν αποφασι-
σμένο δολοφόνο. 

Πρωταγωνιστούν: Keanu Reeves, 
Halle Berry, Ian Mc Shane, Laurence 
Fishburne - Σκηνοθεσία: Chad 
Stahelsk 

Rise of an empire 
OMEGA, ώρα: 23.10
 Περιπέτεια παραγωγής 2014 - 

Πρωταγωνιστούν: Λένα Χέντεϊ, Εύα 
Γκριν, Ροντρίγκο Σαντόρο, Σάλιβαν 
Στέιπλετον, Τζακ Ο’Κόνελ - Υπόθεση: 
Ενώ ο γιγαντιαίος στρατός του Ξέρξη 
βρίσκει στο δρόμο του προς την Αθήνα 
τους 300 του Λεωνίδα, ο περσικός στό-
λος, υπό τις διαταγές της αδίστακτης 
ναυάρχου Αρτεμισίας, συγκρούεται 
στα στενά του Αρτεμισίου με τον ελ-
ληνικό, τον οποίο διοικεί ο ήρωας της 
μάχης του Μαραθώνα, Θεμιστοκλής. 

This England: Parabellum 
ΡΙΚ2, ώρα: 21.00
Πολιτική, κοινωνική μίνι σειρά βα-

σισμένη στην προσωπική και πολιτική 
ζωή του Μπόρις Τζόνσον. Η μίνι σειρά 
εξιστορεί γεγονότα από τη θητεία του, 
το ξέσπασμα και τη διαχείριση της παν-
δημίας, τις συνέπειες από την επόμενη 
μέρα του Brexit και τα σκάνδαλα στην 
προσωπική του ζωή. Κατάλληλη για 
άτομα άνω των 12 ετών. Επ. 6 (τελευ-
ταίο).

O Μπόρις Τζόνσον αναρρώνει και 
επιστρέφει στην Ντάουνιγκ Στριτ. Η 
Κάρυ εν τω μεταξύ γεννάει, ενώ η απα-
γόρευση κυκλοφορίας συνεχίζεται, τα 
κρούσματα αυξάνονται, το ίδιο και οι 
θάνατοι. 

Αρχίζει ο εμβολιασμός. Επίσης τα 
νέα κυκλοφορούν για τον Ντομινίκ Κα-
μιγκ, ο οποίος οφείλει να αντιμετωπίσει 
την παραβίαση του lock down και να 
δώσει συνέντευξη Τύπου. 

Πρωταγωνιστούν: Κenneth Branagh, 
Simon Paisley Day, Ophelia Lovibond, 
Andrew Buchan, Adam Oakley Σκηνο-
θεσία: Michael Winterbottom.



σταυρόλεξο sudoku
ΛΥΣΗ

ζώδια
ΚΡΙΟΣ

Καλό είναι σήµερα να ξεµπερδεύεις µε όσα 
περισσότερα ζητήµατα µπορείς και να µην τα 
αναβάλεις, για να σκεφτείς καλύτερα κάποιες 
λεπτοµέρειες στα ζητήµατα που σε απασχολούν.

ΤΑΥΡΟΣ
Ό,τι ήταν να λύσεις από το παρελθόν, µπο-

ρεί και να έχει ήδη λυθεί και τώρα θα έχεις να 
αντιµετωπίσεις την τρέχουσα πραγµατικότητα, 
την οποία ακόµα θεωρείς δύσκολη, αλλά όχι 
ακατόρθωτη.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Η µέρα σε παροτρύνει να αξιολογήσεις τα 

λάθη που έχεις κάνει και να βρεις τρόπους να 
τα διορθώσεις. Λίγη προσοχή µόνο για να µην 
παρασυρθείς από µελαγχολία και αφήσεις πίσω 
όλες τις δουλειές σου.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Από σήµερα µέχρι και τις 29 Ιουνίου θα πρέ-

πει να σκέφτεσαι γρήγορα και ευέλικτα, αφού 
έτσι θα αναγνωρίζεις την καλή πληροφορία, 
χωρίς όµως να αισθάνεσαι ενοχές όταν δεν τα 
καταφέρνεις.

ΛΕΩΝ
Μια διαφορετική προσέγγιση της πραγµα-

τικότητας: τα πάντα µπορεί να διαβρωθούν µε 
στόχο την επαναδηµιουργία τους και να που 
αυτό γίνεται και τώρα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αυτό που καλείσαι να κάνεις είναι να λάβεις 

το µήνυµα που θα σε βάλει σε ένα δρόµο γνώσης 
και προσωπικής αφύπνισης.

ΖΥΓΟΣ
Οι συναισθηµατικές σου απαιτήσεις συ-

νήθως είναι αρκετά δυνατές και ιδιαίτερες, 
ενώ µε τον τρόπο σου θα προσπαθήσεις να 
κατακτήσεις τα όµορφα πράγµατα της ζωής, 
µε απώτερο στόχο την απόλαυση.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Θα έχεις τη µεγάλη ευκαιρία να συλλέξεις 

τις συναισθηµατικές εµπειρίες που θέλεις, 
αλλά ταυτόχρονα να προστατέψεις όχι µόνο 
τον εαυτό σου, αλλά και τα άτοµα που θεω-
ρείς πολύ δικά σου.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Το µνηµονικό, σε συνδυασµό µε τη δηµι-

ουργική σου σκέψη, θα σου επιτρέψουν να 
έχεις καλύτερη αίσθηση προς τα πού πηγαί-
νεις και τι αποτελέσµατα να περιµένεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Θα χρειαστεί να πάρεις συγκεκριµένη 

θέση και ίσως να πρέπει να πιέσεις τους 
γύρω σου να αποδεχτούν τις θεωρίες σου, κι 
αυτό µάλλον σου φαίνεται δύσκολο.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Η πίεση που θα νιώσεις οφείλεται στο ότι 

θα επιζητήσεις την αλήθεια και τελικά απο-
δεικνύεται ότι τίποτε δεν είναι εύκολο.

ΙΧΘΥΕΣ
Η αλήθεια είναι ότι µπορεί σήµερα να 

νιώσεις µία µικρή απογοήτευση, για κάποια 
θέµατα που θέλεις να τελειώνουν, αλλά αυτά 
παραµένουν σε στασιµότητα και σε ανησυ-
χούν.

Πατατόπιτα µε λιαστή ντοµάτα και βασιλικό

Υλικά:
Για την πίτα:
•1 συσκευασία χωριάτικο φύλλο •γέµιση 

•ελαιόλαδο
Για τη γέµιση:
•1.000 γρ. πατάτα •110 γρ. λιαστή ντοµά-

τα •50 γρ. κρεµµύδι •20 γρ. βασιλικός •4 γρ. 
ρίγανη •4 γρ. σκόρδο •80 γρ. ελαιόλαδο •10 
γρ. αλάτι •πιπέρι

Εκτέλεση:
Για την πίτα: Λαδώνουµε ελαφρά το ταψί 

και απλώνουµε το πρώτο φύλλο έτσι ώστε 
να εφάπτεται σε όλα τα σηµεία, στον πάτο 
και στα τοιχώµατα του σκεύους, φροντίζο-
ντας να προεξέχει από την επιφάνειά του. 
Το λαδώνουµε και τοποθετούµε από πάνω 

άλλα τρία φύλλα µε τον ίδιο τρόπο λαδώ-
νοντάς τα ένα-ένα. Στην επιφάνεια του τέ-
ταρτου φύλλου στρώνουµε οµοιόµορφα τη 
γέµιση, διπλώνουµε µέσα τις άκρες και λα-
δώνουµε. 

Απλώνουµε από πάνω 1 φύλλο και 
σπρώχνουµε τις άκρες να µπουν µέσα. Με 
ένα µαχαίρι χαράζουµε την πίτα και αλεί-
φουµε µε ελαιόλαδο. Ψήνουµε σε προ-
θερµασµένο φούρνο στον αέρα στους 160°C 
µέχρι να πάρει ένα ωραίο και χρυσαφένιο 
χρώµα, για περίπου 120 λεπτά.

Για τη γέµιση: Σε ένα µπολ προσθέτουµε 
τις πατάτες. Με ένα πιρούνι σπάµε τις πατά-
τες και προσθέτουµε όλα τα υπόλοιπα υλικά. 
Ανακατεύουµε καλά µέχρι να οµογενοποι-
ηθούν.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1 Σκηνοθέτησε την ταινία «Βαλ-
κανιζατέρ» (1997) - Δικτάτορας 
της Νικαράγουας, που ανατράπηκε 
από τους Σαντινίστας του Ντ. Ορ-
τέγκα. 2 Κορυφαίος εκπρόσωπος 
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, 
υποστηρικτής της καθαρεύουσας 
- Διπλά τύμπανα των Βυζαντι-
νών - Αγγλικό σύμφωνο. 3 Κα-
τοχική οργάνωση νέων (αρχικά) 
- Οι δυνάμενοι να θεραπευτούν 
- Και υδραυλικά στα αυτοκίνητα. 4 
Εκλαϊκευμένη... επίδειξη - Τύπος 
τραπεζομάντιλων (ξεν.). 5 Μέσα 
στο... όπλο - Χαρακτηρίστηκε 
εθνικός δρυμός για τα μαύρα έλα-
τά του - Συνοικία της Κωνσταντι-
νούπολης. 6 Το ανακριτικό τμήμα 
της ΕΣΑ (αρχικά) - Είδος σαύρας 
- Εισάγει υποθέσεις. 7 Ποτάμι 
της Βραζιλίας - Μυθικός ήρωας 
της Ελευσίνας - Φανταστικά, ιδε-
ώδη. 8 Ινδουιστική θεότητα - ... 
Κορούνια: πόλη της Ισπανίας - «... 
Χρόνια»: θεατρικό έργο του Χά-
ρολντ Πίντερ - Γράμματα από τον... 
Ζήση. 9 Ποταμός της Αυστραλίας 
- Ο ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρα-
τίας της Κίνας - Γαλλικό μουσείο. 
10 Το «διαφανές παράθυρο» του 
ματιού μας στον... κόσμο - Στο 
νερό... χάνονται. 11 Παλιά κομμα-
τικά αρχικά - Το κύρος (ξεν.) - Τα 
αρχικά της νεολαίας του Ιωάννη 
Μεταξά - Κοινά στο κατώι και το... 
πάτωμα. 12 Ντος ...: Αμερικανός 
μυθιστοριογράφος - Ο πανεπιστη-
μιακός καθηγητής που προΐσταται 
για ένα χρόνο μιας σχολής.

