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Η ΑΕΚ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΓΙΑ  
ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΣΕΛ. 20

Ε/κ και Τ/κ καλλιτέχνες 
σμίγουν απόψε τις φωνές 
τους και τον πόνο τους

Μουσικές, τραγούδια, ποιήματα θα γεμίσει απόψε το 
βράδυ στις οκτώ η πλατεία Ελευθερίας μέσα από ένα 
συναπάντημα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων που 
θέλουν να στείλουν τα δικά τους μηνύματα για τον πόνο 
που είναι κοινός. Θα αποδώσουν ιδιαίτερο φόρο τιμής 
στους συμπατριώτες μας, οι οποίοι ήταν ανάμεσα στα θύ-
ματα του πρόσφατου σεισμού στην Τουρκία και του σιδη-
ροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. ΣΕΛ. 2, 6

ΑΡΚΕΤΕΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
H έλλειψη νοσηλευτών που παρουσιάζεται και στη χώρα μας δεν θα πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για να 
παραχωρηθούν αβίαστα άδειες εργασίας σε νοσηλευτές από τρίτες χώρες, αφού όπως εκτιμούν οι οργανώσεις 
των νοσηλευτών στην Κύπρο αυτό θα έχει δυσμενείς προεκτάσεις και επιπτώσεις. ΣΕΛ. 3

ETOΣ 68ο

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Η ανεπάρκεια προμήθειας 
δημιουργεί προβλήματα 
στην υλοποίηση έργων
ΣΕΛ. 7

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Δεν ενημέρωσε το Εθνικό, 
ενημερώνει όμως τις 
Βρυξέλλες για το Κυπριακό
ΣΕΛ. 6

ΓΑΛΛΙΑ

Στις φλόγες παραδόθηκαν 
για ακόμη μία μέρα δρόμοι 
στο Παρίσι και τη Λιόν
ΣΕΛ. 13

Νέος αντιδήμαρχος 
Λευκωσίας εξελέγη χθες 
Κυριακή ο επικεφαλής 
της δημοτικής ομάδας του 
ΑΚΕΛ, Χρίστος Ιωσήφ ΣΕΛ. 2

Ατζέντηδες έκλειναν 
διαδικτυακά όλα τα ραντεβού 
στο Τμήμα Μετανάστευσης 
και οι αρμόδιοι δεν πήραν 
χαμπάρι ΣΕΛ. 3

Credit Suisse:  
Η UBS συμφώνησε  
να την αγοράσει 
για πάνω από 2 δισ. 
δολάρια ΣΕΛ. 10

Περισσότεροι από 
60 χιλιάδες Κύπριοι 
υποφέρουν από  
τις επιπτώσεις  
της Long Covid ΣΕΛ. 8

» » » »
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Αντί εργασιακών δικαιωμάτων 
εισπράττουν απόλυση

Προβληματική η απόφαση-πυροτέχνημα της απερχόμενης κυβέρνησης για εκπαιδευτικούς 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

Στο Υπουργείο Παιδείας θα βρεθούν σήμερα η 
ΠΕΟ και η ΣΕΚ σχετικά με την εργοδότηση των 
εκπαιδευτικών στα απογευματινά προγράμματα

Μετά από 10 χρόνια εκμετάλλευσης 
5.000 περίπου εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να 

ταλαιπωρούνται από το καθεστώς εργασίας τους

Άνθρωποι κινδυνεύουν να βρεθούν χωρίς 
δουλειά, ενώ αλλάζουν και τα δεδομένα με 

τους καταλόγους διορισίμων

Άρης: Δεν θέλει να αφήσει 
την ευκαιρία να πάει χαμένη 
ΣΕΛ. 20



16 κιλά κάνναβης
Συνελήφθη 33χρονη
Διάταγμα κράτησης για περίοδο 8 ημερών εξέ-
δωσε την Κυριακή το Επαρχιακό Δικαστήριο 
Λάρνακας σε γυναίκα 33 ετών, η οποία αφίχθη 
χθες στην Κύπρο και στις αποσκευές της εντο-
πίστηκαν 16 κιλά και 800 γραμμάρια φυτικής 
ύλης κάνναβης.
Τα ναρκωτικά είχαν εντοπιστεί στο αεροδρόμιο 
Λάρνακας, μετά από έλεγχο της Υπηρεσίας Κα-
ταπολέμησης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με 
τελωνειακούς λειτουργούς, στις αποσκευές της 
γυναίκας.
Η 33χρονη είχε συλληφθεί για τα αυτόφωρα 
αδικήματα της παράνομης εισαγωγής ναρκωτι-
κών και κατοχής.

ΑΚΕΛ Αμμοχώστου
Εκδήλωση για την 25η Μαρτίου 1821
Εκδήλωση για την 25η Μαρτίου 1821 διοργα-
νώνει το ΑΚΕΛ Αμμοχώστου. Συγκεκριμένα, η 
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρ-
τίου 2023 στις Λαϊκές Οργανώσεις Φρενάρους 
και ώρα 19:30. Ομιλητής ο Μιχάλης Ν. Μιχαήλ, 
αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Τουρκι-
κών και Μεσανατολικών Σπουδών Πανεπιστη-
μίου Κύπρου. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Επαρ-
χιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου, 
Χρύσανθος Ζαννέττος. Θα προηγηθεί λαμπαδη-
φορία από την ΕΔΟΝ. 

ΕΔΩ ΚΙ ΑΛΛΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

της σύνταξης

μικρά & ενδιαφέροντα

Βγαίνει μπροστά η ΠΕΟ, δίπλα στους εργαζομένους και διεκδικεί
Η κυβέρνηση οφείλει να δημιουργήσει ένα 

πλέγμα προστασίας της κοινωνίας και των 
εργαζομένων που δυσπραγούν με την άμεση 
εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πακέτου μέ-
τρων, ώστε να ανακουφιστούν τα χαμηλά εισο-
δηματικά στρώματα και τα ευάλωτα νοικοκυριά 
και για να ανακοπεί η μείωση της αγοραστικής 
δύναμης των μισθών. Η ΠΕΟ βγαίνει μπροστά 
και καλεί την κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα 
καυτά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ερ-
γαζόμενοι και τα νοικοκυριά.

Το συνδικαλιστικό κίνημα της ΠΕΟ, αφου-
γκραζόμενο τις έγνοιες και τις αγωνίες, τα προ-
βλήματα και τις δυσκολίες των εργαζομένων, 

στέλνει ισχυρό μήνυμα ετοιμότητας και αντί-
δρασης σε περίπτωση που η νέα κυβέρνηση δεν 
προχωρήσει στη λήψη μέτρων για την επίλυση 
των προβλημάτων. Το συνδικαλιστικό κίνημα 
θέτει στο τραπέζι του διαλόγου τα σοβαρά προ-
βλήματα απόκτησης στέγης για τα νεαρά ζευ-
γάρια και ταυτόχρονα καλεί την κυβέρνηση να 
εφαρμόσει προγράμματα προστασίας της οικο-
γενειακής και μικρής επαγγελματικής στέγης.

Η ΠΕΟ καλεί την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη 
να τοποθετηθεί ξεκάθαρα και να πάρει θέση για 
την απόδοση της ΑΤΑ με βάση τη φιλοσοφία 
της, όπως προβλέπεται στη μεταβατική συμφω-
νία μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

και της εργοδοτικής πλευράς. Καλεί την κυβέρ-
νηση να αποσύρει την προηγούμενη απόφα-
ση που λήφθηκε παραμονές των προεδρικών 
εκλογών και αφορά τα νέα κριτήρια απασχόλη-
σης εργαζομένων από τρίτες χώρες, ζητώντας 
από τον νέο Υπουργό Εργασίας να ξεκινήσει 
ένα θεσμοθετημένο διάλογο για το σοβαρό αυτό 
θέμα.

Η ΠΕΟ ιεραρχεί ψηλά και το θέμα των συλ-
λογικών συμβάσεων, απαιτώντας από την κυ-
βέρνηση να πάρει πρωτοβουλία και να ετοιμά-
σει οδικό χάρτη για να επεκταθεί ο θεσμός της 
συλλογικής σύμβασης, όπως απαιτεί και η σχε-
τική ευρωπαϊκή οδηγία.

Στις προτεραιότητες της ΠΕΟ και το θέμα του 
συνταξιοδοτικού, επαναφέροντας τη θέση για 
κατάργηση της μείωσης του 12% στις συντάξεις 
για το 63ο έτος για όσους έχουν συμπληρώσει 
τα συντάξιμα χρόνια υπηρεσίας, ενώ την ίδια 
ώρα θέτει και θέμα επανεξέτασης όλων των χα-
μηλών συντάξεων, έτσι ώστε να διασφαλιστούν 
επαρκείς και αξιοπρεπείς συντάξεις σε όλους.

Για τα εργασιακά ζητήματα λοιπόν που η 
ΠΕΟ θεωρεί ως επείγοντα και ώριμα θέματα για 
να υπάρξουν λύσεις, καλεί τη νέα κυβέρνηση να 
προχωρήσει άμεσα, αφού σε άλλη περίπτωση θα 
βρει απέναντί της τους εργαζομένους έτοιμους 
για κινητοποιήσεις και δυναμικούς αγώνες.

Του
Νεόφυτου Νεοφύτου

Δικοινοτική συναυλία διοργανώνεται σή-
μερα Δευτέρα 20 Μαρτίου και ώρα 20:00 
στην πλατεία Ελευθερίας κάτω από το σύν-
θημα «Μαζί στον πόνο, μαζί ενωμένοι για το 
μέλλον». Ε/κ και Τ/κ ενώνουν τις φωνές τους 
εις μνήμη των θυμάτων του σεισμού στην 
Τουρκία και του σιδηροδρομικού δυστυχήμα-
τος στην Ελλάδα. 

Συμμετέχουν: Α. Κωνσταντίνου, Α. Ελεσνί-
τσαλης, Α. Γκιοντούζ, Α. Οκάν, Γ. Καλογήρου, Δ. Μεσημέ-
ρης, Δ. Σουρουλάς, Δ. Φανής, Κ. Παράσχου, Κ. Θεοδώρου, 
Κ. Ναθαναήλ, Let’s Sing Together Band, Μ. Κωνσταντίνου, 
Ν. Οζτούρκ, Ο. Αλμπαϊράκ, Π. Παράσχου, Σ. Χρυσοστόμου, 
Σερέν Τζιοσιανέρ, Σύλλογος Κυπριακού Τραγουδιού, Φρ. 

Τομπάζου, Δικοινοτική Χορωδία για την Ειρή-
νη «Λένα Μελανίδου».

Ποίηση: Νεσιέν Γιασίν, Αρίφ Αλμπαϊράκ, 
Αλάσιος, Γ. Παπακωνσταντίνου, Μιχάλης Χρι-
στοφίδης, Α. Παράσχος, Ταμέρ Οντζιούλ. Η συ-
ναυλία γίνεται υπό την αιγίδα των δημάρχων 
Λευκωσίας, Γιωρκάτζη και Χαρμαντζί.

Διοργανωτές: Κίνηση Πολιτισμού, Παγκύ-
πριο Συμβούλιο Ειρήνης, Μακρύδρομος, Ένω-

ση Καλλιτεχνών και Συγγραφέων Κύπρου, Ένωση Λογο-
τεχνών Κύπρου, Σύλλογος Διγλωσσίας Κύπρου, Κύπρος 
- Μια Πατρίδα Όλοι Μαζί, Γιατροί για την Κύπρο, Κοινω-
νικο-πολιτιστική Ομάδα «Ενόρασις», Δικοινοτική Χορωδία 
για την Ειρήνη «Λένα Μελανίδου».

Αυτοκίνητο ανετράπη νωρίς το απόγευ-
μα της Κυριακής στον αυτοκινητόδρομο 
Λεμεσού-Λευκωσίας, στο τμήμα από Κακο-
ρατζιά προς Κόρνο, στην κατεύθυνση προς 
Λευκωσία. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για εξετά-
σεις.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Αστυνο-
μίας, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από 
τις 3:00 το απόγευμα, όταν το όχημα ανετράπη και κα-
τέληξε στο έρεισμα εκτός του αυτοκινητοδρόμου. Στο 
σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, 
παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας. Προ-
στίθεται ότι οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.

Δύο πρόσωπα παραλήφθηκαν από πλή-
ρωμα ασθενοφόρου και μεταφέρθηκαν 
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για να 
τύχουν ιατρικών εξετάσεων, ώστε να δια-
πιστωθεί αν έχουν υποστεί οποιονδήποτε 
τραυματισμό. 

Χθες πάντως λόγω των κακών καιρικών 
συνθηκών δημιουργήθηκαν αρκετά προ-
βλήματα στους αυτοκινητόδρομους, με την 

Αστυνομία να «καλεί τους οδηγούς να είναι προσεκτι-
κοί, να οδηγούν τα οχήματά τους με ασφαλή, χαμηλή 
ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προ-
πορευόμενα οχήματα και να έχουν τα φώτα πορείας των 
οχημάτων τους αναμμένα».

Νέος αντιδήμαρχος Λευκωσίας εξελέγη 
χθες Κυριακή ο επικεφαλής της δημοτικής 
ομάδας του ΑΚΕΛ, Χρίστος Ιωσήφ. Η διαδι-
κασία για πλήρωση της θέση του αντιδημάρ-
χου ξεκίνησε αμέσως μετά τον απροσδόκητο 
θάνατο του αντιδημάρχου της πόλης, Κώστα 
Μαυρίδη.

Η πρώτη ψηφοφορία έγινε την περα-
σμένη Πέμπτη 16 Μαρτίου, κατά την οποία 
υπήρξαν τρεις υποψηφιότητες: του Χρίστου Ιωσήφ από 
το ΑΚΕΛ, της Ελένης Λουκαΐδου από τον Δημοκρατικό 
Συναγερμό και του Αντρέα Μουγή από το Δημοκρατικό 
Κόμμα.

Κατά την ψηφοφορία, Χρίστος Ιωσήφ και Ελένη Λου-

καΐδου πήραν από 12 ψήφους, με τον κ. 
Μουγή να παίρνει 3. Βάσει της νομοθεσίας 
η εκλογική διαδικασία επαναλήφθηκε χθες 
Κυριακή με τους ίδιους υποψηφίους, ωστόσο 
και πάλι οι Χρίστος Ιωσήφ και Ελένη Λουκα-
ΐδου ισοψήφησαν, παίρνοντας αυτή τη φορά 
από 11 ψήφους. Ο Αντρέας Μουγής πήρε 4 
ψήφους, ενώ υπήρξε και ένα λευκό.

Όπως προνοεί η νομοθεσία, έγινε κλήρω-
ση μεταξύ των δύο πρώτων και η τύχη χαμογέλασε στον 
Χρίστο Ιωσήφ της δημοτικής ομάδας του ΑΚΕΛ, ο οποίος 
από χθες Κυριακή είναι ο νέος αντιδήμαρχος Λευκωσίας.

Ο Κώστας Μαυρίδης «έφυγε» από τη ζωή τον Ιανουά-
ριο του τρέχοντος έτους.

Σήμερα δικοινοτική συναυλία στην πλατεία Ελευθερίας

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο λόγω κακοκαιρίας

Νέος αντιδήμαρχος Λευκωσίας ο Χρίστος Ιωσήφ
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Να αποσυρθεί η Νέα Στρατηγική Απα-
σχόλησης Ξένου Εργατικού Δυναμικού 
και ο νέος Υπουργός Εργασίας να θέσει το 
θέμα ξανά σε διαβούλευση. Όπως δήλωσε 
προχθές Σάββατο ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Στέφα-
νος Στεφάνου, η λεγόμενη Νέα Στρατηγική 
πρέπει να αποσυρθεί. «Πρόκειται για μια 
Στρατηγική γεμάτη από προβληματικά ση-
μεία και πρόνοιες που ανοίγουν το δρόμο 
για περαιτέρω εκμετάλλευση των αλλοδα-
πών εργαζομένων, αλλά και για περαιτέρω 
πίεση στα δικαιώματα των Κύπριων εργαζο-
μένων. Ο νέος Υπουργός Εργασίας οφείλει 
να την αποσύρει και να θέσει το θέμα ξανά 
σε διαβούλευση».

Να υπενθυμίσουμε ότι και η ΠΕΟ είχε ζη-
τήσει την απόσυρσή της σημειώνοντας πως 

ανάμεσα στα προβληματικά στοιχεία της 
είναι η ερμηνεία που δίνεται για το τι συ-
νιστά Συλλογική Σύμβαση, ξεκαθαρίζοντας 
ότι αυτή είναι η σύμβαση που συνομολογεί-
ται και υπογράφεται από τους κοινωνικούς 
εταίρους και κανένα άλλο έγγραφο ή συμ-
βόλαιο.

Σημειώνει ακόμα ότι η κατάργηση των 
τεχνικών επιτροπών οδηγεί σε σοβαρή υπο-
βάθμιση του ρόλου των κοινωνικών εταί-
ρων στην εξέταση και συζήτηση των αιτη-
μάτων για εργοδότηση εργαζομένων από 
τρίτες χώρες, θέτοντας ζήτημα για τα κριτή-
ρια και το πώς θα τεκμηριώνεται η έλλειψη 
σε εργατικό δυναμικό.

Προβληματική θεωρεί η ΠΕΟ και τη δυ-
νατότητα που παραχωρείται στον Υπ. Ερ-

γασίας «να αποφασίζει κατά το δοκούν την 
παραχώρηση αδειών εργασίας», αναφέρο-
ντας ότι «είναι απαράδεκτη και εκκολάπτει 
την αδιαφάνεια». Επίσης, επικίνδυνη εξέλι-
ξη θεωρεί τη συμπερίληψη της δυνατότη-
τας παραχώρησης αδειών για εργασία σε 
εταιρείες προσωρινής απασχόλησης.

Τέλος, αναφέρει ότι ο καθορισμός ποσό-
στωσης 30% σε επιχειρήσεις που δεν εφαρ-
μόζουν συλλογική σύμβαση, με την ταυτό-
χρονη κατάργηση του ποσοστού ανά τομέα, 
«ανοίγει όλη την αγορά εργασίας κατά τρό-
πο μάλιστα που επιβραβεύει ή και ενθαρρύ-
νει κακές εργοδοτικές πρακτικές, αφού κατά 
τεκμήριο οι όροι εργοδότησης που προσφέ-
ρουν είναι χειρότεροι από αυτούς που προ-
βλέπονται στις Συλλογικές Συμβάσεις».

Στο Υπουργείο Παιδείας θα βρεθεί τη Δευ-
τέρα η ΠΕΟ και η ΣΕΚ σχετικά με την εργο-
δότηση των εκπαιδευτικών στα απογευματινά 
προγράμματα, ζητώντας από την υπουργό να 
τοποθετηθεί κατά πόσον η κυβέρνηση συμφω-
νεί με την απόφαση της τελευταίας στιγμής 
που έλαβε η κυβέρνηση Αναστασιάδη.

Στη συνάντηση με την υπουργό θα πα-
ρευρεθούν οι ΓΓ της ΠΕΟ και της ΣΕΚ, μαζί 
με τους συντεχνιακούς της ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ και 
ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ.

Οι συντεχνίες θεωρούν ως πολύ προβλη-
ματική την απόφαση αυτή, αφού αφήνει πολ-
λούς από τους εργαζομένους εκτός. Εργαζομέ-
νους οι οποίοι στηρίζονται οικονομικά κυρίως 

από την απασχόλησή τους στα προγράμματα 
που προσφέρει το Υπουργείο Παιδείας. 

Επίσης, όπως πληροφορούμαστε, με τις αλ-
λαγές ενθαρρύνονται οι εκπαιδευτικοί που ερ-
γάζονται τα πρωινά, να ενδιαφερθούν ώστε να 
αμείβονται με υπερωριακή απασχόληση.

Ένα άλλο πρόβλημα που εντοπίζεται είναι 
το γεγονός ότι μειώνονται οι αριθμοί των απα-
σχολούμενων διότι αλλάζουν οι κατάλογοι. 
Δηλαδή, η εργοδότηση δεν θα γίνεται από τον 
κατάλογο μοριοδότησης, ο οποίος είναι συμ-
φωνημένος, αλλά από τον κατάλογο διορισί-
μων και διοριστέων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την 
απόφαση της κυβέρνησης Αναστασιάδη, τα 

μαθήματα ειδικού ενδιαφέροντος (χορός, κα-
ράτε, τζούντο κ.α.) δεν θα προσφέρονται πλέ-
ον.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα 
νομικής φύσης, καθώς υπενθυμίζεται ότι τα 
δικαστήρια δικαίωσαν τους εκπαιδευτικούς, 
υποδεικνύοντας πως η απασχόλησή τους εί-
ναι μισθωτή απασχόληση και όχι με αγορά 
υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου, όλα αυτά τα ζητήματα -και 
άλλα τόσα- πρέπει να ξεκαθαρίσουν, για να 
υπάρξει δικαιοσύνη και ίση μεταχείριση αυ-
τών των ανθρώπων που υπηρέτησαν τόσα 
χρόνια αυτά τα προγράμματα.

Γιάννης Κακαρής

Ο νέος Υπουργός  
Εργασίας οφείλει  
να θέσει το θέμα  
σε διαβούλευση 

ΠΕΟ και ΣΕΚ  
ζητούν τη θέση  

της κυβέρνησης

Να αποσυρθεί η Νέα Στρατηγική Απασχόλησης Ξένου Εργατικού Δυναμικού

Σύσκεψη στο ΥΠΑΝ για τους εκπαιδευτικούς απογευματινών προγραμμάτων

Ατζέντηδες  
εκμεταλλεύθηκαν  
το σύστημα και τους αιτητές

Το Υπουργείο Εσωτερικών κατάργησε 
τη διευθέτηση διαδικτυακών ραντεβού 
στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Με-
τανάστευσης και επανέρχεται στην εξυ-
πηρέτηση του κοινού στα γραφεία του 
Τμήματος, ύστερα από τη διαπίστωση 
για κατάχρηση του διαδικτυακού συστή-
ματος από στελέχη πρακτορείων εξεύρε-
σης εργασίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών, 
Κωνσταντίνος Ιωάννου, επιβεβαίωσε ότι 
υπήρξε κατάχρηση από ατζέντηδες της 
συγκεκριμένης πλατφόρμας. Ωστόσο για 
το πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα θα πρέπει 
να δώσουν απαντήσεις οι αρμόδιοι. Πόσο 
καιρό γινόταν εκμετάλλευση του συστή-
ματος και γιατί μέχρι σήμερα μετά από 
καταγγελίες από παθόντες δεν εντοπί-
στηκε η «τρύπα»;

Το όλο θέμα παρουσιάστηκε σε χθεσινό 
πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας 
Cyprus Mail, στο οποίο αναφέρεται ότι 
πράκτορες «έκλειναν» όλα τα ραντεβού στο 
σύστημα και ζητούσαν περίπου διακόσια 
ευρώ για να διευθετήσουν ραντεβού ενδια-
φερομένων με το Τμήμα.

Η εφημερίδα φιλοξενεί δηλώσεις ατό-
μων που κατέβαλαν ποσά σε ατζέντηδες 
για να τους διευθετήσουν ραντεβού ή περί-
μεναν μήνες για τον καθορισμό συνάντη-
σης με υπαλλήλους του Τμήματος.

Αρκετές οι επιπτώσεις από την έλλειψη νοσηλευτών
H έλλειψη νοσηλευτών που παρουσιά-

ζεται και στη χώρα μας δεν θα πρέπει να 
αποτελέσει δικαιολογία για να παραχω-
ρηθούν αβίαστα άδειες εργασίας σε νοση-
λευτές από τρίτες χώρες, αφού όπως εκτι-
μούν οι οργανώσεις των νοσηλευτών στην 
Κύπρο ενδεχόμενη μαζική παραχώρηση 
άδειας εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό 
στον τομέα της Υγείας θα έχει δυσμενείς 
προεκτάσεις και επιπτώσεις. Όπως επεσή-
μανε μιλώντας στη «Χαραυγή» ο πρόεδρος 
του Παγκύπριου Σύνδεσμου Νοσηλευτών 
και Μαιών, Γιάννης Λεοντίου, θα πρέπει οι 
αρμόδιοι να βρουν τρόπους ώστε το επάγ-
γελμα του νοσηλευτή να γίνει γνωστό και 
ελκυστικό στους νέους του τόπου μας. 

Ακόμη και άδειες να δοθούν για προ-
σέλκυση εργαζόμενων από τρίτες χώρες, 
το πρόβλημα δεν πρόκειται να επιλυθεί 
σύντομα, αφού η έλλειψη δυναμικού πα-
ρατηρείται σε πολλές χώρες του κόσμου. 

Σήμερα, όπως υπενθυμίζει ο πρόε-
δρος της ΠΑΣΥΝΜ, Γιάννης Λεοντίου, οι 
ασκούντες τα επαγγέλματα της νοσηλευ-
τικής και της μαιευτικής στη Δημοκρατία 
είναι κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων 
σπουδών σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο. Επισημαίνεται ότι για τα εν λόγω 
επιτεύγματα η Κύπρος αποτέλεσε και 
αποτελεί πρότυπο μοντέλο και παράδειγ-
μα προς μίμηση στη θεσμική ρύθμιση της 
εκπαίδευσης και άσκησης της νοσηλευτι-
κής και της μαιευτικής, σε ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο.

«Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευ-
τών και Μαιών κατανοεί και έχει τεθεί 
έμπρακτα ποικιλοτρόπως, σε αρκετές πε-

ριπτώσεις, αρωγός και συνοδοιπόρος στις 
όποιες προσπάθειες των θεσμικών φορέων 
και της ευρύτερης Πολιτείας για επίλυση 
στο πρόβλημα σωστής στελέχωσης, τόσο 
στα κρατικά όσο και στα ιδιωτικά νοσηλευ-
τήρια. Οι προβληματισμοί του Συνδέσμου 
εκτείνονται στα αναπόφευκτα ερείσματα 
για την ποιότητα της φροντίδας, την ασφά-
λεια των ασθενών, την εργασιακή εκμε-
τάλλευση των νοσηλευτών, τις δυσμενείς 
επιπτώσεις στους εργαζόμενους νοσηλευ-
τές και μαίες, σε ατομικό και οργανωσιακό 
επίπεδο».

Σημειώνεται επίσης ότι θα πρέπει να 
υπάρξει μια δεκαετία δράσης που να ξεκι-
νά με επενδύσεις στη νοσηλευτική και μαι-
ευτική εκπαίδευση, στις θέσεις εργασίας 
και στην ηγεσία.

Ελένη Κωνσταντίνου

Να αυξηθούν  
οι θέσεις στα πανεπιστήμια

Σε μια σειρά από εισηγήσεις έχουν καταλήξει 
οι οργανώσεις των νοσηλευτών, οι οποίες θα 
μπορούσαν να ενισχύσουν τις προσπάθειες 
επίλυσης του προβλήματος. Όπως για παράδειγμα, 
«συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τον 
τομέα Σχολικής Συμβουλευτικής για διασφάλιση της 
αντικειμενικής ενημέρωσης για το επάγγελμα του 
νοσηλευτή και της μαίας, σε όλες τις κατευθύνσεις 
ώστε να προσελκύσουμε περισσότερους νέους 
στο επάγγελμα. Εισήγηση προς τα ιδιωτικά 
πανεπιστήμια της Κύπρου για μείωση των 
διδάκτρων, για προσέλκυση νέων φοιτητών 
στη Νοσηλευτική και Μαιευτική και παράλληλα 
αύξηση των θέσεων εισδοχής στο κρατικό 
Πανεπιστήμιο (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου-
ΤΕΠΑΚ). Χορήγηση επιδόματος στους φοιτητές 
νοσηλευτικής για το διάστημα πρακτικής 
εξάσκησής τους στα δημόσια νοσηλευτήρια».

Μαζικές άδειες εργασίας από τρίτες χώρες εγκυμονούν κινδύνους

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

είπαν παρεμβάσεις

Σαν πολλοί δεν είναι οι εχθροί της δημοκρατίας;
Την τελευταία δεκαετία και μετά την άνο-

δο ακροδεξιών και συντηρητικών κομμάτων 
στην εξουσία, έχει πολυφορεθεί το «επιχεί-
ρημα» περί εχθρών της δημοκρατίας που 
«δεν θέλουν την πρόοδο, αλλά την οπισθο-
δρόμηση».

Οι ογκωδέστατες διαδηλώσεις και η έκρη-
ξη της οργής στη Γαλλία -κυρίως στο Παρί-
σι- είναι το αποτέλεσμα των σκληρών πολι-
τικών, εθνικών και ευρωπαϊκών, οι οποίες 
με μαθηματική ακρίβεια σπρώχνουν με τα-
χύτητα τον πλούτο εκεί όπου «ανήκει». Αντι-
θέτως, ο γαλλικός λαός με την αδικία που 
υφίσταται βγαίνει στους δρόμους να διαμαρ-
τυρηθεί, να διεκδικήσει.

Οι μετρήσεις και οι δημοσκοπήσεις στη 
Γαλλία δείχνουν ότι πέραν των 2/3 των 
πολιτών συμφωνούν με τις κινητοποιή-
σεις, ασχέτως αν δεν βρίσκονται όλοι και 
όλες στο δρόμο. Περίπου 1,5 εκατομμύριο 
άνθρωποι βγήκαν έξω στην προτελευταία 
κινητοποίηση απαιτώντας δικαιοσύνη και 
ποιότητα ζωής, κάτι που δείχνει πως μόνο 

μια μικρή μειοψηφία δεν είναι αυτοί. Πα-
ράλληλα, σαν να είναι πολλοί αυτοί οι αντι-
δραστικοί που καίνε κάδους στους δρόμους 
του Παρισιού.

Ο Εμμανουέλ Μακρόν κινητοποιεί άλλες 
δυνάμεις για να περάσει το Συνταξιοδοτι-
κό και παράλληλα κάνει χρήση άρθρων του 
γαλλικού συντάγματος. Ωστόσο, ό,τι είναι 
νόμιμο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι 
ηθικό ή ότι δεν είναι εναντίον του λαϊκού 
συμφέροντος. Ο Γάλλος Πρόεδρος προσπα-
θεί πλέον να αποδομήσει τη λαϊκή οργή με 
άσχετα επιχειρήματα, που τρόπον τινά αγγί-
ζουν και τα ακροδεξιά αντανακλαστικά.

Η οργή, λοιπόν, είναι σχεδόν καθολική 
και ευτυχώς οι Γάλλοι το δείχνουν όταν η 
ιστορία το απαιτεί, χωρίς να έχει σημασία 
η κατάληξη, αν δηλαδή περάσει ή όχι το 
Συνταξιοδοτικό. Εχθροί της δημοκρατίας 
δεν είναι οι άνθρωποι που ζητούν να μην 
τους αφαιρούνται τα δικαιώματά τους, αλλά 
εκείνοι που κλέβουν τους πολλούς για χάρη 
των λίγων.

Τα νομοσχέδια που στερούνται νομιμότη-
τας, αλλά μπορούν να περάσουν με προεδρι-
κά διατάγματα, είναι μια μορφή αυταρχισμού 
με εσάνς νόμιμων και καθαρών εκλογικών 
διαδικασιών. Ο Μακρόν ζήτησε τις ψήφους 
του κόσμου για να μη διολισθήσει η χώρα 
στην ακροδεξιά και τώρα προσπαθεί να επι-
βάλει ό,τι πιο αντιλαϊκό υπάρχει, με το βονα-
παρτισμό του να μην έχει ταβάνι.

Οι Γάλλοι και οι Γαλλίδες, οι μετανάστες 
και οι πρόσφυγες, οι νέοι, οι φοιτητές, οι ερ-
γαζόμενοι και οι συνταξιούχοι κατακλύζουν 
τις πόλεις της χώρας για να αντισταθούν στο 
τσουνάμι του νεοσυντηρητισμού που έχει 
σκεπάσει ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη.

Η Κύπρος μπαίνει με αργά, αλλά πολύ 
φοβάμαι σταθερά βήματα σε αυτό το μονο-
πάτι, ενώ η Ελλάδα έχει πλέον περάσει στο 
άλλο άκρο. Ολόκληρη η Ευρώπη στενάζει 
από την αδικία και ήρθε ο καιρός, έστω να 
προσπαθήσουμε να αντισταθούμε με όποιο 
μέσο έχουμε. Να γίνουμε κι εμείς «εχθροί 
της δημοκρατίας».

Ο Πούτιν και η ΕΕ
Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, 

επισκέφθηκε χθες την κατεχόμενη Μαρι-
ούπολη και περιόδευσε στην κατεστραμ-
μένη, άλλοτε πανέμορφη πόλη. 

Ο ίδιος περιηγήθηκε στα συντρίμμια 
της πόλης, ενώ συνομίλησε με κατοίκους 
της, την ώρα που η ΕΕ καταδικάζει την 
επίσκεψή του και ορθώς την καταδικάζει. 

Μόνο που, όπως έχουμε ξαναπεί, η ΕΕ 
μόνο καταδικάζει, αλλά ποτέ δεν ανέλαβε 
την αληθινή ειρηνευτική πρωτοβουλία. 
Σαν να την βολεύει η κατάσταση και να 
επαναπαύεται με τις κυρώσεις. 

Να μην πούμε για τις ΗΠΑ, που παρα-
καλάνε να τραβήξει ο πόλεμος καιρό.

Γκιουλ

Η κρίση του 2008
Σε ένα μάθημα στο πρώτο έτος του Πα-

νεπιστημίου, ο καθηγητής μάς είχε ανα-
λύσει τον τρόπο με τον οποίο η κρίση στις 
Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρει τη μορφή 
τσουνάμι και θα συμπαρασύρει ολόκληρο 
σχεδόν τον πλανήτη. 