ΚΑΘΕΤΑ
1 Ο υπουργός προπαγάνδας του 
Χίτλερ - Εξυπηρετούν πολίτες 

(αρχικά). 2 Πολυβραβευμένος 
Αμερικανός σκηνοθέτης - Θέατρο 
νίκης του Γέλωνα κατά των Καρ-
χηδονίων (480 π.Χ.). 3 Βιβλικό 
το Θαβώρ - Έντι ...: διάσημος μπα-
σκετμπολίστας από το Πράσινο 
Ακρωτήριο. 4 Σταθερό εισόδημα 
από χρεόγραφα - Πολιτεία της 
Βραζιλίας στις εκβολές του Αμα-
ζόνιου. 5 Ομόηχα φωνήεντα - Η 
πρωτεύουσα της Λετονίας - Ανα-
φέρεται και το σωτήριο. 6 Υπουρ-
γός και γαμπρός του Μουσολίνι - 
Γαλλική πόλη. 7 Γη, έδαφος (αρχ.) 
- Πρόδρομα αρχικά της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. 8 Αρχαία πόλη της 
Λέσβου - Ο ζωγράφος του πίνακα 
«Το Οργωμένο Χωράφι». 9 Βουνό 
της Σαμοθράκης - Τραγωδία του 
Ευριπίδη. 10 Δημοφιλές φαγητό 
της Μέσης Ανατολής - Στη Φυσι-
κή αναφέρεται και η μαγνητική. 
11 Ζοσέ ...: Πορτογάλος τερμα-
τοφύλακας - Υπάρχουν και ευγε-
νή - Συνδικαλιστικό όργανο των 
ηθοποιών (αρχικά). 12 Συνέθεσε 

τα «Κάρμινα Μπουράνα» - Ανακα-
λύφθηκε από το ζεύγος Κιουρί - Τα 
έχει η... μπότα. 13 «... Νεφέλη»: 
έργο του Οδυσσέα Ελύτη - Τέτοιο 
φρούτο και οι φράουλες. 14 Τόσοι 
ήταν οι πολιτειακοί άρχοντες της 
Αθήνας την εποχή του Σόλωνα 
- Πρώτα στη... σχολή. 15 Ζαν ...: 
Γάλλος θεατρικός συγγραφέας - 
Έχει και την έννοια της θεματολο-
γίας μιας συζήτησης. 16 Πολιτεία 
της Βραζιλίας - Κόρη του μυθικού 
Τιτάνα Υπερίωνα.

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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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, στο 
θεατράκι του ΡΙΚ, η τελετή απονομής των βρα-
βείων των Διαγωνισμών «Συγγραφής Κυπριώτι-
κου Σκετς 2022» εις μνήμην της ηθοποιού Έλλης 
Κυριακίδου και «Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεα-
τρικού Έργου 2022» εις μνήμην της συγγραφέως 
Ειρένας Ιωαννίδου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τη Μαριέτα Μιτσίδου 
στη σκηνή να τραγουδά τη «Φροσού», ενώ όλοι 
όσοι είχαν την ευκαιρία να βρεθούν στο θεατράκι 
του ΡΙΚ απόλαυσαν ένα ταξίδι στο μαυρόασπρο 
παρελθόν με σκηνές από την ομώνυμη σειρά.

Στο χαιρετισμό του ο Γενικός Διευθυντής του 
ΡΙΚ, κ. Θανάσης Τσώκος, τόνισε ότι για το ΡΙΚ 
πέρα από υποχρέωση είναι συνάμα χαρά και 
ικανοποίηση η στήριξη προς τον Πολιτισμό και 
τις Τέχνες μέσα από τη διεξαγωγή των διαγω-
νισμών ραδιοφωνικού θεατρικού έργου και κυ-

πριώτικου σκετς.
Με την ευκαιρία αυτή ο κ. Τσώκος εξέφρασε 

τη θλίψη και την απαρέσκεια της Δημόσιας Ραδι-
οτηλεόρασης για την απόρριψη από την Επιτρο-
πή Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ της 
αίτησης για συμπερίληψη του Κυπριώτικου Σκετς 
στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ για την Κύπρο.

Από φέτος το ΡΙΚ αποφάσισε ότι στο πλαίσιο 
της εκδήλωσης για την απονομή των βραβείων 
των δύο διαγωνισμών θα τιμώνται άνθρωποι που 
άφησαν το στίγμα τους στα πολιτιστικά δρώμε-
να του τόπου. Για το «Διαγωνισμό Κυπριώτικου 
Σκετς» τιμήθηκε η συγγραφέας Τούλα Κακουλλή, 
ενώ για το «Διαγωνισμό Συγγραφής Ραδιοφωνι-
κού Θεατρικού Έργου» τιμήθηκε ο ηθοποιός Πά-
νος Καλλή. 

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής του «Διαγω-

νισμού Συγγραφής Κυπριώτικου Σκετς 2022» 
αποφάσισαν να απονείμουν τρία βραβεία και δύο 
επαίνους.

Το Πρώτο Βραβείο (1.000 ευρώ) απονεμήθη-
κε στη Βέλια Βασιλείου Κύρκου για το σκετς «Εν 
δώρον που τον Θεόν», το Δεύτερο Βραβείο (750 
ευρώ) απονεμήθηκε στην Εύη Μουρούζη για το 
σκετς «Όπως παλιά» και τo Τρίτο Βραβείο (600 
ευρώ) απονεμήθηκε στη Σκεύη Χρίστου για το 
σκετς «Ούλλα τα προβλήματα έχουν την λύσην 
τους».

Έπαινοι απονεμήθηκαν στη Νίκη Κωνσταντί-
νου για το έργο «Καλά υστερινά» και στη Δέσπω 
Κόνιζου Λοϊζιά για το έργο «Η πόρτα της καρκιάς». 

Επίσης, την τιμητική πλακέτα εις μνήμην της 
ηθοποιού Έλλης Κυριακίδου για την προσφορά 
της στον Πολιτισμό παρέλαβε η κόρη της, Ντόρις 
Κυριακίδου.

Στη Βέλια 
Βασιλείου Κύρκου 

το Α’ Βραβείο 
για το σκετς «Εν 
δώρον που τον 

Θεόν»

Βραβεία Κυπριώτικου Σκετς 2022

Απογοήτευση  
για τη μη συμπερίληψη
Ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ, Θανάσης Τσώκος, εξέφρασε τη 
θλίψη και την απαρέσκεια της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης για την 
απόρριψη από την Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ 
της αίτησης για συμπερίληψη του Κυπριώτικου Σκετς στον κατάλογο 
της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ για την Κύπρο.

Ανακαλύφθηκε «ολόκληρη» 
ρωμαϊκή πόλη στο Λούξορ

Η πόλη, που χρονολογείται από τον δεύτε-
ρο και τρίτο αιώνα, είναι η «παλαιότερη και 
σημαντικότερη πόλη που βρέθηκε στην ανα-
τολική όχθη του Λούξορ», σύμφωνα με τον 
Μουσταφά Βαζίρι, προϊστάμενο του Ανώτα-
του Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου. 
Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν «έναν αριθμό 
οικιστικών κτιρίων», καθώς και «δύο πύρ-
γους περιστεριών», μια κατασκευή που χρη-
σιμοποιείται για τη στέγαση περιστεριών και 
έναν «αριθμό μεταλλικών εργαστηρίων», ανέ-
φερε ο Βαζίρι σε δήλωσή του. Μέσα στα ερ-
γαστήρια, οι ερευνητές βρήκαν μια συλλογή 
από αγγεία, εργαλεία και «χάλκινα ρωμαϊκά 
νομίσματα».

Πρόκειται για ένα σπάνιο αρχαιολογικό 
εύρημα στην Αίγυπτο, όπου οι ανασκαφές, 
συμπεριλαμβανομένης και της δυτικής όχθης 
του Λούξορ, όπου βρίσκονται η περίφημη 
Κοιλάδα των Βασιλισσών και η Κοιλάδα των 
Βασιλέων, αφορούν συνήθως ναούς και τά-
φους. Τον Απρίλιο του 2021, οι αρχές ανακοί-
νωσαν την ανακάλυψη μιας «χαμένης χρυσής 
πόλης» ηλικίας 3.000 ετών στη δυτική όχθη 
του Λούξορ, με την αρχαιολογική ομάδα να 
την αποκαλεί «τη μεγαλύτερη» αρχαία πόλη 
που έχει αποκαλυφθεί ποτέ στην Αίγυπτο.

Η Αίγυπτος έχει παρουσιάσει αρκετές ση-
μαντικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις τα τε-
λευταία χρόνια. Οι επικριτές λένε ότι ο καται-
γισμός ανασκαφών έχει δώσει προτεραιότητα 

σε ευρήματα που παρουσιάζονται για να τρα-
βήξουν την προσοχή των μέσων ενημέρωσης 
έναντι της σκληρής ακαδημαϊκής έρευνας.

Τα σχέδια της κυβέρνησης, το επιστέγα-
σμα των οποίων είναι τα καθυστερημένα από 
καιρό εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού 
Μουσείου στους πρόποδες των πυραμίδων 
της Γκίζας, στοχεύουν να προσελκύσουν 30 
εκατομμύρια τουρίστες ετησίως έως το 2028, 
από 13 εκατομμύρια πριν από την πανδημία. 
Η χώρα των 104 εκατομμυρίων κατοίκων 
υποφέρει από σοβαρή οικονομική κρίση και 
η τουριστική βιομηχανία της Αιγύπτου αντι-
προσωπεύει το 10% του ΑΕΠ και περίπου 
δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Λεμεσού για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώ-
πης (ΠΠτΕ) το 2030, ο Οργανισμός ΠΠτΕ Λεμεσός 2030 – υποψήφια πόλη δέχεται αιτήσεις από Εξω-
τερικούς Συμβούλους ή Ομάδα Συμβούλων που ειδικεύονται σε θέματα ανάπτυξης του Φακέλου Δι-
εκδίκησης (Bid Book) του τίτλου της ΠΠτΕ το 2030, με στόχο την ενίσχυση της υποψηφιότητας της 
Λεμεσού. Η θέση αφορά στην καθοδήγηση των στελεχών του Οργανισμού, στην ανάπτυξη του στρα-
τηγικού σχεδιασμού, καθώς και στη διαμόρφωση του Φακέλου Διεκδίκησης (Bid Book) της Λεμεσού 
για την πρώτη φάση της διαδικασίας που αφορά στην προεπιλογή των υποψήφιων πόλεων το 2024. 
Ο/η ή οι επιλεγέντες θα αναφέρονται στον «Όργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Λε-
μεσός 2030 – υποψήφια πόλη».
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια και τρόπο υποβολής αίτησης στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Λεμεσού ή στον πιο κάτω σύνδεσμο:
https://www.limassol.org.cy/uploads/Limassol_2030_ecoc/9719230ee4.pdf 

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

Call for submission of applications: provision of Consulting 
Services for the ‘Organisation for the European Capital  

of Culture - Limassol 2030 candidate city’

In preparation to bid for the title of the European Capital of Culture, the ‘Organisation for the 
European Capital of Culture – Limassol 2030 candidate city’ accepts applications from Consultants 
or from a Consulting Group specializing in the development of the ECOC Bid Book, which aims at 
reinforcing of the city’s candidacy.
This position aims at guiding the Organisation’s management team, at developing a strategic 
planning, as well as at creating the Bid Book of Limassol’s candidacy for the first phase, i.e. the pre-
selection stage of the candidate cities in 2024.
The selected consultant(s)/group(s) shall be addressing the “Organisation for the European Capital 
of Culture – Limassol 2030 candidate city”.
For more information about the requirements and the application process, visit the website of the 
Municipality of Limassol or the link below:
https://www.limassol.org.cy/uploads/Limassol_2030_ecoc/47b5a48Jti.pdf

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για αγορά 
συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον 

«Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 
Ευρώπης Λεμεσός 2030 – υποψήφια πόλη»



ΝΒΑ ΑΡΗΣ ΠΑΦΟΣ FC ΑΠΟΛΛΩΝ

Αφεντικό στο ντέρμπι του Λος 
Άντζελες οι Κλίπερς ΣΕΛ. 20

Πολλαπλά τα κέρδη της νίκης  
με τον Απόλλωνα ΣΕΛ. 22

Η προσοχή αποκλειστικά  
στραμμένη στην Ομόνοια ΣΕΛ. 22

«Γαλάζιος» και επίσημα  
ο Γκότσουεϊ Ντόνιο ΣΕΛ. 23

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΣΠ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ

Τραγικός μέχρι στιγμής ο εκτός έδρας απολογισμός για την Ομόνοια που κατάφερε σε δέκα παιχνίδια να μαζέψει 
μόνο 7 (!) βαθμούς με 9 τέρματα υπέρ και 16 κατά. ΣΕΛ. 23

Διπλό  
«χτύπημα»
Η ΑΕΚ ανακοίνωσε χθες 
κατ’ αρχήν συμφωνία με 
τους κεντρικούς επιθετικούς 
Αρτέμ Γκρόμοφ και Μαλίκ 
Αμπουμπακαρί. ΣΕΛ. 22

Με δύο απουσίες
Το ΑΠΟΕΛ στο ντέρμπι κορυφής 
του Σαββάτου θέλει το τρίποντο, 
με τον Βλάνταν Μιλόγεβιτς να 
μην υπολογίζει τους Βιγιαφάνιες 
και Δώνη. ΣΕΛ. 22

Θα τα δώσει όλα για την πρόκριση
Η Ομόνοια θέλει να μπει στο πάνθεον του κυπριακού βόλεϊ. Σήμερα στις 20:00 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο 
«Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία» για τη ρεβάνς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και την ανατροπή του 0-3. ΣΕΛ. 21

Νέα Σαλαμίνα: Από το καλό στο καλύτερο ΣΕΛ. 23 ΑΕΛ: Έχει πολλά κίνητρα για να κερδίσει ΣΕΛ. 23

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



ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΟΠΕΝ

«Έκλεισαν» ραντεβού 
Σαμπαλένκα και Λινέτ
H Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει 

ακάθεκτη την πορεία της προς τον 1ο 
της γκραν σλαμ τίτλο, καθώς επικρά-
τησε της Ντόνα Βέκιτς και μπήκε με 
εντυπωσιακό τρόπο στα ημιτελικά του 
Αυστραλιανού Όπεν.

Συγκεκριμένα, η Σαμπαλένκα πα-
ραμένει ασταμάτητη το 2023, καθώς 
επιβλήθηκε της Βέκιτς με 6-3, 6-2, 
διαμορφώνοντας το ρεκόρ της στη 
σεζόν στο άψογο 9-0 νίκες και χωρίς 
να έχει χάσει ακόμα σετ (18-0)!

Η 24χρονη Λευκορωσίδα ήταν 
πολύ εντυπωσιακή, πετυχαίνοντας 9 
άσους και 38 winners. 

Η φορμαρισμένη Βέκιτς πάλεψε 
και αντιστάθηκε σθεναρά, όμως η Σα-
μπαλένκα ήταν εκπληκτική στα κρί-
σιμα σημεία και κατάφερε να σβήσει 
τα 12 από τα 14 μπρέικ πόιντ που 
αντιμετώπισε!

Η Βέκιτς είχε μάλιστα ένα break 
point παραπάνω από τη Σαμπαλέν-
κα, η τελευταία όμως αξιοποίησε τα 
περισσότερα (5/13) και έτσι έφτασε σ’ 
αυτή τη φαινομενικά άνετη επικράτη-
ση, για την οποία όμως χρειάστηκε να 
μείνει σχεδόν 2 ώρες.

Η Σαμπαλένκα θα ανεβεί στο Νο.4 
του κόσμου τουλάχιστον και αν πετύ-
χει μια ακόμα νίκη στη Μελβούρνη, 
θα επιστρέψει στο Νο.2. Προκρίθηκε 
στον 1ο της ημιτελικό στο Αυστρα-
λιανό Όπεν και 4ο συνολικά σε ένα 
γκραν σλαμ, μετά τους 2 ημιτελι-
κούς που είχε στο Αμερικανικό Όπεν 
(2021, 2022) και τον ημιτελικό του 
Γουίμπλεντον (2021).

Δεν έχει προκριθεί ποτέ σε τελικό 
γκραν σλαμ στην καριέρα της, επο-
μένως θα έχει μια τεράστια ευκαιρία, 
απέναντι στη μεγαλύτερη έκπληξη 
του τουρνουά μέχρι στιγμής, Μά-
γκντα Λινέτ.

Στα 30 της χρόνια η Πολωνή κάνει 
το τουρνουά της ζωής της και προκρί-
θηκε και στον ημιτελικό, κερδίζοντας 
μάλιστα την Καρολίνα Πλίσκοβα, με 
6-3, 7-5.

Το όνειρο της Μάγκντα Λινέτ στη 
Μελβούρνη συνεχίζεται λοιπόν. Η 
30χρονη Πολωνή απέκλεισε και την 
Καρολίνα Πλίσκοβα με 6-3, 7-5 σε 87 
λεπτά, παίρνοντας την πρόκριση σε 
ημιτελική φάση σε γκραν σλαμ για 
πρώτη φορά στην καριέρα της.

Η Πολωνή τενίστρια μέχρι και πριν 
από το 111ο Αυστραλιανό Όπεν είχε 
ως καλύτερη πορεία σε γκραν σλαμ 
τις 6 παρουσίες της σε 3ο γύρο σε 
Αυστραλιανό Όπεν (2018), Ρολάν 
Γκαρός (2017, 2021), Γουίμπλεντον 
(2019, 2021) και Αμερικανικό Όπεν 
(2020).

Αφεντικό οι Κλίπερς!
Το... αφεντικό του Λος Άντζελες, τουλάχι-

στον αυτή τη χρονική περίοδο, επιβεβαίωσαν 
ότι είναι οι Κλίπερς. Συγκεκριμένα, μετά από 
ένα σπουδαίο παιχνίδι οι Κλίπερς επικράτη-
σαν με 133-115 των Λέικερς.

Παρά την εκπληκτική εμφάνιση του Λε-
Μπρόν Τζέιμς, που έκανε ρεκόρ με 9 εύστοχα 
τρίποντα και έφτασε τους 46 πόντους (μαζί με 
8 ριμπάουντ, 7 ασίστ), οι Λέικερς δεν κατάφε-
ραν να αποφύγουν την ήττα στο ντέρμπι του 
Λος Άντζελες!

Ο «Βασιλιάς» πλέον είναι ο μοναδικός που 
έχει σκοράρει τουλάχιστον 40 πόντους απένα-
ντι σε όλες τις 30 ομάδες του ΝΒΑ, καθώς οι 
Κλίπερς ήταν οι μόνοι που του είχαν... ξεφύγει 
μέχρι χθες.

Για τους μεγάλους νικητές του ντέρμπι του 
Λος Άντζελες έκαναν εξαιρετική εμφάνιση οι 
Πολ Τζορτζ (27 πόντοι, 9 ριμπάουντ), Καουάι 
Λέοναρντ (25 πόντοι, 9 ριμπάουντ) και Νόρ-
μαν Πάουελ (22 πόντοι, 8/12 σουτ).

Από την άλλη πλευρά, μαζί με τον «Βασιλιά» 
πάλεψε επιθετικά και ο Ράσελ Γουέστμπρουκ 
(17 πόντοι, 5 ασίστ) για τους Λέικερς.

Από κει και πέρα, σε ένα ματς που κρίθηκε 
στο φινάλε, η Χιτ στο Μαϊάμι σταμάτησε στους 
φορμαρισμένους Μπόστον Σέλτικς, κερδίζο-
ντάς τους με 98-95. Ο Μπαμ Αντεμπάγιο είχε 
μία εξαιρετική εμφάνιση για τους νικητές, 
έχοντας 30 πόντους και 15 ριμπάουντ!

Ο ίδιος παίκτης ήταν αυτός που έδωσε 
προβάδισμα στην ομάδα λίγο πριν το τέλος. Ο 
Τζέισον Τέιτουμ, ο οποίος πέτυχε 31 πόντους, 
14 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 7 λάθη ξεχώρισε 
από τους Σέλτικς, αλλά δεν ήταν αρκετός.

Μπορεί οι Μάβερικς να πήγαν να κάνουν 
επική ανατροπή στο Ντάλας, ωστόσο ένα λά-
θος του κορυφαίου αλλά και... μοιραίου Λούκα 
Ντόντσιτς στην τελευταία επαναφορά, έδωσε 
στους Γουάσιγκτον Γουίζαρντς ένα τρομερό 
«διπλό» (126-127), με υπογραφή (1/2 βολές) 
Κάιλ Κούζμα!

Ο Αμερικανός τελείωσε το παιχνίδι με 30 
πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ από 
την άλλη πλευρά, ο Σλοβένος σταρ των Ντά-
λας Μάβερικς είχε 41 πόντους, 15 ριμπάουντ 
και 6 ασίστ, με μια κακή απόφαση όμως στο 
φινάλε.

Τέλος, με νίκες προχώρησαν Ντένβερ Νά-
γκετς και Φοίνιξ Σανς. Η ομάδα του Ντένβερ 

κέρδισε με 99-98 τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς.
Οι Σανς συνέτριψαν με 128-97 τους Σάρ-

λοτ Χόρνετς στο Φοίνιξ. Αναλυτικά τα απο-
τελέσματα του πρωταθλήματος του ΝΒΑ:

Ιντιάνα Πέισερς-Σικάγο Μπουλς 116-110
Μαϊάμι Χιτ-Μπόστον Σέλτικς 98-95
Νιου Γιορκ Νικς-Κλίβελαντ Κάβαλιερς 

105-103
Νιου Ορλίνς Πέλικανς-Ντένβερ Νάγκετς 

98-99
Ντάλας Μάβερικς-Γουάσιγκτον Γουίζαρντς 

126-127
Φοίνιξ Σανς-Σάρλοτ Χόρνετς 128-97
Λος Άντζελες Λέικερς-Λος Άντζελες Κλί-

περς 115-133

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνέτριψε τον Αντρέι 
Ρούμπλεφ με 3-0 σετ και προκρίθηκε στα ημι-
τελικά του Αυστραλιανού Όπεν. Ο Σέρβος κέρ-
δισε με 6-1, 6-2, 6-4!

Χάρη στη νέα πολύ εντυπωσιακή νίκη του, 
ο Τζόκοβιτς προκρίθηκε για 10η φορά στα ημι-
τελικά του τουρνουά -κάτι που όποτε κάνει κα-
τακτάει και τον τίτλο! Επίσης, προκρίθηκε στον 
44ο ημιτελικό του σε γκραν σλαμ διοργάνωση, 
μειώνοντας ακόμα περισσότερο τη διαφορά 
από τον Ρότζερ Φέντερερ, που έχει το ρεκόρ με 
46 ημιτελικούς.

Ο Σέρβος τελείωσε το παιχνίδι με 14 άσους, 
32 γουίνερ και 21 αβίαστα λάθη. Ο Ρούμπλεφ 
είχε 26 γουίνερ και 29 λάθη.

Αυτή ήταν η 39η συνεχόμενη νίκη του 
Σέρβου σε αυστραλιανό έδαφος, όπου δεν έχει 
ηττηθεί από το 2018. Επίσης, έφτασε τις 26 
συνεχόμενες νίκες στη Μελβούρνη και τις 87 
συνολικά (87-8).

Θυμίζουμε πως διεκδικεί τον 10ο τίτλο του 
στο Αυστραλιανό Όπεν και τον 22ο σε γκραν 
σλαμ διοργάνωση, για να ισοφαρίσει το μεγάλο 
ρεκόρ του Ράφαελ Ναδάλ. Ταυτόχρονα, αν τα 
καταφέρει, θα επιστρέψει και στο Νο.1 της πα-
γκόσμιας κατάταξης.

Την Παρασκευή, ο Τζόκοβιτς θα αντιμετω-
πίσει τον Τόμι Πολ, για 1η φορά στην καριέρα 
του.

Ο 25χρονος Αμερικανός Τόμι Πολ κέρδισε 
τον Μπεν Σέλτον με 3-1 σετ και προκρίθηκε 
στα ημιτελικά.