Όπερ και εγένετο, ενώ δεν είναι της 
παρούσης να αναλύσω τα λεγόμενα του 
καθηγητή τότε. Απλώς, όποτε οι τράπεζες 
ή το μεγάλο κεφάλαιο γενικότερα «πο-
νούν», το φάρμακο είμαστε εμείς, πάντοτε, 
και αυτό είναι νόμος. 

Κινούμαστε σε αχαρτογράφητα νερά 
και θα βρεθούμε προ τεράστιας έκπληξης. 
Μακάρι να γίνει το αντίθετο.

Σταμάτης Σερέτης

Τα του οίκου μας
Ξεκίνησαν δειλά-δειλά να ακούγονται 

οι φωνές που χαρακτηρίζουν τον Κεμάλ 
Κιλιτσντάρογλου εθνικιστή, χειρότερο 
από τον Ερντογάν στα εξωτερικά -Κυπρι-
ακό, ελληνοτουρκικά κ.λπ.- ότι θα κάνει 
αυτό ή ότι θα τελειώσει τις δουλειές που 
άφησε στη μέση ο νυν Τούρκος Πρόε-
δρος. Μπορεί ο Κιλιτσντάρογλου να είναι 
όλα αυτά, μπορεί και τίποτα. Αυτό που 
είναι βέβαιο είναι ότι είμαστε πρώτοι στο 
να κρίνουμε μακριά από την πόρτα μας, 
αλλά πότε από την πόρτα και μέσα. 

Το Κραν Μοντανά θα μας κυνηγά 
πολλά χρόνια ακόμα, γι’ αυτό ας αφή-
σουμε τις προφητείες και ας πορευτούμε 
με σύνεση, με σκοπό να κάνουμε το μέ-
γιστο που μας αναλογεί, ώστε να επανε-
νώσουμε την πατρίδα μας. Οι τουρκικές 
εκλογές δεν αργούν, θα δούμε και θα τα 
ξαναπούμε.

Γκιουλ

Μια κατάσκοπος  
στο Παγκράτι

Η ιστορία με την κατάσκοπο στο Παγκράτι και 
τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες είναι ό,τι πιο 
κωμικοτραγικό συνέβη στην Ελλάδα το τελευταίο 
διάστημα. Μία, ας την ονομάσουμε κατάσκοπο, 
που έκοβε βόλτες στο πανέμορφο Παγκρατάκι 
και απολάμβανε την Αθήνα. Και, τσουπ, μόλις 
την «εντόπισαν» τα λαγωνικά της ΕΥΠ, αυτή 
ήταν ήδη κάτι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Άλλη 
μια επιτυχία της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφο-
ριών, αφού φαίνεται πως στο μοναδικό πράγμα 
που τα καταφέρνουν είναι να παρακολουθούν 
τους πολιτικούς αντιπάλους του Μητσοτάκη, επι-
χειρηματίες, συγγενείς του, ευρωβουλευτές, δη-
μοσιογράφους και ποιος ξέρει πόσους και ποιους 
άλλους. Η «Μαρία Τσάλλα» -όπως αναγραφόταν 
στην ταυτότητά της- έδειξε με τη σειρά της τη 
γύμνια και πόσο ξέφραγο αμπέλι έχει καταντήσει 
την Ελλάδα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε κάθε 
περίπτωση, είναι μια ωραία ιστορία.

Γκιουλ

Του
Κυριάκου Λοΐζου
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ΕΛΙΖΑΜΠΕΤ ΜΠΟΡΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ:

«Δεν μπορούμε να παίζουμε στοιχήμα-
τα με το μέλλον των συντάξεών μας και 
αυτή η μεταρρύθμιση είναι απαραίτητη 
για τη χώρα μας».
Μα, κα Μπορν, αυτό κάνετε. Τζογάρετε με τα 
χρήματα εκατομμυρίων ασφαλισμένων αν-
θρώπων. Επιπλέον, βάζετε την πέμπτη γαλ-
λική δημοκρατία σε κρίση.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΚΕΛ:

«Η απελθούσα κυβέρνηση του ΔΗΣΥ 
των “χρυσών” διαβατηρίων, των πολυτε-
λών πύργων και των ταξιδιών σε εξωτι-
κούς τόπους με ιδιωτικά τζετ, όχι μόνο δεν 
κατάφερε να διαχειριστεί ένα ομολογουμέ-
νως σύνθετο και δύσκολο θέμα όπως είναι 
το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, αλλά 
έκανε την κατάσταση πολύ χειρότερη».
Αναγκαία μια ολοκληρωμένη μεταναστευτι-
κή πολιτική.

ΜΑΪΚ ΜΖΑΝΤΙΛΕ 
ΜΑΚΑΟΥΑΪΜΠΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΣΟ:

«Δεν υπάρχει άλλη οργάνωση στον 
κόσμο, πέραν της ΠΣΟ, η οποία να μπορεί 
πραγματικά και ουσιαστικά να εκπροσω-
πεί την εργατική τάξη και τα συμφέροντά 
της».
Κοινά τα προβλήματα των εργατών σε όλο 
τον κόσμο.

ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΕΛΟΣ Π.Γ. ΑΚΕΛ:

«Ο Ν. Χριστοδουλίδης δεν υπερασπί-
στηκε την ΑΤΑ για όλους τους εργαζομέ-
νους, ούτε έπεισε ότι έχει θέσεις που αφο-
ρούν τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά 
στρώματα».
Το βασικό διακύβευμα των προεδρικών 
εκλογών θα έπρεπε να είναι η αλλαγή πολι-
τικών και όχι μόνο προσώπων.



μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

εξ αριστερών

Μέχρι  
το τέλος
Δεν φαίνεται να τα παρατάνε οι 
Γάλλοι, αφού πολλά συνδικάτα 
συνεχίζουν να καλούν σε 
απεργιακές κινητοποιήσεις. 
Στη συγκεκριμένη φωτογραφία 
φαίνεται ο Πύργος του Άιφελ, ο 
οποίος θα φωτιστεί πραγματικά 
μόνο όταν ο λαός πάρει πίσω 
την αξιοπρέπειά του. Η Γαλλία 
πάντοτε δείχνει το δρόμο.

«Πεθαίνουν» οι νέοι
Με αφορμή το κατάπτυστο νομοσχέ-

διο στη Γαλλία για το Συνταξιοδοτικό, 
έρχεται στο νου ο αγώνας τόσων νέων 
που προσπαθούν πλέον να επιβιώσουν 
και όχι να έχουν μια ποιοτική ζωή, έτσι 
όπως αξίζουν δηλαδή. 

Οι νέοι άνθρωποι στη Γαλλία ξεση-
κώνονται, φωνάζουν, διεκδικούν, όχι 
τα πολλά, αλλά τα αυτονόητα. Είναι 
πολύ σκληρό και εξόχως ντροπιαστικό, 
με άδικες πολιτικές να υποχρεώνονται 
οι νέοι να εγκαταλείπουν τις χώρες 
τους, απλώς και μόνο για να επιβιώ-
σουν ή έστω να κάνουν κάτι παραπά-
νω. 

Η σκληρότητα έχει χτυπήσει κόκ-
κινο και τα κοράκια είναι έτοιμα να 
αφαιμάξουν τα πάντα, μέχρι και τα πό-
μολα, όπως λέει ο θυμόσοφος ελληνι-
κός λαός. Το brain drain, πόσω μάλλον 
η φυγή των νέων, είναι καταστροφή, 
μια ανοιχτή και πολύ βαθιά πληγή. 
Στην Κύπρο ήδη πολλοί και πολλές 
νέοι/ες ψάχνονται για να φύγουν δι-
ότι βλέπουν το σκοτάδι, και όχι άδικα, 
τουναντίον. Θα καταντήσουμε ένας γέ-
ρικος τόπος, μοιρασμένος και ταπεινω-
μένος.

Γκιουλ

Κανένας άνθρωπος  
δεν επιλέγει  
να γίνει πρόσφυγας

Δεκάδες πολίτες ένωσαν τις φωνές 
τους προχθές για κάθε άνθρωπο, σε κάθε 
γωνιά της Γης που αγωνίζεται ενάντια 
στο ρατσισμό, με την ευκαιρία της 21ης 
Μαρτίου, Παγκόσμιας Ημέρας Δράσης 
Ενάντια στο Ρατσισμό. Για ακόμα μια 
χρονιά η μικρή μας πατρίδα υψώνει τη 
σημαία της ειρήνης και της αλληλεγγύ-
ης, της διαρκούς πάλης ενάντια στο ρα-
τσισμό, το φασισμό και την ξενοφοβία. Σε 
κοινή διακήρυξη των οργανώσεων, ε/κ 
και τ/κ, που συμμετείχαν στην εκδήλωση 
τονίστηκε πως η πάλη αυτή γίνεται σή-
μερα ακόμα πιο επιτακτική και οφείλει 
να είναι συνεχής και ανυποχώρητη για 
να ανακόψουμε την εξάπλωση των μι-
σάνθρωπων ιδεολογιών σε βάρος πρώτα 
των προσφύγων και των μεταναστών και 
έπειτα σε βάρος κάθε δημοκρατικού, σκε-
πτόμενου και προοδευτικού ανθρώπου. 
Άλλωστε κανένας άνθρωπος δεν επιλέγει 
να γίνει πρόσφυγας. Κανένας άνθρωπος 
δεν επιλέγει να ξεριζωθεί. 

Θυσία; Μάλλον ξεφτίλα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το 

απύθμενο θράσος να πει -και να το 
επαναλάβει πολλές φορές- ότι ήταν 
θυσία ο θάνατος τόσων ανθρώπων 
στα Τέμπη, σε ένα από τα μεγαλύτερα 
εγκλήματα στη σύγχρονη ιστορία της 
Ελλάδας. 

Πραγματικά στερεύουν τα λόγια και 
οι σκέψεις όταν ο Πρωθυπουργός και 
συνυπεύθυνος της τραγωδίας μιλά 
για... θυσία! Βέβαια, έσπευσε να το μα-
ζέψει μετά την κατακραυγή, αλλά μά-
ταια διότι το είπε. Και αφού το είπε, όχι 
μια φορά, είναι φως φανάρι ότι προ-
σπαθεί και πάλι επικοινωνιακά να αλ-
λάξει την εικόνα. 

Η εικόνα όμως θρυμματίστηκε και 
η κυβέρνηση θα πέσει με κρότο. Ο δε 
πρώην Υπουργός Μεταφορών, κ. Κα-
ραμανλής, μπορεί να παραιτήθηκε 
αλλά έβαλε ξανά υποψηφιότητα στο 
Νομό Σερρών, κάτι που δείχνει επίσης 
πολλά, τα οποία άπτονται και της δι-
καιοσύνης. 

Δεν ήταν θυσία, αλλά έγκλημα, κα-
ραμπινάτο κιόλας, από αυτά που οι 
υπαίτιοι θα πρέπει να καταλήξουν στη 
φυλακή, όχι απλώς για βόλτα.

Σταμάτης Σερέτης

SOS
Ο κίνδυνος κατάρρευσης δεκάδων 

πολυκατοικιών είναι πλέον κάτι περισσό-
τερο από ορατός, αφού από τα ρεπορτάζ 
των προηγούμενων ημερών, τα άρθρα, 
τις επιτροπές κ.λπ., φάνηκε το μέγεθος 
του προβλήματος, αλλά και η ανήθι-
κη αδιαφορία που άφησε κληρονομιά η 
κατά πολλούς επιτυχημένη διακυβέρ-
νηση Αναστασιάδη. Αν πάει κανείς από 
την Παλλουριώτισσα μέχρι το Πλατύ, θα 
καταλάβει ότι ο χρόνος μετρά αντίστρο-
φα για κάτι το οποίο θα παρακαλούσαμε 
να είχαμε αλλάξει πολύ νωρίτερα. Δεν 
σκέφτονται ότι σε αυτά τα χρέπια μένουν 
ηλικιωμένοι και ανήμποροι άνθρωποι; 
Δεν έχουν έστω έναν κόκκο κατανόησης; 
Ψιλά γράμματα μάλλον, αφού το ενδια-
φέρον είναι στραμμένο σε «στρατηγικές 
συμμαχίες» και κοινά υπουργικά (αν εί-
ναι ποτέ δυνατόν). Πρέπει να ληφθούν 
άμεσα μέτρα, να δοθεί προσωρινή στέγη 
στους ανθρώπους αυτούς και να ξεκι-
νήσουν χθες εργασίες αποκατάστασης 
ή ακόμα και γκρεμίσματος πολυκατοικι-
ών. Καλό θα ήταν να μην έχουμε άλλες 
«θυσίες» στο όνομα της αδιαφορίας, της 
κοροϊδίας και του εμπαιγμού της νοημο-
σύνης μας.

Γκιουλ

Του
Τάσου Περδίου

Μια υπεύθυνη 
δήλωση για τον 
Νίκο Νουρή...

Ανάμεσα στα εξωφρενικά που ακούσαμε για 
το θέμα των επικίνδυνων προσφυγικών πολυ-
κατοικιών τις τελευταίες μέρες, το πρώτο βραβείο 
πάει χωρίς να παιχτεί το ματς στον τέως Υπουργό 
Εσωτερικών, Νίκο Νουρή. Ο οποίος, σύμφωνα 
με τον πρόεδρο της Επιτροπής Προσφύγων της 
Βουλής Νίκο Κέττηρο, κρατούσε κλειδωμένη στα 
συρτάρια του Υπουργείου Εσωτερικών τη μελέ-
τη στατικής επάρκειας που είναι ολοκληρωμένη 
από το 2020 παρακαλώ. Με βάση δε όσα δηλώ-
θηκαν, ο Νουρής απαγόρευσε ρητά στην Πολεο-
δομία να δημοσιοποιήσει τη μελέτη, ακόμα και 
όταν αυτό ζητήθηκε από τη Βουλή στο πλαίσιο 
του θεσμικού κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Όλα αυτά τα εξοργιστικά δείχνουν ότι αυτό 
που είχε κλειδωμένο στα συρτάρια ο τέως Υπουρ-
γός Εσωτερικών είναι μια όχι καυτή, αλλά ζεμα-
τιστή πατάτα, η οποία θα τον έκαιγε αν έβγαινε 
στη φόρα καθώς μερικές χιλιάδες άνθρωποι μέ-
νουν σε κάστρα κτισμένα στην άμμο. Αφού λοι-
πόν ο πολύς Νουρής έπαιξε με τις πιθανότητες 
της εκδήλωσης ενός καταστροφικού σεισμού, 
έχω μια ιδέα. Αφού ήταν τόσο σίγουρος με βάση 
το νόμο των πιθανοτήτων ότι οι πιθανότητες να 
γκρεμίσει τις πολυκατοικίες ο εγκέλαδος και να 
σκοτώσει τους ανθρώπους ήταν μηδαμινές, ας 
του παρουσιάσουν μια υπεύθυνη δήλωση με την 
οποία, ν’ αναλαμβάνει την ευθύνη έστω και σή-
μερα που έχει φύγει από το Υπουργείο. Εάν σή-
μερα αύριο συμβεί ένας σεισμός μεγέθους αυτού 
που συνέβη στη γειτονιά μας πριν ενάμιση μήνα, 
ας αναλάβει την ευθύνη a priori για τις υλικές 
καταστροφές και τους θανάτους που, όπως φαί-
νεται, είναι μαθηματική βεβαιότητα στην κατά-
σταση που βρίσκονται αυτά τα κτίρια, με τέτοιου 
μεγέθους σεισμική δόνηση. Αφού έκανε χρήση 
της εξουσίας του να δίδει εντολές ώστε να κρυ-
φτεί η μελέτη στατικής επάρκειας, ας αναλάβει 
και την ευθύνη αυτής της απόφασης μέχρι την 
ημέρα που θα μετακινηθούν οι οικογένειες που 
μένουν στις επικίνδυνες πολυκατοικίες. Ιδού η 
Ρόδος ιδού και το πήδημα, κύριε Νουρή. Πάρ-
τε τα chances σας και με την ευθύνη, να δούμε 
πόσα απίδια πιάνει ο σάκος.

Στις 6 Φεβρουαρίου που συνέβη ο σεισμός στην 
Τουρκία, ήταν η επομένη του πρώτου γύρου των 
προεδρικών εκλογών. Άρα ο Νίκος Νουρής ήταν 
ακόμα Υπουργός Εσωτερικών. Αλλά, έχοντας δει 
την κόλαση που προκάλεσε ο σεισμός στην Τουρ-
κία, αντί να σπεύσει να ενημερώσει την Πολιτεία, 
τη Βουλή, την κοινωνία και κυρίως τους ανθρώ-
πους που μένουν σ’ αυτά τα κτίρια ότι έχουμε 
κι εμείς κτίρια που μάλλον δεν θα σταθούν στα 
πόδια τους με τέτοια δόνηση, ήταν απασχολη-
μένος να κάνει μικροπολιτικά παιγνίδια για τα 
εσωκομματικά του Συναγερμού και τον δεύτερο 
γύρο των εκλογών.

Με λίγα λόγια, ο προηγούμενος Υπουργός 
Εσωτερικών, γνωρίζοντας με επιστημονική ακρί-
βεια το βαθμό στατικής ανεπάρκειας των κτιρί-
ων, έκρυβε τη μελέτη και δεν έκανε απολύτως 
τίποτα παίζοντας με τις πιθανότητες εκδήλωσης 
σεισμού και παίζοντας τη ζωή τόσων ανθρώπων 
στα ζάρια αναγάγοντας την πολιτική αθλιότητα 
σε νέες διαστάσεις, ακόμα και για τα στάνταρτς 
της προηγούμενης κυβέρνησης. Ας μην κάνει το 
ίδιο η νέα κυβέρνηση. Οι ζωές των ανθρώπων 
δεν μπορούν να σταθμίζονται ως μια τιμή σε μια 
εξίσωση πιθανοτήτων. Είδαμε πού οδήγησε αυτό 
στην Τουρκία.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Πληθαίνουν οι υποψηφιότητες για μια θέση στον ΔΗΣΥ
Την πρώτη του συνεδρία με πρόεδρο την 

Αννίτα Δημητρίου θα πραγματοποιήσει σήμε-
ρα το απόγευμα το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ. 
Στην ατζέντα της συνεδρίας τα χρονοδιαγράμ-
ματα σε σχέση με τις εκλογές για τις θέσεις του 
αναπληρωτή προέδρου, των τριών αντιπροέ-
δρων και των 25 αιρετών μελών του Πολιτικού 
Γραφείου. Σύμφωνα με εισήγηση του Εκτελε-
στικού Γραφείου, η κατάθεση υποψηφιοτήτων 
θα γίνει την Τρίτη 4 Απριλίου, το Παγκύπριο 
Συνέδριο το Σάββατο 29 Απριλίου και οι εκλο-
γές το Σάββατο 6 Μαΐου. Πάντως αναμένεται 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πόσοι τελικά θα 
διεκδικήσουν τη θέση του αναπληρωτή προ-
έδρου αφού πέραν των επίσημων εξαγγελιών 
Μιχάλη Σοφοκλέους, Ευθύμιου Δίπλαρου και 
Φαίδωνα Φαίδωνος δεν αποκλείεται να προ-
στεθούν και άλλα ονόματα. Ήδη και ο πρώην 
υπουργός Γιάννης Καρούσος δήλωσε την πρό-

θεσή του να διεκδικήσει μια θέση στη ανώτατη 
ηγεσία της, η οποία θα ανακοινωθεί τις επόμε-
νες μέρες «και μόνο αφού ολοκληρώσω έναν 
κύκλο επαφών με τη βάση, τα μέλη και φίλους 
της παράταξής μας σε ολόκληρη την Κύπρο. 

Θέλω να τους ακούσω και να ανταλλάξω από-
ψεις μαζί τους». Επίσης, την υποψηφιότητά της 
για την αντιπροεδρία του ΔΗΣΥ ανακοίνωσε το 
πρωί της Κυριακής η Φωτεινή Τσιρίδου. Σε 
ανάρτησή της στο Facebook αναφέρει πως κα-
ταθέτει την υποψηφιότητά της «με σεμνότητα, 
μαχητικότητα και υπερηφάνεια».

Η ανάρτηση της Φωτεινής Τσιρίδου συνο-
δεύεται με μικρό βίντεο μέσα από το οποίο εξη-
γεί του λογούς που την οδηγήσαν να υποβάλει 
τη δική της υποψηφιότητα, πρακτική που ακο-
λούθησαν σχεδόν όλοι όσοι εξήγγειλαν υπο-
ψηφιότητα. 

Για τη θέση του αντιπροέδρου είχε εξαγγεί-
λει υποψηφιότητα και πάλι μέσα από τον προ-
σωπικό της λογαριασμό σε σελίδα κοινωνικής 
δικτύωσης και η βουλευτής Σάβια Ορφανίδου. 
Ήδη έχει αρχίσει τις προεκλογικές της συγκε-
ντρώσεις σε όλη την Κύπρο. 

Ιδιαίτερα σήμερα που οι προκλήσεις δια-
δέχονται η μία την άλλη δεν έχουμε την πο-
λυτέλεια του εφησυχασμού και κυρίως της 
απραξίας, ειδικά με όσα παράνομα επιχειρού-
νται καθημερινά και διαρκώς εκ μέρους της 
Τουρκίας, με την προσπάθεια δημιουργίας 
νέων τετελεσμένων στην Αμμόχωστο, στην 
Καρπασία και στην ΑΟΖ μας, ανέφερε η Πρό-
εδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννί-
τα Δημητρίου.

Εκφωνώντας χθες στην Τσάδα της Πάφου 
τον επιμνημόσυνο λόγο στο μνημόσυνο των 
Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Ανδρέα Χριστοδού-
λου, Βλαδίμηρου Ηρακλέους και Ηρόδοτου 
Σάββα που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Πανα-
γίας Χρυσελεούσης, προϊσταμένου του Μη-
τροπολίτη Πάφου Τυχικού, ανέφερε πως «οι 
ήρωες της Τσάδας δεν μας αφήνουν επιλογή, 
μας οδηγούν και μας εμπνέουν να οικοδομή-
σουμε ένα νέο όραμα για την πατρίδα μας, 

με πίστη, με αξίες, με αρχές όπως αυτές της 
ελευθερίας και της δικαιοσύνης».

Θα πρέπει «να συνεχίσουμε ακούραστα και 
εντατικά τις προσπάθειές μας αξιοποιώντας 
όλα τα πολιτικά και διπλωματικά μέσα, τόσο 
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε 
επίπεδο Ηνωμένων Εθνών», είπε.

Χρειάζεται, συνέχισε, να ενεργοποιήσουμε 
τον διεθνή παράγοντα μέσα από κάθε βήμα, 
αναδεικνύοντας συνεχώς το κυπριακό πρό-

βλημα με στόχο την αναχαίτιση των μεθοδεύ-
σεων της Άγκυρας για εκτροπή από τη συμ-
φωνημένη βάση λύσης.

Επίσης, είπε ότι χρειάζεται να συνειδητο-
ποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να εγκαταλεί-
ψουμε ποτέ τον αγώνα για τερματισμό της 
κατοχής, την ενότητα της Κύπρου, τη δια-
σφάλιση των βασικών ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και βασικών ελευθεριών ολόκληρου 
του λαού.

Πρόεδρος Βουλής: Δεν χωρά απραξία με τα όσα παράνομα επιχειρεί η Τουρκία

Ας είναι η αρχή για ακόμη πιο πολλά κοινά συναπαντήματα
Μουσικές, τραγούδια, ποιήματα θα γεμίσει 

απόψε το βράδυ στις οκτώ η πλατεία Ελευ-
θερίας μέσα από ένα συναπάντημα Ελληνο-
κυπρίων και Τουρκοκυπρίων που θέλουν να 
στείλουν τα δικά τους μηνύματα για τον πόνο 
που είναι κοινός. Θα αποδώσουν ιδιαίτερο 
φόρο τιμής στους συμπατριώτες μας, οι οποί-
οι ήταν ανάμεσα στα θύματα του πρόσφατου 
σεισμού στην Τουρκία και του σιδηροδρομι-
κού δυστυχήματος στα Τέμπη. 

Κληθείς από τη «Χαραυγή» ο πρόεδρος της 
Κίνησης Πολιτισμού, Ανδρέας Χρυσάνθου, να 
σχολιάσει την πρωτοβουλία αυτή, επισημαίνει 
ότι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι θα ενώ-
σουν τις φωνές τους σε μια ανοιχτή συναυλία 
εις μνήμη των θυμάτων του σεισμού και του 
σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Η πρωτοβου-
λία αυτή, σημείωσε ο Ανδρέας Χρυσάνθου, 
είναι μια ευκαιρία να γίνει η αρχή ώστε να 
μπορέσει αυτή η καλλιτεχνική συνεργασία να 
συνεχιστεί και μελλοντικά. 

Να σημειώσουμε ότι ανάμεσα στους διορ-
γανωτές πέρα από την Κίνηση Πολιτισμού 
είναι και οι: Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρή-
νης, Μακρύδρομος, Ένωση Καλλιτεχνών και 
Συγγραφέων Κύπρου, Ένωση Λογοτεχνών 
Κύπρου, Σύλλογος Διγλωσσίας Κύπρου, Κύ-
προς Μια Πατρίδα Όλοι Μαζί, Γιατροί για την 
Κύπρο, κοινωνικο-πολιτιστική Ομάδα «Ενό-
ρασης», Δικοινοτική Χορωδία για την Ειρήνη 
«Λένα Μελανίδου». 

Το ΑΚΕΛ καλεί σε συμμετοχή στη δικοι-
νοτική συναυλία «Μαζί στον Πόνο, Μαζί 
Ενωμένοι για το Μέλλον». Όπως αναφέρεται 
σε σχετική ανακοίνωση, «τη συναυλία συν-
διοργανώνουν διάφορες πολιτιστικές και φι-
λειρηνικές οργανώσεις και σε αυτή συμμετέ-
χουν εθελοντικά δεκάδες Ελληνοκύπριοι και 
Τουρκοκύπριοι καλλιτέχνες. Η συναυλία, η 
οποία είναι αφιερωμένη στα θύματα του φο-
νικού σεισμού σε Τουρκία και Συρία και του 
σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ελλάδα, 

στόχο έχει τη στήριξη των σεισμοπαθών σε 
Συρία και Τουρκία. Καλούμε κάθε φιλειρηνι-
κό πολίτη και φορέα και από τις δύο πλευρές 
του συρματοπλέγματος να στηρίξει αυτή τη 
μεγάλη και αξιόλογη πρωτοβουλία».

Επίσης και οι Καλλιτέχνες Θεάτρου ΣΗ-
ΔΗΚΕΚ ΠΕΟ στηρίζουν ολόψυχα, με μαζική 
παρουσία, τη μεγάλη δικοινοτική συναυλία 
«Μαζί στον πόνο, μαζί ενωμένοι για το μέλ-
λον», αφιερωμένη στα θύματα των σεισμών 
στην Τουρκία και στη Συρία και της μοιραί-
ας αμαξοστοιχίας των Τεμπών. «Αφιερωμέ-
νη και στα δικά μας παιδιά της Κύπρου. Για 
πρώτη φορά ιστορικά τόσοι πολλοί καλλιτέ-
χνες ενώνουν τις φωνές τους στη σκηνή και 
από τις δύο κοινότητες ανταποκρινόμενοι 
εθελοντικά. Οι Καλλιτέχνες Θεάτρου ΣΗΔΗ-
ΚΕΚ ΠΕΟ καλούμε όλη την καλλιτεχνική κοι-
νότητα της Κύπρου να συμμετέχει σε αυτή τη 
συναυλία στήριξης και αλληλεγγύης».

Ελένη Κωνσταντίνου

Εξήγγειλε χθες και  
η Φωτεινή Τσιρίδου για  
τη θέση αντιπροέδρου

Τιμή στα 
θύματα 

Δεν υπάρχουν σύνορα 
στον πόνο, είναι όμως 

συγκεκριμένες οι ευθύνες 
εκείνων που όφειλαν να 

προστατεύουν το υπέρτατο 
αγαθό της ζωής.

Στη συναυλία θα διατίθενται 
κουπόνια προς ενίσχυση των 
σεισμοπαθών σε Τουρκία και 

Συρία.

Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι καλλιτέχνες σμίγουν απόψε

ΠτΔ: Στις Βρυξέλλες με  
την πρότασή του για 
ενεργότερη εμπλοκή Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αναπτύ-
ξει την πρότασή του για ενεργό εμπλοκή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό, 
στις συναντήσεις που θα έχει από την Τε-
τάρτη μέχρι την Παρασκευή στις Βρυξέλ-
λες, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος 
Χριστοδουλίδης, αρχίζει αυτή την εβδομά-
δα τις επαφές του στις Βρυξέλλες, με στόχο 
μεταξύ άλλων την προώθηση της πρότα-
σής του για ενεργότερη εμπλοκή της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για άρση του αδιεξόδου 
στο Κυπριακό.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυ-
μπιώτης, έχουν ήδη καθοριστεί συνα-
ντήσεις με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ενώ έχουν προ-
γραμματιστεί συναντήσεις με την πρό-
εδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα 
Μέτσολα και την πρόεδρο της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λά-
ιεν.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο εκπρό-
σωπος, συναντήσεις στο περιθώριο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πραγματοποι-
ήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον 
Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν 
και τον Πρωθυπουργό της Σουηδίας, Ουλφ 
Κρίστερσον, που προεδρεύει της Ε.Ε. αυτό 
το εξάμηνο, ενώ αναμένεται να διευθετη-
θεί συνάντηση και με τον Καγκελάριο της 
Γερμανίας, Όλαφ Σολτς.

Στις 23 Μαρτίου το πρωί, και πριν από 
τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει την 
ευκαιρία να παρουσιάσει την πρότασή 
του για ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ, για 
άμεση άρση του αδιεξόδου στο Κυπρια-
κό στο πλαίσιο του ΟΗΕ, ενώπιον των 
ηγετών που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊ-
κό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ). Ήδη υπήρξε τη-
λεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο 
του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ και συμφω-
νήθηκε όπως ο Πρόεδρος Χριστοδουλί-
δης πάρει το λόγο για να αναπτύξει την 
πρότασή του κατά τη Σύνοδο του ΕΛΚ, 
της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας του 
Ευρωκοινοβουλίου, σημείωσε ο κ. Λετυ-
μπιώτης.

Ο εκπρόσωπος είπε επίσης ότι αρχές 
Απριλίου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανα-
μένεται να επισκεφθεί την Αίγυπτο, ενώ θα 
μεταβεί και στο Ισραήλ μετά το Πάσχα.
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Μεγάλο είναι το πρόβλημα έλλειψης 
ασφαλτικού σκυροδέματος με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην 
ολοκλήρωση των δρόμων που βρίσκονται 
αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. 

Η αδυναμία προμήθειας επαρκών ποσοτή-
των ασφαλτικού σκυροδέματος είναι αποτέ-
λεσμα της καθυστέρησης, με υπαιτιότητα του 
κράτους, της μετεγκατάστασης των μονάδων 
παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στο 
Μιτσερό και την Καλαβασό, όπως σχετικά 
συμφωνήθηκε στη σύσκεψη του Προεδρικού 
τον Ιούλιο του 2020.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Συνδέσμων 
Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, η παύση 
λειτουργίας τεσσάρων εργοστασίων παρα-
γωγής στη Λευκωσία, τα τρία ως αποτέλεσμα 
του προσωρινού διατάγματος παύσης λει-
τουργίας που εκδόθηκε από το Δικαστήριο 
μετά από αίτημα της Δημοκρατίας, έχει πλέον 
δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην παρα-
γωγή ικανοποιητικής ποσότητας ασφαλτικού 
σκυροδέματος.

Όπως εξηγεί στη «Χαραυγή» ο διευθυντής 
της ΟΣΕΟΚ, Γιάννος Πουμπουρής, η δυνα-
τότητα παραγωγής των εναπομείναντων 
εργοστασίων δεν είναι ικανή να καλύψει τις 
ανάγκες των ασφαλτικών έργων του δημοσί-
ου και του ιδιωτικού τομέα. Ως αποτέλεσμα, 
δημιουργούνται καθυστερήσεις στην υλοποί-

ηση έργων συντήρησης δρόμων και αυτοκι-
νητόδρομων, τα οποία έχουν ξεκινήσει, αλλά 
και αδυναμία έναρξης αυτών που δεν έχουν 
ακόμα ξεκινήσει.

Ο κ. Πουμπουρής σημειώνει ότι το πρό-
βλημα παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστά-
σεις, με την έναρξη εργασιών ασφαλτόστρω-
σης των σημαντικών και μεγάλων έργων που 
έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, τόσο υφιστάμε-
νων όσο και νέων, όπως ο αυτοκινητόδρομος 
Αστρομερίτη - Ευρύχου, ο δρόμος Παλαιχω-

ρίου, ο περιμετρικός δρόμος Λευκωσίας, ο 
αυτοκινητόδρομος Πάφου - Πόλης κ.λπ.

Πέραν των πιο πάνω, σύμφωνα με την 
ΟΣΕΟΚ, δημιουργείται και σοβαρό οικονο-
μικό πρόβλημα στις εταιρείες του κλάδου 
οδοποιίας, καθώς και σοβαρό θέμα ανταγω-
νισμού.

Ως εκ τούτου, η Ομοσπονδία ζητά να εξευ-
ρεθεί λύση από την Πολιτεία, έτσι ώστε να 
μπορέσει από τη μια να προχωρήσει απρό-
σκοπτα η υλοποίηση των έργων και από την 

άλλη να ξεπεραστούν οι ανησυχίες και οι φό-
βοι των επηρεαζόμενων κοινοτήτων.

Άγνωστο το πότε θα ολοκληρωθούν 
οι μελέτες μετακίνησης  
των ασφαλτικών

Φαίνεται όμως ότι η μετακίνηση των 
ασφαλτικών θα καθυστερήσει πολύ ακόμη, 
αφού εκκρεμεί ενώπιον του δικαστηρίου η 
μετακίνηση της μιας μονάδας ασφαλτικού 
προς το Μιτσερό.

Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλο-
ντος του Υπουργείου Γεωργίας, για τις τρεις 
μονάδες που είναι προγραμματισμένο να με-
τακινηθούν στην Καλαβασό, έχουν ζητηθεί 
στοιχεία από τους μελετητές των εταιρειών, 
αλλά δεν τα έχουν λάβει ακόμη.

Επιπρόσθετα, ζητήθηκε από τις εταιρείες 
να πραγματοποιήσουν μελέτες που να δεί-
χνουν την αθροιστική επίπτωση στο περιβάλ-
λον, συνυπολογίζοντας τη λειτουργία και των 
τριών μαζί.

Υπάρχει ακόμη μία μονάδα ασφαλτικού, η 
οποία σχεδιάζεται να μεταφερθεί στην Κόσιη. 
Η μελέτη κατατέθηκε στο Τμήμα, ωστόσο δεν 
έχει αξιολογηθεί ακόμη.

Ο χρόνος που θα χρειαστεί ακόμη για την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών, δεν μπορεί να 
προβλεφθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Γιάννης Κακαρής

Ύψιστη προτεραιότητά μας είναι η ενί-
σχυση του ΓεΣΥ, είπε η Υπουργός Υγείας, Δρ 
Πόπη Κανάρη, το Σάββατο, στο πλαίσιο ομι-
λίας της στο 15ο Κυπρο-Ελλαδικό Καρδιολο-
γικό Συνέδριο στη Λευκωσία.

Το συνέδριο, το οποίο συνδιοργανώνεται 
από τις Καρδιολογικές Εταιρείες Κύπρου και 
Ελλάδας, «αποτελεί την πρώτη διά ζώσης 
επιστημονική συνάντηση των τελευταίων 
τριών χρόνων, στον απόηχο της παγκόσμιας 
υγειονομικής κρίσης και των οικονομικών, 
ενεργειακών, περιβαλλοντικών και πολιτι-
κών προκλήσεων που έχει κληθεί η ανθρω-
πότητα να αντιμετωπίσει», είπε αρχικά η 
Υπουργός Υγείας.

Εν συνεχεία, ευχαρίστησε τους συνδιορ-
γανωτές του συνεδρίου, «γιατί με τη συνερ-
γασία τους αποδεικνύουν επανειλημμένα τη 
βαρυσήμαντη αξία της συλλογικής προσπά-
θειας στο χώρο της Υγείας», καθώς και τους 
ειδικούς καρδιολόγους, «τόσο για τη συμμε-
τοχή τους στο Συνέδριο, όσο και για το υψη-
λό αίσθημα ευθύνης που φέρουν απέναντι 
στους ασθενείς τους και απέναντι στις εθνι-
κές υπηρεσίες υγείας».

«Η διαχείριση των καρδιοπαθειών δεν 
εξαρτάται αποκλειστικά από την ιατρική 
πράξη, γεγονός που συνιστά ιδιαίτερη πρό-
κληση για κάθε σύστημα υγείας», υπέδειξε η 
κα Κανάρη, προσθέτοντας ότι οι θάνατοι από 
καρδιοπάθειες αγγίζουν τα 17 εκατ. ετησίως 
και «αποτελούν την πρώτη και κύρια αιτία 
θανάτων και την υπ’ αριθμόν 1 απειλή της 
δημόσιας υγείας κάθε χώρας».

«Η εφαρμογή της μεγαλύτερης μεταρρύθ-
μισης στον τόπο μας, στον τομέα της Υγείας, 
η εισαγωγή του ΓεΣΥ, την 1η Ιουνίου 2019, 

άνοιξε νέους ορίζοντες στον τομέα της πα-
ροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης», 
τόνισε. «Ύψιστη προτεραιότητά μας είναι η 
ενίσχυση του Γενικού Συστήματος Υγείας, 
η συνεχής βελτίωση των πρακτικών και η 
διόρθωση των στρεβλώσεων, εκεί και όπου 
υπάρχουν, προκειμένου αυτό να λειτουργεί 
με έναν τρόπο άκρως λειτουργικό, αποδοτικό 
και οικονομικά βιώσιμο. Με αυτό τον τρόπο 
θα διασφαλίσουμε την καθολική πρόσβαση 
των πολιτών μας σε υψηλού επιπέδου υπη-
ρεσίες υγείας», πρόσθεσε.

Προς το σκοπό αυτό, η Υπουργός Υγείας 
ανέφερε ότι προσβλέπει σε στενή συνεργασία 
με όλες τις επιστημονικές εταιρείες «σε μια 
προσπάθεια να γινόμαστε δέκτες απόψεων 
και να διαμορφώνουμε σωστές πολιτικές για 
την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των 
αδυναμιών, έχοντας ως μοναδικό στόχο τη 
διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και τη βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων 
μας». Ταυτόχρονα, επεσήμανε ότι «πρέπει 
να επικεντρωθούμε στην πρόληψη και να 
αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες των ασθε-
νών, τα ‘‘λογικά θέλω’’ των οποίων πρέπει να 
μεταφράζονται, εκεί και όπου είναι εφικτό, σε 
πολιτικές και να λειτουργούν ως πυξίδα στις 

αποφάσεις και ενέργειές μας».
Η Υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι οι 

πόρτες του δικού της γραφείου είναι ανοι-
κτές για τη συζήτηση των καίριων προβλη-
μάτων των καρδιολόγων προς βελτίωση του 
συστήματος υγείας και την εξέταση και αξιο-
λόγηση των εθνικών μας στρατηγικών.

«Το 2019 τα περιστατικά καρδιοπάθειας σε 
Κύπρο και Ελλάδα ανήλθαν σε αριθμούς που 
αγγίζουν περίπου το 10% του πληθυσμού 
της κάθε χώρας. Το ίδιο ποσοστό παράλληλα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν περίπου 20%, 
γεγονός που αποδεικνύει ότι εργαζόμαστε 
προς τη σωστή κατεύθυνση», επεσήμανε η 
κα Κανάρη, προσθέτοντας ότι υπάρχει πε-
ριθώριο για την περαιτέρω αξιοποίηση και 
εφαρμογή καινοτόμων θεραπειών και μεθό-
δων που θα μειώσουν τα ποσοστά θνησιμό-
τητας.

«Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα διαχειρί-
σιμα μεγέθη των χωρών μας, τη σωρευμέ-
νη πολυδιάστατη επιστημοσύνη σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για να 
οδηγήσουμε με επιτυχία τις δύο χώρες στον 
ορίζοντα 2030 και στην επίτευξη των Στό-
χων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών», υπέδειξε.

Η ανεπάρκεια προμήθειας ασφαλτικού σκυροδέματος  
δημιουργεί προβλήματα στην υλοποίηση έργων

Στον πάγο η μετακίνηση των ασφαλτικών, καθώς αναμένονται οι περιβαλλοντικές μελέτες

Προτεραιότητά μας η ενίσχυση του ΓεΣΥ, λέει η Υπουργός Υγείας

«Να εκμεταλλευτούμε  
τα διαχειρίσιμα μεγέθη  

των χωρών μας»

Πάφος: Ερευνούν υπόθεση 
ρίψης θειικού οξέος  
σε σκυλάκι στην Πάφο

Υπόθεση περιστατικού ρίψης θει-
ικού οξέος σε μικρό σκυλάκι στην 
Πάφο, διερευνά η Αστυνομία. Σύμφω-
να με τον εκπρόσωπο Τύπου της ΑΔΕ 
Πάφου και υπεύθυνο του ΤΑΕ Πάφου, 
Μιχάλη Νικολάου, η καταγγελία έγινε 

την Παρασκευή από 
την ιδιοκτήτρια του 
σκύλου. 

Σύμφωνα με την 
καταγγελία, η ιδιο-
κτήτρια του σκύλου 
αντιλήφθηκε στις 
15/3/2023 ότι ο 

σκύλος της ήταν τραυματισμένος στη 
ράχη του και αυτός έφερε βαθύ έγκαυ-
μα.

Ακολούθως, η παραπονούμενη με-
τέφερε το σκύλο της στον κτηνίατρο, 
ο οποίος της είπε ότι πιθανόν ο τραυ-
ματισμός του σκύλου της να προκλή-
θηκε από κάποιο καυστικό υγρό και 
παρέμεινε για παρακολούθηση χωρίς 
να εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της 
υγείας του.

Η ιδιοκτήτρια του σκύλου κατήγ-
γειλε την υπόθεση στην Αστυνομία, η 
οποία διερευνά το περιστατικό χωρίς 
μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί οι 
φερόμενοι δράστες.

Το περιστατικό ανέδειξε το Κόμμα 
για τα Ζώα της Κύπρου. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, 
το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου δέχτη-
κε καταγγελία από πολίτη ότι κάποια 
πρόσωπα έριξαν θειικό οξύ σε μικρό 
σκυλάκι (Chihuahua). 

Το σκυλάκι έφερε πολύ σοβαρά 
εγκαύματα και ευρίσκεται σε κτηνια-
τρική κλινική για περίθαλψη.

Εκτός 
κινδύνου 
το σκυλί, 

αναζητούνται 
οι δράστες



ΥΓΕΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Δωρεάν εξέταση από 
οδοντίατρους στις 20 Μαρτίου

Δωρεάν οδοντιατρική εξέταση προς το κοινό 
στον προαύλιο χώρο των Γενικών Νοσοκομεί-
ων Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου και Αμμοχώ-
στου θα προσφέρει στις 20 Μαρτίου ο Τομέας 
Πρόληψης των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας, μέσω των τεσσάρων κινη-
τών οδοντιατρικών μονάδων του, στα πλαίσια 
της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας. Σε 
ανακοίνωση σημειώνεται πως την ίδια μέρα 
θα προσφέρονται δωρεάν στοματικοί έλεγχοι 
και από τους ιδιώτες οδοντιάτρους κατόπιν ρα-
ντεβού. Η δράση εντάσσεται στις ενέργειες του 
Υπουργείου Υγείας για ευαισθητοποίηση του 
κοινού ως προς τη σημασία των προληπτικών 
οδοντιατρικών εξετάσεων, καθώς οι στοματικές 
παθήσεις, λόγω του αυξημένου επιπολασμού 
τους, αποτελούν μείζον θέμα δημόσιας υγεί-
ας με τις συνέπειές τους να είναι πολλαπλές 
σε ιατρικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, 
προστίθεται στην ανακοίνωση. Σημειώνεται 
πως ιδιαίτερα στα άτομα της μέσης και τρίτης 
ηλικίας, οι στοματικές παθήσεις λαμβάνουν δι-
αστάσεις καθολικής προσβολής. Η Παγκόσμια 
Ημέρα Στοματικής Υγείας έχει καθιερωθεί από 
τη Διεθνή Ομοσπονδία Οδοντιάτρων (FDI) να 
εορτάζεται κάθε 20ή Μαρτίου. Φετινό σύνθημα 
είναι «Δείχνουμε περήφανα το στόμα μας. Φρο-
ντίζουμε τη στοματική μας υγεία για ευτυχία, 
ευζωία και παντοτινά χαμόγελα», που, όπως 
αναφέρεται, αποσκοπεί στο να ευαισθητοποιή-
σει τους πολίτες αναφορικά με τη σημασία της 
στοματικής υγείας και την επίδραση που έχει 
ένα υγιές στόμα με την ευτυχία, την ποιότητα 
ζωής, αλλά και τη γενικότερη υγεία. Σημειώνε-
ται παράλληλα η ευθύνη που έχουν όλοι οι πο-
λίτες να λαμβάνουν όλα εκείνα τα προληπτικά 
μέτρα που θα διασφαλίσουν τη στοματική τους 
υγεία. Αναφέρεται, τέλος, ότι για διασφάλιση 
της στοματικής υγείας είναι ωφέλιμο καθημε-
ρινό βούρτσισμα των δοντιών τουλάχιστον 2 
φορές την ημέρα με φθοριούχα οδοντόκρεμα, 
για τουλάχιστον 2 λεπτά, περιορισμός της κα-
τανάλωσης ζάχαρης στη διατροφή, συστημα-
τική επίσκεψη στον οδοντίατρο για πρόληψη 
και έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση τυχόν 
στοματολογικών προβλημάτων.

Δίκτυο εμπειρογνωμόνων για την Long Covid προωθεί η Ε.Ε.
Δίκτυο εθνικών εμπειρογνωμόνων για τη 

διαχείριση της μακράς COVID (Long Covid), 
δηλαδή των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων και 
συμπτωμάτων μετά τη νόσηση με κορονοϊό, 
δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα 
με την Επίτροπο Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου, 
μετά τη συζήτηση που είχε για το θέμα με τους 
Υπουργούς Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
πλαίσιο της συνεδρίας του Συμβουλίου Απα-
σχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και 
Καταναλωτών. Μέχρι σήμερα, 17 εκατομμύρια 
άνθρωποι σε όλη την ΕΕ έχουν επηρεαστεί από 
συμπτώματα που παραπέμπουν στη λεγόμενη 
«μακρά COVID» και οι αριθμοί συνεχίζουν να 

αυξάνονται. «Από την πλευρά μας, πέραν της 
χρηματοδότησης, δημιουργούμε ένα δίκτυο 
εθνικών εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της 
πλατφόρμας πολιτικής υγείας της ΕΕ, ώστε να 
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλή-
σεις, που σχετίζονται με τη διαχείριση της μα-
κράς COVID», ανέφερε η Επίτροπος.

«Παρά το γεγονός ότι έχει επιτευχθεί μεγάλη 

πρόοδος στην κατανόηση της Long Covid, εξα-
κολουθούμε να χρειαζόμαστε περισσότερες απα-
ντήσεις, σχετικά με τις αιτίες, αλλά και τις πιο 
αποτελεσματικές θεραπείες», σημείωσε.

«Έχω καλέσει τους Υπουργούς Υγείας να 
στηρίξουν την πρωτοβουλία μας και να συμμε-
τέχουν ενεργά, ώστε να υπάρξει άμεσα πρόο-
δος», τόνισε. Μέχρι στιγμής η ΕΕ έχει επενδύσει 
πάνω από 42 εκατομμύρια ευρώ σε έξι ερευνη-
τικά έργα, τα οποία εστιάζουν στη μακρά COVID 
και άλλα 66 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη 
εξειδικευμένων μελετών αναφορικά με τη νόσο 
COVID στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζο-
ντας Ευρώπη».

Παγκόσμια ημέρα στοματικής υγείας στις 20 
Μαρτίου, με 3,5 δισεκατομμύρια άτομα να τα-
λαιπωρούνται από ελλιπή οδοντιατρική φρο-
ντίδα.

Η πέμπτη πιο συνηθισμένη παθολογική κα-
τάσταση στον κόσμο είναι ο τραυματισμός στα 
δόντια, με πρώτη την τερηδόνα.

Η συχνότητα του οδοντικού τραύματος κατά 
τη διάρκεια αθλητικής δραστηριότητας κυμαί-
νεται από 14-47%, ανάλογα με το άθλημα και 
τη χώρα. Τα αθλήματα με τον μεγαλύτερο κίν-
δυνο είναι οι πολεμικές τέχνες, το ποδόσφαιρο, 
το ράγκμπι, το μπέιζμπολ, το μπάσκετ, η ποδη-
λασία, το σκι, το χόκεϊ επί πάγου και η ιππασία. 
Η μέγιστη επίπτωση των τραυματισμών εντο-

πίζεται στις ηλικίες 8-11 ετών, με τα κορίτσια 
να είναι διπλάσια από τα αγόρια.

Τα στοιχεία αυτά ανακοίνωσε η Ελληνική 
Οδοντιατρική Ομοσπονδία και ο πρόεδρος της 
ΕΟΟ, Αθ. Δεβλιώτης, επισημαίνει ότι υπάρχουν 
βασικές αρχές και προδιαγραφές κατασκευής, 
καθώς και κλινικές διαδικασίες, που πρέπει να 
τηρούνται προκειμένου οι οδοντίατροι να πα-
ραδίδουν σε κάθε αθλούμενο τον μοναδικό του 

εξατομικευμένο αθλητικό νάρθηκα. Ο εξατομι-
κευμένος αθλητικός νάρθηκας αποτελεί το πιο 
αποτελεσματικό μέσο για την πρόληψη των 
οδοντικών τραυμάτων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, η κακή 
στοματική υγεία επηρεάζει τις καθημερινές 
δραστηριότητες περίπου 3,5 δισεκατομμυρίων 
ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη, τη στιγ-
μή που τα νοσήματα του στόματος μπορούν να 
προληφθούν.

Ο κ. Δεβλιώτης με αφορμή τα παραπάνω 
στοιχεία σημείωσε πως «η κακή στοματική 
υγεία πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστεί ως 
θέμα υψηλής ιεράρχησης στην παγκόσμια 
ατζέντα για την υγεία και την ανάπτυξη».

Η κακή στοματική υγεία επηρεάζει τις καθημερινές δραστηριότητες

Πάνω από 60.000 Κύπριοι ταλαιπωρούνται  
από το σύνδρομο Long Covid

Πάνω από 60.000 είναι οι ασθενείς που τα-
λαιπωρούνται καθημερινά από το σύνδρομο 
Long Covid στην Κύπρο, σύμφωνα και με τα 
στοιχεία που κατέχει η Ομοσπονδία Συνδέσμων 
Ασθενών Κύπρου.

Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση και την 
ιατρική και επιστημονική κοινότητα να ανα-
γνωρίσουν ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να 
προωθήσουν τη συνεργασία και την κατάρτιση 
επιστημονικά ορθών ιατρικών πρωτοκόλλων, 
με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της 
μεγάλης και ετερογενούς ομάδας των ασθενών 
με Long Covid.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, συνεχίζει η ανακοίνωση, ποσοστό που 
κυμαίνεται μεταξύ 10-20% των ανθρώπων που 
μολύνονται από τον κορονοϊό, στη συνέχεια 
παρουσιάζουν μακροχρόνια συμπτώματα του 
συνδρόμου Long Covid, κάτι που σημαίνει ότι 
ήδη γύρω στα 70 εκατομμύρια άνθρωποι πα-
γκοσμίως ταλαιπωρούνται καθημερινά από τα 
επακόλουθα του κορονοϊού, με τον αριθμό αυτό 
στην Κύπρο να εκτιμάται πως φτάνει τις 60.000 
και ίσως να ξεπερνά και τις 100.000.

Σημειώνεται πως ο όρος Long Covid περι-
λαμβάνει διαφορετικές κλινικές καταστάσεις 
διαφορετικής βαρύτητας, όπως έντονη κόπωση 
ή/και δύσπνοια, σύνδρομο ορθοστατικής ταχυ-
καρδίας, διαταραχές από το νευρικό σύστημα με 
χαρακτηριστική αδυναμία συγκέντρωσης και 
σημαντικό περιορισμό στη δυνατότητα εκτέλε-
σης σύνθετων νοητικών λειτουργιών, καθώς και 
απώλεια μνήμης, τριχόπτωση, μυαλγίες, διατα-
ραχές έμμηνου ρύσης κ.α.

Προστίθεται πως είναι σημαντικό το γεγονός 
ότι τα παρατεταμένα συμπτώματα για διάστημα 
μέχρι και πέραν των δύο ετών (βάσει των δε-
δομένων που μέχρι σήμερα καταγράφονται δι-
εθνώς) είναι χαρακτηριστικό που συνήθως δεν 
εκδηλώνεται σε άλλες λοιμώξεις, αλλά φαίνεται 
να εντοπίζεται στα πιθανά επακόλουθα της μό-

λυνσης του ατόμου από τον κορονοϊό.
Υπογραμμίζεται επίσης και το γεγονός ότι το 

συγκεκριμένο σύνδρομο δεν εμφανίζεται μόνο 
σε άτομα που παρουσίασαν σοβαρά συμπτώ-
ματα κατά τη νόσησή τους από τον κορονοϊό, 
αλλά και σε άτομα που παρουσίασαν ήπια ή και 
καθόλου συμπτώματα, γι’ αυτό άλλωστε και με-
ταξύ των ασθενών με Long Covid υπάρχουν και 
εκατομμύρια στον κόσμο, χιλιάδες στην Κύπρο, 
νεαρά άτομα.

Τρία χρόνια μετά την εμφάνιση του κορονοϊ-
ού και με το σύνδρομο Long Covid να βρίσκεται 
ακόμα υπό παρακολούθηση από τη διεθνή επι-
στημονική κοινότητα, προκειμένου να καταγρα-
φούν πλέον με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του, 
αλλά να βρεθούν και κατάλληλες θεραπείες, τα 
δίκτυα Long Covid διεθνώς καταβάλλουν προ-
σπάθεια να ενημερώσουν πολίτες και κράτη για 
τις ανάγκες της νέας αυτής ομάδας ασθενών, τις 
ιδιαιτερότητές της και το γεγονός ότι ακόμα δεν 
έχουν οριστεί πιθανές θεραπείες για την αντιμε-

τώπιση των παρατεταμένων συμπτωμάτων που 
αφήνει πίσω της η COVID-19, τονίζει η Ομο-
σπονδία Συνδέσμων Ασθενών.

Προσθέτει πως οι ασθενείς με Long Covid 
σε πολλές περιπτώσεις βιώνουν εκφοβισμό και 
χλευασμό, αφού παρότι ο ΠΟΥ έχει ήδη δώσει 
τον επίσημο ορισμό του συνδρόμου, αρκετά 
κράτη δεν έχουν ακόμα εφαρμόσει πρακτικές 
ή και πολιτικές για την παροχή διευκολύνσεων 
προς τους ασθενείς, με το μεγαλύτερο κενό να 
εντοπίζεται στον τομέα της εργασίας.

Να σημειωθεί ότι το δίκτυο Long Covid 
Cyprus που δημιουργήθηκε και λειτουργεί υπό 
την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, 
μετά από επισταμένη καταγραφή αναφορών 
από τα μέλη του, αλλά και από τις διαπιστώσεις 
των γιατρών-συνεργατών του, έχει προχωρήσει 
σε σειρά δράσεων που στόχο έχουν την ενημέ-
ρωση τόσο της κοινωνίας, όσο και της Πολιτεί-
ας γύρω από τα θέματα που αφορούν τη Long 
Covid κατάσταση.

17 εκατομμύρια άνθρωποι 
έχουν επηρεαστεί  

σε όλη την Ευρώπη

Στο επίκεντρο  
και οι τραυματισμοί  

στα δόντια

Ακόμα δεν έχουν οριστεί πιθανές θεραπείες για την αντιμετώπιση των παρατεταμένων συμπτωμάτων
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Πότε γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών μας
Μια ώρα μπροστά, την επόμενη Κυ-

ριακή 26/3 τα ξημερώματα, θα πρέπει να 
μετακινήσουμε τους δείκτες των ρολογιών 
μας. Συγκεκριμένα, οι δείκτες του ρολογιού 
θα προχωρήσουν μία ώρα μπροστά, δηλα-
δή από τις 03:00 τα ξημερώματα της Κυ-
ριακής, η ώρα θα πάει στις 04:00 με απο-
τέλεσμα να χάσουμε όλες και όλοι μια ώρα 
ύπνου.

Η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου 
για την κατάργησή της  
που δεν εφαρμόστηκε

Τον Μάρτιο του 2019, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είχε ψηφίσει υπέρ του τερμα-
τισμού της πρακτικής αυτής, της προσαρ-
μογής δηλαδή των ρολογιών κατά μία ώρα 
την άνοιξη και το φθινόπωρο, από το 2021. 
«Η αλλαγή της ώρας πρέπει να καταργη-

θεί», είχε δηλώσει το 2018 ο τότε επικε-
φαλής της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, 
μετά από μια σχετική διαδικτυακή έρευνα 
σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το 84% όσων πήραν μέρος σε αυτήν 
είχε συμφωνήσει με το τέλος αυτής της 
πρακτικής.

Σημαντικό ρόλο σε αυτήν την απόφα-
ση της κοινής γνώμης διαδραμάτισαν και 
οι «επιπτώσεις» από την αλλαγή ώρας στο 
βιολογικό ρολόι, όπως η δυσκολία στην 
άμεση προσαρμογή.

Η θερινή ώρα, Daylight Saving Time, 
DST, επί το αγγλικότερον, είναι η αλλαγή 
της ώρας που ένα κράτος διαλέγει να υι-
οθετήσει για ένα χρονικό διάστημα του 
έτους.

Η αλλαγή αυτή γενικά είναι κατά μία 
ώρα μπροστά από την ηλιακή ώρα. Βασίζε-

ται σε ένα σύστημα που σκοπό έχει την κα-
λύτερη αξιοποίηση του φωτός της ημέρας 
για εξοικονόμηση ενέργειας.

Υπογραμμίζεται ότι το τμήμα του παγκό-
σμιου πληθυσμού που επιλέγει να γυρίζει 
τους δείκτες των ρολογιών του κάθε έξι 
μήνες, καθώς σχεδόν όλες οι ασιατικές και 
αφρικανικές χώρες δεν συμμετέχουν.

Η ιδέα αποδίδεται στον Βενιαμίν Φρα-
γκλίνο το πολύ μακρινό 1784 ώστε να 
υπάρχει διαθέσιμο περισσότερο φυσικό 
φως κατά τους θερινούς μήνες.

Έναν αιώνα αργότερα υποστήριξε την 
πρόταση αυτή ο Γουίλιαμ Γουίλετ, ένας 
Βρετανός επιχειρηματίας που ασχολείτο με 
την οικοδομή. Ο Γουίλετ μάλιστα είχε αρ-
θρογραφήσει για το θέμα το 1907 με τίτλο 
Waste of Daylight, αλλά τελικά δεν κατά-
φερε να πείσει τη βρετανική κυβέρνηση.

Ψάχνουν τις ισορροπίες για 
φαρμακοβιομηχανίες και ασθενείς

Στην ανάγκη η φαρμακευτική βιομηχανία και το κανονιστικό 
πλαίσιο στην ΕΕ να έχουν ως γνώμονα τον ασθενή, αλλά και τη 
στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας κατά τρόπο 
που να ωφελεί και ασθενείς και εταιρείες, αναφέρθηκε η Επίτρο-
πος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου, σε εκδήλωση με θέμα τη μεταρ-
ρύθμιση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα φάρμακα και τίτλο «Αντι-
μετωπίζοντας τις προκλήσεις, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες» που 
πραγματοποιήθηκε στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Αυστρίας στις 
Βρυξέλλες. Η Επίτροπος Υγείας υπογράμμισε πως η πρόταση την 
οποία θα παρουσιάσει η Κομισιόν τις επόμενες εβδομάδες θα επικε-
ντρώνεται στις ανάγκες των ασθενών και θα είναι φιλική προς τη 
βιομηχανία και πως θα πρόκειται για μια «ισορροπημένη πρόταση, 
η οποία δεν δημιουργεί νικητές και χαμένους, αλλά δημιουργεί 
έναν “ενάρετο κύκλο” μεταξύ της βιομηχανίας και των ασθενών». 
Οι προτάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον εκσυγχρονισμό 
του ρυθμιστικού πλαισίου και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών, 
την ένταξη περιβαλλοντικών κριτηρίων στις διαδικασίες αδειοδό-
τησης, την παροχή κινήτρων για τις εταιρείες να διασφαλίσουν 
πως τα φάρμακά τους θα είναι προσβάσιμα σε όλη την ΕΕ, καθώς 
και τη στήριξη της ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων που να 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής. Η κα 
Κυριακίδου τόνισε πως η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τα 
φάρμακα είναι κάτι που χρειάζεται εδώ και χρόνια και αφορά προ-
κλήσεις που χρονίζουν και πως για να καταστεί δυνατή θα πρέπει 
τα κράτη-μέλη και οι θεσμοί να δείξουν την ίδια αλληλεγγύη και 
συνεργασία που επέδειξαν την περίοδο της πανδημίας.

Όπως σημείωσε, η μεταρρύθμιση αποτελεί ευκαιρία «να μπουν 
οι ασθενείς στο επίκεντρο, ενώ ταυτόχρονα να στηρίξουμε πλή-
ρως μια καινοτόμα και παγκόσμια ανταγωνιστική βιομηχανία 
στην ΕΕ». «Οι δύο αυτοί στόχοι πρέπει να προωθηθούν κατά τρόπο 
ισορροπημένο και όχι ο ένας εις βάρος του άλλου», υπογράμμισε.

Επισημαίνοντας πως οι σημερινοί κανόνες δημιουργήθηκαν σε 
διαφορετικές εποχές και πως χρειάζεται εκσυγχρονισμό, η κα Κυ-
ριακίδου σημείωσε πως οι πολίτες, οι κοινωνίες και οι οικονομίες 
της ΕΕ «χρειάζονται ένα σύστημα το οποίο μπορεί να ακολουθεί 
την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και που μπορεί να 
διασφαλίσει τη συνεχή διαθεσιμότητα, πρόσβαση και οικονομική 
προσιτότητα των φαρμάκων».

Οι έξι κύριοι στόχοι της μεταρρύθμισης, εξήγησε η κα Κυρια-
κίδου, είναι να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες θα μπορούν να 
έχουν πρόσβαση σε καινοτόμα, αλλά και καθιερωμένα φάρμακα 
όποτε τα χρειάζονται και όπου και να ζουν, καθώς σήμερα η εσω-
τερική αγορά είναι διασπασμένη και τα φάρμακα δεν φτάνουν σε 
όλους τους ασθενείς εγκαίρως.

Η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου που δεν εφαρμόστηκε ποτέ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΑΠ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Ο ΚΟΑΠ ανακοινώνει την έναρξη της νέας περιόδου υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 2023 (ΕΑΕΕ2023) ως ακολούθως:

  Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 20/03/2023 - 10/04/2023  
  Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων με ποινή 11/04/2023 - 05/05/2023  
  Τελευταία ημερομηνία τροποποιήσεων στις αιτήσεις 20/10/2023*            
*Με περιορισμούς που προνοούνται στους Κανονισμούς που διέπουν την ΕΑΕΕ.
Η Υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων (Σύστημα EAS) στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.eas.capo.gov.cy.
Η Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2023 περιλαμβάνει τις ακόλουθες Παρεμβάσεις:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
4 Α.Π. 1 - Βασική Εισοδηματική Στήριξη για τη Βιωσιμότητα
4 Α.Π. 5 - Αναδιανεμητική Ενίσχυση
4 Α.Π. 4 - Συμπληρωματική Ενίσχυση για Νέους Γεωργούς
4 Α.Π. 2.2 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση για τα Εσπεριδοειδή
4 Α.Π. 3.1 - Οικολογικό Πρόγραμμα για βελτίωση της οργανικής ουσίας και ποιότητας του εδάφους και ορθολογική διαχείριση των θρεπτικών συστατικών

Α.Π. 3.1Α - Καλλιεργητικές φροντίδες στην καλλιέργεια της μπανάνας
Α.Π. 3.1Β - Θρυμματισμός κλαδεμάτων και εφαρμογή των φυτικών υπολλειμμάτων στο έδαφος (δενδρώδεις και αμπέλια)
Α.Π. 3.1Γ - Αξιοποίηση κομπόστας σε μόνιμες και ετήσιες καλλιέργειες
Α.Π. 3.1Δ - Φιλικές γεωργικές πρακτικές στην καλλιέργεια της χαρουπιάς
Α.Π. 3.1Ε - Χρήση πιστοποιημένου σπόρου στις καλλιέργειες σιταριού και κριθαριού σε συνδυασμό με τη χρήση λάσπης ή λιπασμάτων βραδείας αποδέ-
σμευσης ή Βιολογικής Γεωργίας

Ε1 Χρήση Πιστοποιημένου Σπόρου και Λάσπης
Ε2 Χρήση Πιστοποιημένου Σπόρου και λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης
Ε3 Χρήση Πιστοποιημένου Σπόρου στη Βιολογική Γεωργία
Ε4 Εξαίρεση Πρώτου έτους – Χρήση Συμβατικών Λιπασμάτων μετά από χημική ανάλυση εδάφους 

4 Α.Π. 3.2 - Οικολογικό Πρόγραμμα για μείωση της επιβάρυνσης των εδαφών και των υδάτων από χημικά σκευάσματα φυτοπροστασίας
Α.Π. 3.2Α - Εφαρμογή ηλιοαπολύμανσης σε ανοικτές καλλιέργειες και θερμοκηπίου
Α.Π. 3.2Β - Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας, σε νηματώδεις
Α.Π. 3.2Γ & Δ - Αποκλεισμός της χρήσης ζιζανιοκτόνων σε συστηματικές φυτείες και διάσπαρτα δέντρα

4 Συστηματικές Φυτείες Δενδρωδών Καλλιεργειών 
4 Συστηματικές Φυτείες Καλλιεργειών παραδοσιακού τοπίου 
4 Αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά 
4 Αμπελώνες οινοπαραγωγής

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ 
4 Α.Α. 1.1 - Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στα εσπεριδοειδή και την πατάτα

Α.Α. 1.1Α - Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας
Α.Α. 1.1Β - Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

4 Α.Α. 1.2 - Συστήματα εναλλαγής καλλιεργειών
Α.Α. 1.2Α - Εναλλαγή καλλιεργειών στην καλλιέργεια της πατάτας
Α.Α. 1.2Β - Εφαρμογή εξαετούς προγράμματος αμειψισποράς στα σιτηρά

4 Α.Α. 1.3 - Προστασία της βιοποικιλότητας
Α.Α. 1.3Α - Διατήρηση στοιχείων του τοπίου / νησίδες βιοποικιλότητας με μελισσοκομικά φυτά 
Α.Α. 1.3Β - Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά
Α.Α. 1.3Γ - Συντήρηση ή διατήρηση ξερολιθιών εντός αγροτεμαχίων
Α.Α. 1.3Δ - Πυροπροστατευτικοί χειρισμοί σε παραδασόβιες περιοχές και οικιστικές ζώνες

4 Α.Α. 1.4 - Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία
Α.Α. 1.4Α - Φυτική Παραγωγή
Α.Α. 1.4Γ - Μελισσοκομία

4 Α.Α. 1.8 - Διατήρηση αμπελώνων
Α.Α. 1.8Α - Διατήρηση και βιώσιμη χρήση γηγενών ποικιλιών οινοπαραγωγής της Κύπρου
Α.Α. 1.8Β - Διατήρηση Παλαιών Αμπελώνων Οινοπαραγωγής με Γηγενείς Ποικιλίες της Κύπρου για Σκοπούς Διαιώνισης του Ντόπιου Γενετικού Κεφαλαί-
ου και Διατήρησης της Βιοποικιλότητας

4 Α.Α. 2 - Ενισχύσεις στις ορεινές περιοχές και άλλες περιοχές με ειδικούς και φυσικούς περιορισμούς
4 Α.Α. 3 - Ενισχύσεις σε περιοχές με υποχρεωτικούς περιορισμούς (Natura 2000)

Α.Α. 3Δ1 - Ασυγκόμιστη παραγωγή
Α.Α. 3Δ2 - Διαχείριση βοσκοτόπων

Παρέχεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες τεμαχίων που δεν είναι αιτητές του ΚΟΑΠ, να αποτρέψουν την επιδότηση τεμαχίων τους σε άλλο πρόσωπο χωρίς τη συ-
γκατάθεσή τους, μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας, που για την ενεργοποίησή της, θα πρέπει όσοι επιθυμούν να απευθυνθούν στον ΚΟΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.capo.gov.cy ή να αποταθείτε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του 
Αγρότη στο 77771999.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ  ΚΟΑΠ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ  ΓΡΑΜΜΗ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  ΚΟΑΠ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ιφιγενείας 34, 2007 Στρόβολος, Τηλ.: 22 446 500, Φαξ: 22 446 501 7777 1999
ΛΕΜΕΣΟΣ Αγχίστου 4, 3048 Λεμεσός, Τηλ.: 25 818 026, Φαξ: 25 818 027
ΠΑΦΟΣ Ανθυπολοχαγού Γεώργιου Μ. Σάββα 28, 8047 Πάφος, Τηλ.: 26 822 651, Φαξ: 26 822 650  ΚΕΝΤΡΙΚΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ  ΚΟΑΠ
ΛΑΡΝΑΚΑ Ακροπόλεως 18, 7103 Αραδίππου, Τηλ.: 24 824 320, Φαξ: 24 824 321 Μιχαήλ Κουτσόφτα 20, 2000 Λευκωσία
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 1ης Απριλίου 248, 5280 Παραλίμνι Αμμόχωστος Τηλ.: 23 811 920, Φαξ: 23 811921 Τηλ.: 22 557 777, Φαξ: 22 557 755 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ -ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ 1ης Απριλίου 40, 4876 Κυπερούντα Λεμεσός Τηλ:25 532 101, Φαξ: 25 532 104
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Τιμοχάρη 1, 8820 Πόλη Χρυσοχούς, Πάφος  Τηλ: 26964633, 26964634 Φαξ: 26964635



OIKONOMIA
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Credit Suisse: Η UBS συμφώνησε να την 
αγοράσει για πάνω από 2 δισ. δολάρια

Η UBS συμφώνησε να αγοράσει την Credit Suisse μετά την 
αύξηση της προσφοράς της σε περισσότερα από 2 δισ. δολά-
ρια. Θυμίζουμε ότι η αρχική προσφορά για μέχρι ένα δισ. δο-
λάρια είχε απορριφθεί, καθώς θεωρήθηκε χαμηλή.