Θα είναι ο 1ος ημιτελικός για τον Τόμι Πολ σε 
ένα γκραν σλαμ, ενώ εξασφάλισε με τη χθεσινή 
του νίκη και την πρώτη του είσοδο στο Top 20 
της παγκόσμιας κατάταξης. Έγινε επίσης ο 1ος 
Αμερικανός που προκρίθηκε στα ημιτελικά του 
αυστραλιανού γκραν σλαμ από το 2009 και τον 
Άντι Ρόντικ. Ο Πολ και πήρε το ντέρμπι με τον 
Σέλτον με 7-6 (6), 6-3, 5-7, 6-4.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΘΝΩΝ

Τα ζευγάρια της τελικής φάσης
Ένα σπουδαίο ζευγάρι έφερε η κλήρωση για την τελική φάση του 

Πρωταθλήματος Εθνών, η οποία έγινε χθες στη Νιόν. Η Ισπανία θα 
αναμετρηθεί με την Ιταλία στο σημαντικότερο ζευγάρι από αυτά που 

προέκυψαν. Στο άλλο ζευγάρι η Ολλανδία, η οποία θα 
διοργανώσει και το Φάιναλ Φορ, θα παίξει με την 

Κροατία. Από κει και πέρα, αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι νικητές των δύο αναμετρήσεων θα παίξουν 
στον μεγάλο τελικό του Πρωταθλήματος Εθνών 
στις 18 Ιουνίου το 2023. Αναλυτικά το πρόγραμ-

μα της τελικής φάσης του Πρωταθλήματος Εθνών 
έχει ως εξής:

Ολλανδία - Κροατία - 14/6 (Ρότερνταμ)
Ισπανία - Ιταλία - 15/6 (Ένσχεντε)
Αγώνας τρίτης θέσης - 18/6 (Ένσχεντε)
Τελικός - 18/6 (Ρότερνταμ)

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

«Έφυγε» ο Κώστας Τζιδημόπουλος
Ο Κώστας Τζιδημόπουλος, ο προπονητής του Αλέξανδρου Νικολα-

ΐδη, δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Η τραγική είδηση του θανάτου του 
έγινε γνωστή μέσα από τον επίσημο λογαριασμό που είχε ο δις αρ-

γυρός Ολυμπιονίκης στο Ταεκβοντό, Αλέξανδρος Νι-
κολαΐδης και πλέον διαχειρίζεται η οικογένειά του.

«Η οικογένειά μας σε τόσο μικρό διάστημα 
αποχαιρετά με οδύνη και τον προπονητή του 
Αλέξανδρου, τον Κώστα Τζιδημόπουλο, ξαφνικά 
και άδικα. Έναν γλυκό, δοτικό και χαμογελαστό 

άνθρωπο με καρδιά μικρού παιδιού. Κίνησε να βρει 
εκεί ψηλά τον γιο του, να προπονηθούν ξανά, να κά-

νουν πλάκες και να γελάσουν.
Αντίο τσιφ, να προσέχεις τον άνθρωπό μας. Βιάστηκες να φύγεις, 

μόνο και μόνο για να τον ανταμώσεις νωρίτερα…» αναφέρει το μή-
νυμα.

Αυστραλιανό  Όπεν: Τζόκοβιτς και Πολ στα ημιτελικά

Κέρδισαν τους Λέικερς στο ντέρμπι του Λος Άντζελες, με 133-115, για το ΝΒΑ
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tv agendaΝέα χορηγική συμφωνία για την ΚΟΕ
Η Χαραλαμπίδης Κρίστης, η μεγαλύτερη 

γαλακτοβιομηχανία της Κύπρου και η Κυπρι-
ακή Ολυμπιακή Επιτροπή, υπέγραψαν συμ-
φωνία χορηγικής συνεργασίας, με διάρκεια 
μέχρι και το τέλος του 2024, το έτος που θα 
πραγματοποιηθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
«Παρίσι 2024». 

Η Χαραλαμπίδης Κρίστης εντάχθηκε στο 
χορηγικό πρόγραμμα της ΚΟΕ ως «Silver 
Partner» και μαζί με την ΚΟΕ θα βαδίσει στο 
δρόμο για το «Παρίσι 2024», συμβάλλοντας 
μέσω της οικονομικής ενίσχυσης, στην εκ-
πλήρωση των στόχων της ΚΟΕ, αλλά και τη 
στήριξη των αθλητών που προετοιμάζονται 
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στο πλαίσιο της χορηγικής συνεργασίας, 
αντιπροσωπεία της ΚΟΕ με επικεφαλής τον 
πρόεδρο Γεώργιο Χρυσοστόμου, επισκέφθη-
κε τα κεντρικά γραφεία της ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ-
ΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ στη Νήσου και συναντήθηκε 
με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 
της «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ», κ. Αλέξη 
Χαραλαμπίδη. Την αντιπροσωπεία της ΚΟΕ 
συνόδευαν οι κορυφαίοι πρωταθλητές Αλέ-
ξανδρος Πουρσανίδης (Στίβος), Στυλιανός 
Χριστοδούλου (Αντισφαίριση), Ηλίας Γεωργί-
ου (Ενόργανη Γυμναστική), Γιώργος Μπαλαρ-
τζισβίλι (Τζούντο), Νικόλας Αντωνίου (Κολύμ-
βηση) και Στέφανος Νικολαΐδης (Σκοποβολή). 
Επίσης, οι Διοικητικοί Λειτουργοί Γιώργος 
Κορέλλης και Γιώργος Παναγίδης, καθώς και 
ο Λειτουργός Τύπου Νίκος Σοφιόπουλος. Πα-
ρόντες κατά την υπογραφή της συμφωνίας εκ 
μέρους της Χαραλαμπίδης Κρίστης ήταν ο κ. 
Μάριος Κωνσταντίνου, διευθύνων σύμβουλος 

και η κα Σωτηρούλα Σωτηρίου, διευθύντρια 
Μάρκετινγκ και Εταιρικής Εικόνας της εται-
ρείας.

Η συνεργασία μέχρι το τέλος του 2024 
επισφραγίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
τις άριστες σχέσεις των δύο μερών και επιβε-
βαιώνει την πολιτική της Χαραλαμπίδης Κρί-
στης, για έμπρακτη προσφορά στην κοινωνία 
και στον αθλητισμό της Κύπρου. 

Ο πρόεδρος της ΚΟΕ, κ. Γεώργιος Χρυσο-
στόμου, σχολιάζοντας τη συνεργασία με τη 
Χαραλαμπίδης Κρίστης εξέφρασε τις ευχαρι-
στίες και την ικανοποίηση για τη συμφωνία 
σημειώνοντας τα εξής:«Είναι πολύ σημαντική 
η στήριξη που δεχόμαστε από την ιδιωτική 
πρωτοβουλία με τα χορηγικά μας προγράμμα-

τα, όπως η συνεργασία με τη Χαραλαμπίδης 
Κρίστης, τη μεγαλύτερη βιομηχανία τροφίμων 
στην Κύπρο. Υποσχόμαστε ότι η συνεργασία 
αυτή θα τύχει της καλύτερης δυνατής αξιο-
ποίησης προς όφελος των αθλητών μας».   

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της «Χαραλαμπίδης Κρίστης», κ. Αλέξης Χαρα-
λαμπίδης, σημείωσε: «Είναι μεγάλη μου χαρά 
που βρίσκομαι μαζί σας. Είμαστε διαχρονικά 
υποστηρικτές του αθλητισμού και του πρω-
ταθλητισμού, στο πλευρό των αθλητών που 
αγωνίζονται με συνέπεια και ήθος, δίνοντας 
τον καλύτερο εαυτό τους, ως πρότυπά μας, ως 
πρότυπα για τις νεότερες γενιές. Είμαστε όλοι 
μαζί στην ολυμπιακή μας διαδρομή προς το 
Παρίσι, για να μας κάνετε περήφανους».

Από σήμερα και μέχρι την Κυριακή είναι 
προγραμματισμένοι να διεξαχθούν οι αγώνες 
της Α’ φάσης στα Κύπελλα Χειροσφαίρισης 
ΟΠΑΠ Ανδρών και Γυναικών της φετινής σε-
ζόν. Στην πρώτη φάση του Κυπέλλου Ανδρών 
συμμετέχουν οκτώ ομάδες της Α’ Κατηγορίας 
και ισάριθμες της Β’, ενώ στο Κύπελλο Γυναι-
κών στο πρόγραμμα είναι ένας αγώνας από 
τον οποίο θα βγει η ομάδα που θα συμπληρώ-
σει την τετράδα των ημιτελικών της διοργά-
νωσης.

Η δράση ξεκινάει σήμερα (20:00) στο Λύ-
κειο Λατσιών, όπου τα Λατσιά θα υποδεχθούν 
τον Απόλλωνα Αγ. Παύλου. Από κει και πέρα, 
άλλες έξι αναμετρήσεις θα πραγματοποιηθούν 

το Σάββατο. Στις 15:00 θα γίνει στο Κοινοτικό 
Αγίου Δομετίου η αναμέτρηση μεταξύ ΑΟ ΚΝ 
Αγ. Τριμιθιάς και ΑΟ Αραδίππου, ενώ την ίδια 
ώρα στο στάδιο «Αφροδίτη» στην Πάφο ο Προ-
οδευτικός θα φιλοξενήσει την πρωτοπόρο και 
αήττητη στο πρωτάθλημα Aνόρθωση. 

Μισή ώρα αργότερα (15:30) στο Ευρω-
παϊκό Πανεπιστήμιο θα λάβει χώρα 
το παιχνίδι Ομόνοια Αγ. Βαρβά-
ρας-Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
και στις 16:30, στο γήπεδο του 
Παρνασσού, το Παρνασσός-
ΕΝΑΒ. Στο Πλατύ Αγλαντζιάς, 
στις 17:00, θα ανταγωνιστούν ο 
Πανελλήνιος με τον ΑΟ Ανθού-

πολης και στο Κοινοτικό Αγίου Δομετίου στις 
17:30 θα αναμετρηθούν ο Μαυρομάττης Αγ. 
Παύλου με τον ΑΠΟΕΛ.

Την Κυριακή (10:00) θα βγει η τελευταία 
ομάδα που θα πάρει πρόκριση για τα προημι-
τελικά των ανδρών, σε αγώνα που θα πραγμα-

τοποιηθεί στην Τεχνική Σχολή Αυγόρου 
ανάμεσα στο ΘΟΪ Αυγόρου και τους 

Ατρόμητους Αγ. Τριμιθιάς.
Όσον αφορά τις γυναίκες, 

την πρόκριση διεκδικούν οι 
Ε.Ν. Αθηένου και Λατσιά, και 
το παιχνίδι αυτό θα γίνει το 
Σάββατο (28/01, 18:00) στην 

Αθηένου.