Μάλιστα, οι ελβετικές Αρχές φαίνεται να είναι έτοιμες να 
αλλάξουν τους νόμους της χώρας για να παρακάμψουν την 
ψηφοφορία των μετόχων της τράπεζας για τη συναλλαγή, 
καθώς έσπευσαν να ολοκληρώσουν τη συμφωνία νωρίτερα. 
Η συμφωνία για το σύνολο των μετοχών μεταξύ των δύο με-
γαλύτερων τραπεζών της Ελβετίας επρόκειτο να υπογραφεί 
από το βράδυ χθες, έτσι ώστε να αποφευχθεί ένας νέος πανι-
κός στις αγορές σήμερα Δευτέρα. Την είδηση μεταδίδουν οι 
Financial Times και το Bloomberg. Σύμφωνα με τις πηγές 
των FT, το ακριβές τίμημα θα προσδιοριστεί με βάση την τιμή 
κλεισίματος της μετοχής της Παρασκευής.

Νωρίτερα χθες, το Bloomberg News έγραψε ότι η Credit 
Suisse απέρριψε προηγούμενη πρόταση να εξαγοραστεί από 
την UBS προς ένα δισ. δολάρια, γιατί θεώρησε ότι το ποσό 
είναι πολύ χαμηλό και ότι αυτό θα έπληττε τους μετόχους και 
τους εργαζομένους στην τράπεζα.

Κριτική για την παράκαμψη της ψηφοφορίας
Όπως σημειώνουν οι FT, ήδη υπάρχει κριτική για την πα-

ράκαμψη της ψηφοφορίας των μετόχων της UBS. Η ρήτρα 
ουσιώδους δυσμενούς μεταβολής ισχύει για την περίοδο με-
ταξύ της υπογραφής και του κλεισίματος της συμφωνίας, ανέ-
φεραν πηγές στους FT. Ο Βίνσεντ Κάουφμαν, διευθύνων σύμ-
βουλος του Ethos Foundation, το οποίο εκπροσωπεί ελβετικά 
συνταξιοδοτικά ταμεία που κατέχουν μεταξύ 3% και 5% της 
Credit Suisse και της UBS, δήλωσε στους Financial Times ότι 
η κίνηση να παρακαμφθεί η ψηφοφορία των μετόχων για τη 
συμφωνία ήταν «κακή εταιρική διακυβέρνηση».

Τι θα γίνει αν δεν ολοκληρωθεί η εξαγορά
Στο μεταξύ, όπως μεταδίδει το Bloomberg, εάν δεν προ-

χωρήσει η εξαγορά της Credit Suisse από την UBS, το εν-
δεχόμενο κάποιας μορφής κρατικοποίησης αυξάνεται κάθε 
λεπτό που περνάει και λίγο πριν ανοίξουν οι αγορές σήμερα 
Δευτέρα. 

Την ίδια ώρα, η διαδικασία της Credit Suisse για περικο-
πή 9.000 θέσεων εργασίας σε μια προσπάθεια να σωθεί, θα 
κλιμακωθεί εάν η εταιρεία εξαγοραστεί από την UBS, με πλη-
ροφορίες να αναφέρουν πως ο τελικός απολογισμός των πε-
ρικοπών μπορεί να είναι πολλαπλάσιος.

Δεν μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων
Η αναταραχή στις αγορές την περασμέ-

νη εβδομάδα, αρχικά λόγω της χρεοκοπίας 
της αμερικανικής τράπεζας Silicon Valley 
Bank (SVB) και στη συνέχεια των προβλη-
μάτων της ελβετικής Credit Suisse, οδήγησε 
πολλούς αναλυτές να επαναπροσδιορίσουν 
χαμηλότερα τις προσδοκίες τους για τις αυ-
ξήσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την Κεντρική 
Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed). Η ΕΚΤ δεν επιβε-
βαίωσε κατ’ αρχήν τις προσδοκίες αυτές την 
περασμένη Πέμπτη, καθώς προχώρησε στην 
αύξηση των βασικών επιτοκίων της κατά 
μισή ποσοστιαία μονάδα, όπως είχε προα-
ναγγελθεί από τον Φεβρουάριο, με στόχο 
τη μείωση του πληθωρισμού στο στόχο του 
2%. Ωστόσο, απέφυγε επιμελώς να αναφερ-
θεί σε νέες αυξήσεις επιτοκίων στο μέλλον, 
όπως έκανε σε προηγούμενες ανακοινώσεις 
της, τονίζοντας την ανάγκη οι αποφάσεις να 

λαμβάνονται σε κάθε συνεδρίαση με βάση τα 
στοιχεία που θα είναι τότε διαθέσιμα για την 
πορεία του γενικού δείκτη τιμών καταναλω-
τή και του δομικού πληθωρισμού. Μετά τις 
αυξήσεις της Πέμπτης, το επιτόκιο αποδοχής 
καταθέσεων διαμορφώνεται στο 3% και το 
επιτόκιο αναχρηματοδότησης στο 3,5%. Η 
πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, είπε 
ότι με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορούν να 
γίνουν εκτιμήσεις για τη μελλοντική πορεία 
των επιτοκίων, επικαλούμενη την πρόσθετη 
αβεβαιότητα για τις προοπτικές του πληθω-
ρισμού λόγω των αναταράξεων στις αγορές.

Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό
Οι νέες προβλέψεις της ΕΚΤ για τον 

πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, οι οποίες έγι-
ναν πριν από τα γεγονότα της περασμένης 
εβδομάδας, δείχνουν μία ταχύτερη αποκλι-
μάκωσή του σε σχέση με τις προβλέψεις του 

περασμένου Δεκεμβρίου, η οποία οφείλεται 
στη μεγάλη πτώση των τιμών ενέργειας. Συ-
γκεκριμένα, σε μέσα επίπεδα έτους ο πληθω-
ρισμός αναμένεται στο 5,3% για φέτος, στο 
2,9% το 2024 και στο 2,1% το 2025 που είναι 
και ο μεσοπρόθεσμος ορίζοντας αναφοράς 
για τις αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας. 
Τον Δεκέμβριο, αναμενόταν πληθωρισμός 
6,3% για φέτος, 3,4% για το 2024 και 2,3% 
για το 2025. Το ερώτημα, συνεπώς, είναι αν 
πράγματι η αναταραχή θα οδηγήσει σε κά-
ποια σημαντική αλλαγή των προβλέψεων 
για τον πληθωρισμό, η οποία με τη σειρά 
της θα άλλαζε και την πολιτική για τα επιτό-
κια. Αν, για παράδειγμα, υπάρξει σημαντική 
πτώση των χρηματιστηρίων και ένα κλίμα 
πρόσθετης αβεβαιότητας, αυτό θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης που θα 
διευκόλυνε τη μείωση του πληθωρισμού. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την Τετάρτη αναμένονται οι αποφάσεις και της Fed
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Η ζωή της ένα καλειδοσκόπιο του 20ού 
αιώνα. Aν ζούσε σήμερα, θα ήταν 100 
ετών. Η θρυλική Άλκη Ζέη της ελληνικής 
λογοτεχνίας, η πολυγραφότατη, πολυμε-
ταφρασμένη, τιμημένη με πλήθος δια-
κρίσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
συγγραφέας που αγαπήθηκε από γενεές 
αναγνωστών για το έργο της και τη συ-
ναρπαστική διαδρομή μιας ζωής βιωμένης 
ως το μεδούλι, ζωντανεύει στην έκθεση 
«Ο μεγάλος περίπατος της Άλκης», στο 
Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς. Σε 
συνεργασία με το ελληνικό Υπουργείο Πο-
λιτισμού στο πλαίσιο του «Λογοτεχνικού 
Έτους 2023 Άλκη Ζέη».

Συγκίνηση και χαρά αποπνέει η εργο-
βιογραφική αυτή έκθεση με την αγαπη-
μένη συγγραφέα (1923-2020) πανταχού 
παρούσα μέσα από μεγάλα φωτογραφικά 
πορτρέτα της. Χαμογελαστή ακόμα και 
στις εξορίες της, με θετική ενέργεια για τη 
ζωή, βλέμμα παιχνιδιάρικο και με μια υπο-
βόσκουσα αίσθηση του χιούμορ που την 
χαρακτήριζε, για τον εαυτό της και προς 
πάσα κατεύθυνση.

Το νήμα της ζωής και του έργου της 
συνδέει στην έκθεση ο εμπνευσμένος σχε-
διασμός της φωτογράφου Μαρίας Στέφω-
ση, η οποία έστησε στη μεγάλη αίθουσα 
του μουσείου το πλούσιο υλικό με τρόπο 
που ξεδιπλώνει χρονολογικά τον μεγά-
λο περίπατο της Άλκης. Ξεκινάμε από τις 
πρώτες εκδόσεις όλων των βιβλίων της, 
από το «Καπλάνι της Βιτρίνας» το πρώτο 
της βιβλίο, που έγραψε το 1963 στη Μόσχα 
και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Θεμέ-
λιο του Μίμη Δεσποτίδη, έως το τελευταίο 
«Ο νυχτερινός περίπατος της γιαγιάς» από 
τις εκδόσεις Μεταίχμιο το 2020. Συνεχί-
ζουμε μπροστά σ’ έναν εντυπωσιακό τοίχο 
ενός πολύχρωμου παζλ εξωφύλλων με τα 
μεταφρασμένα βιβλία της. Σε μια προθή-

κη φυλάσσονται ανέκδοτα χειρόγραφά της 
μαζί με τα μετάλλια και τις διακρίσεις. Τα 
μεγάλα τυπώματα φωτογραφιών της ζωής 
της περιβάλλουν όλη την αίθουσα υπο-
γραμμίζοντας με επιλεγμένα αποσπάσματα 
γραπτών της το στοχασμό και τη φρεσκά-
δα του βλέμματός της. Άνθρωποι και κατα-
στάσεις που την καθόρισαν στα χρόνια της 
Κατοχής και της Αντίστασης, άνθρωποι του 
Πνεύματος και των Γραμμάτων που συνέ-
βαλαν στη λογοτεχνική διαμόρφωσή της. 
Οικογενειακές φωτογραφίες με τον σκηνο-
θέτη Γιώργο Σεβαστίκογλου και τα παιδιά 
τους, την Ειρήνη και τον Πέτρο, δίπλα σε 
εκείνες με διανοούμενους που συνεργά-
στηκε -Μάριος Πλωρίτης, Ζυλ Ντασέν, Με-
λίνα Μερκούρη, Μάνος Ζαχαρίας, Σπύρος 
Πλασκοβίτης, η θεία της Διδώ Σωτηρίου, 
η αδελφή της Λενιώ με την οποία «έζησαν 
σαν δίδυμες», η «κολλητή» της Άλκης Ζέη, 
Ζωρζ Σαρρή.

Στο Μουσείο Μπενάκη η Άλκη Ζέη

Η έκθεση με τίτλο  
«Ο μεγάλος περίπατος  

της Άλκης»

«Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο»
Της βραβευμένης με τέσσερα Όσκαρ γερ-

μανικής ταινίας «Ουδέν νεώτερον από το 
δυτικό μέτωπο» προηγήθηκε μια αμερικανι-
κή εκδοχή το 1930, επίσης βασισμένη στο 
ομώνυμο βιβλίο, η οποία έκανε παγκοσμίως 
γνωστό τον συγγραφέα του, Έριχ Μαρία Ρε-
μάρκ. Απαγορεύτηκε, όμως, τότε στη Γερμα-
νία και σε ορισμένες άλλες χώρες, ενώ και 
το ίδιο το κλασικό πλέον αριστούργημά του, 
το πρώτο αντιπολεμικό best seller, δεν είχε 
καλύτερη τύχη στη ναζιστική Γερμανία.

Η ταινία «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό 
μέτωπο», η οποία έλαβε και επτά βραβεία 
BAFTA από τη Βρετανική Ακαδημία Κινη-
ματογράφου, αν και είναι η πρώτη γερμανι-
κή ταινία η οποία βασίζεται στο μυθιστόρη-
μα του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, έρχεται δεύτερη 
διεθνώς. Η πρώτη ήταν του Αμερικανού 
σκηνοθέτη Λιούις Μάιλστοουν και γυρίστη-
κε ήδη το 1929. Η απαιτητική παραγωγή 
επαινέθηκε για το ρεαλισμό των σκηνών 
μάχης και θεωρείται πλέον κλασική αντι-
πολεμική ταινία. Οδήγησε όμως σε σφοδρές 
αντιδράσεις τόσο στη Γερμανία, όσο και σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στις 4 Δεκεμβρίου 1930, έγινε η γερμα-
νική πρεμιέρα της στο Βερολίνο. Μόλις μια 
εβδομάδα αργότερα, η λογοκρισία του γερ-
μανικού Ράιχ την απαγόρευσε. Είχε προηγη-
θεί μια σφοδρή προπαγανδιστική καμπάνια 
εναντίον της ταινίας η οποία, όπως και το 
μυθιστόρημα του Ρεμάρκ, βρέθηκε στο στό-
χαστρο των ναζί λόγω της «αντιπατριωτικής 
προπαγάνδας» της. Ο Γιόζεφ Γκέμπελς, το-

πικός επικεφαλής των ναζί του Βερολίνου 
εκείνη την εποχή, οργάνωσε διαδηλώσεις 
για να αποτρέψει την προβολή της, ενώ 
μέλη του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος 
προκαλούσαν φασαρίες στους κινηματογρά-
φους και οι προβολές παρεμποδίζονταν με 
αμπούλες βρόμας. Η ταινία του Μάιλστοουν 
απαγορεύτηκε όμως την ίδια χρoνιά και σε 
άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της 
Ιταλίας, της Αυστρίας και της Ιαπωνίας. Αρ-
γότερα προστέθηκε και η Γαλλία, όπου δεν 
επιτρεπόταν η προβολή της από το 1939 
έως το 1963.

Η σύγχρονη ταινία του σκηνοθέτη 
Έντουαρντ Μπέργκερ αποκλίνει ορισμέ-
νες φορές από το βιβλίο, πράγμα το οποίο 

επικρίθηκε από ορισμένους κριτικούς στη 
Γερμανία. «Για εμένα ήταν σημαντικό η 
βαρβαρότητα και το συναίσθημα που κυρι-
εύει τον πρωταγωνιστή, να έχει επίδραση 
και στο κοινό για ένα διάστημα και να γίνει 
το έναυσμα για συζητήσεις. Ήθελα οπωσ-
δήποτε να αποφύγω οτιδήποτε ηρωικό, 
δοξαστικό», αντέτεινε ο σκηνοθέτης σε συ-
νέντευξή του στο δημόσιο γερμανικό ραδι-
όφωνο (DLF). Επίσης, η έγκριτη εφημερίδα 
«Die Zeit» έγραψε ότι η ταινία στερείται 
«μιας σύγχρονης ματιάς και μιας άποψης 
σχετικής με το περιεχόμενο, την αισθητική 
και την οπτική. Όπου ο Μπέργκερ παρεκ-
κλίνει από το πρότυπο του Ρεμάρκ, μερικές 
φορές υποπίπτει σε κλισέ».

Στην Κύπρο ο Αίας  
του Γιώργου Νανούρη

Η πρωτότυπη και επιτυχημένη παράστα-
ση «Αίας» σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη, 
με τον Μιχάλη Σαράντη και τον Απόστολο 
Χαντζαρά, που ενθουσίασε κοινό και κριτι-
κούς στην Ελλάδα, περιοδεύει στην Κύπρο 
τον Μάρτιο για δύο παραστάσεις σε Λευκω-
σία και Λεμεσό. 

Ο Μιχάλης Σαράντης ερμηνεύει συγκλο-
νιστικά και τους εννιά ρόλους της τραγω-
δίας «συνομιλώντας» με το ζωγραφικό σύ-
μπαν του Απόστολου Χαντζαρά, ο οποίος 
επί σκηνής δείχνει το απίστευτο ζωγραφικό 
του ταλέντο και μεταφέρει ζωντανά όλες τις 
εκφάνσεις του Αίαντα με το πινέλο του στο 
πανί.

Μια ασυνήθιστη και λιτή παράσταση, από 
τις πιο συγκινητικές και αισθητικά άρτιες 
που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.

Τη μετάφραση έχει κάνει ο ποιητής Νίκος 
A. Παναγιωτόπουλος.

Παραστάσεις: Λευκωσία, Δημοτικό Θέα-
τρο Στροβόλου, Δευτέρα, 27 Μαρτίου, 8:30 
μ.μ. tickethour.com.cy και Λεμεσός, Πατ-
τίχειο Δημοτικό Θέατρο, Τρίτη 28 Μαρτίου, 
8:30 μ.μ. tickethour.com.cy, 25377277.

Η ταραχώδης πορεία του βιβλίου και της πρώτης ταινίας
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Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματο-
ποίησε χθες Κυριακή αιφνιδιαστική επίσκεψη 
στη Μαριούπολη, μετέδωσαν ρωσικά κρατικά 
μέσα ενημέρωσης. To ταξίδι αυτό του Βλαντιμίρ 
Πούτιν είναι το πρώτο από την αρχή του πολέ-
μου στα εδάφη της περιφέρειας του Ντονμπάς, 
τα οποία κατέλαβε η Ρωσία από την αρχή του 
πολέμου στην Ουκρανία.  Ο Ρώσος ηγέτης πήγε 
στη Μαριούπολη με ελικόπτερο και περιόδευσε 
την πόλη, οδηγώντας ένα αυτοκίνητο, ανέφε-
ρε χθες η Υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου, την 
οποία επικαλέστηκαν ρωσικά πρακτορεία ειδή-
σεων. Μίλησε με κατοίκους, επισκέφτηκε σημεία 
ενδιαφέροντος και του παρουσιάστηκε έκθεση 
για τα έργα ανοικοδόμησης αυτής της κατε-
στραμμένης πόλης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε αφού ο Πού-
τιν είχε μεταβεί το Σάββατο, στην Κριμαία, για 
μια επίσκεψη που επίσης δεν είχε προαναγγελ-
θεί και με την οποία σηματοδότησε την ένατη 
επέτειο της προσάρτησης από τη Ρωσία αυτής 
της ουκρανικής χερσονήσου, μόλις δύο ημέρες 

αφότου το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε 
ένταλμα για τη σύλληψη του Ρώσου ηγέτη. Η 
κατάληψη της Μαριούπολης τον Μάιο, έπειτα 
από μια από τις πιο μακροχρόνιες και πολύνε-
κρες μάχες του πολέμου, ήταν η πρώτη πολύ 
σημαντική νίκη της Ρωσίας μετά την αποτυχία 
της να καταλάβει το Κίεβο. Υπενθυμίζεται πως 
η πολιορκία της είχε εξακολουθήσει επί μακρόν 
ιδίως στο εργοστάσιο Αζόφσταλ, όπου είχαν βρει 
καταφύγιο Ουκρανοί μαχητές.  Με την επίσκε-
ψή του αυτή, ο Πούτιν βρέθηκε πιο κοντά από 
κάθε άλλη φορά από την αρχή του πολέμου στις 
γραμμές του μετώπου. Οδηγώντας ο ίδιος ένα 
αυτοκίνητο, μετέβη σε διάφορες γειτονιές της 
πόλης και έκανε στάσεις για να μιλήσει σε κα-
τοίκους.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν από 
το σεισμό, μεγέθους 6,8 βαθμών, που σημειώ-
θηκε στον Ισημερινό και το βόρειο Περού, ενώ 
πολλά κτίρια υπέστησαν ζημιές. Ο Πρόεδρος του 
Ισημερινού, Γκιγιέρμο Λάσο, με ανάρτησή του 
στο Twitter ζήτησε από τους πολίτες να παρα-
μείνουν ψύχραιμοι και «να ενημερώνονται από 
επίσημες πηγές». Σύμφωνα με το αμερικανικό 
Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), ο σεισμός ήταν 
μεγέθους 6,8 βαθμών (6,7 σύμφωνα με το Ευ-
ρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο) και προ-
ερχόταν από εστιακό βάθος 66,4 χιλιομέτρων. 
Το επίκεντρό του εντοπίστηκε σε απόσταση πε-
ρίπου 10 χιλιομέτρων από την πόλη Μπαλάο, 
στην επαρχία Γκάγιας. Η Γραμματεία Διαχείρι-
σης Καταστροφών ανέφερε σε ανακοίνωσή της 

ότι ένας τοίχος κατέρρευσε και καταπλάκωσε 
ένα όχημα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 
άνθρωπος στην πόλη Κουένκα. Στην κοινότητα 
Ματσάλα, 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλά 
κτίρια κατέρρευσαν, ενώ πολλά χωριά έχουν 
μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ζημιές αναφέρθηκαν και σε άλλες επαρχίες, 
όπως σε ένα σουπερμάρκετ όπου κατέρρευσε 
ένας τοίχος. Σύμφωνα με τη Γραμματεία, η κρα-
τική πετρελαϊκή εταιρεία Petroecuador διέκοψε 
τις δραστηριότητές της και εκκένωσε πολλές 
εγκαταστάσεις της, για προληπτικούς λόγους.

«Όλοι τρέξαμε έξω στο δρόμο… φοβηθήκαμε 
πολύ», είπε ο Ερνέστο Αλβαράδο, ένας κάτοικος 
της Ίσλα Πούνια, ενός νησιού κοντά στο επίκε-
ντρο του σεισμού όπου ορισμένα σπίτια κατέρ-
ρευσαν.

Μετά τον αρχικό σεισμό, σημειώθηκαν δύο 
μικρότεροι μετασεισμοί. Στο Περού, ο σεισμός 
έγινε αισθητός στις βόρειες επαρχίες, αλλά δεν 
υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για ζημιές 
ή θύματα.

Έγκλημα στα Τέμπη:  
Τα έγγραφα λένε  

την αλήθεια
Καθώς ο υπερυπουργός με το χαρτοφυλάκιο 

Μεταφορών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρί-
της, επιμένει πως η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα 
λειτουργεί κανονικά, κόντρα σε δηλώσεις νυν 
και πρώην εργαζομένων, το ethnos.gr αποκαλύ-
πτει σειρά εγγράφων που δείχνουν ότι τα πράγ-
ματα μόνο έτσι δεν είναι.

Το δημοσίευμα επικαλείται τη δήλωση δικτύ-
ου από τον ΟΣΕ για το 2023, η οποία αναφέρει 
για τη Λάρισα ότι διαθέτει σηματοδότηση, αλλά 
όχι Κεντρική Διαχείριση Κυκλοφορίας, δηλαδή 
τηλεδιοίκηση. Διευκρινίζει μάλιστα ότι οι σιδη-
ροδρομικοί διαχωρίζουν πλήρως την τηλεδι-
οίκηση από το τοπικό σύστημα χειρισμού, που 
πράγματι λειτουργεί στη Λάρισα και δίνει τη δυ-
νατότητα αυτόματης χάραξης πορείας. 

Το ρεπορτάζ της ηλεκτρονικής έκδοσης του 
«Έθνους» αφήνει ακόμη πιο έκθετο τον κ. Γερα-
πετρίτη, που επέμενε το Σάββατο σε δηλώσεις 
του προς τις κάμερες ότι «το σύστημα της το-
πικής τηλεδιοίκησης στη Λάρισα λειτουργούσε 
απολύτως την κρίσιμη νύχτα», καθώς αποκαλύ-
πτει ότι ο υπουργός κατά τη συνεδρίαση του Συ-
ντονιστικού Κέντρου Ασφαλείας Σιδηροδρόμων 
κατέθεσε μόνο την πρώτη σελίδα του σχετικού 
πρωτοκόλλου.

Στις επόμενες όμως σελίδες, τις οποίες έχει 
εξασφαλίσει το «Έθνος» αναφορικά με τον σι-
δηροδρομικό σταθμό της Λάρισας, σημειώνεται 

πως «παρέχονται όλες οι σηματοτεχνικές δια-
δρομές εκτός των διαδρομών από τα φωτοσήμα-
τα εξόδου (ΛΑΡ 11, ΛΑΡ 13, ΛΑΡ 15) προς βορ-
ρά (προς Εμπορικό Λάρισας) λόγω προσωρινής 
απουσίας των σηματοτεχνικών πληροφοριών με 
τον Σ.Σ. Εμπορικού Λάρισας. Οι εργασίες αυτές 
θα ολοκληρωθούν στο εγγύς μέλλον.

Τα φωτοσήματα ΛΑΡ 11, ΛΑΡ13, ΛΑΡ15 θα 
παραμείνουν κλειστά (ερυθρό) και η κυκλοφορία 
μεταξύ Σ.Σ. Λάρισας – Σ.Σ. Εμπορικού Λάρισας 
θα διεξάγεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Κινή-
σεως – Μέρος Β’».

Επίσης, προτείνει και την αντικατάσταση 
λόγω παλαιότητας του πίνακα χειρισμών: «Λόγω 
παλαιότητας και χρήσης του πίνακα χειρισμών 
του Σ.Σ. Λάρισας, προτείνεται από τον ΟΣΕ η 
αντικατάστασή του με νέο μωσαϊκό τύπο, εάν 

αυτό είναι δυνατόν μέσω της υπ’ αρ. 717/2014 
σύμβασης».

Το δημοσίευμα αποκαλύπτει επίσης δύο έγ-
γραφα απ’ τα οποία προκύπτει πως ούτε στο 
πρωτόκολλο παραλαβής ούτε στο εσωτερικό 
έγγραφο του ΟΣΕ γίνεται λόγος για σύστημα 

τηλεδιοίκησης, καθώς το λεγόμενο σύστημα «το-
πικού χειρισμού» που δίνει τη δυνατότητα χάρα-
ξης πορείας και «βλέπει» το σταθμό για περίπου 
8,5 χλμ καμία σχέση έχει με την τηλεδιοίκηση.

«Τηλεδιοίκηση σιδηροδρομικά είναι στο τε-
λείωμα του σταθμού του Δομοκού έως και το 
Πλατύ. Αυτό είναι η τηλεδιοίκηση της Λάρισας. 
Στη Λάρισα αυτήν τη στιγμή, το σύστημα τηλε-
διοίκησης, κάποια κομμάτια λειτουργούν κάποια 
όχι, οι πίνακες δεν είναι σε λειτουργία. Αυτό που 

έχει η Λάρισα είναι τοπικός χειρισμός του σταθ-
μού, δηλαδή έχει δύο χλμ. νότια προς την Αθήνα 
και άλλα 4 - 5 προς βόρεια, Θεσσαλονίκη», είπε 
χθες ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΟΣΕ, Νί-
κος Τσικαλάκης.

Αλλά και ο πρώην σταθμάρχης Βόλου, Γιώρ-
γος Αποστολέρης, διέψευσε τους ισχυρισμούς 
περί πλήρους λειτουργίας της τηλεδιοίκησης 
στο σταθμό της Λάρισας. «Το σύστημα αυτοματο-
ποιημένης πορείας δεν το χρησιμοποιούσαν στη 
γραμμή ανόδου γιατί είναι βραχυκυκλωμένο για 
πολύ καιρό. Δεν γινόταν συντήρηση των φωτο-
σημάτων στη γραμμή ανόδου. Ήταν δύο κόκκινα 
φώτα που δεν είχε εντοπιστεί η κακοτεχνία. Δεν 
θα μπορούσε κανείς να το βάλει, μόνο χειροκίνη-
τα να γυρίσει τα κλειδιά», είπε ο κ. Αποστολέρης.

Άλλο η σηματοδότηση και άλλο η τηλεδιοίκηση - Τα ψέματα  
και οι τραγικές μαρτυρίες εργαζομένων και πρώην σταθμαρχών  

για το μπάχαλο στην τηλεδιοίκηση

ξένος τύπος Νεκρούς και καταστροφές άφησε ο σεισμός στον Ισημερινό

Αιφνιδιαστικά στη Μαριούπολη ο Πούτιν με ελικόπτερο

ΔΙΕΘΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Παράγοντας αστάθειας και ανασφάλειας
Αυγή, Ελλάδα

Νίπτει τας χείρας του
Documento, Ελλάδα

H πλατεία των δικαιωμάτων
La Repubblica, Ιταλία



ΔΙΕΘΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γαλλία - Σήμερα στη Βουλή η πρόταση μομφής
Με τον Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν 

να αναζητά και να μη βρίσκει μια κοινο-
βουλευτική έξοδο κινδύνου, τα συνδικάτα 
να δίνουν τον υπέρ πάντων αγώνα τους 
και τους διαδηλωτές όλο και περισσότερο 
να ριζοσπαστικοποιούνται, η Γαλλία βρί-
σκεται, χωρίς καμία απολύτως αμφιβολία, 
σε πολιτική κρίση. Η απόφαση του Γάλλου 
Προέδρου να θέσει με προεδρικό διάταγ-
μα σε ισχύ την αναμόρφωση του συντα-
ξιοδοτικού συστήματος της χώρας, πα-
ρακάμπτοντας την Εθνοσυνέλευση, όπου 
διαθέτει τη σχετική, αλλά όχι την απόλυτη 
πλειοψηφία των εδρών, πυροδότησε αντι-
δράσεις των οποίων η έκβαση δεν είναι 
προς το παρόν προβλέψιμη.

Ο Πρόεδρος Μακρόν ήλπιζε πως η 
πλειονότητα των περίπου 60 βουλευτών 
του αντιπολιτευόμενου κεντροδεξιού ρε-

πουμπλικανικού κόμματος, (το οποίο πα-
γίως τάσσεται υπέρ της αύξησης της ηλι-
κίας συνταξιοδότησης στα 65 χρόνια) θα 
στήριζε την πρόταση της κυβέρνησης για 
συνταξιοδότηση στα 64 χρόνια, από τα 62 
που είναι σήμερα. Αν αυτό συνέβαινε, θα 
υπήρχε στη γαλλική Εθνοσυνέλευση πλει-
οψηφία υπέρ του νομοσχεδίου για την 
αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστή-
ματος. Όταν όμως ο Γάλλος Πρόεδρος δια-
πίστωσε πως οι ελπίδες του διαψεύδονται 
και «τα κουκιά δεν βγαίνουν», επέλεξε την 
οδό του προεδρικού διατάγματος και όχι 
της απόσυρσης του νομοσχεδίου, η οποία 
κατά τη γνώμη του θα συνιστούσε πλήγμα 
κατά της διεθνούς αξιοπιστίας της Γαλλί-
ας. Η απόφαση αυτή οδήγησε σύσσωμη 
την αντιπολίτευση στην κατάθεση προτά-
σεων μομφής κατά της κυβέρνησης που 

θα εξεταστούν σήμερα Δευτέρα. Αν μια 
από αυτές τις προτάσεις εγκριθεί, τότε θα 
συμπαρασύρει εκτός από την κυβέρνηση 
της Πρωθυπουργού Ελιζαμπέτ Μπορν και 
την αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού 
συστήματος, αφού το προεδρικό διάταγμα 
θα ακυρωθεί.