Χάντμπολ: Αρχίζει το κύπελλο σε Άνδρες και Γυναίκες
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Cytavision Sports2HD (κανάλι 202)
19:00 Πρωτάθλημα φούτσαλ: ΑΕΛ - ΑΕΚ (Ζ)
Cytavision Sports5HD (κανάλι 205)
22:15 Πορτογαλικό πρωτάθλημα: Πάσος Φερέιρα - Μπενφίκα (Ζ)
Cytavision Sports6HD (κανάλι 206)
19:30 Κύπελλο Ελλάδας: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (Ζ)
Cytavision Sports7HD (κανάλι 207)
17:30 Κύπελλο Ελλάδας: Λαμία - Απόλλων Παραλιμνίου (Ζ) 
 Cablenet Sports 2 HD 
22:00 Ολλανδικό πρωτάθλημα: Άγιαξ - Φόλενταμ (Ζ)
 Cablenet Sports 3 HD 
20:00 Πετόσφαιρα (Τσιάλεντς Καπ/ Άνδρες): Ομόνοια - Μακάμπι 

Τελ Αβίβ (Ζ)
 Primetel 2 
21:00 Κύπελλο Ισπανίας: Βαλένθια - Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ζ)
 Primetel 3 
 22:00 Κύπελλο Ισπανίας: Ρεάλ Μαδρίτης - Ατλέτικο Μαδρίτης (Ζ)
 Novasports Prime 
21:00 Playmakers: Εκπομπή (Ζ)
22:00 Ευρωλίγκα: Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις Κάουνας (Ζ)
24:00 Playmakers: Εκπομπή (Ζ)
 Novasports Start 
21:00 Ευρωλίγκα: Άλμπα Βερολίνου - Βαλένθια (Ζ)
 Novasports4HD 
20:00 Ευρωλίγκα: Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα (Ζ) 
 Novasports5HD 
22:00 Ευρωλίγκα: Μονακό - Αρμάνι Μιλάνο (Ζ)
 Novasports6HD 
22:00 Ευρωλίγκα: Βιλερμπάν - Φενερμπαχτσέ (Ζ)
 

JUNIOR NBA CYPRUS

Πραγματοποιήθηκαν  
τα drafts 

Πραγματοποιήθηκαν προχθές τα 
drafts του Junior NBA Cyprus στο οποίο 
θα συμμετέχουν τα αστέρια του μέλλο-
ντος! Η διοργάνωση θα λάβει χώρα για 
4η διαδοχική χρονιά και κεντρίζει το 
ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού μαθητών 
από όλη την Κύπρο, είτε μέσω της συμ-
μετοχής, είτε μέσω της παρακολούθησης 
των αγώνων. Σε αυτό το παγκύπριο πρω-
τάθλημα θα λάβουν μέρος 30 ομάδες, οι 
οποίες θα χωριστούν σε δύο περιφέρει-
ες (δυτική και ανατολική). Θα συμμετά-
σχουν 22 σχολεία. Το πρώτο παιχνίδι θα 
γίνει στις 31 Ιανουαρίου 2023, ενώ το 
Φάιναλ Φορ θα πραγματοποιηθεί στις 
31 Μαρτίου στο στάδιο «Τάσσος Παπαδό-
πουλος – Ελευθερία» στη Λευκωσία.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΚΟΚ, 
Ανδρέας Μουζουρίδης, κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης ανέφερε: «Η δράση μέσω 
του Junior NBA League αποτελεί ένα από 
τα πολλά προγράμματα, τα οποία έχει 
προγραμματίσει και υλοποιήσει με από-
λυτη επιτυχία η Κυπριακή Ομοσπονδία 
Καλαθοσφαίρισης από το 2018, με μονα-
δικό στόχο την προώθηση του αθλήματος 
της καλαθοσφαίρισης στην Κύπρο, ώστε 
νέα παιδιά να γνωρίσουν το άθλημα και 
να ασχοληθούν με αυτό».

«Το Υπουργείο στηρίζει από την 
πρώτη χρονιά τη διοργάνωση και θα 
συνεχίσει να το κάνει προκειμένου να 
μεγαλώσει κι άλλο», δήλωσε η επιθεω-
ρήτρια φυσικής αγωγής του Υπουργεί-
ου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, 
κα Θεότη Ππούρου.

Φούτσαλ: Στην τελική ευθεία
Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμ-

μα της πρώτης φάσης του Πρωταθλήματος 
Futsal, με την τελευταία αγωνιστική να είναι 
ορισμένη στις 9 Φεβρουαρίου 2023.

Βρισκόμαστε τρεις αγωνιστικές πριν από 
το φινάλε της πρώτης φάσης και ανεξάρτητα 
από την τελική κατάταξη, ΑΕΛ, Ομόνοια και 
ΑΠΟΕΛ συνεχίζουν στην επόμενη φάση. Για 
την 4η θέση, η ΑΕΚ διατήρησε το +4 από την 
Αραράτ. Όπως καθορίζεται και από την Προ-
κήρυξη, στην πρώτη φάση θα διεξαχθούν τέσ-
σερις γύροι και οι τέσσερις πρώτες ομάδες της 
κατάταξης συνεχίζουν στη δεύτερη 
φάση.

Με την έναρξη της δεύ-
τερης φάσης, η 1η ομάδα 
της τελικής κατάταξης της 
πρώτης φάσης θα αντιμε-
τωπίσει την 4η και η 2η 
ομάδα την 3η ομάδα.

Όποια ομάδα φτάσει 
πρώτη στις 5 ή 3 νίκες (σε πε-

ρίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στους 2, 3 
ή 4 μεταξύ τους αγώνες στην πρώτη φάση) 
προκρίνεται στην τρίτη φάση για ανάδειξη 
της πρωταθλήτριας. Για ανάδειξη πρωταθλη-
τή, όποια ομάδα φτάσει πρώτη στις 5 ή 3 νί-
κες (ανάλογα με τα αποτελέσματα της πρώτης 
φάσης) θα στεφθεί πρωταθλήτρια. Τόσο στη 
δεύτερη όσο και στην τρίτη φάση, η ομάδα 
που θα βρίσκεται πιο ψηλά στην κατάταξη με 
τη λήξη της πρώτης φάσης, θα αρχίζει τους 
αγώνες από την έδρα της. Το πρόγραμμα 
συνεχίζεται σήμερα με τις αναμετρήσεις της 

18ης αγωνιστικής. Απευθείας από τη 
Cytavision με τη στήριξη της ΚΟΠ 

θα μεταδοθεί ο αγώνας ΑΕΛ 
- ΑΕΚ που θα διεξαχθεί στο 
Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος 
Κυπριανού» και θα αρχίσει 
στις 19:00. Το πρόγραμμα πε-
ριλαμβάνει επίσης τις αναμε-

τρήσεις Αραράτ - ΑΠΟΕΛ και 
Ανόρθωση - Ομόνοια.

ΟΜΟΝΟΙΑ

Θα τα δώσει όλα  
για την πρόκριση

Η Ομόνοια θέλει να μπει στο πάνθεον του 
κυπριακού βόλεϊ. Σήμερα στις 20:00 (απευ-
θείας από την Cablenet Spotrs 3 HD) όλοι οι 
δρόμοι οδηγούν στο στάδιο «Τάσσος Παπα-
δόπουλος - Ελευθερία» για τη ρεβάνς με τη 
Μακάμπι Τελ Αβίβ και την ανατροπή του 0-3 
που έχασε στο Ισραήλ στις 12 Ιανουαρίου.

Οι «πράσινοι» με όπλο τον κόσμο τους θα 
επιδιώξουν την ανατροπή που μεταφράζεται 
σε νίκη 3-0 ή 3-1 ώστε να οδηγήσει την πρό-
κριση στο χρυσό σετ. 

Με βάση την εικόνα στο Ισραήλ, η ομάδα 
του Σ. Σάββα έχει όλα τα φόντα να τα κατα-
φέρει. Υπενθυμίζουμε ότι έγιναν πολλά και 
διάφορα στον πρώτο αγώνα με ρίψη φωτο-
βολίδων στον αγωνιστικό χώρο και διακοπή 
για αρκετά λεπτά της αναμέτρησης, ενώ το 
κλίμα ήταν εχθρικό από την κερκίδα της ισ-
ραηλινής ομάδας. Η «ομάδα του Λαού» από 
το Ισραήλ είναι πανίσχυρη παίζοντας γρήγο-
ρο βόλεϊ, ενώ ξεχωρίζει ο Σαφόνοβ που θέλει 
ιδιαίτερη προσοχή. Η προετοιμασία της Ομό-
νοιας ολοκληρώθηκε χθες χωρίς απρόοπτα, 
ενώ η τεχνική ηγεσία έκανε «φύλλο και φτε-
ρό» τον αγώνα στο Ισραήλ ώστε να αποφευ-
χθούν τυχόν λάθη.

Τον αγώνα θα διαιτητεύσουν οι George 
Gradinarou από τη Ρουμανία και Frankle 
Τanti από τη Μάλτα.

Η Χαραλαμπίδης Κρίστης «Silver Partner» στο δρόμο για το «Παρίσι 2024»
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Μ’ ένα σμπάρο δυο τρυγόνια
Έψαχνε για ενίσχυση στην κορυφή της 

επίθεσης και την βρήκε η ΑΕΚ. Η ομάδα της 
Λάρνακας ανακοίνωσε αρχικά την κατ’ αρχήν 
συμφωνία με τον 33χρονο Oυκρανό επιθετικό 
Αρτέμ Γκρόμοφ για τον επόμενο ενάμιση χρό-
νο. Στη συνέχεια, οι Λαρνακείς ανακοίνωσαν 
την κατ’ αρχήν συμφωνία με τη Μάλμε για 
την απόκτηση του 22χρονου Γκανέζου επιθε-
τικού Αμπντούλ Μαλίκ Αμπουμπακαρί με τη 
μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν. Οι 
δύο ποδοσφαιριστές αναμένονται στην Κύπρο 
τις επόμενες ημέρες για την ολοκλήρωση της 
μεταγραφής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας της 
Λάρνακας για τον Αρτέμ Γκρόμοφ αναφέρει: 
«Η Αθλητική Ένωση Κίτιον (ΑΕΚ) Λάρνακας 
ανακοινώνει την κατ’ αρχήν συμφωνία με τον 
33χρονο (14/01/1990) Oυκρανό επιθετικό 

Αrtem Gromov για τον επόμενο ενάμιση χρό-
νο. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Κύ-
προ τα επόμενα 24ωρα για την ολοκλήρωση 
της μεταγραφής. O Αrtem Gromov στο πρώτο 
μισό της σεζόν αγωνιζόταν στην SK Dnipro-1 
(14 συμμετοχές, 1 γκολ). Ξεκίνησε την καριέ-
ρα του από τα τμήματα υποδομής της Vorskla 
Poltava (154 συμμετοχές, 28 γκολ), ενώ αγω-
νίστηκε επίσης σε Dynamo Kyiv (12 συμμε-
τοχές) και Ζorya Lugansk (131 συμμετοχές, 
28 γκολ), καθώς και στη Ρωσία με την KS 
Samara (3 συμμετοχές). Είναι διεθνής με την 
Εθνική Ουκρανίας (2 συμμετοχές)», καταλή-
γει η ανακοίνωση των «κιτρινοπράσινων».

Η ανακοίνωση για τον Αμπντούλ Μαλίκ 
Αμπουμπακαρί: «Η Αθλητική Ένωση Κίτιον 
(ΑΕΚ) Λάρνακας ανακοινώνει την κατ’ αρχήν 
συμφωνία με τη Malmoe FF για την απόκτη-

ση του 22χρονου (02/10/2000) Γκανέζου επι-
θετικού Abdul Malik Abubakari με τη μορφή 
δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο ποδο-
σφαιριστής αναμένεται στην Κύπρο τα 
επόμενα 24ωρα για την ολοκλήρω-
ση της συμφωνίας. 

O Abdul Malik Abubakari 
πραγματοποίησε 38 συμμε-
τοχές και σκόραρε 8 γκολ με 
την φανέλα της Μalmoe FF. 
Ξεκίνησε την καριέρα του 
από την πατρίδα του με τoυς 
Charity Stars και ακολούθως 
αγωνίστηκε στην Πορτογαλία με 
τις Μoreirence, Fafe (25 συμμετοχές, 9 
γκολ), Casa Pia (33 συμμετοχές, 11 γκολ) και 
στη Φινλανδία με τη HJK Helsinki (23 συμμε-
τοχές, 2 γκολ).

Η σπουδαία νίκη του Άρη κόντρα στον 
Απόλλωνα στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής 
δεν ήταν μόνο πολύτιμη από βαθμολογικής 
άποψης. Μέσω της αναμέτρησης αυτής η 
ομάδα της Λεμεσού επέστρεψε στα 
νικηφόρα αποτελέσματα μετά 
από σχεδόν δύο μήνες, ενώ 
έδειξε θετικότατα στοιχεία 
σε διάφορα επίπεδα.

Αρχικά, το γεγονός ότι 
μετά το 2-0 ο προπονητής 
της ομάδας επέλεξε να δια-
χειριστεί πιο... συντηρητικά το 

παιχνίδι είναι ξεκάθαρο σημάδι βελτίωσης. 
Σε πολλούς από τους προηγούμενους αγώνες 
της ομάδας, ο Λευκορώσος τεχνικός επέλεγε 

τις συνεχείς επιθέσεις και την πίεση, στοι-
χεία τα οποία σε διάφορες περιπτώ-

σεις τού στέρησαν τη νίκη.
Ακόμη, επιπλέον θετικό 

στοιχείο αποτέλεσε και η 
αμυντική λειτουργία της 
ομάδας, η οποία στις πλεί-
στες των περιπτώσεων ήταν 

εμφανώς βελτιωμένη σε σχέ-
ση με τις προηγούμενες εμ-

φανίσεις της. Στους τελευταίους δύο αγώνες 
του, ο Άρης είχε δεχτεί οκτώ συνολικά γκολ 
και ως εκ τούτου το ένα γκολ το οποίο δέχτη-
κε κόντρα στους «γαλάζιους» δείχνει βελτίω-
ση στον συγκεκριμένο τομέα.

Πλέον, η «ελαφρά ταξιαρχία» επικεντρώ-
νεται στον αγώνα της κόντρα στην Ένωση 
Νέων Παραλιμνίου για την 21η αγωνιστική 
στροφή του πρωταθλήματος. Το σύνολο του 
Αλεξέι Σπιλέφσκι θα πάει στο «Τάσος Μάρ-
κου» με μοναδικό και αδιαπραγμάτευτο στό-
χο του τους τρεις βαθμούς.

Λοΐζος Μωυσέως

Πάφος FC: Η προσοχή... στην Ομόνοια

Άρης: Κέρδη... πολυεπίπεδα!

ΑΠΟΕΛ: Ένας  
είναι ο λόγος

Το ΑΠΟΕΛ, ως γνωστόν, το Σάβ-
βατο θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο 
ντέρμπι κορυφής. Στόχος των «γαλα-
ζοκιτρίνων» η νίκη για ένα και μονα-
δικό λόγο. Κερδίζοντας ανεβαίνουν 
ξανά μόνοι στην κορυφή με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται για τη συνέχεια. 
Μεγαλύτερο κίνητρο από 
αυτό δεν υπάρχει για το 

ΑΠΟΕΛ και τους ποδο-
σφαιριστές του Βλάνταν 
Μιλόγεβιτς. Η ομάδα 
της πρωτεύουσας ξέ-
ρει πώς να διαχειριστεί 

και το κυριότερο πώς να 
αντεπεξέλθει σε παιχνίδια 

που έχουν τεράστια σημασία. 
Η εμπειρία, αλλά και η ποιότητα 

που υπάρχει στο ρόστερ είναι τα δύο 
ατού για το ντέρμπι. 

Ο Σέρβος προπονητής Βλάνταν 
Μιλόγεβιτς μελέτησε διεξοδικά την 
προσεχή αντίπαλο και το πλάνο που 
έχει στο μυαλό του για το πώς θα 
αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, το εφαρμό-
ζει ήδη στις προπονήσεις. Ξέρει πολύ 
καλά ότι η απόλυτη συγκέντρωση 
των παικτών στο γήπεδο, αλλά και 
η αγωνιστική πειθαρχία θα αποτε-
λέσουν τα «κλειδιά» για την τελική 
έκβαση στην αναμέτρηση. Οι παίκτες 
βρίσκονται σε πάρα πολύ καλά ψυ-
χολογικά επίπεδα και αυτό επίσης 
καταγράφεται στα θετικά.

Ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς είναι ανα-
γκασμένος για άλλο ένα παιχνίδι 
να μην έχει όλους τους παίκτες στη 
διάθεσή του. Ο Βιγιαφάνιες θα είναι 
απών, ενώ όλα δείχνουν πως το ίδιο 
θα γίνει και με τον Τάσο Δώνη που 
το πρόβλημα στον αστράγαλο τον τα-
λαιπωρεί ακόμα.

Στα θετικά ότι εκτός απροόπτου 
θα έχει στη διάθεσή του το τελευταίο 
απόκτημα, τον Φεντερίκο Μακέντα. 
Ο Ιταλός επιθετικός προπονήθηκε 
ήδη με την ομάδα και λογικά θα βρί-
σκεται στην αποστολή. 

ΕΝΠ

Δεν υπάρχει ανησυχία
Οι καλές εμφανίσεις θα φέρουν και 

βαθμούς και για αυτό δεν υπάρχει κα-
μία ανησυχία. Η ΕΝΠ παίζει καλά, βγά-
ζει καλή εικόνα, κερδίζει τις εντυπώ-
σεις, αλλά δεν κερδίζει βαθμούς. Όμως 
τόσο ο προπονητής Μαρίνος Σατσιάς, 
όσο και οι διοικούντες όχι μόνο δεν 
ανησυχούν, αλλά είναι και βέβαιοι πως 
με τέτοιες εμφανίσεις ο τροχός θα γυρί-
σει και θα έρθουν και οι βαθμοί.

Πλέον η προσοχή είναι στον αγώνα 
της Δευτέρας με τον Άρη. Ένα παιχνί-
δι στο οποίο η Ένωση θέλει μόνο νίκη. 
Επανέρχεται ο Ντα Σίλβα και είναι 
εκτός λόγω καρτών ο Ντρέκσα. 

Όπως δηλώνουν οι διοικούντες, θα 
γίνει επιθετική ενίσχυση για να λυθεί το 
πρόβλημα στο σκοράρισμα. Υπάρχουν 
επαφές και αναμένονται εξελίξεις.

Στην Ομόνοια στρέφεται πλέον η προσοχή 
της Πάφος FC και στο μεταξύ τους παιχνίδι για 
την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Το 
σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ θα τεθεί αντιμέ-
τωπο την ερχόμενη Κυριακή εκτός έδρας με το 
«τριφύλλι» και θέλει να επαναλάβει την επιτυ-
χία του πρώτου γύρου.

Την πρώτη φορά που οι δύο ομάδες ανα-
μετρήθηκαν, το ημερολόγιο έγραφε 22 Οκτω-
βρίου 2022 και η ομάδα της Πάφου, ούσα 
ανώτερη, επικράτησε των «πρασίνων» με 3-0 
στο «Στέλιος Κυριακίδης». Για την ιστορία, στο 
συγκεκριμένο παιχνίδι σκόραραν οι Γουίλι Σε-
μέδο (δις) και Όννι Βαλακάρι.

Τα αγωνιστικά, αλλά και βαθμολογικά δε-
δομένα διαφέρουν αρκετά από την τελευταία 
συνάντηση των δύο ομάδων. Η Ομόνοια βρί-
σκεται σε αρκετά καλύτερη αγωνιστική και 
ψυχολογική κατάσταση, ενώ έχει και διαφορε-
τική τεχνική ηγεσία. Σε κάθε περίπτωση, για 
την ομάδα του Νορβηγού τεχνικού ο στόχος 
παραμένει ο ίδιος και δεν είναι άλλος από τη 
νίκη και τους τρεις βαθμούς.

Παρά το γεγονός ότι η παφιακή ομάδα θα 
αγωνιστεί εκτός έδρας έχει υπέρ της τη... δυνα-
μική. Πιο συγκεκριμένα, προέρχεται από τρεις 
συνεχείς νίκες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, 
απέναντι σε ΕΝΠ, Ακρίτα και Δόξα. Από την 

άλλη, η Ομόνοια προέρχεται από ήττα (απένα-
ντι στη Νέα Σαλαμίνα), η οποία μάλιστα έσπα-
σε και ένα σερί τεσσάρων νικών που είχε.

Πέραν τούτων, ακόμη ένα... όπλο το οποίο 
διαθέτει η ομάδα της Πάφου είναι και ο αρχη-
γός της Ζάιρο. Ο Βραζιλιάνος είναι «μπαρου-
τοκαπνισμένος», αφού μετρά πέντε γκολ στις 
τελευταίες τέσσερις εμφανίσεις του.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Χένινγκ Μπεργκ 
θα έχει στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαι-
ριστές του ρόστερ του, ούτως ώστε να κατα-
στρώσει τα πλάνα του και να παρατάξει την 
καλύτερη δυνατή ενδεκάδα.

Λοΐζος Μωυσέως

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε κατ’ αρχήν συμφωνία με τον Γκρόμοφ και τον Αμπουμπακαρί
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Η αχίλλειος πτέρνα της Ομόνοιας
Η αχίλλειος πτέρνα της Ομόνοιας τη φετι-

νή σεζόν είναι τα εκτός έδρας παιχνίδια. Όταν 
δεν αγωνίζεται στο ΓΣΠ, έχει τεράστιο πρό-
βλημα και αυτό καταγράφεται ξεκάθαρα στα 
τραγικά στατιστικά που έχουν καταγραφεί. 

Η Ομόνοια έδωσε μέχρι στιγμής 10 παι-
χνίδια εκτός με απολογισμό επτά ήττες, μία 
ισοπαλία και δύο νίκες. Σε σύνολο 30 βαθ-
μών από τα παιχνίδια εκτός έδρας κατάφερε 
να πάρει μόνο 7! Απολογισμός που αυτόματα 
επαληθεύει γιατί βρίσκεται στην 5η θέση της 
βαθμολογίας και 13 ολόκληρους βαθμούς μα-
κριά από την κορυφή.

Επιπλέον, τα τραγικά στατιστικά συνεχίζο-
νται σε ό,τι αφορά και τον συντελεστή τερμά-
των. Έχει πετύχει εννέα τέρματα, ενώ δέχθηκε 
16. Μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα πέτυχε 
32 τέρματα και δέχθηκε 19. Με άλλα λόγια, 
όταν αγωνίζεται στο ΓΣΠ δύσκολα δέχεται 
τέρμα (μόλις τρία), ενώ σκοράρει πολύ εύκολα 
(πέτυχε 23). Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι 
μόνο σε δύο παιχνίδια εκτός έδρας κατάφερε 
να μη δεχθεί τέρμα και μάλιστα ήταν στους 
αγώνες όπου πέτυχε τις δύο νίκες απέναντι 
σε Δόξα και ΕΝΠ.

Σε τέσσερα από τα δέκα εκτός έδρας παι-
χνίδια δεν κατάφερε μάλιστα να βρει το δρόμο 
προς τα αντίπαλα δίχτυα. Τα πιο πάνω στα-
τιστικά σαφώς και δεν τιμούν την Ομόνοια. 
Σαφώς και δεν πρέπει να αρέσουν σε κανένα. 
Όμως οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια στη 
συγκεκριμένη περίπτωση. 

Μέχρι το τέλος της α’ φάσης του πρωτα-
θλήματος απομένουν έξι αγώνες με Πάφος 
FC (εντός), Ανόρθωση (εκτός), Άρη (εντός), 
Ολυμπιακό (εκτός), ΑΠΟΕΛ (εντός) και Καρ-

μιώτισσα (εκτός). Από αυτά τα παιχνίδια θα 
πρέπει να μαζέψει όσους πιο πολλούς βαθ-
μούς μπορεί ώστε να παραμείνει στην εξάδα. 
Τα τρία παιχνίδια που ακολουθούν είναι τερά-
στιας σημασίας σε ό,τι αφορά τη θέση που θα 
τερματίσει η ομάδα με την ολοκλήρωση της 
α’ φάσης, αλλά και ποιοι στόχοι μπορούν να 
τεθούν για τη συνέχεια. 