Στις φλόγες παραδόθηκαν ακόμη μία 
νύχτα δρόμοι στο Παρίσι και τη Λιόν, ενώ 
σοβαρά επεισόδια έγιναν στο Μπορντό.

Μπορεί η Αστυνομία στο Παρίσι να 
απαγόρευσε τις συγκεντρώσεις στα Ηλύ-
σια Πεδία και στην πλατεία Κονκόρντ, 
αλλά τελικά οι διαδηλωτές συγκρούστη-
καν με την Αστυνομία στην πλατεία Ιτα-
λίας, όπου πραγματοποιήθηκε η συγκέ-
ντρωση του Σαββάτου. 

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνε-
χιστούν με αμείωτη ένταση.

Ισραήλ: 250.000 πολίτες είπαν «όχι»  
στη νομική «μεταρρύθμιση»

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες κατακλύζουν και πάλι τους 
δρόμους πολλών πόλεων του Ισραήλ ενάντια στα σχέδια της 
κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου να αναθεωρήσει το 
νομικό σύστημα της χώρας, το οποίο ονομάζει «μεταρρύθμι-
ση». Οι διαδηλωτές λένε ότι οι προτεινόμενες αλλαγές υπο-
νομεύουν τη δημοκρατία της χώρας και αντιστέκονται στις 
προσπάθειες του ακροδεξιού Πρωθυπουργού της χώρας να 
θέσει υπό τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας τη δικαιοσύ-
νη στη χώρα. Στον αντίποδα ο «Μπίμπι» και οι σύμμαχοί του 
επιμένουν ότι το σχέδιο είναι απαραίτητο για να περιοριστεί 
αυτό που ονομάζουν «υπερβολικές εξουσίες μη εκλεγμένων 
δικαστών».

Η κύρια διαδήλωση στο Τελ Αβίβ συγκέντρωσε δεκάδες 
χιλιάδες ανθρώπους που κυμάτισαν ισραηλινές σημαίες και 
πανό που έγραφαν «Αδιέξοδο!» Μικρότερες συγκεντρώσεις 
πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, που ακόμη έχει ανοιχτούς 
λογαριασμούς με τη δικαιοσύνη για υποθέσεις διαφθοράς, 
απέρριψε πρόσφατα συμβιβαστική πρόταση του Προέδρου 
Ισαάκ Χέρτζογκ, που είχε σκοπό να εκτονώσει την κρίση.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα για 11η εβδομάδα πλήθος κό-
σμου να διαδηλώνει στους δρόμους, με την κρίση να βαθαίνει. 
Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, περισσότεροι από 
250.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις του 
Σαββατοκύριακου.

Πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν 
πως η ισραηλινή Αστυνομία ανέπτυξε ένα κανόνι νερού για 
να διαλύσει τους διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν σε έναν 
κεντρικό κόμβο στο Karkur, μια πόλη στο βόρειο Ισραήλ.

Ένα βίντεο που εξασφάλισε το Associated Press δείχνει το 
κανόνι νερού να ψεκάζει τους διαδηλωτές καθώς φώναζαν 
«Δημοκρατία» στα εβραϊκά.

Η αναθεώρηση, που προωθείται από έναν Πρωθυπουργό 
που δικάζεται για διαφθορά και την πιο δεξιά κυβέρνηση του 
Ισραήλ ποτέ, έχει βυθίσει το Ισραήλ σε μια από τις χειρότερες 
εγχώριες κρίσεις του. Έχει προκαλέσει σάλο, καθώς κορυφαί-
οι νομικοί, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού τομέα και άλλοι 
φορείς προειδοποιούν για τις επιπτώσεις του σχεδίου, από 
την οικονομία έως και τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, με 
έφεδρους του στρατού να έχουν διαμηνύσει ότι δεν θα υπη-
ρετήσουν κάτι το οποίο χαρακτηρίζουν «αλλαγή καθεστώτος».

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την έγκριση των βασικών 
στοιχείων της «μεταρρύθμισης» πριν από το τέλος της χειμε-
ρινής συνόδου της Κνεσέτ στις 2 Απριλίου. 

Στις φλόγες παραδόθηκαν για ακόμη μία μέρα δρόμοι στο Παρίσι και τη Λιόν
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φαρμακεία

tv επιλογές

κληρώσεις

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
• Μουρούζη Πολυκάρπου Άννα, Ανδρέα 

Αβρααμίδη 23Α, δρόμος Αρεταίειου, ένα-
ντι φρουταρίας BELLA FRUIT, Στρόβολος, 
22420040, 22420002 • Νικολάου - Πήτερ 
Ανδρέας, Αγίου Ανδρέα 12, 100μ. από την 
εκκλησία Παλλουριώτισσας προς Άγιο Αντώ-
νιο, 22430032, 22424078 • Τάττης Αναστα-
σία, Αξίου 80, απέναντι από την Υπεραγορά 
LIDL, Λακατάμεια, 22730600, 22730600 • 
Γιάγκου Κωνσταντίνος, Γρηγόρη Αυξεντίου 
36, απέναντι από φούρνο ΠΑΝΔΩΡΑ, μεταξύ 
κολυμβητηρίου και εκκλησίας Αγ. Γεώργιου, 
Άγιος Δομέτιος, 22770150 • Σταυρινίδης 
Γεώργιος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 73 Α-Β, 
έναντι McDonalds και πάρκινγκ ΣΚΛΑΒΕΝΙ-
ΤΗΣ, Λατσιά, 22488398, 99497309

ΛΕΜΕΣΟΣ
• Δάρβης Γεώργιος, Βασίλη Μιχαηλίδη 

13, IASO MEDICAL CENTER, 25347070, 
99201014 • Έρεφιτς Συλβάνα, Όμηρου 31, 
δρόμος Χαλκούτσας, πλησίον φούρνου Ζορ-

πάς, απέναντι από σχολείο Pascal (πρώην 
Folleys), 25772708, 25772708 • Παπα-
σπύρου - Καντωνίδου Μάρω, Φραγκλίνου 
Ρούσβελτ 272, Ζακάκι, δίπλα από φούρνο 
Sunfresh, 25390354, 25388448 • Χριστοφό-
ρου Νέαρχος, Λεωφ. Μακαρίου 112, μεταξύ 
παιδικών OKAIDI και Αιμίλιου Ηλιάδη Λτδ, 
απέναντι από Πόπης Πικάντικο, 25822838, 
99200860

ΛΑΡΝΑΚΑ
• Χριστοδούλου Παύλος, Ερμού 51Γ, 

24652702, 24360054 • Συνεσίου Μαρία, 
Φώτη Πίττα 11, Κοφίνου, 24641515

ΠΑΦΟΣ
• Τσέλεπου Λένια, Ελευθερίου Βενιζέλου 

91, δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν τα φώτα 
round about Λεμεσού, 26954594, 26949276

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
• Κύζας Παναγιώτης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρί-

ου ΙΙΙ 82, Παραλίμνι, 23823270, 23823308

ΛΟΤΤΟ

ΠΡΟΤΟ

ΤΖΟΚΕΡ

ΕΞΤΡΑ 5

ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΤΥΧΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

1 14 34 37 44

42

13

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ  
7ος ΑΡΙΘΜΟΣ

Με έξι επιτυχίες  .................................................. ΤΖΑΚ ΠΟΤ
Με πέντε + 1 κανένας  ..................................... €50.000,00
Με πέντε επιτυχίες 5 κερδίζουν ......................... €1.500,00
Με τέσσερις επιτυχίες 287 κερδίζουν ..................... €30,00
Με τρεις επιτυχίες 5.694 κερδίζουν  ..........................€1,50

1η κατηγορία:  ..................................................... ΤΖΑΚ ΠΟΤ
2η κατηγορία: κανένας .................................... €25.000,00
3η κατηγορία: 2 τυχεροί .....................................€2.500,00
4η κατηγορία: 53 τυχεροί ......................................€250,00
5η κατηγορία: 454 τυχεροί ..................................... €25,00
6η κατηγορία: 4.058 τυχεροί .....................................€2,00

5+1 αριθμοί:  ......................................................TZAK-ΠOT
5 αριθμοί: 4 τυχεροί ........................................ €14.266,50
4+1 αριθμοί: 23 τυχεροί ....................................€2.500,00
4 αριθμοί: 343 τυχεροί ........................................... €50,00
3+1 αριθμοί: 1.013 τυχεροί .................................... €50,00
3 αριθμοί: 16.255 τυχεροί .........................................€2,00
2+1 αριθμοί: 13.180 τυχεροί ....................................€2,00
1+1 αριθμοί: 67.421 τυχεροί ....................................€1,50

1698227

ΤΖΟΚΕΡ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 18&19-3-2023

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 11714ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ

3, 8, 25, 29, 31

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 11715ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ

1, 7, 19, 26, 34

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 11716ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ

7, 9, 13, 18, 21

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 11717ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ

13, 14, 25, 28, 32

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

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

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

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

και Γλαύκο Μιχαηλίδη
14:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:05-16:55 ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
Μουσικές επιλογές με τον Πάμπο Φιλίππου
15:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00-17:55 Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΛΛΙΩΣ
Με τον Νεόφυτο Νεοφύτου
17:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:05-21:00 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
Με την Άντρη Δημητρίου
18:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00-23:00 ΕΓΩ ΚΙ ΕΣΥ ΜΑΖΙ
Με τις Μύρια Χώπλαρου και Μαρί Κωνστάνς 

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

ΜΕ
Μουσικές επιλογές του Άστρα 92,8

στη συχνότητα του Άστρα 92,8

tv ενημέρωση
ΡΙΚ1

06.45 Πρώτη Ενημέρωση 09.30 Όμορφη 
Μέρα 11.00 Ειρήνη Πάσι 11.30 Γευστικό Ταξίδι 
12.00 Από μέρα σε μέρα 14.00 Ειδήσεις 14.30 
Εμείς κι ο Κόσμος μας 15.30 Γευστικό Ταξίδι 
16.00 Όλα στον αέρα 17.00 Σε ξένα χέρια 18.00 
Ειδήσεις 18.30 Ποιος Ρωτά; 19.30 Ειρήνη Πάσι 
20.00 Ειδήσεις 21.00 Τρικυμία 22.00 Γκολ και 
Θέαμα - Ο απόηχος της αγωνιστικής, οι επίμαχες 
φάσεις, οι καλύτερες στιγμές, η ελλαδική και η δι-
εθνής επικαιρότητα. 23.30 Ειδήσεις 23.35 Όμορ-
φη Μέρα 01.00 Ειδήσεις 02.00 Γκολ και Θέαμα 
03.30 Ειρήνη Πάσι 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 Φλίπερ 

08.00 Ο Σούπερ Μπαμπάς 08.15 Η Μπο ταξιδεύ-
ει 08.40 Τελετάμπις 09.05 Ο Μπόμπιρας 09.30 
Η μικρή Λουλού 09.55 Λέο Ντα Βίντσι 10.20 H 
Μία και Εγώ 11.10 Μπομπ o Μάστορας 11.35 
Τα Στρουμφάκια 12.00 Αστυνόμος Σαΐνης 12.50 
Η Μπο ταξιδεύει 13.15 Τελετάμπις 13.40 Λέο 
Ντα Βίντσι 14.05 H Μία και Εγώ 14.30 Μπομπ 
o Μάστορας 15.00 ΠΟΠ ΚΟΡΝ παίζω και μαθαί-
νω 15.30 Φλίπερ 16.20 Το μικρό σπίτι στο λιβά-
δι 17.05 Women Who Rock 18.00 Ειδήσεις στη 
Νοηματική 18.30 Ειδήσεις στην Αγγλική 18.40 
Ειδήσεις στην Τουρκική 19.00 Art Cafe (επανάλη-
ψη) 20.00 Κεντρικό Δελτίο στη Νοηματική 21.00 
Indian Summers. Πρωταγωνιστούν: Henry Lloyd-
Hughes, Julie Walters, Jemima West, Nikesh 
Patel, Alex Cobb, Aysha Kala, Olivia Grant, Ralph 
Whelan, Rick Warden 21.50 Suspect 22.15 
White House Farm - Αστυνομική, αγγλική σειρά 
μυστηρίου, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα.  
23.05 Τρικυμία με υπότιτλους 00.00 Εμείς και ο 
Κόσμος μας 01.00 Όλα στον αέρα 02.00 Ειδήσεις 
στην Αγγλική και Τουρκική 02.15 Από μέρα σε 
μέρα 04.15 Art Cafe 05.15 Women Who Rock 
06.10 Κοίτα με στα μάτια

PLUS
06.00 ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Κ) 06.55 ΞΕΝΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (Κ) 07.25 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (Κ) 07.40 ΕΞΥΠΝΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 
(SMART ΓΕΥΣΕΙΣ) (Ε ) (Κ) 08.25 ΤΗΛΕΝΟΥΒΕ-
ΛΑ (Ε) (Κ) 10.00 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ (Κ) 12.50 ΜΕ 
ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ (Κ) 13.55 ΞΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ (Κ) 15.35 ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ (Κ) 18.10 ΣΥ-
ΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (Κ) 18.25 ΞΕΝΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ (Κ) 19.00 ΤΗΛΕΑΓΟ-
ΡΑ (Κ) 19.35 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΟ PLUS (Κ) 20.05 Ο 
ΚΑΙΡΟΣ (Κ) 20.10 ΞΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ 
( Ε ) (Κ) 21.00 EΠΙΚΑΙΡΑ 22.15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 
(18) 00.05 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 01.00 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ 
01.55 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 02.45 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 
03.35 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (15) 04.25 ΞΕΝΗ ΚΩΜΙΚΗ 
ΣΕΙΡΑ (Κ) 04.50 ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ (Ε) (Κ)

OMEGA
06.00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 08.00 

BREAKFAST@STAR 11.00 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 MASTER CHEF 
2023 23.45 ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ (Ε) 00.45 ΤΡΙΑ 

ΜΙΛΙΑ (Ε) 01.45 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ 
04.30 ΤΑΧΙ (E) 05.00 ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ 
ΣΠΙΤΙ (Ε) 06.00 ΕΙΚΟΝΕΣ (Ε)

ANT1
06.20 ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ (Ε) 07.10 ΗΛΙΟΣ 

(Ε) 08.00 ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ (Ε) 08.50 ΡΟΥΚ 
ΖΟΥΚ (Ε) 09.40 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 11.00 ΜΕΡΑ ΜΕΣΗ-
ΜΕΡΙ 14.00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 
14.50 ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ (Ε) 15.40 
LA PASTA POMILώRI (Ε) 16.30 ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ; (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 ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ (12) 22.30 ΠΟΙΟΣ ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ; (Κ) 23.20 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ (12) 
00.10 CHICAGO FIRE (Ε) (12) 01.00 ΕΚΕΙΝΕΣ 
ΚΙ ΕΓΩ (Ε) 01.40 ΜΗ ΜΟΥ ΛΕΣ ΑΝΤΙΟ (Ε) (15) 
02.30 ΣΥΝΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ (Ε) (15) 03.20 ΕΠΙΘΥ-
ΜΙΕΣ (Ε) (Κ) 04.10 ΟΙ ΧΩΡΑΪΤΕΣ (Ε) (Κ) 04.40 
Ο,ΤΙ ΑΓΑΠΗΣΑ (Ε) (Κ) 05.30 ΟΜΙΚΡΟΝ ΘΕΤΙΚΟ 
(Ε) (Κ)

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

ΣΕΛΙΔΟ με τον Ανδρέα Δημητρόπουλο – Κ 09.30 
Ήρθε κι Έδεσε με τη Γιώτα Δαμιανού και τον Αν-
δρέα Δημητρόπουλο – Κ 11.00 ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ 
ΚΑΤΙ με τον Χρήστο Μιχάλαρο – Κ 13.30 Πρωινό 
μας με τη Φαίη Σκορδά – Κ 15.40 Ανεράδες (Ε) – Κ 
16.15 Καλό Μεσημεράκι με τον Νίκο Μουτσινά – 
Κ 17.20 My Style Rocks – K 15.40 Καλό Μεσημε-
ράκι με τον Νίκο Μουτσινά (Ε) – Κ 18.00 Γεγονότα 
σε συντομία – Κ 18.15 My Style Rocks – K 20.00 
Τομές στα Γεγονότα – Κ 21.00 Τhe Match – K 
22.00 SURVIVOR ALL STAR – K 01.30 Γεγονότα 
Τίτλοι Ειδήσεων – Κ 01.40 Καλό Μεσημεράκι (Ε) 
– Κ 02.20 My Style Rocks (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 ΟΙΚΟ-
ΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Ε) 15.15 ΜΕ ΑΓΑΠΗ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 17.00 DEAL 17.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΝΟΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 18.00 Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 
ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 19.00 THE CHASE 20.00 ALPHA 
NEWS 21.00 ΣΑΣΜΟΣ 22.15 Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
23.45 CELEBRITY GAME NIGHT (Ε) 00.30 THE 
CHASE (Ε) 01.30 ΦΕΥΓΑ 02.15 ΠΕΡΙ ΑΝΕΜΩΝ 
ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ (Ε) 03.15 ΣΑΣΜΟΣ (E) 04.30 ΜΕ 
ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ (Ε)

CAPITAL
07.00 Τηλεαγορά tvmall 08.00 Υγεία & ζωή 

(Ε) 08.50 Ο παππούς ο Τάσος μαγειρεύει – Εκπο-
μπή μαγειρικής (Ε) 09.30 Sabrina. Rich & famous 
- Τηλενουβέλα (Ε) 10.20 Τηλεαγορά tvmall 11.15 
Οικογένεια Παπαδοπούλου (1960) 13.00 Top 
story - με τη Στέφανη Φλωρίδου 15.00 Τσαγκα-
ράκης Τηλεαγορά 17.00 Τηλεαγορά tvmall 18.00 
Τίτλοι ειδήσεων 18.10 Εσμεράλδα - Τηλενουβέλα 
(Ε) 19.15 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 19.50 Ειδή-
σεις στη Νοηματική 20.00 Ο παππούς ο Τάσος 
μαγειρεύει - Εκπομπή μαγειρικής (Ε) 21.00 Το 
κυνήγι του χαμένου θησαυρού - Περιπέτεια 23.25 
Ξένη ταινία 01.15 Καταδίωξη στο Παρίσι 02.45 
Διακοπές στον εφιάλτη - Θρίλερ 04.25 Το τέλειο 
κύμα - Βιογραφικό δράμα 06.00 Top story (Ε)

Σήμερα τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανό να δώσουν μεμο-
νωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νοτιο-
δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά, 
βορειοδυτικοί της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι λίγο τα-
ραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς 
στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα 
ψηλότερα ορεινά.

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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σαν σήμερα

εορτολόγιο

ο καιρός

ΚΕΡΥΝΕΙΑ 18

ΠΑΦΟΣ 18

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 18 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 18

ΛΑΡΝΑΚΑ 18

ΛΕΜΕΣΟΣ 18

Indian Summers 
ΡΙΚ2, ώρα: 21.00
Υπόθεση: Η Μαντλέν καλείται να 

αντιμετωπίσει πολύ δυσάρεστα νέα, ενώ 
η Άλις τρέμει μήπως αποκαλύψει η Σάρα 
στη λέσχη ότι ο άντρας της ζει. 

Ιστορική, δραματική σειρά εποχής, 
βρετανικής παραγωγής 2015. Η σειρά 
ξεκινά το 1932 και περιγράφει τα γεγο-
νότα μιας ομάδας Βρετανών της υψηλής 
κοινωνίας, στη Σίμλα, μια πόλη στη βό-
ρειο Ινδία στους πρόποδες των Ιμαλαΐ-
ων τα τελευταία δραματικά χρόνια της 
αγγλικής αυτοκρατορίας στην Ινδία. Μια 
σειρά για την πτώση της βρετανικής αυ-
τοκρατορίας και τη γέννηση της σύγχρο-
νης Ινδίας. Κατάλληλη για άτομα άνω 
των 15 ετών - Α’ Κύκλος.

43 π.Χ.
Γεννιέται ο Οβίδιος, Ρωμαίος ποιητής.

1727
Πεθαίνει ο Σερ Ισαάκ Νεύτων, Άγγλος φυσικός, 
μαθηματικός και αστρονόμος.

1828
Γεννιέται ο Ερρίκος Ίψεν, Nορβηγός συγγραφέας.

1947
Αρχίζουν μεγάλες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις κατά 
των ανταρτών του ΔΣΕ που αγωνίζονται ενάντια 
στην ξένη υποτέλεια της Ελλάδας.

1947
Δολοφονείται στη Θεσσαλονίκη ο Γιάννης Ζέβγος, 
κορυφαίο στέλεχος του ΚΚΕ και του ΕΑΜ, Υπουργός 
Γεωργίας στην πρώτη μεταπελευθερωτική κυβέρνη-
ση εθνικής ενότητας.

1948
Γεννιέται ο Νίκος Παπάζογλου, Έλληνας τραγουδο-
ποιός.

1970
Πεθαίνει ο Μανώλης Χιώτης, Έλληνας μουσικός.

1973
Οι Έλληνες φοιτητές καταλαμβάνουν ξανά τη 
Νομική Σχολή Αθηνών, ένα μήνα μετά την πρώτη 
κατάληψη. Κατά την επέμβαση της χουντικής αστυ-
νομίας, δεκάδες τραυματίζονται και συλλαμβάνονται 
πάνω από 100.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
ΣΗΜΕΡΑ
Αγίας Κλαυδίας, Αγίου Ροδιανού
ΑΥΡΙΟ
Θωμά πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Βηρύλλου 
επισκόπου Κατάνης, Μαρτύρων Δομνίνου και Φι-
λήμονος των εκ Θεσσαλονίκης
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται γραμματέας για ιδιωτικό ιατρείο για πρωινή ή πλήρη απασχόληση.
Να κατέχει πολύ καλή γνώση υπολογιστή, καταχώριση πληροφοριών στο ηλε-
κτρονικό σύστημα του ΓεΣΥ, αρχειοθέτηση, επικοινωνία με ασθενείς.
Τηλέφωνα επικοινωνία: 22499010, 99597171

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Αστυνομία Κύπρου προκήρυξε Διαγωνισμό με αριθμό 
Δ.Ο.23/2023 για την προμήθεια φυσιγγίων Μ193 FULL 
METAL JACKET 5,56Χ45mm.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να εξα-
σφαλίσουν περισσότερες πληροφορίες μέσω της επίση-
μης ιστοσελίδας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύνα-
ψης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου. 
www.eprocurement.gov.cy

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ειδοποιούνται όλοι οι ενδιαφερόμε-
νοι ότι εγώ η εταιρεία ΖΗ.ΔΗ.ΠΑ. 
ΦΑΡΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ με Αρ. Εγγρ. Ετ. 
ΗΕ 23334 από Αυγόρου προτίθεμαι 
να υποβάλω αίτηση προς την Αρχή 
Αδειών για χορήγηση άδειας με-
ταφορέα «Γ» για ένα φορτηγό όχη-
μα τύπου ΕΝΙΑΙΟΝ ειδικά διασκευ-
ασμένο μεικτού βάρους/μεικτού 
συρόμενου βάρους 26.000kg γiα 
εξυπηρέτηση των αναγκών της επι-
χείρησής μου ως έμπορος κρεάτων.
Το όχημα θα το χρησιμοποιώ για να 
μεταφέρω από όλες τις φάρμες πα-
γκύπρια προς όλα τα σφαγεία πα-
γκύπρια ζωντανά ζώα και κρέατα. Η 
μεταφορά θα γίνεται χωρίς κόμιστρο.
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.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΜΠΟΣ 
ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ με αρ. μητρώου ερ-
γοδότη (ΑΜΕ) 242278/5/4730 
ζητά να προσλάβει εργάτες πλυ-
ντηρίου αυτοκινήτου με αρκε-
τά καλούς όρους εργοδότησης, όχι 
χαμηλότερους από τη σχετική συλ-
λογική σύμβαση.
Οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται 
στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας 
Λεμεσού στο τηλέφωνο: 25827320.

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΕΜΙΤΟΥ
που απεβίωσε την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023, σε ηλικία 63 
ετών, κηδεύουμε σήμερα Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 στη 
13:30 από τον Ιερό Ναό Κοσμά Αιτωλού στη Σφαλαγγιώτισ-
σα και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της όπως παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Γιώργος Πολεμίτης

Παιδιά, εγγονή, αδέλφια
Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές  

στον ΠΑΣΥΚΑΦ.

ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα και γιαγιά

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
(από τη Μια Μηλιά και τέως κάτοικο Παλλουριώτισσας)
που απεβίωσε την Παρασκευή 17/03/2023, σε ηλικία 75 ετών, 
κηδεύουμε αύριο Τρίτη 21/03/2023 στον Ιερό Ναό Παναγίας 
Ευαγγελίστριας στην Παλλουριώτισσα η ώρα 11:00 π.μ. και 
καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν. 
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 
10:30 π.μ. Η ταφή θα γίνει στο Νέο Κοιμητήριο Λευκωσίας 
(Χαλεπιανές). 

Οι τεθλιμμένοι: 
Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς  

Παρακαλούμε όπως, αντί στεφάνων, γίνουν εισφορές  
στο Κοινοτικό Συμβούλιο Μιας Μηλιάς  

για το ταμείο άπορων οικογενειών Μιαμηλιωτών.

ΣΤΑΥΡΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
(από την Αναρίτα Πάφου και τέως κάτοικο Λευκωσίας) 
που απεβίωσε το Σάββατο 18.03.2023, σε ηλικία 94 ετών, κη-
δεύουμε την Τετάρτη 22.03.2023 στον Ιερό Ναό Αγίου Πα-
ντελεήμονα στη Μακεδονίτισσα η ώρα 2:00 μ.μ και καλούμε 
όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. 
Η ταφή θα γίνει στο Νέο Κοιμητήριο Έγκωμης. 

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς. 

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές  
για το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας. 

ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά και αδελφή

ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού 
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ΔΗΛΩΣΗ – 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

«Φέρεται σε γνώση των ενδι-
αφερόμενων ότι ο ΤΕΤΙΑΝΑ 
KHOKHLOVΑ, από την Ουκρα-
νία, υπέβαλε στον Υπουργό Εσω-
τερικών αίτηση (Τύπος Μ127) 
για πολιτογράφησή της ως Κύ-
πρια πολίτης. Όποιος γνωρίζει 
οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο 
δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί η αι-
τούμενη πολιτογράφηση, καλεί-
ται να αποστείλει στον Υπουργό 
Εσωτερικών στη Λευκωσία, γρα-
πτή και υπογεγραμμένη έκθεση 
των γεγονότων».

ΔΗΛΩΣΗ – 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

«Φέρεται σε γνώση των ενδια-
φερόμενων ότι ο VOLODYMYR 
KHOKHLOV, από την Ουκρανία, 
υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτε-
ρικών αίτηση (Τύπος Μ127) για 
πολιτογράφησή του ως Κύπριος 
πολίτης. Όποιος γνωρίζει οποιον-
δήποτε λόγο για τον οποίο δεν θα 
έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμε-
νη πολιτογράφηση, καλείται να 
αποστείλει στον Υπουργό Εσωτε-
ρικών στη Λευκωσία, γραπτή και 
υπογεγραμμένη έκθεση των γε-
γονότων».

Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας 
Αρ. Αίτησης: 573/2022 (i-justice)

Αναφορικά με τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113
και

Αναφορικά με την εταιρεία MOSAICA INVESTMENTS LIMITED (HE 
182944), από τη Λευκωσία «Καθ’ης η Αίτηση»

και
Αναφορικά με την αίτηση της Εταιρείας Balkhash Finance Ltd 

(registration number 1949583), από Βρετανικές Παρθένους Νήσους «Αι-
τήτρια» 

Με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι έχει καταχωρηθεί αίτηση για Εκ-
καθάριση της Καθ’ης η Αίτηση την 11/10/2022 μέσω του συστήματος i-
justice στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας από την Αιτήτρια, η οποία 
είναι πιστωτής της Καθ’ης η Αίτηση. Η εν λόγω αίτηση εκκαθάρισης εί-
ναι ορισμένη για οδηγίες την 4η Απριλίου 2023 και ώρα 9:45 π.μ. στο ως 
άνω αναφερθέν Δικαστήριο. Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί 
ενώπιον του Δικαστηρίου την ως άνω ημερομηνία και ώρα είτε για να υπο-
στηρίξει είτε για να ενστεί στην αίτηση εκκαθάρισης, δύναται να εμφανιστεί 
προς το σκοπό τούτο είτε προσωπικά είτε μέσω δικηγόρου.
Αντίγραφο της αίτησης εκκαθάρισης θα δοθεί από τους κάτωθι υπογεγραμ-
μένους δικηγόρους σε οποιονδήποτε Πιστωτή ή Συνεισφορέα της αναφερό-
μενης Εταιρείας, ο οποίος θα το ζητήσει.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε,
Δικηγόροι Αιτήτριας,

Αγίου Παύλου 15, Ledra House,1105, Λευκωσία
Σημείωση: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανισθεί κατά την 
4/4/2023 όταν και είναι ορισμένη η αίτηση εκκαθάρισης, οφείλει να απο-
στείλει γραπτή ειδοποίηση στους πιο πάνω αναφερόμενους δικηγόρους της 
Αιτήτριας ενημερώνοντάς τους για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση 
δέον να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου αυ-
τού ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και 
δέον να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή από τους δικηγόρους 
τους και δέον να επιδοθεί, ή εάν ταχυδρομηθεί, δέον να αποσταλεί με το Τα-
χυδρομείο έγκαιρα ώστε να ληφθεί από τους πιο πάνω αναφερόμενους δι-
κηγόρους, το αργότερο μέχρι 24 ώρες προ της ώρας που είναι ορισμένη η 
αίτηση εκκαθάρισης. Πρόσωπο το οποίο δεν θα παράσχει σχετική ειδοποίη-
ση στους δικηγόρους της αιτήτριας, θα απολέσει το δικαίωμα να παρουσια-
στεί κατά την ακρόαση της αίτησης.

ΔΕΥΤΕΡΑΣ



σταυρόλεξο
sudoku

ΛΥΣΗ

ζώδια
ΚΡΙΟΣ

Η ηµέρα ενδείκνυται για υλοποίηση των 
στόχων σου, αλλά και για νέα ξεκινήµα-
τα, γεµάτα δυναµισµό και σιγουριά από την 
πλευρά σου.

ΤΑΥΡΟΣ
Τα δεδοµένα και οι δυσκολίες του τελευ-

ταίου διαστήµατος έχουν ξεπεράσει τα όρια 
αντοχής σου, µε αποτέλεσµα να νιώθεις αδύ-
ναµος και ανίκανος να κάνεις το οτιδήποτε.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Η σηµερινή αίσθηση ζωντάνιας και δηµι-

ουργικότητας θα σου δώσει ώθηση να κινη-
θείς µε περισσότερη σιγουριά και αισιοδοξία 
στη διαδικασία πραγµατοποίησης των στό-
χων σου.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η ηρεµία που επικρατούσε τελευταία ανα-

ταράσσεται, µε νέα προβλήµατα που αφορούν 
κυρίως την οικογένειά σου. Η απογοήτευση 
και ο εκνευρισµός θα είναι κακοί σύµβουλοι.

ΛΕΩΝ
Τα τελευταία γεγονότα είναι λογικό να σε 

έχουν φορτίσει και να σε έχουν εξουθενώ-
σει. Αυτό καθιστά πολύ δύσκολη την πορεία 
πραγµάτωσης όσων στόχων έχεις θέσει.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Τα πράγµατα για εσένα θα είναι κάπως 

δύσκολα. Η σκοπιά από την οποία βλέπεις τα 
πράγµατα είναι εξαιρετικά αρνητική και θα σε 
κρατήσει αρκετό καιρό πίσω. Άλλαξε τη στά-
ση σου, γίνε πιο αισιόδοξος.

ΖΥΓΟΣ
Στο φως θα έρθουν πολλά ζητήµατα προς 

άµεση τακτοποίηση κι εσύ θα πρέπει να εί-
σαι κατάλληλα προετοιµασµένος, για να µη 
χάσεις τη γη κάτω από τα πόδια σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η ηµέρα προφέρεται για γρήγορες και 

δυναµικές αποφάσεις, καθώς οι εξελίξεις θα 
είναι ραγδαίες. Βέβαια όλο αυτό το πιεστικό 
και αγχωτικό κλίµα θα σε αποδιοργανώσει 
και θα σε εξαντλήσει.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η ηµέρα δεν είναι θετική για εσένα, γι’ 

αυτό θα ήταν καλό να κινείσαι µε πολλή 
προσοχή και να αποφασίζεις κατόπιν ώριµης 
σκέψης. Η διάθεσή σου θα είναι επαναστατι-
κή.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Ευχάριστες εξελίξεις και νέα δεδοµένα θα 

σε ευχαριστήσουν πολύ και θα σε πληµµυρί-
σει ένα αίσθηµα φρεσκάδας.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Πράγµατα που έχεις προγραµµατίσει θα 

αντιµετωπίσουν δυσκολίες και θα σου ανα-
τρέψουν τα δεδοµένα. Αν υιοθετήσεις σωστή 
στρατηγική, θα σταθείς στο ύψος των περι-
στάσεων.