Στην Ομόνοια βλέπουν παιχνίδι με παιχνί-
δι και στο τέλος θα κάνουν τον απολογισμό 
τους. Η προσοχή είναι αποκλειστικά στραμμέ-
νη στον αγώνα της Κυριακής με αντίπαλο την 
Πάφος FC. Η επιστροφή στα νικηφόρα αποτε-
λέσματα επιβάλλεται για δύο λόγους. 

Πρωτίστως για να διατηρήσει τις ελπίδες 

για κατάληψη της 3ης θέσης που είναι προ-
νομιούχα και δεύτερο για να μην μπλέξει σε 
περιπέτειες σε ό,τι αφορά την παραμονή της 
στην εξάδα. Αν χάσει και την ίδια ώρα κερδί-
σουν Απόλλωνας και Νέα Σαλαμίνα, τότε θα 
βρεθεί στην 7η θέση της βαθμολογίας. Αν κερ-
δίσει θα μειώσει την απόσταση από την προ-
σεχή αντίπαλο που είναι στην 3η θέση στους 
επτά βαθμούς. 

Ο προπονητής Γιανίκ Φερέρα θα περιμένει 
μέχρι την τελευταία στιγμή για να δει αν θα 
έχει στη διάθεσή του, τους Παπουλή και Χα-
ραλάμπους που παραμένουν αμφίβολοι και 
ουσιαστικά είναι και τα μοναδικά προβλήματα 
που υπάρχουν. 

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Λειτουργεί  
σαν ελβετικό ρολόι

Η Νέα Σαλαμίνα βρίσκεται στην κα-
λύτερή της φάση. Προέρχεται από τρεις 
συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και 
μία στο κύπελλο. Τέσσερις συνεχόμενες 
νίκες αποτελούν ρεκόρ για τη φετινή σε-
ζόν. 

Την Κυριακή η βαρωσιώτικη ομάδα 
θα υποδεχθεί την ΑΕΛ και στόχος της εί-
ναι να καταγράψει άλλη μία νίκη. Η Νέα 
Σαλαμίνα στα πέντε παιχνίδια που απο-
μένουν θα προσπαθήσει να έχει όσο κα-
λύτερη συγκομιδή βαθμών μπορεί ώστε 
να εισέλθει στην εξάδα. Από τη στιγμή 
που η συγκεκριμένη πιθανότητα είναι 
εφικτή η προσφυγική ομάδα οφείλει 
να την κυνηγήσει. Και αυτό θα πράξει. 
Η ψυχολογία είναι στα ύψη, οι παίκτες 
μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και δί-
νουν τα πάντα, ο κόσμος δίνει σε κάθε 
εντός έδρας αγώνα μαζικά το «παρών» 
του. Όλα λειτουργούν σαν ελβετικό ρο-
λόι.

Η προετοιμασία της ομάδας για την 
κυριακάτικη σημαντική αναμέτρηση συ-
νεχίζεται χωρίς να προκύπτουν οποιαδή-
ποτε απρόοπτα. Ο Σάββας Πουρσαϊτίδης 
είναι στην ευχάριστη θέση να έχει όλους 
τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του 
και αυτόν τον ικανοποιεί ιδιαιτέρως. Ο 
Ελλαδίτης προπονητής θα μπορέσει να 
επιλέξει τους καλύτερους για το αρχικό 
σχήμα και δεν αποκλείεται να προκύ-
ψουν αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση 
με τον τελευταίο αγώνα. 

Σημαντική θα είναι και η παρουσία 
του κόσμου στο γήπεδο, για να στηρίξει 
τους παίκτες να φτάσουν σε άλλη μία 
νίκη. Η προπώληση των εισιτηρίων πάει 
αρκετά καλά και αναμένεται ότι το βράδυ 
της Κυριακής αρκετός κόσμος θα βρίσκε-
ται στο γήπεδο. Να μην ξεχνάμε άλλωστε 
ότι ο προηγούμενος αγώνας με την Ομό-
νοια έγινε κεκλεισμένων των θυρών.

Αναβαθμίζεται το «Αμμόχωστος»
Σε μία άλλη εξέλιξη, μπήκε το νερό 

στο αυλάκι σε ό,τι αφορά την αναβάθμι-
ση του «Αμμόχωστος».

Με ανακοίνωσή του το Δ.Σ. της προ-
σφυγικής ομάδας αναφέρει ότι «έχει 
κατακυρωθεί η προσφορά “Παροχή υπη-
ρεσιών συμβούλων για τη διενέργεια 
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού αναβάθμι-
σης, τη στατική και αντισεισμική μελέτη 
ενίσχυσης του φορέα και την επιμέτρη-
ση και κοστολόγηση των εργασιών που 
απαιτούνται για το στάδιο Αμμόχωστος 
- Επιστροφή”.

Οι μελέτες είναι το πρώτο βήμα για 
αναβάθμιση της προσωρινής μας έδρας 
και χρηματοδοτούνται από τον Κυπριακό 
Οργανισμό Αθλητισμού μέσω της Αρχής 
Αδειοδότησης Σταδίων, τους οποίους και 
ευχαριστούμε θερμά για τη διαχρονική 
στήριξη».

ΑΕΛ: Δέχεται τέρμα μόνο με αίτηση

Απόλλων: «Γαλάζιος» και επίσημα ο Γκότσουεϊ Ντόνιο

Η ΑΕΛ την Κυριακή θα ταξιδέψει στη Λάρ-
νακα για να αντιμετωπίσει τη Νέα Σαλαμίνα 
έχοντας ως στόχο τη νίκη. Δύσκολη αποστολή 
για τη λεμεσιανή ομάδα, αλλά όχι ακατόρθω-
τη. Η ΑΕΛ στα τελευταία επτά παιχνίδια μετρά 
4 νίκες, δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Απολο-
γισμός αρκετά ενθαρρυντικός που της δίνει 
το δικαίωμα να ελπίζει ακόμα και για είσοδο 
στην εξάδα. Η διαφορά από την έκτη θέση και 
τον συμπολίτη Απόλλωνα είναι στους -4 βαθ-
μούς. Καθώς απομένουν ακόμα έξι παιχνίδια, 
έχει τη δυνατότητα να καλύψει τη διαφορά. 
Θα πρέπει όμως να δείξει συνέπεια στα νικη-
φόρα αποτελέσματα. Όπως γράψαμε και πιο 
πάνω, ο απολογισμός στα τελευταία επτά παι-
χνίδια, αλλά και το ότι έχει δεχθεί μόνο ένα 
τέρμα καταδεικνύει ότι έχει όλα τα φόντα να 

παλέψει για να βρεθεί στην εξάδα.
Αν καταφέρει την Κυριακή να φύγει από 

τη Λάρνακα με τους τρεις βαθμούς στις απο-
σκευές της, τότε θα ανέβει μία θέση στον 
βαθμολογικό πίνακα καθώς θα ξεπεράσει την 
προσεχή αντίπαλο.

Η προετοιμασία της ομάδας συνεχίζεται 
και ο Τσέντομιρ Γιανέφσκι αναμένεται ότι θα 
έχει και πάλι αρκετές απουσίες. Επιστρέφει 
ο Τεξέιρα που εξέτισε την ποινή του, ενώ οι 
Μιραλάς και Μπεραχίνιο θα αποφασιστεί την 
τελευταία στιγμή αν θα βρίσκονται στην απο-
στολή. Στο μεταξύ, το νέο απόκτημα της ομά-
δας Σεμπαστιέν Ντεβέστ σήμερα θα περάσει 
από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αν 
όλα πάνε καλά θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία 
και θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή. 

Την οριστικοποίηση της συμφωνίας με 
τη Νεφτσί Μπακού για την απόκτηση του 
Γκότσουεϊ Ντόνιο ανακοίνωσε ο Απόλλων. 
Ο 28χρονος Γκανέζος επιθετικός υπέγραψε 
συμβόλαιο με τους πρωταθλητές μέχρι τον 
Μάιο του 2025. 

Η ανακοίνωση: «Η Εταιρεία Απόλλων Πο-
δόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την 
οριστικοποίηση της συμφωνίας με τη Νεφτσί 
Μπακού για τον ποδοσφαιριστή Γκότσουεϊ 
Ντόνιο, ο οποίος πέρασε με επιτυχία τις απα-
ραίτητες ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υπο-
βλήθηκε. Ο Γκανέζος επιθετικός θα αγωνίζε-
ται με τον αριθμό 31».

Από εκεί και πέρα, ο Απόλλων έχει ήδη 
επικεντρωμένη την προσοχή του στον αγώνα 
πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Ολυμπιακό 
αύριο στις 19:00, στο πλαίσιο της 21ης αγω-

νιστικής. 
Ζητούμενο για την ομάδα της Λεμεσού εί-

ναι η επάνοδος στα νικηφόρα αποτελέσματα. 
Η ήττα από τον Άρη την προηγούμενη αγωνι-
στική πλήγωσε τον Απόλλωνα τόσο βαθμολο-
γικά όσο και σε θέμα γοήτρου.

Οι πρωταθλητές φέτος διανύουν μία κακή 
σεζόν για τα δικά τους δεδομένα. Βρίσκονται 
στην 6η θέση με 32 βαθμούς και δίνουν μάχη 
για να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στην 
πρώτη εξάδα της βαθμολογίας. 

Η έξοδος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις 
έχει δυσκολέψει μετά και τον αποκλεισμό 
από το Κύπελλο. Αυτό σημαίνει ότι ο Απόλ-
λων θα πρέπει να κυνηγήσει την έξοδο στην 
Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος, κάτι το 
οποίο τη δεδομένη στιγμή φαντάζει αρκετά 
δύσκολο. 

Τραγικός ο απολογισμός στα εκτός έδρας παιχνίδια από τους «πράσινους»
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κόσμος των ΣΠΟΡ ΚΟΠ: «Καμπάνα»  
από UEFA στην Αλκή

Με βαριά «καμπάνα» τιμωρήθηκε η 
Αλκή Ορόκλινη! Συγκεκριμένα, η ΚΟΠ 
ανακοίνωσε χθες πως η «αθάνατη» 
απέτυχε να περάσει πρόσφατο έλεγχο 
κριτηρίων UEFA και της επιβλήθηκε 

και η ανάλογη ποινή. 
Ως εκ τούτου, όπως 
αναφέρεται στην ανα-
κοίνωση που εξέδωσε 
η Κυπριακή Ποδο-
σφαιρική Ομοσπον-
δία, επιβάλλεται στο 
σωματείο της Αλκής 
Ορόκλινη η ποινή 

αφαίρεσης τριών βαθμών, καθώς και 
απαγόρευση μεταγραφών / εγγραφών 
ποδοσφαιριστών άνω των 21 ετών. 
Από εκεί και πέρα, όπως επισημαίνε-
ται στην ανακοίνωση της ΚΟΠ, όλα τα 
υπόλοιπα σωματεία Α’, Β’ και Γ’ Κατη-
γορίας της Κύπρου πέρασαν με επιτυ-
χία τον έλεγχο κριτηρίων της UEFA και 
δεν έχει επιβληθεί οποιαδήποτε άλλη 
ποινή.

Ήττα για τον Κεραυνό  
στο FIBA Eurocup

Την 3η του ήττα στον 12ο όμιλο 
του FIBA Eurocup γνώρισε ο Κεραυ-
νός. Η ομάδα του Στροβόλου έχασε με 
78-65 από την Άνβιλ Βλότσλαβεκ της 
Πολωνίας στην αίθουσα 
«Κώστας Παπαέλλη-
νας». Ο Κεραυνός 
βρίσκεται στην τε-
λευταία θέση του 
ομίλου με πέντε 
βαθμούς. Η Άνβιλ 
έχει επτά, ενώ ακο-
λουθούν Μπάμπεργκ, 
Οραντέα με έξι.