ΙΧΘΥEΣ
Η κατάσταση στη ζωή σου είναι µπερ-

δεµένη και µέσα σου επικρατεί χάος και 
σύγχυση. Μην παρασύρεσαι από αµφιβολί-
ες. Εµπιστεύσου απόλυτα τον εαυτό σου.

Ταραµοκεφτέδες

Υλικά:
• 500 γραµ. µουσκεµένο 
και καλά στηµένο ψωµί
• 80 - 100 γρ. ταραµά
• 1 καρότο ψιλοτριµµένο
• 1 κρεµµύδι περασµένο από το µούλτι
• 1 κούπα ψιλοκοµµένο άνηθο 
και κρεµµυδάκια
• λίγο φρέσκο δυόσµο ψιλοκοµµένο
• 4 κ.σ. ελαιόλαδο
• 3 κ.σ. φρυγανιά τριµµένη
• µπόλικο πιπέρι
• αλεύρι για το πανάρισµα
• σπορέλαιο για το τηγάνι

Εκτέλεση:
Μουσκεύουµε την ψίχα του ψωµιού και τη 

στύβουµε καλά. Προσθέτουµε όλα τα υλικά 
µέσα σε µια λεκάνη. 

Προσοχή στην ποσότητα του ταραµά να µη 
σας γίνουν αλµυρά τα κεφτεδάκια σας. Ζυµώ-
νετε δυνατά και αφήνετε στο ψυγείο για µια 
ώρα περίπου. 

Πλάθετε χοντρά κεφτεδάκια, τα αλευρώνε-
τε και την ώρα που είναι να τα βάλετε στο τη-
γάνι τα πατάτε λιγάκι να γίνουν λίγο πλακέ. 
Καλό είναι να τα βάλετε σε µικρό τηγάνι και 
να τα τηγανίζετε 5-7 λεπτά κάθε φορά να µην 
πέφτει η θερµοκρασία στο λάδι.

Στα δύο αυτά σταυρόλεξα 
υπάρχουν τρία ζεύγη λέξεων, 
με κοινό ορισμό, τα οποία 
επισημαίνονται με τα βελάκια. 
Όλοι οι άλλοι ορισμοί είναι 
ανακατεμένοι και για τα δύο 
σταυρόλεξα χωρισμένοι σε 
οριζόντια και κάθετα.

ΚΟΙΝΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ:
Αμερικανός Πρόεδρος του 
20ού αιώνα - Πρόσωπο του 
μυθικού θηβαϊκού κύκλου - Σί-
γουρα έχει μια ντουλάπα.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
Αυτό... δεν αργεί να γίνει - ... 
τάι: είδος τροπικού κοκτέιλ 
- Είναι και η φτέρη - Δυνατά, 
ισχυρά - Νησί της Ινδονησί-
ας - Βήμα χριστιανικού ναού 
- Κύριος... απ’ τα Επτάνησα 
- Από τους θεμελιωτές του 
«θεάτρου του παραλόγου» - 
... αρτ: αφηρημένη τέχνη του 
20ού αι. - Βίκυ ...: μοντέλο 
και παρουσιάστρια - Ο οποίος 
(αρχ.) - Η πρόθεση... της επί-
θεσης - «... τιξ»: οι περίφημοι 
«Κύκνοι» του Μάνου Χατζιδά-
κι - Και άλλα... σύντομα - Ο 
αριθμός 450 - Το όνομα του 
Μπρόνσον - Λόγος που προ-
σβάλλει (καθ.) - Αρχιπέλαγος 
της Ασίας - Κοιλάδα των Πυρη-
ναίων - Πορτογάλος πολιτικός, 
Πρωθυπουργός από το 1932 
ως το 1968 - Παλιά σταφιδικά 
αρχικά - Πόλη του Ιράν - Δικά 
μου (αρχ.) - Επιμνημόσυνη δέ-
ηση (μια γραφή) - Ο ηλικίας ή 
διάρκειας δύο ετών - Χρονικός 
σύνδεσμος - Επίρρημα που 
σημαίνει άνω κάτω - Πρόβατο 
(αρχ.) - Λέξη προεκλογικών 
λόγων - Τα ‘χει ο... ίππος - 

Πρώτα στην... όρεξη - Μέσα 
στη... μάζα.

ΚΑΘΕΤΑ:
Ντέμπορα ...: παλιά ηθοποιός 
- Τραγούδι... της βάρκας - Το 
νερό των... Λατίνων - Προ-
σωνύμιο αγωνιστή του 1821, 
ειδικού στο άνοιγμα υπονό-
μων - Γαλλικός βασιλικός οί-
κος - Ακριβώς την ίδια μέρα 
- Ο αριθμός 15 - Οικονομικός 
όρος που σημαίνει την ευνοϊκή 
θέση - Η πάλαι ποτέ Αγροτική 
Τράπεζα (αρχικά) - Υπάρχουν 
στο... ποτό - Φανατικός της 
ροκ μουσικής - Τάξη του δημο-
τικού - Αρχή... σκέψης - Ξίφος 
(αρχ.) - Όλη χωρίς εξαίρεση 
(αρχ.) - Μουσικό συγκρότημα 
που μεσουράνησε παλιότερα 
- Πρόθεση... έντασης - Αυτά 
που χρησιμοποιούν σκληρή 
γλώσσα (μτφ.) - Ρόμπερτ ...: 
διάσημος ηθοποιός - Πόλη 
της Ρωσίας - Αυτοί γράφουν 

ιστορία - Η μητέρα του Ισμα-
ήλ - Μαρίκα ...: παλιά Ελληνίδα 
ηθοποιός - Παλιά συγκοινωνι-
ακά αρχικά - Ιμάντας σχάρας 
αυτοκινήτου - Δέσμη νημάτων 
σε θύσανο - Χώρα της Ασίας - 
Λιμάνι της Γαλλίας - Παλιός τη-
λεοπτικός κλόουν - Βαβυλωνι-
ακή θεότητα - Νόστιμα φιστίκια 
- Σύνορο - Τελικός σύνδεσμος 
της αρχαίας - Δόρυ των αρχαί-
ων Μακεδόνων.

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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ΑΕΛ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΠΟΕΛ

Επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, 
ικανοποιημένος ο Γιανέφσκι ΣΕΛ. 21

Στο καλύτερό της φετινό παιχνίδι  
δεν απέφυγε την ήττα ΣΕΛ. 21

Συνεχίζει την αντεπίθεσή του  
για έξοδο στην Ευρώπη ΣΕΛ. 21

Υπάρχει αισιοδοξία ότι η ομάδα θα 
καταφέρει να αντιδράσει άμεσα ΣΕΛ. 20

«ΜΑΧΗ» ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Δύο όψεις η ήττα
Η Ομόνοια για άλλη μία 
φορά έφυγε από τη Λεμεσό 
χωρίς να καταφέρει να 
κερδίσει τον Απόλλωνα 
παρά την προσπάθεια που 
έγινε. ΣΕΛ. 21

Βάζει μπρος
Η εθνική μας ομάδα των 
Ανδρών ξεκινά σήμερα 
την προετοιμασία της 
ενόψει των αναμετρήσεων 
με Σκοτία και Αρμενία. 
ΣΕΛ. 20

Ολοκληρώνεται σήμερα η 2η αγωνιστική των πλέι οφ στο πρωτάθλημα Cyta και το παιχνίδι στο στάδιο «Άλφα 
Μέγα» αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πολλούς. ΣΕΛ. 20 

Δόξα - Καρμιώτισσα  ...........................2-0
ΑΠΟΕΛ - Πάφος FC  ............................0-0
Ακρίτας - Ένωση  ..................................2-2
Απόλλων - Ομόνοια  ...........................3-1
Νέα Σαλαμίνα - ΑΕΛ  ..........................2-3
Ολυμπιακός - Ανόρθωση  .................1-2

Σήμερα, 20 Μαρτίου
17:00 Άρης - ΑΕΚ (Cytavision)

ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

κόσμος των κόσμος των ΣΠΟΡΣΠΟΡ Πλήρης αθλητική ενημέρωση  
από την Κύπρο και τον κόσμο
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ΑΠΟΕΛ 28 61

ΑΕΚ 27 57

ΑΡΗΣ 27 54

ΠΑΦΟΣ FC 28 52

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 28 50

ΟΜΟΝΟΙΑ 28 42

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 28 41

ΑΝΟΡΘΩΣΗ 28 39

ΑΕΛ 28 38

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 28 30

ΔΟΞΑ 28 24

ΕΝΠ 28 22

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 28 19

ΑΚΡΙΤΑΣ 28 13

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Β’ ΟΜΙΛΟΣ



ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΟΙ ΣΚΟΡΕΡ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Του
Γιάννη Κούρα

Ο Οθέλλος παρέμεινε σε νικηφόρα τροχιά
Ο Οθέλλος Αθηαίνου τέσσερις στρο-

φές πριν την ολοκλήρωση του πρωτα-
θλήματος Β’ Κατηγορίας έκανε άλλο ένα 
σημαντικό βήμα για άνοδο. Το περασμέ-
νη Σάββατο στο πλαίσιο της 10ης αγωνι-
στικής στον α’ όμιλο κέρδισε εκτός έδρας 
με 2-1 τη ΜΕΑΠ και αύξησε τη διαφορά 
από τη δεύτερη ΑΕΖ στους τέσσερις βαθ-
μούς.

Το ντέρμπι στο κοινοτικό στάδιο 
Παρεκκλησιάς μεταξύ της ΑΕΖ με τον 
Εθνικό Άχνας έληξε ισόπαλο 2-2. Απο-
τέλεσμα που σαφώς δεν αφήνει καμία 
ικανοποιημένη από τις δύο ομάδες.  Σε 
τροχιά ανόδου μπήκε και η Ομόνοια 
29Μ, η οποία χθες κέρδισε την Πέγεια 
με 1-0 και ισοβαθμεί πλέον με τον Εθνι-
κό Άχνας στην 3η θέση της βαθμολογίας. 
Ισόπαλος 2-2 έληξε ο αγώνας Ομόνοια 
Αραδίππου - ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος. 
Με βάση τα χθεσινά αποτελέσματα, στις 
τέσσερις αγωνιστικές που απομένουν θα 
δοθεί μεγάλη «μάχη» για το ποιες τρεις 
ομάδες θα εξασφαλίσουν την άνοδο 
στην Α’ Κατηγορία. Όπως γράψαμε και 
πιο πάνω, ο Οθέλλος έχει ένα σημαντικό 
πλεονέκτημα έναντι της ΑΕΖ, του Εθνι-

κού και της Ομόνοιας 29Μ. Στον β’ όμι-
λο χθες ο Ερμής κέρδισε εκτός έδρας την 
Ολυμπιάς Λυμπιών με 2-0 και πέρασε 
στην κορυφή ξεπερνώντας την ΠΑΕΕΚ, 
η οποία το περασμένο Σάββατο έμεινε 
στην ισοπαλία 1-1 με τον Διγενή Ύψωνα. 
Σημαντική η νίκη που πέτυχε η Αναγέν-
νηση επί της Αγίας Νάπας με 2-0 στην 
προσπάθεια που κάνει για παραμονή.

Τα αποτελέσματα:
ΑΕΖ Ζακακίου - Εθνικός Άχνας  ............ 2-2
ΜΕΑΠ - Οθέλλος Αθηαίνου  .................... 1-2
Ομόνοια Αραδίππου - ΠΟ Αχυρώνας 
Ονήσιλος  ............................................................. 2-2
Ομόνοια 29Μ - Πέγεια  ............................... 1-0
Αναγέννηση Δερύνειας - Αγία Νάπα  .2-0
ΠΑΕΕΚ - ΕΝΥ Διγενής Ύψωνα  .............. 1-1
Ολυμπιάς - Ερμής  .......................................... 0-2

Στο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής του 
Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας ο Διγενής 
Ακρίτας Μόρφου νίκησε εκτός έδρας με 
3-1 τον ΑΣΙΛ Λύσης. Με τη νίκη του ο Δι-
γενής έφτασε στους 59 βαθμούς, επτά πε-
ρισσότερους από την ΕΝΑΔ και τον ΑΣΙΛ. 
Η ομάδα της Μόρφου με τη χθεσινή της 
νίκη εξασφάλισε και μαθηματικά την άνο-
δό της στη Β’ Κατηγορία. Από κει και πέρα 
η ΕΝ.Α.Δ. αξιοποίησε την έδρα της κερ-
δίζοντας τον Ασπίς Πύλας με 4-2 και σε 
συνδυασμό με την ήττα του ΑΣΙΛ ανέβηκε 
αυτή στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. 
Σημαντική νίκη για τον Ηρακλή εκτός 

έδρας απέναντι στην ΑΕΠ με 2-1. Στον β’ 
όμιλο συνεχίζει να υπάρχει μεγάλο ενδι-
αφέρον για το ποιες ομάδες θα υποβιβα-
στούν. Αναμένεται ότι στις εναπομείνασες 
πέντε αγωνιστικές θα δοθεί μεγάλη μάχη. 
Τα αποτελέσματα:
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Εθνικός Άσσιας  .5-1
ΕΝΑΔ - Ασπίς Πύλας  ...................................4-2
ΑΕΠ Πολεμιδιών - Ηρακλής 
Γερολάκκου  ........................................................1-2
ΠΟ Ορμήδειας - Κούρης Ερήμης  ..........0-0
Εθνικός Λατσιών - Χαλκάνορας  ............2-1
ΘΟΪ Λακατάμειας - ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς  ...0-1
ΑΠΟΝΑ - Εληά Λυθροδόντα  ...................6-0

Νικητής στο ντέρμπι ο Διγενής

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α’ όμιλος
1. ΑΠΟΕΛ ....................... 28 ..........18-7-3 ..........41-14 .............. 61
2. ΑΕΚ ............................. 27 ..........18-3-6 ..........46-22 .............. 57
3. Άρης ............................ 27 ..........15-9-3 ..........48-22 .............. 54
4. Πάφος FC .................. 28 .......14-10-4 ..........50-22 .............. 52
5. Απόλλωνας............... 28 ..........15-5-7 ..........38-28 .............. 50
6. Ομόνοια ..................... 28 .......13-3-12 ..........39-32 .............. 42
Β’ όμιλος
1. Νέα Σαλαμίνα .......... 28 .......13-2-13 ..........33-38 .............. 41
2. Ανόρθωση ................. 28 .......11-6-11 ..........27-32 .............. 39
3. ΑΕΛ ............................. 28 .......11-5-11 ..........24-23 .............. 38
4. Καρμιώτισσα ............ 28 ..........8-6-14 ..........27-43 .............. 30
5. Δόξα ............................ 28 ..........6-6-16 ..........21-39 .............. 24
6. ΕΝΠ ............................. 28 ..........6-4-18 ..........25-42 .............. 22
7. Ολυμπιακός .............. 28 .......3-10-15 ..........18-42 .............. 19
8. Ακρίτας ...................... 28 ..........3-4-21 ..........18-56 .............. 13

3η αγωνιστική πλέι οφ
Απόλλων - Άρης

Ομόνοια - Πάφος FC
ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

Ανόρθωση - Νέα Σαλαμίνα
ΑΕΛ - Ακρίτας

Καρμιώτισσα - Ολυμπιακός
ΕΝΠ - Δόξα

* Η ΚΟΠ δεν όρισε τις ημερομη-
νίες διεξαγωγής των αγώνων

Έγινε ανέκδοτο  
ο προγραμματισμός

Από προγραμματισμό η ΚΟΠ λειτουργεί... σπαθί. Δεν 
της φεύγει το παραμικρό. Τα κάνει όλα στην εντέλεια. Να 
φανταστείτε πως στη διοργάνωση του κυπέλλου τα έκανε 
όλα, μέχρι και τις τιμές του τελικού καθόρισε. Τοοοοοόσος 
προγραμματισμός. Απλά, δύο πραγματάκια τους ξέφυγαν. 
Μικρολεπτομέρειες βέβαια. Όρισαν τον τελικό στις 3 Ιου-
νίου ημέρα Σάββατο και ενώ για τους πλείστους ποδο-
σφαιριστές τα συμβόλαια λήγουν στις 31 Μαΐου. Φωνάζει 
ο Σπύρος Νεοφυτίδης και ο ΠΑΣΠ ότι αυτά τα πράγματα 
δεν επιτρέπονται, αφού μπαίνουν στη μέση θέματα ασφά-
λειας των ποδοσφαιριστών, όμως η μαμά Ομοσπονδία έχει 
κλειστά τα αυτιά της. Υπάρχει ακόμα κάτι που... ανεβάζει 
το κύρος της ΚΟΠ και των ανθρώπων της. Πραγματοποιεί 
ζωντανή την κλήρωση της ημιτελικής φάσης, δίνει τόση 
έμφαση στο θεσμό και στο τέλος της ημέρας μάς... γρά-
φουν όλους για το πότε θα γίνουν οι δύο ημιτελικοί. Ναι, 
ρε παιδιά. Όρισαν τον τελικό και μας άφησαν στο σκοτάδι 
για τους ημιτελικούς. Παίδες, ώρα να ξυπνήσετε. Ναι, για-
τί τα ανέκδοτα τελείωσαν. Εκτός και εάν έγινε ανέκδοτο ο 
προγραμματισμός.

σ.σ. Φτιάξανε το γήπεδο στη Λεμεσό, κόρδωσαν όλοι 
στις εξέδρες, μηδενός εξαιρουμένου, στα περιβόητα εγκαί-
νια ως γύφτικα σκεπάρνια με τη διαφορά πως τώρα για 
να πας και να φύγεις χρειάζεσαι κάποιες ώρες. Μπορεί 
να μην αρέσει σε κάποιους η κριτική, μπορεί να μένουν 
εκτεθειμένοι, όμως έχουμε μπροστά μας μία οδυνηρή 
πραγματικότητα και όσοι έχουν ευθύνη ας βγουν να μιλή-
σουν. Είναι ανεπίτρεπτο, κύριοι, να ξοδεύονται γύρω στα 
40 εκατομμύρια για να φτιαχτεί καινούργιο γήπεδο και οι 
προσβάσεις σε αυτό να είναι ανύπαρκτες. Είναι απαράδε-
κτο να ταλαιπωρείται ο κόσμος από μία «καμηλόστρατα» 
και να μιλούμε για το «νέο στολίδι της Λεμεσού».

Βάλθηκαν λυτοί και δεμένοι για να παραδοθεί το γή-
πεδο από την προηγούμενη κυβέρνηση. Νομίζουν πως 
έκαναν χατίρι στον κόσμο -υποχρέωσή τους ήταν ένα νέο 
γήπεδο για τη Λεμεσό- και τώρα που λειτουργεί φαίνεται 
όλη η γύμνια στο θέμα των προσβάσεων. Κύριοι του ΚΟΑ, 
εσείς παραλάβατε το γήπεδο. Απλούς δρόμους θέλει ο κό-
σμος για να πηγαίνει με την άνεσή του, εκτός και εάν θα 
«δεσμευτείτε» και εσείς για κάποιο νέο τελεφερίκ από το 
Τρόοδος.

Α’ όμιλος
1. Διγενής Μ.  ............... 9  ...... 24-9  .......59
2. ΕΝΑΔ  ....................... 9  ...... 22-7  .......52
3. ΑΣΙΛ  ......................... 9  ...... 14-7  .......52
4. Ηρακλής  ................... 9  ...... 9-11  .......38
5. ΑΠΕΑ  ....................... 9  ....13-12  .......38
6. Ασπίς  ....................... 9  ....11-19  .......37
7. ΑΕΠ  .......................... 9  ...... 5-12  .......29
8. Εθνικός Α.  ................ 9  ...... 5-26  .......24
Β’ όμιλος
1. ΑΠΕΠ  ....................... 9  ...... 12-8  .......34
2. Κούρης  ..................... 9 ....... 13-7  .......32
3. Π.Ο. Ορμήδειας  ........ 9  ...... 13-7  .......31
4. ΘΟΪ  ........................... 9  ...... 10-9  .......30
5. ΑΠΟΝΑ  .................... 9  ....16-11  .......29
6. Χαλκάνορας  ............. 9  ...... 11-6  .......26
7. Εθνικός Λ.  ................ 9  ....11-12  .......26
8. Εληά  ......................... 9  ...... 5-31  .........4

Α’ όμιλος
1. Οθέλλος ................. 10 ........ 15-9 ...... 50
2. ΑΕΖ ........................ 10 ...... 11-10 ...... 46
3. Ομόνοια 29 Μ ........ 10 ........ 11-7 ...... 43
4. Εθνικός .................. 10 ........ 12-7 ...... 43
5. Αχυρώνας .............. 10 ........ 11-8 ...... 39
6. Πέγεια .................... 10 ...........5-7 ...... 38
7. Ομόνοια Αρ. ........... 10 ...........5-8 ...... 31
8. ΜΕΑΠ ..................... 10 ........ 6-20 ...... 29
Β’ όμιλος
1. ΠΑΕΕΚ ......................9 ...... 15-12 ...... 35
2. Ερμής ........................9 ........ 10-5 ...... 34
3. Π.Ο. Ξυλοτύμπου .......9 ...... 14-10 ...... 32
4. ΕΝΥ Διγενής .............9 ...... 18-12 ...... 31
5. Αγ. Νάπα ...................9 ...... 10-11 ...... 30
6. Αναγέννηση ..............9 ...... 12-17 ...... 26
7. Ολυμπιάς ...................9 ........ 9-18 ...... 10
8. Αλκή .........................2 ...........0-0 ........ 6

17 ΓΚΟΛ: Ζάιρο Ντα Σίλβα (Πάφος FC)
13 ΓΚΟΛ: Ιωάννης Πίττας (Απόλλων)
10 ΓΚΟΛ: Αλεξάντερ Κακόριν (Άρης)
9 ΓΚΟΛ: Τρισκόφσκι (ΑΕΚ), Ντορεγκαράι 
(Νέα Σαλαμίνα)
8 ΓΚΟΛ: Άλτμαν (ΑΕΚ), Μπρούνο (Πάφος 
FC), 
7 ΓΚΟΛ: Κακουλλής (Ομόνοια), Μαρκί-
νιος (ΑΠΟΕΛ), Τάνκοβιτς, Βαλακάρι (Πά-
φος FC), Μπέγκτσον (Άρης), Βουτσένοβιτς 
(ΕΝΠ)
6 ΓΚΟΛ: Ελ Αλουχί (Καρμιώτισσα)
5 ΓΚΟΛ: Γκομίς, Μπαμπίκα (Άρης), Ράφα 
Λόπες (ΑΕΚ), Δώνης (ΑΠΟΕΛ)
4 ΓΚΟΛ: Γκιούρτσο, Φαράζ (ΑΕΚ), Σεμέδο, 

Ναμ (Πάφος FC), Νινγκά, Μραζ (Ανόρθω-
ση), Στρούτσκι (Άρης), Ντιακιτέ, Μιγκελίτο, 
Τιάγκο (Νέα Σαλαμίνα), Ντούρις (Καρμιώ-
τισσα), Ανσαριφάρντ, Λοΐζου (Ομόνοια), 
Μπεραχίνο, Μιραλάς (ΑΕΛ), Κβιλιτάια 
(ΑΠΟΕΛ), Αμπντουραχίμι (Ακρίτας Χλώ-
ρακας), Σαντίκ (Δόξα)
3 ΓΚΟΛ: Ψύχας, Γκεριέ, Έσελινγκ (Ολυ-
μπιακός), Ζελάγια, Κουλιμπαλί (Καρμιώτισ-
σα), Μπεζούς (Ομόνοια), Σούσιτς, Εφραίμ 
(ΑΠΟΕΛ), Ντιαβαρά, Ρουσιάς (ΕΝΠ), Τόρες, 
Ρετζινάλντο (Ακρίτας Χλώρακας), Κλίμο-
βιτς (Νέα Σαλαμίνα), Ζράντι, Ντόνιο, Ουάρ-
ντα (Απόλλων), Πονς (ΑΕΚ), Αντονίν, Τεχέ-
ρα (Ανόρθωση), Ασάντε (Δόξα), Ρομό (ΑΕΛ)

2 ΓΚΟΛ: Χουάν Φελίπε, Άδωνη (Νέα 
Σαλαμίνα), Χούπερ (Ομόνοια), Ντα Σίλβα, 
Μέιρα, Τζαβέ, Γεβρέμοβιτς (ΕΝΠ), Μακρής, 
Παπαφώτης, Τσιμπόλα, Τζάλμα, Κατσανί-
κλιτς (ΑΕΛ), Χέντρικς, Κα (Ολυμπιακός), 
Μακέντα, Μπλουμ, Κοσταντίνοφ, Ντβάλι, 
Μπεν, Ντάλσιο, Κρέσπο (ΑΠΟΕΛ), Μαγια-
μπέλα, Καζού, Ματίγια Σπόλιαριτς, Μπρά-
ουν, Στεπίνσκι (Άρης), Τρούγιτς, Σόμπτσικ, 
Καραμανώλης, Τιτζανί (Δόξα), Ντιγκινί, 
Βα, Χέντι, Σαχάρ (Απόλλων), Άμπραχαμ, 
Ελ Τζεμίλι, Γαβριήλ, Εράσο (Ακρίτας Χλώ-
ρακας), Όιερ, Μιλίτσεβιτς (ΑΕΚ), Καλτσάς, 
Ντούμπια, Μαλόνε (Καρμιώτισσα), Κανέ 
(Πάφος FC)

Η Ομόνοια 29Μ βρίσκεται πλέον σε θέση ανόδου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΕΚ	 	 	 0-1	 	 	
ΑΠΟΕΛ	 	 	 	 	 	 0-0
ΑΠΟΛΛΩΝ	 	 	 	 	 3-1	
ΑΡΗΣ	 	 	 	 	 	
ΟΜΟΝΟΙΑ	 	 1-1	 	 	 	
ΠΑΦΟΣ	FC	 	 	 	 2-2	 	
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AEΛ	 	 	 	 	 	 	 	 0-1
ΑΚΡΙΤΑΣ	 	 	 	 	 2-2	 	 	
ΑΝΟΡΘΩΣΗ	 	 	 	 3-1	 	 	 	
ΔΟΞΑ	 	 	 	 	 	 2-0	 	
ΕΝΠ	 	 	 	 	 	 	 	
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ	 	 	 	 	 2-1	 	 	
ΝΕΑ	ΣΑΛΑΜΙΝΑ	 2-3	 4-1	 	 	 	 	 	
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ	 	 	 1-2	 	 	 	 	
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Με δύο τέρματα του Γκερέρο, ένα σε κάθε ημί-
χρονο, το δεύτερο με πέναλτι, η Ανόρθωση κέρδι-
σε μέσα στο «Μακάρειο» στάδιο τον Ολυμπιακό με 
2-1 αφήνοντάς τον σε πολύ δύσκολη θέση στην 
προσπάθεια που κάνει για να αποφύγει τον υπο-
βιβασμό.

Ο Ολυμπιακός μετά την άσχημή του εμφάνι-
ση στο πρώτο μέρος όπου δίκαια βρέθηκε πίσω 
στο σκορ από την καλύτερή του Ανόρθωση, στην 
επανάληψη ξεκίνησε πολύ καλά ισοφάρισε με 
τον Έσελινγκ, όμως όταν βρέθηκε ξανά πίσω στο 
σκορ από το εύστοχο πέναλτι του Γκερέρο δεν κα-
τάφερε να αντιδράσει για να σώσει κάτι από το 
παιγνίδι.

Πολύ καλά ξεκίνησε το παιγνίδι η ομάδα της 
Αμμοχώστου και με το καλημέρα άρχισε να φλερ-
τάρει με το γκολ, ενώ από την άλλη ο Ολυμπι-
ακός που δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα και 
να βγει μπροστά με αξιώσεις, περιορίστηκε σε 
έναν παθητικό ρόλο. Η Ανόρθωση στο 4’ έχασε 
μία πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Γκερέρο, αλλά 
ο ίδιος παίκτης στο 17’ με ένα εξαιρετικό κτύπη-
μα φάουλ έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του, 
εξαργυρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο το πολύ 
καλό της ξεκίνημα.

Στο 20’ ο Μολ με μία εξαιρετική απόκρουση σε 
ένα κοντινό σουτ του νεαρού Παρούτη κράτησε 

«ζωντανή» την ομάδα του, η οποία μετά από αυτό 
το σημείο άρχισε να βελτιώνει την εικόνα της.

Η ομάδα του «τακτακαλά» μέχρι τη λήξη του 
ημιχρόνου είχε περισσότερο την κατοχή της μπά-
λας, όμως επιθετικά ήταν ακίνδυνη.

Στην επανάληψη ο Ολυμπιακός που ξεκίνησε 
με δύο αλλαγές στη σύνθεσή του, μπήκε δυνατά 
στο παιγνίδι, είχε την κατοχή της μπάλας επιδιώ-
κοντας το γκολ και την ισοφάριση και τελικά το 
κατάφερε στο 55’ με κοντινή κεφαλιά του Έσε-
λινγκ, που βρέθηκε ανενόχλητος μέσα στην πε-
ριοχή μετά από εκτέλεση κόρνερ του Κυριάκου.

Ο Βέσκο Μιχαΐλοβιτς, βλέποντας το άσχημο 

ξεκίνημα της ομάδας του, προχώρησε και αυτός 
σε δύο ταυτόχρονες αλλαγές, μία κίνηση με την 
οποία λίγο αργότερα δικαιώθηκε.

Η Ανόρθωση άρχισε να ανεβάζει την απόδο-
σή της, ισοζύγισε το παιγνίδι και στο 69’ πήρε και 
πάλι το προβάδισμα με εύστοχο κτύπημα πέναλτι 
του Γκερέρο που πέτυχε το δεύτερο προσωπικό 
του τέρμα.

Από εκείνο το σημείο και μετά δεν υπήρξε κάτι 
το αξιόλογο, με εξαίρεση την απόκρουση του Λό-
ρια στο 73’, έτσι το 2-1 για την Ανόρθωση παρέ-
μεινε μέχρι τέλους.

Ανδρέας Φινόπουλος

ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Ο Γκερέρο «κτύπησε» εις διπλούν

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 
Μολ, Μπάρντι (46’ 

Χαραλάμπους), 
Μουκτάρης, 

Έσελινγκ, Κυριάκου, 
Αλτσέους, Νάνι (80’ 

Σάλι), Ψύχας (46’ 
Κα), Πεχλιβάνης 
(80’ Ιωάννου), 

Γιακουμάκης (71’ 
Σλόγκαρ), Κορομά

Σκόρερ: 55’ Έσελινγκ
Κίτρινες: Νάνι

Κόκκινες: -
Διαιτητές: Κυριάκος 
Αθανασίου (Ιωάννης 
Λαζάρου, Λάμπρος 

Λάμπρου), VAR: 
Φελίπε Φερέιρα, 

AVAR: Ξένια 
Ηροδότου

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: 
Λόρια, Μπαϊσίνιο, 
Κίκο (59’ Κορέια), 

Παρούτης, 
Αρτυματάς, Τεχέρα 

(78’ Αντωνίου), 
Ιωάννου, Φερέιρα, 

Χριστοφή (59’ 
Γουαρίς), Γκερέρο, 
Μραζ (65’ Αντονίν)
Σκόρερ: 17’, 70’ 

(πέν) Γκερέρο
Κίτρινες: Τεχέρα, 

Αντωνίου
Κόκκινες: -

4’ 
Μεγάλη ευκαιρία για την Ανόρθωση. 
Γυριστό σουτ του Γκερέρο εντός 
περιοχής, η μπάλα μόλις έξω.

18’
ΓΚΟΛ. Απευθείας εκτέλεση φάουλ 
του Γκερέρο, η μπάλα στα δίχτυα. 
Ωραιότατο γκολ από τον Ισπανό.

20’
Μεγάλη ευκαιρία για την Ανόρθωση. 
Σουτ του Παρούτη από πλεονεκτική 
θέση εντός περιοχής, απέκρουσε 
σωτήρια ο Μολ.

31’
Κεφαλιά του Κορομά, η μπάλα περνά 
έξω.

44’
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Πλασέ του 
Ψύχα εντός περιοχής, η μπάλα έξω.

55’
ΓΚΟΛ. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο 
Έσελινγκ με κεφαλιά φέρνει το παιχνίδι 
στα ίσα.

68’
Πέναλτι για την Ανόρθωση. Για 
ανατροπή του Παρούτη από τον 
Κυριάκου.

70’
ΓΚΟΛ. Ο Γκερέρο από την άσπρη βούλα 
στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και δίνει 
ξανά προβάδισμα στην ομάδα του.

73’
Μετά από κόρνερ η μπάλα κόντραρε 
στον Αρτυματά, όμως ο Λόρια 
πραγματοποίησε εντυπωσιακή 
απόκρουση.

Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΘΕΣΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1-2

ΒΕΣΚΟ ΜΙΧΑΪΛΟΒΙΤΣ:
«Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες. Από το 

πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό ήταν συγκεντρωμέ-
νοι κι έδειξαν αυτό που πρέπει να έχουν, το πάθος και 
τη θέληση για τη νίκη. Ήμασταν καλύτεροι από τον 
Ολυμπιακό και δίκαια νικήσαμε. Αυτό που είδατε σή-
μερα (σ.σ. χθες), να είστε σίγουροι ότι έτσι θα παρουσι-
άζεται η Ανόρθωση. Στόχος είναι να κερδίζουμε κάθε 
παιχνίδι. Αν έχουμε αυτή τη νοοτροπία και πάθος θα 
κάνουμε αρκετές νίκες, έστω και στο β’ γκρουπ».

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ:
«Μας αφήνει απογοητευμένους το αποτέλεσμα. 

Λόγω της θέσης μας πρέπει να κερδίζουμε βαθμούς. 
Καμιά φορά όταν παίζεις τελευταίος, αν νικήσουν οι 
αντίπαλοί σου σου βάζει επιπλέον πίεση. Στο πρώτο ημί-
χρονο δεν ήμασταν καθόλου καλοί και βρεθήκαμε πίσω 
στο σκορ από μια στατική φάση. Στο δεύτερο μέρος με 
κάποιες αλλαγές είχαμε καλύτερη εικόνα και διεκδική-
σαμε βαθμό ή βαθμούς.  Έρχεται η διακοπή, θα ξεκου-
ραστούμε και θα δουλέψουμε ταπεινά για τη συνέχεια».
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ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Ένας και μοναδικός ο στόχος
Ο στόχος ένας και μοναδικός για την ΑΕΚ 

σήμερα που θα αντιμετωπίσει στη Λεμεσό τον 
Άρη. Η νίκη που θα φέρει την ομάδα στο -1 από 
το πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ και ακολούθως στην 3η 
αγωνιστική των πλέι οφ όταν και θα υποδεχθεί 
τους «γαλαζοκίτρινους» στην έδρα της για να 
ανέβει αυτή στην κορυφή.

Πρωτίστως όμως θα πρέπει, όπως γράψαμε 
και πιο πάνω, να κερδίσει σήμερα ίσως την πιο 
φορμαρισμένη ομάδα του πρωταθλήματος τη 
δεδομένη χρονική στιγμή. Το ευρωπαϊκό ταξίδι 
έχει ολοκληρωθεί για τους «κιτρινοπράσινους» 
και πλέον έχουν επικεντρωθεί στο τοπικό πρω-
τάθλημα. Υπενθυμίζουμε ότι η ομάδα της Λάρ-
νακας είχε χάσει στην πρεμιέρα των πλέι οφ 
στην έδρα της από τον Απόλλωνα, αποτέλεσμα 
που την έφερε 4 βαθμούς πίσω από την κορυ-
φή. Η ΑΕΚ από τη στιγμή που το ΑΠΟΕΛ δεν 

κέρδισε την περασμένη Παρασκευή έχει την ευ-
καιρία να μειώσει τη μεταξύ τους διαφορά. 

Θα πρέπει όμως σήμερα να φορέσει το καλό 
της κοστούμι, να αποφύγει τα λάθη και κυρίως 
να είναι αποτελεσματική. Σε όλο αυτό το σκηνι-
κό παραμένει ως ερωτηματικό το κατά πόσον η 
ομάδα θα παρουσιαστεί κουρασμένη από το τα-
ξίδι στο Λονδίνο και την προσπάθεια που έγινε 
απέναντι στη Γουέστ Χαμ. 

Όπως και να έχει όμως, όποιοι ποδοσφαι-
ριστές και αν κληθούν να αγωνιστούν σήμερα 
οφείλουν από τη στιγμή που η ομάδα θέλει να 
κατακτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της 
το πρωτάθλημα να δώσουν τον καλύτερό τους 
εαυτό.

Ο προπονητής Χοσέ Λουίς Όλτρα στο σύντο-
μο χρονικό διάστημα που είχε για να προετοι-
μάσει την ομάδα, είδε με μεγάλη ικανοποίηση 

τον Άνχελ Γκαρσία να προπονείται κανονικά 
και να τίθεται στη διάθεσή του. Δεν αποκλείεται 
μάλιστα ο Ισπανός να πάρει και φανέλα βασι-
κού. Στα θετικά για τον Ισπανό τεχνικό το 
ότι οι Κέναν Πίριτς και Χρβόγιε Μιλί-
τσεβιτς επίσης θα είναι στη διάθεσή 
του, αφού εξασφάλισαν έγκριση 
από την Ομοσπονδία της χώρας 
τους για να παραμείνουν στο 
νησί μας και να αγωνιστούν 
στον σημερινό αγώνα. 

Τρεις σημαντικές απουσίες 
προκύπτουν για την ΑΕΚ. Ο Άνταμ 
Γκιούρτσο παραμένει εκτός δράσης 
εδώ και ενάμιση μήνα περίπου, ωστόσο 
υπάρχει εκτίμηση ότι μετά την επανέναρξη του 
πρωταθλήματος θα επιστρέψει. Απόντες θα εί-
ναι οι τιμωρημένοι Λέδες και Τόμοβιτς.

Η εθνική μας ομάδα βάζει μπρος σήμερα ενό-
ψει του πρώτου αγώνα στα προκριματικά του 
EURO 2024 με αντίπαλο τη Σκοτία (25 Μαρτίου, 
16:00, Hampten Park) και για τον εκτός έδρας 
φιλικό αγώνα με την Αρμενία στις 28 
Μαρτίου (18:00). Οι διεθνείς μας 
θα προπονηθούν για πρώτη 
φορά σήμερα (17:30) στο ΓΣΖ, 
κάτι που θα γίνει και τις επό-
μενες ημέρες μέχρι την ερχό-
μενη Πέμπτη που η προπό-
νηση θα είναι πρωινή (10:30), 
αφού στις 15:30 είναι προγραμ-

ματισμένη η πτήση για Γλασκώβη. Ο προπονη-
τής της εθνικής μας ομάδας των Ανδρών, Τιμούρ 
Κετσπάγια, επέλεξε 25 ποδοσφαιριστές για τα δύο 

προαναφερθέντα παιχνίδια με νέο πρόσωπο 
τον τερματοφύλακα της Καρμιώτισσας, 

Αλεξάντερ Σπόλιαριτς. Αναλυτικά 
οι ποδοσφαιριστές:

Ανόρθωση: Δημήτρης Χρι-
στοφή, Κωστάκης Αρτυματάς, 
Μάριος Αντωνιάδης, Μηνάς 
Αντωνίου, Μιχάλης Ιωάννου

ΑΠΟΕΛ: Ανδρέας Καρώ, 
Γιώργος Εφραίμ

Απόλλων: Ανδρέας Παναγιώτου, Βαλεντίν 
Ρομπέρζ, Δημήτρης Δημητρίου, Ιωάννης Πίττας, 
Ντανίλο Σπόλιαριτς, Χαράλαμπος Κυριάκου

Καρμιώτισσα: Αλεξάντερ Σπόλιαριτς
Ομόνοια: Ανδρόνικός Κακουλλή, Ιωάννης 

Κούσουλος, Κωνσταντίνος Παναγή, Λοΐζος Λοΐ-
ζου, Νικόλας Παναγιώτου, Χαράλαμπος Χαραλά-
μπους

Como 1907: Νικόλας Ιωάννου
Kansas City: Μαρίνος Τζιωνής
St Mirren: Αλεξάντερ Γκόγκιτς
Standard de Liege: Κωνσταντίνος Λαΐφης
Salernitana: Γρηγόρης Κάστανος

ΑΠΟΕΛ: Ευεργετική η διακοπή για πολλούς λόγους

Βάζει μπρος σήμερα η Εθνική Ανδρών

Άρης: Δεν θέλει να την 
πατήσει αυτή τη φορά

Η τελευταία ήττα που δέχθηκε 
ο Άρης στο πρωτάθλημα ήταν από 
την ΑΕΚ. Τη σημερινή του αντίπαλο 
την οποία θα υποδεχθεί στην έδρα 
του. Η λεμεσιανή ομάδα βρίσκεται σε 
εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση 

και είναι αήττητη για οκτώ συνε-
χόμενα παιχνίδια έχοντας έξι 

νίκες και δύο ισοπαλίες.
Σήμερα έχει μία μεγά-

λη ευκαιρία να πιάσει 
στη δεύτερη θέση την 
ΑΕΚ και την ίδια ώρα 
να μειώσει τη διαφορά 

από την κορυφή στους 
τέσσερις βαθμούς. Μία 

μεγάλη ευκαιρία για να μπει 
η «ελαφρά ταξιαρχία» σε πορεία 

κατάκτησης του τίτλου. 
Ο αγώνας σαφώς και έχει υψη-

λό βαθμό δυσκολίας, αλλά η ομάδα 
του Αλεξέι Σπιλέφσκι έχει μάθει να 
βρίσκει τον τρόπο για να αντεπε-
ξέλθει. Ο Άρης ξέρει πολύ καλά ότι 
σήμερα θα πρέπει να κάνει άλλο ένα 
παιχνίδι χωρίς λάθη και απροσεξίες. 
Σε ντέρμπι τα λάθη συνήθως στοι-
χίζουν.

Ο Αλεξέι Σπιλέφσκι για τη σημε-
ρινή αναμέτρηση έχει ετοιμάσει δύο 
αγωνιστικά πλάνα. Και αυτό γιατί 
προκύπτει το θέμα με τους διεθνείς 
ποδοσφαιριστές για τους οποίους 
μέχρι την ώρα που σύρονταν αυτές 
οι γραμμές δεν είχε ξεκαθαρίσει αν 
τους δόθηκε χρονική παράταση για 
να ενσωματωθούν με τις εθνικές 
τους ομάδες. Ως γνωστόν, το πρό-
βλημα προκύπτει για τους Μπαμπί-
κα, Γιαγκό, Μουσούντα, Μαγιαμπέλα 
και Γιαμπλόνσκι. Πέντε ποδοσφαιρι-
στές οι οποίοι είναι βασικά γρανάζια 
στη φετινή μηχανή του Άρη. 

Στο μεταξύ, χθες ο προπονητής 
του Άρη σε δηλώσεις του εξέφρασε 
τη δυσαρέσκειά του για τη μη κλήση 
του Κώστα Πηλέα στην Εθνική Κύ-
πρου.

ΕΝΠ

Ξυπνούν εφιάλτες
Στο Παραλίμνι υπάρχει απογοήτευση, 

αλλά και μουρμούρα και για τις εμφανί-
σεις της Ένωσης, αλλά και για τα αποτε-
λέσματα. Σε κομβικό χρονικό σημείο του 
μαραθωνίου, οι «βυσσινί» έχασαν πολύτιμο 
έδαφος και αυτό προβληματίζει. Για τρίτη 
συνεχόμενη αγωνιστική η ομάδα έμεινε 
χωρίς νίκη. Σε 3 παιχνίδια πήρε μόνο ένα 
βαθμό. Μέτρησε δύο ήττες από ΑΕΚ 3-1 
και Καρμιώτισσα 2-1 και μία ισοπαλία 2-2 
με τον Ακρίτα. Επίσης, σε δύο πολύ κρίσιμα 
παιχνίδια στα πλέι άουτ με Καρμιώτισσα 
και Ακρίτα πήρε μόνο ένα βαθμό. Ειδικά το 
ότι δεν κέρδισε τον Ακρίτα ενόχλησε πάρα 
πολύ. Μετά τη διακοπή ακολουθεί το εντός 
έδρας παιχνίδι με τη Δόξα που είναι κάτι 
παραπάνω από εξάποντο. Ένα παιχνίδι τε-
ράστιας βαθμολογικής σημασίας, το οποίο 
η Ένωση θέλει πάση θυσία να κερδίσει.

Η δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία δεν άφησε 
κανέναν ευχαριστημένο στο ΑΠΟΕΛ. Η ομά-
δα δεν κατάφερε ούτε στη 2η αγωνιστική των 
πλέι οφ να καταφέρει να φτάσει στη νίκη και 
αυτό γιατί δεν είχε καλή αγωνιστική παρου-
σία. Μπορεί από τη μία να εκφράζεται η αισι-
οδοξία ότι η ομάδα θα ανακάμψει και θα επι-
στρέψει στο δρόμο των επιτυχιών, όμως από 
την άλλη το γεγονός ότι για δεύτερο παιχνίδι 
δεν υπάρχει η αναμενόμενη απόδοση φέρνει 
προβληματισμό.

Κάποιος μπορεί να σταθεί στις σημαντικές 
απουσίες που υπήρχαν στα δύο προηγούμενα 
παιχνίδια και να δώσει τις ανάλογες δικαιολο-

γίες γιατί η ομάδα δεν κατάφερε να φτάσει στη 
νίκη. Όμως στο ρόστερ της ομάδας υπάρχουν 
παίκτες οι οποίοι μπορούν να καλύψουν πολύ 
καλά τα οποιαδήποτε κενά. Φαίνεται όμως ότι 
στην παρούσα φάση δεν μπορούν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Βιγιαφάνιες 
ο οποίος μετά την επιστροφή του από τραυμα-
τισμό δεν έχει την ίδια απόδοση. Ο Κβιλιτάια 
ενώ προσπαθεί σε κάθε αγώνα να φτάσει στο 
τέρμα, δεν τα καταφέρνει. Και αυτό του προ-
καλεί τεράστια πίεση και άγχος. Ο Μακέντα 
επίσης δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα 
μέχρι στιγμής. Ο Ιταλός επιθετικός σε οκτώ 
συμμετοχές κατάφερε μόνο δύο φορές να βρει 

το δρόμο προς τα δίχτυα. Από κει και πέρα το 
ΑΠΟΕΛ δεν παίρνει και τις ανάλογες βοήθειες 
από τους πλάγιους επιθετικούς σε ό,τι αφορά 
το σκοράρισμα σε σχέση με προηγούμενα παι-
χνίδια. 

Όπως και να έχει όμως, η διακοπή στο 
πρωτάθλημα θα είναι ευεργετική σε ό,τι αφο-
ρά τους παίκτες που είναι τραυματίες. Επίσης, 
η διακοπή στο πρωτάθλημα θα δώσει το δικαί-
ωμα στους παίκτες να πάρουν ανάσες ξεκού-
ρασης, να γεμίσουν τις μπαταρίες τους και να 
είναι πανέτοιμοι για τους οκτώ τελικούς που 
απομένουν, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της 
κατάκτησης του τίτλου.

Η ΑΕΚ πάει στη Λεμεσό και το μόνο που θέλει είναι η νίκη
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Η ήττα στη Λεμεσό είχε δύο όψεις
Η ήττα από τον Απόλλωνα το απόγευμα 

του Σαββάτου έχει δύο όψεις για την Ομό-
νοια. Από τη μία είναι η καλή παρουσία που 
είχε η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή που 
δεν εξαργυρώθηκε με οποιοδήποτε βαθ-
μολογικό κέρδος και από την άλλη ότι για 
άλλη μία φορά απέναντι στον Απόλλωνα 
δεν μπορεί να κερδίσει, καταγράφοντας πα-
ράλληλα και τη 12η φετινή ήττα.

Οι «πράσινοι» στο α’ ημίχρονο είχαν τον 
έλεγχο της αναμέτρησης, έφτιαξαν ευκαιρί-
ες, πέτυχαν το τέρμα της ισοφάρισης, αλλά 
στο τέλος πήγαν στα αποδυτήρια ευρισκό-
μενοι πίσω στο σκορ (2-1). Τα δύο λάθη που 
έγιναν στα πρώτα 45 λεπτά τα πλήρωσε το 
«τριφύλλι». Αδράνεια στην άμυνα στο πρώ-
το τέρμα και παιδαριώδες λάθος από τον 
Παπουλή που ανέτρεψε τον Μαυρία και 
υποδείχθηκε το πέναλτι, το οποίο αξιοποί-
ησε ο Πίττας. 

Στην επανάληψη, η Ομόνοια κρατούσε 
περισσότερο την μπάλα, αλλά αδυνατούσε 
να γίνει δημιουργική. Δεν μπορούσε να δι-
ασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα του 
Απόλλωνα. Βρήκε όμως τη μεγάλη φάση με 
τον Κούσουλο, αλλά τα κενά που έμειναν 
στην άμυνα στην προσπάθεια για ισοφάρι-
ση τα αξιοποίησε ο Απόλλωνας που πέτυχε 
άλλο ένα τέρμα και πήρε τη νίκη με 3-1.   

Ο Κύπριος τεχνικός έκανε πολλές αλλα-
γές στην ενδεκάδα και αυτό ήταν λογικό, 
αφού όπως είπε και ο ίδιος μετά το τέλος 
του αγώνα είναι μία προσπάθεια ώστε να 
κρατηθούν όλοι οι παίκτες σε καλά αγωνι-
στικά επίπεδα. Αυτό θα συμβεί και στα επό-
μενα παιχνίδια αφού κανείς δεν πρέπει να 

ξεχνά ότι ο μεγάλος στόχος είναι η κατάκτη-
ση του κυπέλλου.  

Στην Ομόνοια εκείνο που πρέπει να κρα-
τήσουν από την προχθεσινή αναμέτρηση 
είναι η θέληση που είχαν οι παίκτες και η 
προσπάθεια που έγινε έστω και αν δεν είχε 
κανένα όφελος στο τέλος της ημέρας. 

Η διακοπή στο πρωτάθλημα θα είναι ευ-
εργετική για την Ομόνοια. Οι παίκτες θα 
ξεκουραστούν -όσοι δεν θα βρεθούν με τις 
εθνικές τους ομάδες- και θα επιστρέψουν 
στο «Ηλίας Πούλλος» τις επόμενες ημέρες 
για να επικεντρωθούν στον επόμενο αγώ-
να. Την ίδια ώρα, αναμένουν πότε η ΚΟΠ θα 
ορίσει τους αγώνες κυπέλλου με την Πάφος 

FC, ώστε να γίνει και ο σωστός προγραμμα-
τισμός. Ο επόμενος αντίπαλος πάντως -δεν 
έχουν οριστεί ούτε τα παιχνίδια της επόμε-
νης αγωνιστικής- είναι η παφιακή ομάδα. 
Θα την υποδεχθεί η Ομόνοια και θα είναι 
κάτι σαν πρόβα πριν τους μεταξύ τους αγώ-
νες για την ημιτελική φάση του κυπέλλου.

Η διακοπή θα είναι ωφέλιμη και για κά-
ποιους παίκτες που είναι τραυματίες, όπως 
π.χ. ο Μπασιρού. Ο διεθνής μέσος έλειψε 
από την προχθεσινή αναμέτρηση. Κυρίως το 
πάθος που βγάζει στο γήπεδο, αλλά και η 
βοήθεια που δίνει στο δημιουργικό κομμάτι. 
Υπενθυμίζουμε ότι τραυματίες είναι οι Κα-
σάμα και Μπάρκερ.

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

Δεν σταματάει πουθενά
Πέμπτη συνεχόμενη νίκη για τον 

Απόλλωνα που πλέον έχει αυξήσει τις 
ελπίδες του για εξασφάλιση ευρωπαϊκού 
εισιτηρίου. Η διαφορά από την 3η θέση 
της βαθμολογίας και τον Άρη είναι στους 
τέσσερις βαθμούς (υπολείπεται παιχνίδι 
ο Άρης), ενώ από την 4η που υπό προ-
ϋποθέσεις (μόνο αν η Πάφος κατακτήσει 
το κύπελλο) χαρίζει ευρωπαϊκό εισιτήριο, 
είναι στους 2 βαθμούς. Με τη φόρα που 
έχει πάρει η ομάδα του Μπονγκτάν Αντό-
νε, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που 
υπάρχουν, δεν είναι ακατόρθωτο να κατα-
φέρει στο τέλος να εξασφαλίσει το ευρω-
παϊκό εισιτήριο. 

Η ομάδα πείθει με τις εμφανίσεις της 
και εκείνο που όλοι θέλουν από δω και 
πέρα είναι η νικηφόρα τροχιά να συνεχι-
στεί. Μάλιστα, κάποιοι εντός ομάδας δη-
λώνουν ότι αν ο Ρουμάνος τεχνικός ερχό-
ταν πιο γρήγορα στην ομάδα, τα πράγματα 
θα ήταν πολύ διαφορετικά και ίσως ακόμα 
και να διεκδικούσε τον τίτλο.

Όπως και να έχει όμως, ο στόχος είναι 
δύσκολος για έξοδο στην Ευρώπη, αλλά 
η προσπάθεια θα γίνει με αισιοδοξία και 
με πίστη. Στο μεταξύ, επιβεβαιώθηκαν οι 
φόβοι και οι αρχικές εκτιμήσεις σχετικά με 
τον τραυματισμό του Χαμάς στον προχθε-
σινό αγώνα.

«Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο 
(Δημόσια) ενημερώνει το φίλαθλο κοινό 
της ομάδας μας ότι ο ποδοσφαιριστής Αμίν 
Χαμάς υποβλήθηκε άμεσα μετά τον τραυ-
ματισμό του σε μαγνητική τομογραφία, 
η οποία έδειξε ότι έχει υποστεί ρήξη του 
πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστε-
ρό γόνατο και θα υποβληθεί σε χειρουργι-
κή επέμβαση στο επόμενο διάστημα.

Ευχόμαστε στον ποδοσφαιριστή να 
επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν στις 
αγωνιστικές δραστηριότητες της ομάδας 
μας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

 
ΠΑΦΟΣ FC

Χρειάζονται και οι νίκες
Καλές οι ισοπαλίες, αλλά οι νίκες 

είναι αναγκαίες. Ο λόγος για την Πά-
φος FC που έφτασε τις δέκα στο σύνολο 
στο πρωτάθλημα και της έχουν στοιχί-
σει μέχρι στιγμής πολλούς βαθμούς. Η 
ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ έφυγε από 
το ΓΣΠ με το 0-0 απέναντι στο ΑΠΟΕΛ 
και δεν κατάφερε να μειώσει τη μετα-
ξύ τους απόσταση. Η ομάδα είχε καλή 
παρουσία στο α’ ημίχρονο, ενώ στην 
επανάληψη ήταν εμφανές ότι ήθελε 
να μη χάσει. Οι ισοπαλίες όμως δεν βο-
ηθούν για να πετύχει η Πάφος FC το 
στόχο της. Οι νίκες πρέπει να έρθουν 
και σύντομα μάλιστα. Επόμενος αντίπα-
λος μετά τη διακοπή στο πρωτάθλημα, 
η Ομόνοια, με το παιχνίδι να διεξάγεται 
στο ΓΣΠ. 

Η αλλαγμένη ΑΕΛ και η ικανοποίηση του Γιανέφσκι

Αδίκησε τον εαυτό της η Νέα Σαλαμίνα

Τα παράπονα προς τους παίκτες του και 
η δυσαρέσκεια του Τσέντομιρ Γιανέφσκι από 
την ήττα την προηγούμενη αγωνιστική, έφε-
ραν αποτέλεσμα. Η ΑΕΛ επέστρεψε στις νίκες 
και μάλιστα με πολύ καλή αγωνιστική παρου-
σία και διατηρήθηκε έτσι σε καλή αγωνιστική 
κατάσταση. Η λεμεσιανή ομάδα έφυγε από τη 
Λεμεσό με νίκη επί της Νέας Σαλαμίνας με 
πολύ καλή απόδοση, όπως γράψαμε και πιο 
πάνω. 

Υπήρχαν βέβαια κάποια κενά διαστήμα-
τα, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν στοίχισαν. 
Λάθη στην αμυντική γραμμή έγιναν, γι’ αυτό 
και η ομάδα δέχθηκε δύο τέρματα. Λάθη τα 
οποία θα πρέπει να διορθωθούν στη συνέχεια, 
γιατί δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι η ομάδα 
βρίσκεται στην ημιτελική φάση του κύπελλου. 

Ο Τσέντομιρ Γιανέφσκι πάντως ξεκαθάρισε 
ότι η ομάδα του δεν είναι φαβορί για πρόκρι-
ση στον τελικό, δίνοντας ίσες πιθανότητες και 
στον Ολυμπιακό. Όπως και να έχει όμως, τα 
παιχνίδια το κυπέλλου μπορούν να περιμέ-
νουν. Εκείνο που έχει σημασία είναι η ομάδα 
από δω και πέρα μπαίνοντας στο δρόμο των 
επιτυχιών να παραμείνει σ’ αυτόν. Η διακοπή 
στο πρωτάθλημα θα βοηθήσει αρκετά, καθώς 
θα δοθεί ο χρόνος στους τραυματίες να κα-
λύψουν χαμένο έδαφος και την ίδια ώρα οι 
παίκτες που έχουν τραβήξει αρκετό κουπί μέ-
χρι σήμερα να ξεκουραστούν. Ο προπονητής 
της ΑΕΛ έδωσε ρεπό στους παίκτες του για τις 
επόμενες ημέρες και με την επιστροφή τους 
θα ξεκινήσει σιγά-σιγά η προετοιμασία για 
τον επόμενο αγώνα.

Η Νέα Σαλαμίνα δέχθηκε το βράδυ του πε-
ρασμένου Σαββάτου την πρώτη της ήττα στη 
φάση των πλέι οφ. Οι «ερυθρόλευκοι» έκα-
ναν πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ, 
αλλά στο τέλος της ημέρας δεν πήραν κα-
νένα βαθμό, χάνοντας με 3-2. Παράδοξο και 
συνάμα παράλογο μία ομάδα να έχει πάρα 
πολύ καλή αγωνιστική παρουσία και να φεύ-
γει στο τέλος της ημέρας από το γήπεδο με 
άδεια χέρια. 

Η ομάδα του Σάββα Πουρσαϊτίδη αδίκησε 
τον εαυτό της, ωστόσο παραμένει στην κο-
ρυφή του β’ ομίλου. Δύο παιδαριώδη λάθη 
έδωσαν το δικαίωμα στη λεμεσιανή ομάδα 
να φύγει από το «Αμμόχωστος» με το τρίπο-
ντο. Η Νέα Σαλαμίνα για άλλο ένα παιχνίδι 
-χωρίς να έχει ουσιαστικό κίνητρο- είχε καλό 
αγωνιστικό πρόσωπο και παρά την ήττα 

άπαντες έμειναν ικανοποιημένοι. 
Διακοπή πλέον στο πρωτάθλημα και ήρθε 

η ώρα για ξεκούραση των παικτών. Να πά-
ρουν ανάσες και να επιστρέψουν τις επόμε-
νες ημέρες και να επικεντρωθούν στα παι-
χνίδια που απομένουν. 

Την ίδια ώρα, θα συνεχιστούν οι προσπά-
θειες από πλευράς Διοίκησης για ανανέωση 
των συμβολαίων των δύο βασικών πυλώνων 
της φετινής πετυχημένης πορείας. Μάκης 
Παπαϊωάννου και Σάββας Πουρσαϊτίδης 
έφτιαξαν φέτος ένα ισχυρό σύνολο και αυτό 
φαίνεται στο γήπεδο σε κάθε αγώνα. Οι δύο 
φαίνεται ότι θέλουν να συνεχίσουν, κάτι που 
θέλει και η Διοίκηση του προσφυγικού σω-
ματείου. Χρόνος φυσικά υπάρχει αρκετός 
μέχρι να πάρουν και επίσημη μορφή οι συ-
ζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. 

Η Ομόνοια έκανε την προσπάθειά της, αλλά δεν πήρε τίποτα
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ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Στην κορυφή  
η Ντόρτμουντ

Πω πω μια Ντόρτμουντ. Η ομάδα 
του Τέρζιτς ήταν απολαυστική, δεν 
άφησε το πόδι από το γκάζι και διέ-
λυσε με 6-1 την... άτυχη Κολωνία που 
βρέθηκε στο διάβα της.

Ρεσιτάλ ποδοσφαίρου από τους 
Βεστφαλούς που σκόραραν οπότε 
ήθελαν και έκαναν φύλλο και φτερό 
τους φιλοξενούμενους που δεν μπο-
ρούσαν να σταματήσουν την ορμή 
των αντιπάλων τους.

Ο Γκερέιρο στο 15ο λεπτό άνοιξε 
το σκορ για τους γηπεδούχους, με 
τον Σεμπαστιάν Αλέ δύο λεπτά αργό-
τερα να διπλασιάζει τα τέρματα. 

Ο Ρόις στο 32’ έκανε το 3-0, ενώ ο 
Μάλεν στο 36’ το 4-0! 

Ο Σέλκε στο 42’ μείωσε σε 4-1, 
με την Ντόρτμουντ να πηγαίνει στα 
αποδυτήρια με ισχυρό προβάδισμα.

Δεν σταμάτησαν όμως εκεί και ο 
Αλέ στο 69ο λεπτό έγραψε το 5-1, με 
τον Ρόις να ξαναχτυπάει στο 70’ για 
το 6-1! 

Το σκορ παρέμεινε μέχρι το τελευ-
ταίο σφύριγμα, με την Ντόρτμουντ 
να βρίσκεται στην κορυφή της βαθ-
μολογίας με 53 βαθμούς και στο +1 
από τη 2η Μπάγερν.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν κέρδισε 
2-1 με ανατροπή την Μπάγερν Μο-
νάχου, στο πλαίσιο της 25ης αγωνι-
στικής της φετινής Bundesliga και… 
έβαλε φωτιά στην κορυφή του γερ-
μανικού πρωταθλήματος, αφού την 
έριξε από την πρώτη θέση της βαθ-
μολογίας.

Τα αποτελέσματα:
Γκλάντμπαχ-Βέρντερ Βρέμης 2-2
(48’ Τουράμ, 73’ Νόιχαους - 65’, 

89’ Ντουκς)
Χόφενχαϊμ-Χέρτα Βερολίνου 3-1
(24’ πεν, 37’ πεν. Κράμαριτς, 51’ 

Μπεμπού - 90’+2’ Γιόβετιτς)
Μπόχουμ-Λειψία 1-0
(48’ Μάσοβιτς)
Άουγκσμπουργκ-Σάλκε 1-1
(51’ Μάιερ - 90’+3’ Μπούλτερ)
Στουτγκάρδη-Βόλφσμπουργκ 0-1
(56’ Μαρμούς)
Μπορούσια Ντόρτμουντ-Κολωνία 

6-1
(15’ Γκερέιρο, 17’, 69’ Αλέ, 32’, 70’ 

Ρόις, 36’ Μάλεν - 42’ Σέλκε)
Ουνιόν Βερολίνου-Άιντραχτ 

Φρανκφούρτης 2-0
(53’ Κεντίρα, 70’ Μπέρενς)
Μπάγερ Λεβερκούζεν-Μπάγερν 

Μονάχου 2-1
(55’ πεν.-72’ πεν. Παλάσιος - 22’ 

Κίμιχ)

Πάρτι τίτλου από τη Νάπολι 
Έστησε πάρτι τίτλου στο «Στάντιο Ολίμπικο ντι 

Τορίνο» η Νάπολι. Οι «παρτενοπέι» έχοντας τη 
συμπαράσταση 12 χιλιάδων οπαδών τους, επι-
κράτησαν με το εμφατικό 4-0 της Τορίνο.

Κάπως έτσι μετράνε αντίστροφα για την απο-
νομή του τίτλου, αφού οι πιθανότητες να το χά-
σει η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι πλέον 
μόνο μαθηματικές. Όσον αφορά την «γκρανάτα», 
έμεινε στους 37 βαθμούς και στο -1 από την 7η 
θέση με ένα… τρενάκι έξι ομάδων να βρίσκονται 
σε απόσταση δύο πόντων (από την έβδομη ως 
τη δωδέκατη θέση). Μεγάλοι πρωταγωνιστές για 
ένα ακόμη παιχνίδι οι… καυτοί Οσιμέν και Κβαρα-
τσκέλια, οι οποίοι οδηγούν τη Νάπολι από τη μια 
επιτυχία στην άλλη. Διότι ο Νιγηριανός στράικερ 
άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 9’ μετά από ασίστ 
του Ζιελίνσκι για να γράψει το 1-0, με την Τορί-
νο να ανεβαίνει στη συνέχεια και να δημιουργεί 
αρκετές τελικές, αλλά τη Νάπολι να αντέχει. Στο 
34’ δε ο Λινέτι ανέτρεψε τον Κβαρατσκέλια μέσα 
στην περιοχή, με τον Γεωργιανό ένα λεπτό αργό-
τερα να μετατρέπει το πέναλτι σε γκολ για το 2-0 
του ημιχρόνου. Οι οπαδοί της Νάπολι που υπερ-
βαίναν τους 12 χιλ. στις κερκίδες του γηπέδου 
είχαν στήσει πάρτι από νωρίς και η ομάδα τους 
τους αντάμειψε με την παρουσία της. Για να έρθει 
ο Οσιμέν με νέα κεφαλιά στο 51’, αυτή τη φορά 
από ασίστ του Ολιβέρα, να γράψει το 3-0 και να 
δώσει διαστάσεις θριάμβου στην ομάδα του. Ένα 
τέταρτο αργότερα, ο Οσιμέν έκλεψε, έβγαλε στον 
Κβαρατσκέλια και αυτός έσπασε στον επερχόμε-
νο Εντομπελέ, ο οποίος με άψογο πλασέ στην κί-
νηση έδωσε διαστάσεις θριάμβου (0-4) στην 23η 
νίκη των «παρτενοπέι» στη Serie A.