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ κέρδι-
σε την Ομόνοια με 72-60 και πήρε 
την πρόκριση στα προημιτελικά του 
κυπέλλου ΟΠΑΠ Ανδρών, όπου θα 
αντιμετωπίσει εκτός έδρας την ΑΕΛ. 
Η Ένωση επικράτησε με 73-61 του 
Αχιλλέα και θα αντιμετωπίσει τον 
Απόλλωνα στη Λεμεσό. Στις 8 Μαρ-
τίου οι αγώνες.

Ελλάδα: Στους «4»  
του Κυπέλλου η ΑΕΚ

Την πρόκριση στα ημιτελικά του 
Κυπέλλου Ελλάδας εξασφάλισε η 
ΑΕΚ. Η «Ένωση» επικράτησε με 3-1 
του Πανσερραϊκού και σε συνδυασμό 
με τη νίκη 3-0 στο πρώτο ματς πήρε 

το εισιτήριο. Μά-
νταλος (21’, 51’) και 
Μαχαίρας (80’0 σκό-
ραραν) για την ΑΕΚ, 
ενώ ο Κατσαντώνης 
πέτυχε το γκολ για 
τον Πανσερραϊκό.

Σήμερα η δράση 
συνεχίζεται με δύο 

επαναληπτικούς προημιτελικούς. 
Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί στο 
«Απόστολος Νικολαΐδης» τον ΠΑΟΚ 
στις 19:30. Η ομάδα της Θεσσαλο-
νίκης επικράτησε με 2-0 στο πρώτο 
ματς και έχει το προβάδισμα.

Λίγο νωρίτερα (17:30) η Λαμία 
υποδέχεται τον Απόλλωνα Παραλι-
μνίου. Οι γηπεδούχοι είχαν κερδίσει 
με 2-1 στην πρώτη αναμέτρηση.

Οι «8» του Κυπέλλου Γ’ Κατηγορίας και Επίλεκτης ΣΤΟΚ
Με τους αγώνες της δεύτερης φάσης συ-

νεχίστηκε χθες το πρόγραμμα του Κυπέλ-
λου Coca - Cola Γ’ Κατηγορίας και 
Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ. Οι 
νικήτριες ομάδες εξασφάλι-
σαν εισιτήριο συμμετοχής 
στην προημιτελική φάση 
της διοργάνωσης. 

Συνοπτικά τα αποτε-
λέσματα (με μαύρα οι 
ομάδες που προκρίθη-

καν):
ΑΣΙΛ Λύσης - Ανόρθωση Μουτταγιά-

κας 5-0 (Παναγίδης 4’, Ζήνωνος 5’, 
42’, 50’, Χατζηαντώνη 23’)

Εληά Λυθροδόντα - Κού-
ρης Ερήμης 0-3 (Σαββίδης 
10’, Ρεϊμόντ 78’, Πίττας 82’)

Άτλας Αγλαντζιάς - 
Εθνικός Άσσιας 0-3 (Λε-
οντίου 19’, Σιερίφ 22’, 70’)

ΑΠΟΝΑ - Ηρακλής Γε-

ρολάκκου 1-0 (Δημοσθένους 76’)
ΘΟΪ Λακατάμιας - Γεροσκήπου FC 4-1 

στην παράταση (κανονικός αγώνας 1-1)
ΠΟ Ορμήδειας - ΑΟ Αυγόρου 4-5 στα 

πέναλτι (κανονικός αγώνας και παράταση 
1-1) (Πιτσιλλίδης 62’ / Βενιζέλου 90+4)

Διγενής Ακρίτας Μόρφου - Εθνικός 
Λατσιών 2-1 στην παράταση (κανονικός 
αγώνας 1-1)

Χαλκάνορας - Ασπίς Πύλας 0-2 (Κάτζι-
ης 67’, Μωυσεως 82’)

Ενωμένοι όλοι σαν μια γροθιά
Πραγματοποιήθηκε χθες, παρουσία των 

μετόχων, στην αίθουσα «Κυριάκος Θεοχά-
ρους» του σταδίου «Αντώνης Παπαδόπουλος» 
η Έκτακτη Γενική συνέλευση της Εταιρείας 
Ανόρθωσις Αμμοχώστου (Ποδόσφαιρο) Δη-
μόσια ΛΤΔ, η οποία ήταν και εκλογική.

Οι εργασίες ξεκίνησαν με τον μεγαλομέ-
τοχο της εταιρείας, κ. Χρήστο Πουλλαΐδη, να 
πραγματοποιεί τον απολογισμό των πεπραγ-
μένων στην αγωνιστική περίοδο μέχρι σήμε-
ρα και ακολούθως επανέλαβε τη στήριξή του 
προς την υποψηφιότητα του κ. Ανδρέα Σάντη 
για την προεδρία.

Ακολούθησε η εκλογή του νέου Δ.Σ., με το 
σύλλογο να υποστηρίζει με τη σειρά του την 
υποψηφιότητα του κ. Σάντη. Με την εκλογή 
του ο νέος πρόεδρος απευθύνθηκε στους με-
τόχους στέλνοντας μήνυμα ενότητας.

Το νέο Δ.Σ. όπως εκλέγηκε από τους μετό-
χους αποτελείται από τους: Αντρέου Αντρέας, 
Ανδρέου Παναγιώτης, Βορκάς Ιάκωβος, Θεο-
δούλου Χρίστος, Κουμής Σάββας, Παπαγεωρ-
γίου Σταύρος, Πολυκάρπου Λουκάς, Σύζινος 
Δημήτρης, Χατζηλουκάς Ανδρέας, Χατζηχρι-
στοφή Παναγιώτης.

Ο Ανδρέας Σάντης μεταξύ άλλων ανέ-
φερε: «Να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες 
μου στον κ. Χρήστο Πουλλαΐδη και την οι-
κογένειά του, που ως μεγαλομέτοχοι στήρι-
ξαν τόσο τη δική μου υποψηφιότητα για τη 
θέση του προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας 
Ανόρθωσις Αμμοχώστου (Ποδόσφαιρο) Λτδ, 
καθώς επίσης και των συνεργατών μου στο 
Δ.Σ. Σε αυτό το Δ.Σ., σε αυτή την ομάδα, δεν 
υπάρχει το εγώ, υπάρχει μόνο το εμείς, μια 
γροθιά, μια ομάδα, μια Ανόρθωσις. Μαγικό 

ραβδί δεν έχουμε, ούτε με το πάτημα ενός 
κουμπιού όλα θα διορθωθούν, αυτό όμως 
που έχει ξεκινήσει είναι η ανασύνταξη και 
η ανάλωση κάθε ικμάδας των δυνάμεών μας 
για να επαναφέρουμε την Ανόρθωση στο 
δρόμο των επιτυχιών, να επαναφέρουμε την 
υπερηφάνεια, όχι με λόγια αλλά με πράξεις. 
Έχουμε την υποχρέωση να σεβόμαστε και να 
αναγνωρίζουμε όλους όσοι έχουν προσφέρει. 
Αν τα αποτελέσματα της φετινής χρονιάς μέ-
χρι αυτή τη στιγμή δεν ανταποκρίνονται στις 
προσδοκίες μας, δεν σημαίνει ότι πρέπει να 
αγνοούμε και να μηδενίζουμε την προσφορά 
ανθρώπων. Με ποια κριτήρια και ποια δεδο-
μένα άλλωστε θα περιμένουμε την ανάμει-
ξη και οικονομική αρωγή νέων προσώπων; 
Η Ανόρθωση πρέπει να πρωταγωνιστεί και 

να μεγαλουργεί, είναι υποχρέωσή μας, εί-
ναι υποχρέωση προς τους γονείς και τους 
παππούδες μας, σε όσους έφυγαν από την 
Αμμόχωστο και δεν επέστρεψαν, προς τους 
ίδιους τους εαυτούς μας, προς τα παιδιά μας, 
προς τα εγγόνια μας, γιατί η Ανόρθωση είναι 
το μεγαλύτερο, το ιερότερο, το πιο πολύτιμο 
λάβαρο για να κρατήσει ασβέστη και να δυ-
ναμώσει τη φλόγα της επιστροφής στη λα-
τρευτή μας Αμμόχωστο».

Από πλευράς του ο Χρίστος Πουλλαΐδης 
ξεκαθάρισε ότι ο λόγος που υπέβαλε την πα-
ραίτησή του δεν έχει να κάνει με το οικονο-
μικό, αλλά δεσμεύτηκε ότι θα στηρίξει την 
ομάδα μέχρι το τέλος της ποδοσφαιρικής πε-
ριόδου. Τέλος, εξέφρασε την ανησυχία του για 
το οικονομικό μέλλον της ομάδας.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Μραζ και επίσημα
Η Ανόρθωση ανακοίνωσε χθες την ολοκλήρωση της συμφωνίας με 

τον ποδοσφαιριστή Σάμουελ Μραζ. Η συμφωνία αφορά δανεισμό του 
ποδοσφαιριστή από τη Σπέτσια μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 
2022-23. Ο ποδοσφαιριστής επέλεξε να αγωνίζεται με τον αριθμό 90 και 
μάλιστα χθες πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση. Ο Μραζ γεν-
νήθηκε στις 13/5/1997 στην πόλη 
Μαλάσκι της Σλοβακίας και ξεκί-
νησε την επαγγελματική του κα-
ριέρα στη Σένιτσα. Το 2017 μετα-
κόμισε στη Ζίλινα και αναδείχθηκε 
κορυφαίος νέος παίκτης και πρώ-
τος σκόρερ του πρωταθλήματος με 
21 γκολ. Ακολούθησε η μεταγρα-
φή στην Έμπολι, Κροτόνε, Μπρό-
ντμπι, Ζάγκλεμπι Λούμπιν, Σπέ-
τσια, Σλόβαν Μπρατισλάβας. Τη 
φετινή σεζόν ήταν στη Μιραντές.

ΑΕΛ – ΑΠΟΛΛΩΝ

Απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων
Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ, Αριστοτέλης Βρυωνίδης, επέβαλε 

ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων για έναν αγώνα και πρόστι-
μο σε ΑΕΛ και Απόλλωνα για τα σοβαρά επεισόδια που προκάλεσαν οι 
οπαδοί των δύο ομάδων στην κερκίδα στο μεταξύ τους ντέρμπι στο Κύπελ-
λο. Παράλληλα, επιβλήθηκε και πρόστιμο στις δύο ομάδες για μεταφορά, 
πυροδότηση και ρίψη επικίνδυνων 
αντικειμένων από οπαδούς εντός 
σταδίου και για ανάρτηση πανό με 
υβριστικό περιεχόμενο. Σε ΑΠΟΕΛ, 
Απόλλωνα (αγώνα με Ανόρθωση), 
Ομόνοια, ΑΕΛ (αγώνα με Ομόνοια) 
επιβλήθηκε πρόστιμο για μεταφο-
ρά και πυροδότηση επικίνδυνων 
αντικειμένων. Επίσης, οι «γαλάζιοι» 
θα πληρώσουν πρόστιμο για προ-
σωρινή διακοπή του αγώνα που 
προκάλεσαν οπαδοί τους.

Ο νέος πρόεδρος της εταιρείας της Ανόρθωσης, Ανδρέας Σάντης, έστειλε το δικό του μήνυμα
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{ Πλήρης αθλητική ενημέρωση από την Κύπρο και τον κόσμο }
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