Η Λάτσιο πήρε το μεγάλο ντέρμπι della 

Capitale επί της Ρόμα, επικρατώντας 1-0 χάρη 
στο τέρμα του Τζακάνι στο 65’ και ενώ οι «τζια-
λορόσι» έπαιζαν με δέκα από το 32’ και την απο-
βολή του Ιμπάνιεθ. Μια φανταστική Ουντινέζε 
σόκαρε τη Μίλαν και επικράτησε 3-1. Ο Ζλάταν 
Ιμπραΐμοβιτς έγινε ο γηραιότερος σκόρερ στην 
ιστορία της Serie A, αλλά δεν έφτανε για τους 
αποκαρδιωτικούς «ροσονέρι» που βρίσκονται 
πλέον στην 4η θέση της βαθμολογίας.
Τα αποτελέσματα:
Σασουόλο-Σπέτσια ............................................1-0
(71’ Μπεράρντι)
Αταλάντα-Έμπολι  .............................................2-1
(58’ Ντε Ρον, 86’ Χόιλουντ - 44’ Εμπουέχι)
Μόντσα-Κρεμονέζε  ..........................................1-1
(69’ Κάρλος Αουγκούστο - 61’ Τσιοφάνι)

Σαλερνιτάνα-Μπολόνια  .................................2-2
(7’ Πιρόλα, 64’ Ντιά - 11’ Φέργκιουσον, 73’ 
Λυκογιάννης)
Ουντινέζε-Μίλαν  ..............................................3-1
(9’ Περέιρα, 45’+5’ Μπέτο, 70’ Εϊζίμπουε - 
45’+3’ Ιμπραΐμοβιτς)
Σαμπντόρια-Βερόνα  ........................................3-1
(24’, 35’ Γκαμπιαντίνι, 90’+8’ Τζανόλι - 89’ 
Φαραόνι)
Τορίνο-Νάπολι  ...................................................0-4
(9’, 51’ Οσιμέν, 35’ πέν. Κβαρατσκέλια, 68’ 
Εντομπελέ)
Φιορεντίνα-Λέτσε  .............................................1-0
(30’ αυτ. Γκάλο)
Λάτσιο-Ρόμα  .......................................................1-0
(65’ Τζακάνι)

Φοβερή και τρομερή Ρεν έκλεισε το σπίτι της 
Παρί Σεν Ζερμέν. Η ομάδα της Βρετάνης επικρά-
τησε 2-0 των Παριζιάνων και τους ανάγκασε στην 
πρώτη τους εντός έδρας ήττα τη φετινή σεζόν στη 
Ligue 1. Ένα ματς που πριν το ξεκίνημά του είχε… 
παρατράγουδα, αφού οι οπαδοί των γηπεδούχων 
αποθέωσαν τον Κιλιάν Εμπαπέ και γιούχαραν τον 
Λιονέλ Μέσι. Στα αμιγώς αγωνιστικά, η Παρί είχε 
τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα στο πρώτο ημίχρο-
νο και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες για γκολ. Ο 
Εμπαπέ μάλιστα κατάφερε να βρει δίχτυα στο 24ο 
λεπτό, αλλά ακυρώθηκε για οφσάιντ. Τρία λεπτά 
αργότερα, ο Γάλλος απείλησε ξανά, αλλά ο τερμα-
τοφύλακας της Ρεν απέκρουσε εντυπωσιακά. Τις 
τόσες ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες τις… τιμώρησε η 
Ρεν και ο Τόκο Εκαμπί στο 45’ έκανε το 1-0 στέλ-
νοντας την ομάδα του στα αποδυτήρια με προ-
βάδισμα. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με φόρα και 
στο δεύτερο μέρος, με τον Ουγκοσουκβού στο 48’ 
να διπλασιάζει τα τέρματα για τη Ρεν, σοκάροντας 
την ομάδα του Κριστόφ Γκαλτιέ. Στη συνέχεια του 

αγώνα η Παρί δεν μπόρεσε να αντιδράσει.
Τα αποτελέσματα:
Λιόν-Ναντ  ...............................................................1-1
(24’ Λακαζέτ - 3’ αυτ. Λουκεμπά)
Τουλούζ-Λιλ  ............................................................0-2
(86’ Αλεσάντρο, 90’+10’ Μπάγιο)
Λανς-Ανζέ  ................................................................3-0
(Φοφανά 26’, Οπεντά 30’, 46’)
Αζαξιό-Μονακό  .....................................................0-2
(27’ Μπεν Γεντέρ, 84’ Ντιατά)
Μονπελιέ-Κλερμόν  ..............................................2-1
(61’, 72’ Γουαχί - 32’ Κάουι)
Νις-Λοριάν  ..............................................................1-1
(77’ Λαμπόρντ - 30’ Μεϊτέ)
Στρασβούργο-Οσέρ  ..............................................2-0
(5’ Νιαμσί, 85’ Ντιαλό)
Τρουά-Μπρεστ  .......................................................2-2
(34’ Ριπάρ, 38’ Ρόνι Λόπες - 30’ Λες Μελού, 75’ 
πεν. Ντελ Καστίγιο)
Παρί Σεν Ζερμέν-Ρεν  ..........................................0-2
(45’ Τόκο Εκαμπί, 48’ Ουγκοσουκβού)

ΚΑΡΙΜ ΜΠΕΝΖΕΜΑ

Θα απέχει από τη βράβευση
Ο Καρίμ Μπενζεμά δεν ξεχνά... Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, ο επι-

θετικός της Ρεάλ δεν πρόκειται να δώσει το «παρών» την Παρασκευή 
στο «Σταντ ντε Φρανς» και τον αγώνα με την Ολλανδία για να βρα-

βευτεί για τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα μαζί 
με άλλους πρώην διεθνείς παίκτες. Ο λόγος δεν εί-

ναι άλλος από τον... Ντιντιέ Ντεσάν. Ο Μπενζεμά 
δεν έχει συγχωρέσει στον προπονητή των «μπλε» 
ότι αρνήθηκε να τον περιμένει για το Παγκόσμιο 
Κύπελλο μετά τον τραυματισμό του και τον άφη-

σε εκτός αποστολής για το Μουντιάλ του Κατάρ. 
Σύμφωνα όμως με όλες τις ενδείξεις, ο επιθετικός της 

Ρεάλ δεν θα δώσει το «παρών», εκφράζοντας για άλλη μία φορά τη 
δυσαρέσκειά του για τη συμπεριφορά του Γάλλου εκλέκτορα. Πάντως 
ο Μπενζεμά κατά καιρούς είχε εκφράσει σε δηλώσεις του τη δυσαρέ-
σκειά του για τον Ντεσάν, τον οποίο ούτε να βλέπει δεν θέλει. 

ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΚΟΥΝΤΟΥΣ 

«Ευχαριστημένος στον Άγιαξ» 
Σε συνέντευξή του στην Ολλανδία, ο Μοχάμεντ Κούντους μίλησε 

για τα σενάρια μεταγραφής στη Γιουνάιτεντ, τους στόχους του με τον 
Άγιαξ, αλλά και το ναυάγιο της μεταγραφής του στην Έβερτον. «Είμαι 

πολύ χαρούμενος στον Άγιαξ αυτή τη στιγμή, αλλά 
θα είμαι ακόμα πιο χαρούμενος αν κερδίσουμε το 

νταμπλ φέτος. Δεν βρίσκω λόγο να μην ανανε-
ώσω. Παίζω και εξελίσσομαι καλά εδώ. Όταν έρ-
θει η στιγμή, θα το συζητήσουμε και θα υπάρξει 
επικοινωνία με τον ατζέντη μου», ήταν η αρχική 

τοποθέτηση του Γκανέζου, ενώ στη συνέχεια ανα-
φέρθηκε και στο τι έγινε το καλοκαίρι με την Έβερτον 

«το γεγονός πως ο Άγιαξ πέρσι μπλόκαρε τη μεταγραφή μου στην 
Έβερτον, με απογοήτευσε. Πίστευα πως ήταν η ώρα για μία νέα πρό-
κληση στην καριέρα μου, μιας και εδώ δεν έπαιζα. Από τη στιγμή που 
το μεταγραφικό παράθυρο έκλεισε, επικεντρώθηκα στον Άγιαξ». 

Έκλεισε το σπίτι της Παρί η φοβερή Ρεν

Θύμα της αυτή τη φορά η Τορίνο την οποία κέρδισε με 4-0
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Ο οδυνηρός αποκλεισμός από τη Σπόρτινγκ 
Λισσαβόνας στο Europa League πέρασε γρήγο-
ρα στη λήθη για την Άρσεναλ, που επιβλήθηκε 
4-1 της Κρίσταλ Πάλας εντός έδρας στο πλαίσιο 
της 28ης αγωνιστικής της Premier League και 
ξέφυγε στο +8 από τη Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας 
βέβαια ένα ματς περισσότερο. Ένα υπέροχο τελεί-
ωμα του Μαρτινέλι μέσα από την περιοχή έφε-
ρε το 1-0 για τους γηπεδούχους στο 28’, με τον 
Σάκα να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του 
ένα τέταρτο αργότερα με πλασέ από πλάγια θέση. 
Ο Τζάκα είδε και αυτός το όνομά του να μπαίνει 
στον πίνακα των σκόρερ στο 55’, με τον Σλουπ 
να μειώνει στο 63’ για τους «αετούς» με κοντι-
νή προσπάθεια μετά από αναμπουμπούλα στην 
άμυνα των «κανονιέρηδων». Το... κερασάκι στην 
τούρτα της ομάδας του Μίκελ Αρτέτα μπήκε στο 
74’, όταν ο Σάκα σημείωσε το δεύτερο γκολ του 
με ένα ακόμη αριστερό σουτ μέσα από την περι-
οχή. Αυτή ήταν η έκτη συνεχόμενη εντός συνό-
ρων νίκη για την Άρσεναλ, με την Πάλας από την 
άλλη να μένει χωρίς θετικό αποτέλεσμα για 13η 
σερί αγωνιστική, στο πρώτο ματς μετά την απο-
μάκρυνση του Πατρίκ Βιεϊρά. Έκοψε τη φόρα της 
Τσέλσι η Έβερτον. Την μπουκιά απ’ το στόμα των 
Λονδρέζων πήραν τα «ζαχαρωτά», φεύγοντας με 
το 2-2 από το «Στάμφορντ Μπριτζ». Η ομάδα του 
Πότερ, η οποία ήταν ανεβασμένη το τελευταίο δι-
άστημα, βρέθηκε κοντά στην 4η διαδοχική νίκη 
(3η στο πρωτάθλημα), αλλά ο τελευταίος λόγος 
ανήκε στους φιλοξενούμενους που πήραν ηρω-
ικό βαθμό.

Κάζο για Τότεναμ. Η ουραγός Σαουθάμπτον 
πήρε ανέλπιστο βαθμό απέναντι στους «Spurs», 
κάνοντας τρομερό comeback στο φινάλε (3-3). 

Μεγάλο «διπλό» για τη Λιντς, η οποία πέρα-

σε με 4-2 από την έδρα της Γουλβς. Η ομάδα του 
Γκράθια βρέθηκε μπροστά με 3-0, εκμεταλλευό-
μενη την τραγική άμυνα των «λύκων». Ωστόσο, 
οι γηπεδούχοι δεν είχαν πει την τελευταία τους 
λέξη. Ο Γιόνι μείωσε στο 65’ με ωραία λόμπα και 
ο Κούνια με χαμηλό σουτ στο 73’ έβαλε φωτιά 
στο παιχνίδι. Η αποβολή του Γιόνι στο 84’ έκανε 
πιο εύκολο το έργο των φιλοξενούμενων, με τον 
Ροντρίγκο να «καθαρίζει» στις καθυστερήσεις το 
ματς.
Τα αποτελέσματα:
Νότιγχαμ Φόρεστ-Νιούκαστλ  .................................1-2
(26’ Ντένις - 45’+2’, 90’+3’ πέν Ίσακ)
Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ  ............................................3-0
(7’ Λουίζ, 80’ Ράμσεϊ, 89’ Μπουεντία)
Γουλβς-Λιντς  .....................................................................2-4

(65’ Χόνι, 73’ Κούνια - 6’ Χάρισον, 49’ Έιλινγκ, 62’ 
Κρίστενσεν, 90’+7’ Ροντρίγκο)
Μπρέντφορντ-Λέστερ  .................................................1-1
(32’ Γένσεν - 52’ Μπαρνς)
Σαουθάμπτον-Τότεναμ ................................................3-3
(46’ Άνταμς, 77’ Γουόλκοτ, 90’+3’ Γουόρντ-Πρά-
ους - 45’+1’ Πόρο, 65’ Κέιν, 74’ Πέρισιτς)
Τσέλσι-Έβερτον  ................................................................2-2
(53’ Φέλιξ, 76’ πεν. Χάβερτζ - 69’ Ντουκουρέ, 89’ 
Σιμς)
Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας  ...........................................4-1
(28’ Μαρτινέλι, 43’, 74’ Σάκα, 55’ Τζάκα - 63’ 
Σλουπ)
Λίβερπουλ-Φούλαμ (αναβολή)
Μπράιτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (αναβολή)
Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ (αναβολή)

ΚΥΠΕΛΛΟ FA

Εύκολη πρόκριση  
για Σίτι

Απίστευτη Μάντσεστερ Σίτι πέρα-
σε στα ημιτελικά του αγγλικού Κυ-
πέλλου για 5η σερί χρονιά, κερνώ-
ντας εξάρα (6-0) την Μπέρνλι. 

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ πέτυχε χατ-
τρικ, το έκτο αυτή τη σεζόν κάνοντας 
μια… εξωγήινη εμφάνιση ως συνή-
θως, λίγες ημέρες μετά το πενταρέ 
στη Λειψία στο Champions League.

Παράλληλα, ο δάσκαλος Γκουαρ-
διόλα δεν... χαρίστηκε στον μαθητή 
Κομπανί, με τους δύο να κοντράρο-
νται για πρώτη φορά ως αντίπαλοι 
προπονητές.

Ο Νορβηγός χτύπησε στο 32’ και 
στο 35’ και έγραψε το 2-0 για τους 
«πολίτες», οι οποίοι πήγαν στα απο-
δυτήρια με σημαντικό προβάδισμα. 
Με την ίδια όρεξη μπήκε ο Χάαλαντ 
και στο δεύτερο μέρος και στο 59’ 
έγραψε το 3-0 πετυχαίνοντας χατ-
τρικ.

Η Μπέρνλι δεν μπορούσε να αντι-
δράσει ιδιαίτερα στην υπεροχή της 
Σίτι και δεν μπορούσε να απειλήσει. 
Ο Άλβαρες στο 62’ έκανε το 4-0, ο 
Πάλμερ στο 68’ το 5-0 και ο Άλβαρες 
ξαναχτύπησε στο 73ο λεπτό για το 
τελικό 6-0.

Μπορεί μέχρι το 81’ να βρισκόταν 
πίσω στο σκορ, ωστόσο με δύο γκολ 
στα τελευταία λεπτά, η Σέφιλντ Γιου-
νάιτεντ τούμπαρε την Μπλάκμπερν 
(3-2) και προκρίθηκε στα ημιτελικά 
του Κυπέλλου Αγγλίας όπου στις 22 
Απριλίου θα αντιμετωπίσει τη Μά-
ντσεστερ Σίτι.

Εύκολο απόγευμα είχε χθες κό-
ντρα στην Γκρίμσμπι η Μπράιτον (5-
0), για τη φάση των «8» του Κυπέλ-
λου Αγγλίας. 

Με αυτόν τον τρόπο προκρίθηκε 
εύκολα στα ημιτελικά της διοργάνω-
σης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Της έβγαλε το λάδι η Φούλαμ, 
αλλά… γλίτωσε η Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ. 

Παρότι ο Μίτροβιτς πάγωσε το 
«Ολντ Τράφορντ», οι φιλοξενούμενοι 
δεν άντεξαν στην τελική ευθεία του 
αγώνα και με ανατροπή επικράτη-
σαν 3-1 για να προκριθούν στα ημι-
τελικά του Κυπέλλου Αγγλίας.

Μάλιστα, η Φούλαμ είδε σε μια 
φάση να της αποβάλλονται δύο παί-
κτες, να δίνεται πέναλτι στη Γιου-
νάιτεντ και να αποβάλλεται και ο 
Μάρκο Σίλβα από τον πάγκο των 
«κότατζερς».

Έριξε τις κανονιές της η Άρσεναλ

Έχει πάρει φόρα η Ατλέτικο Μαδρίτης!

ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Έτοιμος να γράψει ιστορία στην Αγγλία ο Χάαλαντ

Με… τυπική διαδικασία φαίνεται πως μοιάζει η κατάρριψη ενός 
ασύλληπτου μέχρι πρότινος ρεκόρ στην Premier League.

Συγκεκριμένα, ο Έρλινγκ Χάαλαντ απέχει τρία γκολ από την… 
προσπέραση του Ρουντ Φαν Νίστελροϊ και του Μοχάμεντ Σαλάχ, 

οι οποίοι είχαν πετύχει 44 γκολ σε μία σεζόν με 
ομάδες του Νησιού σε όλες τις διοργανώσεις.

Η νορβηγική «μηχανή των γκολ» έχει πε-
τύχει 42 γκολ φέτος, ισοφαρίζοντας την αντί-
στοιχη επίδοση του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ της σεζόν 2007/08.

Ωστόσο, ο Χάαλαντ μετράει 37 ματς και ο 
Πορτογάλος σταρ χρειάστηκε 14 παιχνίδια περισ-

σότερα για να φτάσει στη συγκεκριμένη επίδοση. Πλέον, ο Νορ-
βηγός στράικερ χρειάζεται τρία γκολ για να ξεπεράσει τον Φαν 
Νίστελροϊ και Σαλάχ, κάτι που μπορεί ενδεχομένως να συμβεί στο 
ντέρμπι της 1ης Απριλίου με αντίπαλο τη Λίβερπουλ.

Στηρίζει Μαγκουάιρ ο Σάουθγκεϊτ

Την απόλυτη στήριξη του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ φαίνεται να έχει ο 
Χάρι Μαγκουάιρ. Ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός συμπεριλήφθηκε 
κανονικά στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος 
της χώρας του, για τις αναμετρήσεις με Ιταλία και Ουκρανία και 

ο τεχνικός των «τριών λιονταριών» μίλησε με τα 
καλύτερα λόγια για τον ίδιο. Σε δηλώσεις του, ο 
Σάουθγκεϊτ υποστήριξε πως παρά το γεγονός 
πως στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι μόνι-
μα αναπληρωματικός, στην εθνική ομάδα έχει 
πάντα πολύ καλή παρουσία και θα βρίσκεται 

ανάμεσα στις βασικές του επιλογές. «Ο Χάρι Μα-
γκουάιρ έχει μπροστά του δύο παγκόσμιους πρωτα-

θλητές στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Ραφαέλ Βαράν και Λισάντρο 
Μαρτίνεθ), οι οποίοι είναι σημαία αναφοράς. Όμως, στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο τα πήγε πολύ καλά και ήταν χωρίς αμφιβολία ένας από 
τους καλύτερους παίκτες μας», ήταν τα λόγια του.

Χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα κέρδισε την Κρίσταλ Πάλας με 4-1

Η Ατλέτικο Μαδρίτης συνέχισε νικηφόρα στη 
La Liga, όπου στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστι-
κής επικράτησε 3-0 υποδεχόμενη τη Βαλένθια. 
Αυτό ήταν το τρίτο σερί «τρίποντο» για τους «ρο-
χιμπλάνκος», οι οποίοι ανέβηκαν στους 51 βαθ-
μούς, όντας τρίτοι. Στα του ματς, οι γηπεδούχοι 
πήραν προβάδισμα στο 23’ με ωραίο τσίμπημα 
της μπάλας και πλασέ του Γκριζμάν. Το 2-0 έγρα-
ψε στο 49’ ο Καράσκο με κοντινό τελείωμα, ενώ 
το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 67’ ο Λεμάρ με 
σκαστή κεφαλιά. Χωρίς απώλειες συνέχισαν τις 
υποχρεώσεις τους Βιγιαρεάλ και Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Συγκεκριμένα, το «κίτρινο υποβρύχιο» πέρασε 
με εκκωφαντικό τρόπο από την Παμπλόνα και 
την έδρα της Οσασούνα, της οποίας και επικρά-
τησε με 3-0. Με το τρίποντο η ομάδα του Κίκε 
Σετιέν παρέμεινε στην 6η θέση. Στο Σαν Σεμπα-
στιάν, η ουραγός της βαθμολογίας και ουσιαστικά 
υποβιβασμένη Έλτσε ζόρισε την τέταρτη της βαθ-
μολογίας Ρεάλ Σοσιεδάδ, δίχως τελικά να κατα-

φέρει να κλέψει κάποιο βαθμό (2-0).
Τα αποτελέσματα:
Ρεάλ Βαγιαδολίδ-Αθλέτικ Μπιλμπάο  ...............1-3
(74’ Λάριν - 30’ Μαρτίνεθ, 57’ Γκουρουθέτα, 78’ 
πεν. Βέσγα)
Αλμερία-Κάντιθ  .............................................................1-1
(90’+6’ πεν. Μελέρο - 49’ Μαρτί)
Ράγιο Βαγιεκάνο-Τζιρόνα  ........................................2-2
(23’ Παλαθόν, 34’ Τρέχο - 29’, 52’ Τσιγκάνκοφ)
Εσπανιόλ-Θέλτα  ............................................................1-3
(86’ Γκραγκέρα - 26’ Βέιγκα, 45’ πεν. Άσπας, 82’ 
Πέρεθ)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Βαλένθια  ...............................3-0
(23’ Γκριζμάν, 49’ Καράσκο, 67’ Λεμάρ)
Μπέτις-Μαγιόρκα  ........................................................1-0
(46’ Μπόρχα Ιγκλέσιας)
Οσασούνα-Βιγιαρεάλ  .................................................0-3
(14’ Τσουκουέζε, 86’, 93’ Μοράλες)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Έλτσε  .................................................2-0
(48’ Κούμπο, 90’ Μπαρενετσέα)
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κόσμος των ΣΠΟΡ Λίβερπουλ: Δεν υπολογίζει 
του χρόνου τον Κεϊτά

Ο Κλοπ δεν αλλάζει την απόφα-
σή του για τον Ναμπί Κεϊτά, με τον 
παίκτη να μην υπολογίζεται στη Λί-
βερπουλ για την επόμενη σεζόν. Ο 
Γερμανός τεχνικός επιμένει στην ει-

σήγηση για την απο-
χώρηση του παίκτη 
από το ρόστερ της 
Λίβερπουλ το ερχό-
μενο καλοκαίρι, όταν 
και λήγει το συμβό-
λαιό του. Ο έμπειρος 
προπονητής θεωρεί 
πως η μεσαία γραμ-

μή των «κόκκινων» χρειάζεται ανα-
νέωση και για αυτόν το λόγο θέλει να 
αποχωρήσουν οι παίκτες, οι οποίοι 
αγωνίζονται σε αυτήν, ώστε να υπάρ-
ξουν προσθήκες το ερχόμενο καλο-
καίρι. Αποτελεί έκπληξη πάντως η 
απόφαση του Γερμανού προπονητή, 
με δεδομένο ότι ο Κεϊτά είναι πάρα 
πολύ καλός ποδοσφαιριστής και βο-
ήθησε πολύ στο παρελθόν.

Ύμνοι Γκουαρντιόλα  
για Χάαλαντ

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μοιάζει… σελη-
νιασμένος, καθώς μετά τα πέντε γκολ 
μεσοβδόμαδα σε βάρος της Λειψίας για 
τους «16» του Champions League (7-0), 
έβαλε άλλα τρία στη νίκη 
της Μάντσεστερ Σίτι 
επί της Μπέρνλι με 
6-0 για το Κύπελ-
λο. Ακόμη και ο 
Πεπ Γκουαρντιόλα 
έμεινε άναυδος. 
«Ο άνθρωπος έβαλε 
οκτώ γκολ σε τέσσερις 
μέρες και εγώ έπαιξα 11 
χρόνια στην Μπαρτσελόνα για να βάλω 
11 γκολ. Απίστευτος!» τόνισε ο προπο-
νητής των πρωταθλητών Αγγλίας. Όσο 
για το πού θα φτάσει ο φετινός αριθμός 
γκολ του Νορβηγού; «Πραγματικά, δεν 
ξέρω. Αλλά με το ρυθμό που παίζουμε 
βάζουμε πολλά γκολ και εκείνος είναι 
τόσο αποτελεσματικός», απάντησε για 
τον 22χρονο άσο που μετρά ήδη 42 
γκολ σε 37 εμφανίσεις φέτος.

Ο Ζλάταν συνεχίζει  
να γράφει ιστορία

Το έκανε και αυτό ο Ζλάταν. Ο Σου-
ηδός σουπερστάρ εκτέλεσε εύστοχα 
πέναλτι της Μίλαν κόντρα στην Ου-
ντινέζε και έγινε ο γηραιότερος σκό-
ρερ στην ιστορία της Serie A.

Σε ηλικία 41 ετών 
και 166 ημερών ο 
Ιμπραΐμοβιτς κατέρ-
ριψε το ρεκόρ του 
Αλεσάντρο Κοστα-
κούρτα (41 ετών και 
25 ημερών από τον 
Μάιο του 2007).

Ο Μάρκο Σιλβέ-
στρι έβγαλε το πέναλτι αρχικά και 
το παιχνίδι συνεχίστηκε. Ωστόσο, 
το VAR είπε στον διαιτητή να δώσει 
επανάληψη για είσοδο παίκτη της 
Ουντινέζε στην περιοχή και έτσι ο 
Ζλάταν εκτέλεσε ξανά για να γράψει 
ιστορία. Ο Σουηδός πάντως αποτελεί 
για τη Μίλαν εγγύηση στην επιθετική 
γραμμή, έστω και αν οδεύει προς τα 
42 χρόνια.

Βόλεϊ: Βγαίνει σήμερα το ζευγάρι του τελικού
To ζευγάρι του τελικού Κυπέλλου Ανδρών 

«ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ» στην πετόσφαιρα θα 
γίνει γνωστό σήμερα. Οι επαναληπτικοί 
ημιτελικοί Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ στο 
«Θεμιστόκλειο» και Παφιακός - 
Ομόνοια στην κλειστή αίθουσα 
«Αφροδίτη» θα στείλουν τις 
δύο ομάδες που θα διεκδική-
σουν το κύπελλο στον τελικό 
της 31ης Μαρτίου 2023. Οι 
αγώνες αρχίζουν στις 20:00.

Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ
Ο πρώτος ημιτελικός την περα-

σμένη Παρασκευή άφησε το ΑΠΟΕΛ με το ισχυ-
ρό προβάδισμα του 3-0 και μια πειστική εμφά-

νιση. 
Οι «γαλαζοκίτρινοι» πάνε στη Λε-
μεσό για να υπερασπιστούν αυτό 

το προβάδισμα για να προκρι-
θούν στον τελικό και τους αρ-
κεί ακόμα και να χάσουν με 
3-2.

Η Ανόρθωση δεν έχει άλλη 
επιλογή αφού για να προκριθεί 

στον τελικό πρέπει να ανταπο-
δώσει την ήττα της, επικρατώντας 

με 3-0 ή 3-1 και όλα να κριθούν στο 

χρυσό σετ.

Παφιακός - Ομόνοια
Μεγάλο ντέρμπι που θα θυμίσει τις μάχες 

των δύο ομάδων όταν έφθαναν στο πρόσφατο 
παρελθόν στους τελικούς για Πρωτάθλημα και 
Κύπελλο θα διεξαχθεί στην κλειστή αίθουσα 
«Αφροδίτη» ανάμεσα σε Παφιακό και Ομόνοια.

Το σκορ του πρώτου ημιτελικού της περασμέ-
νης Παρασκευής και η επικράτηση με 3-2 της 
Ομόνοιας δίνει ένα προβάδισμα στους πρωτα-
θλητές, αλλά τα πάντα είναι ορθάνοιχτα και δεν 
αποκλείεται η ομάδα που θα προκριθεί στον τε-
λικό να προκύψει μέσα από το χρυσό σετ.

Κορυφαίες επιδόσεις στο Μαραθώνιο Λεμεσού
Με ρεκόρ συμμετοχών και εξαιρετικές επι-

δόσεις ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ο 
ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού, ο οποίος διε-
ξήχθη το διήμερο 18 και 19 Μαρτίου 2023. 
Η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της Κύ-
πρου υποδέχτηκε πάνω από 15.000 δρομείς 
από την Κύπρο και το εξωτερικό, ξεπερνώ-
ντας κάθε προηγούμενο. Ένα αθλητικό γεγο-
νός με κοινωνική διάσταση, αφού και φέτος ο 
ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού στήριξε το Κα-
ραϊσκάκειο Ίδρυμα. 

Πρώτος στον ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Ανδρών 
τερμάτισε ο Βρετανός Μάθιου Μπλάντεν με 
χρόνο 02:31:12 και ακολούθησαν ο Ισρα-
ηλινός Ιγκόρ Βινογκράντοφ (02:33:11) και 
ο Πολωνός Κριστόφ Γιοαβόρσκι (02:41:56). 
Στον ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Γυναικών πρώτη 
τερμάτισε η Μαρία Σωτηρίου από την Κύπρο 
(03:05:04), δεύτερη η Καριμά Ουιζγκουρέτ 
από τη Γαλλία (03:16:02) και τρίτη η Ιρίνα 
Μασάνοβα από τη Ρωσία (03:20:07). 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΠΑΠ Μαραθω-
νίου Λεμεσού, Σπύρος Σπύρου, μίλησε για 
την τεράστια επιτυχία της διοργάνωσης: «Εί-
μαστε ενθουσιασμένοι και περήφανοι για τη 
μαζική παρουσία του κόσμου στη μεγαλύτερη 
αθλητική διοργάνωση της Κύπρου. Το ρεκόρ 
συμμετοχών που είχαμε φέτος μας χαροποιεί, 
αλλά μας δημιουργεί και περισσότερες ευ-
θύνες για ακόμη καλύτερες και μεγαλύτερες 
διοργανώσεις στο μέλλον. Όραμά μας είναι 
ο ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού να καταστεί 
ένας από τους πιο δημοφιλείς στην Ευρώπη, 
αφού συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της επί-
πεδης διαδρομής και των ιδανικών καιρικών 

συνθηκών. Επίσης, θέλουμε ο ΟΠΑΠ Μαρα-
θώνιος Λεμεσού να συνεχίσει να είναι κάτι 
πέρα από απλή αθλητική διοργάνωση. Να εί-
ναι μία γιορτή του εθελοντισμού, του ανθρω-
πισμού και της προσφοράς».  

Ονομαστικός χορηγός της διοργάνωσης 
για ακόμη μία χρονιά η ΟΠΑΠ Κύπρου, με τον 
διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Δημή-
τρη Αλετράρη, να δηλώνει: «Η ΟΠΑΠ Κύπρου 
είναι ο αιμοδότης του κυπριακού αθλητισμού 
και είμαστε περήφανοι που είμαστε και φέ-
τος χορηγοί στο σπουδαιότερο αθλητικό γε-
γονός της Κύπρου. Διαπιστώνω με χαρά ότι 
βελτιώνεται πάρα πολύ η διοργάνωση κάθε 
χρόνο. Είναι ξεκάθαρο και από τις δηλώσεις 
που άκουσα από τους ξένους δρομείς ότι οι 

αθλητές είναι πολύ ευχαριστημένοι από τη 
διοργάνωση». 

Πάνω από 15.000 δρομείς
Μετά τον Primetel Εταιρικό Δρόμο 5ΚΜ 

και τον Andrey & Julia Dashin’s Foundation 
Δρόμο Νεολαίας που έγιναν το Σάββατο, 
χθες Κυριακή (19/3) έγιναν οι τέσσερις αγω-
νιστικοί δρόμοι: ο Μαραθώνιος Δρόμος των 
42.195 μέτρων, ο Muskita Ημιμαραθώνιος 
Δρόμος 21ΚΜ, ο Petrolina 10ΚΜ Δρόμος 
Ενέργειας και ο Ατομικός Δρόμος 5 ΚΜ.

Συνολικά στις έξι διαδρομές έτρεξαν πάνω 
από 15.000 δρομείς, 2.000 εκ των οποίων 
προέρχονταν από το εξωτερικό, από 70 δια-
φορετικές χώρες.

FORMULA 1

Θρίαμβος Πέρεζ, επικός Φερστάπεν
Την πέμπτη νίκη της καριέρας του στη Formula 1 πανηγύρισε χθες ο 

Σέρχιο Πέρεζ, με τον Μεξικανό να είναι ο μεγάλος θριαμβευτής στο Grand 
Prix της Σαουδικής Αραβίας. Ο «Τσέκο» κράτησε την pole pistion που είχε 
πάρει με το... σπαθί του και σε ένα γενικά άνετο αγώνα έκανε το καλύτερο 
δυνατό! Τα πράγματα πήγαν... απί-
στευτα τέλεια για τη Red Bull, που 
είδε τον Μαξ Φερστάπεν, αν και ξε-
κίνησε 15ος, να ολοκληρώνει πίσω 
από τον ομόσταβλό του, δίνοντας 
πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα 
του, ενώ ο Ολλανδός «τσίμπησε» 
στον τελευταίο γύρο και τον έξτρα 
πόντο από τον ταχύτερο γύρο. Στην 
τρίτη θέση της βαθμολογίας βρέθη-
κε ο λατρεμένος Φερνάντο Αλόν-
σο, που ανέβηκε για 100ή φορά 
στην καριέρα του στο βάθρο.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Φορτσάτος ο Ολυμπιακός
Με φόρα στα playoffs ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες επικράτησαν άνε-

τα του Βόλου στο Πανθεσσαλικό με σκορ 3-0 στην πρώτη αγωνιστική 
των πλέι οφ. Η ομάδα του Μίτσελ, δεν αντιμετώπισε πρόβλημα απέναντι 
σε εκείνην του Μπράτσου. Ο Κασάμι επέστρεψε στα γκολ, ανοίγοντας το 
σκορ μόλις στο 7’, ενώ ο Μπα-
καμπού βρήκε ξανά δίχτυα (36’). 
Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο 
Φορτούνης (81’) με εκτέλεση φά-
ουλ από πλάγια θέση. 

Τα αποτελέσματα:
Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλι-
κός  ................................................ 2-1
ΟΦΗ - Λεβαδειακός ............... 1-1
Ατρόμητος - Ιωνικός  ............. 2-0
Λαμία - ΠΑΣ Γιάννινα  .......... 2-0
Βόλος - Ολυμπιακός  .............. 0-3
Άρης - ΠΑΟΚ  ........................... 1-2

Πάνω από 15.000 δρομείς -οι 2.000 από το εξωτερικό- έτρεξαν στις έξι διαδρομές της διοργάνωσης 

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

{ Πλήρης αθλητική ενημέρωση από την Κύπρο και τον κόσμο }
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