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τώρα», «Παρακαλώ στηρίξτε μας» και «Θέλω να επιστρέφω σπίτι ασφαλής». Αφορμή τα συχνά δυστυχήματα 
στους δρόμους και ο θάνατος του 26χρονου διανομέα την περασμένη Πέμπτη. ΣΕΛ. 11
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Ακτινογραφία των προβλημάτων 
χωρίς πλάνο για τη θεραπεία τους

Ανέτοιμο το Υπουργείο Οικονομικών να προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 6

Πολυγλωσσία ανάμεσα στα κυβερνώντα 
κόμματα και το Υπ. Οικονομικών σε θέματα 
του ΦΠΑ, των εκποιήσεων, των επιτοκίων

Τίποτα το καινούργιο για το σχέδιο Ενοίκιο 
αντί Δόσης. Ενδέχεται επαναφορά  

των σχεδίων επιδότησης του επιτοκίου

Εκδήλωση διαμαρτυρίας: «Σταματήστε  
τις εκποιήσεις, έλεος, οικογένειες με μικρά 

παιδιά έχουν γίνει άστεγοι»



ΗΠΑ
Νεκροί σε σχολείο
Πυροβολισμοί που σημειώθηκαν χθες το πρωί 
σε ιδιωτικό χριστιανικό σχολείο στο Νάσβιλ του 
Τενεσί άφησαν πίσω τους πολλά θύματα πριν η 
Αστυνομία έρθει αντιμέτωπη με τον ένοπλο, ο 
οποίος κατέληξε νεκρός, δήλωσαν τοπικοί αξιω-
ματούχοι.
Οι πυροβολισμοί συνέβησαν στο σχολείο The 
Covenant School, με το Μητροπολιτικό Αστυνο-
μικό Τμήμα του Νάσβιλ να αναφέρει στο Twitter 
ότι ο ύποπτος είναι νεκρός, αλλά να μη διευκρι-
νίζει τι ακριβώς οδήγησε στο θάνατό του, ούτε αν 
ο ύποπτος ήταν άνδρας ή γυναίκα. Δεν δόθηκαν 
λεπτομέρειες ούτε για θύματα και τραυματίες.

Kατεχόμενα
Σύλληψη Ε/κ για ναρκωτικά
Υπό τριήμερη κράτηση τέθηκε προχθές από το 
«επαρχιακό δικαστήριο» Λευκωσίας Ελληνο-
κύπριος που συνελήφθη κατά την επιχείρηση 
«Λευκό βέλος» της υπηρεσίας καταπολέμησης 
ναρκωτικών της «αστυνομίας» στην περιοχή 
του οδοφράγματος του Αγίου Δομετίου. Όπως 
μεταδίδεται από τ/κ ΜΜΕ, μετά από έλεγχο του 
οχήματος του υπόπτου, φέρεται να εντοπίστηκε 
πακέτο περίπου 28 γρ. κάνναβης, ενώ εντοπί-
στηκε και άλλο πακέτο, το οποίο ο ύποπτος είχε 
πετάξει σε συγκεκριμένο σημείο του δρόμου δι-
αφυγής του, βάρους 1 κιλού, που περιείχε ινδι-
κή κάνναβη.

ΕΔΩ ΚΙ ΑΛΛΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

της σύνταξης

μικρά & ενδιαφέροντα

Πυροδοτούν επικίνδυνα την ανάφλεξη και τον αφανισμό…
Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι πόλε-

μος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά είναι 
μια μεγάλη παγκόσμια πολεμική σύγκρουση 
της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ και τις δυτικές χώρες. 
Αυτό αποδεικνύεται καθημερινά. Δεν υπάρχει 
πλέον καμία αμφιβολία ότι η πολεμική αυτή 
σύγκρουση θα κρατήσει για πολύ ακόμη καιρό. 
Δεν υπάρχει διάθεση από πλευράς του δυτικού 
κόσμου να τερματιστεί. Πιστεύουν ότι βρήκαν 
την ευκαιρία μέσω της Ουκρανίας να κτυπή-
σουν και να αποδυναμώσουν οικονομικά και 
στρατιωτικο-πολιτικά τη Ρωσία. 

Αν το ΝΑΤΟ και οι δυτικές χώρες κερδίσουν 
αυτόν τον πόλεμο και η Ρωσία ηττηθεί, τότε 
σειρά θα πάρει και η Κίνα. Ολόκληρη η ανθρω-

πότητα θα επιστρέψει πολλές δεκαετίες πίσω, 
με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους να ηγεμο-
νεύουν τον κόσμο προωθώντας τα νέα, επεκτα-
τικά και ιμπεριαλιστικά τους σχέδια.

Οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. αντί να αναζητήσουν 
ειρηνικούς τρόπους επίλυσης του πολέμου 
στην Ουκρανία, πυροδοτούν επικίνδυνα την 
ανάφλεξη εξοπλίζοντας συνεχώς με σύγχρονα 
όπλα την Ουκρανία. Ο Πρόεδρος της Ουκρανί-
ας, Β. Ζελένσκι, συνεχίζει να παίζει το παιχνίδι 
των ΝΑΤΟϊκών και των Δυτικών ζητώντας να 
τον εφοδιάσουν με νέα όπλα, όπως πυραύλους 
μεγάλου βεληνεκούς και μαχητικά αεροσκάφη, 
κάτι που στην πράξη παρατείνει τον πόλεμο με 
απρόβλεπτες συνέπειες όχι μόνο για τον ου-

κρανικό και ρωσικό λαό, αλλά για ολόκληρη 
την ανθρωπότητα.

Μπροστά στον κίνδυνο και την απειλή της 
ολομέτωπης σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ 
και την Ε.Ε., η Ρωσία προχωρεί στην εγκατά-
σταση τακτικών πυρηνικών όπλων στη Λευκο-
ρωσία. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών 
της Ρωσίας, Σεργκέι Ριάμπκοφ, δήλωσε ότι ο 
κίνδυνος πυρηνικής σύγκρουσης βρίσκεται στο 
υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, 
προειδοποιώντας ότι η Μόσχα βρίσκεται σε μια 
«ντε φάκτο» ανοιχτή σύγκρουση με την Ουάσι-
γκτον για τον πόλεμο στην Ουκρανία. 

Δυστυχώς, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ε.Ε. αρ-
νούνται να αναλάβουν οποιαδήποτε ειρηνική 

πρωτοβουλία για να τερματιστεί ο πόλεμος 
στην Ουκρανία. Η μόνη χώρα που ένιωσε αυτή 
την ανάγκη είναι η Κίνα, η οποία με την επίσκε-
ψη του Προέδρου της, Σι Τζινπίνγκ, στη Μόσχα, 
τόνισε την ανάγκη «να στηριχθεί η θέση της 
προώθησης της ειρήνης και των συνομιλιών 
για μια ειρηνευτική διευθέτηση στην ουκρανι-
κή κρίση».

Έφτασε λοιπόν η ώρα μπροστά στον κίνδυ-
νο ολικού και ολέθριου αφανισμού να υπάρξει 
κινητοποίηση όλων των φιλειρηνικών δυνά-
μεων σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο 
επίπεδο, για μια ειρηνική διευθέτηση της ου-
κρανικής κρίσης. Να επικρατήσει η λογική και 
η ειρήνη.

Του 
Νεόφυτου Νεοφύτου

Στα μαύρα ο Λυθροδόντας μετά το χαμό 
του 26χρονου Χρυσόστομου Κούβαρου. Ο 
νεαρός έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέ-
τα του συγκρούστηκε με όχημα που οδηγού-
σε 84χρονος στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας 
προχθές Κυριακή. Σύμφωνα με τα ευρήματα 
της νεκροτομής που διενήργησε χθες ο ια-
τροδικαστής Ορθόδοξος Ορθοδόξου, ο θάνα-
τος του 26χρονου επήλθε από βαρύτατη κρα-
νιοεγκεφαλική κάκωση και πολλαπλές κακώσεις σώματος 
και ζωτικών οργάνων, συνέπεια της οδικής τροχαίας σύ-
γκρουσης.

Το ΑΚΕΛ Λυθροδόντα εκφράζει τα ειλικρινή συλλυ-
πητήρια στην οικογένεια και σε όλους τους οικείους του 
Χρυσόστομου. «Καλό παράδεισο φίλε Χρυσόστομε, ας είναι 

ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει, δώσε τα 
χαιρετίσματά μας στον Βαρνάβα που σε περι-
μένει δίπλα του να σε προσέχει... Στο καλό να 
πας, αιωνία σου η μνήμη!» Με ανάρτηση και 
η διοίκηση της Ομόνοιας εκφράζει συλλυπη-
τήρια στην οικογένεια του 26χρονου. 

Ο χαμός του Χρυσόστομου είναι το δεύτε-
ρο χτύπημα για την οικογένεια, αφού πριν 3 
χρόνια έχασε ξαφνικά τη ζωή του σε ηλικία 46 

ετών ο πατέρας του και πρόεδρος της Αναγέννησης Λυ-
θροδόντα, Βαρνάβας Κούβαρος. 

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη στις 16:00. Αντί στε-
φάνων, παράκληση να γίνονται εισφορές προς την οικογέ-
νεια, όπου θα αποφασίσει η ίδια πώς θα τις διαθέσει.

Από την ημέρα της ίδρυσής του, το Ρε-
πουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (ΡΤΚ) υπο-
στηρίζει τη λύση της διζωνικής δικοινοτικής 
ομοσπονδίας στη βάση της πολιτικής ισότη-
τας, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του, Ασίμ 
Ακανσόι, μιλώντας την Κυριακή στο 19ο συ-
νέδριο της νεολαίας του κόμματος. Υπογράμ-
μισε ότι η λύση μπορεί να βρεθεί στο πλαίσιο 
των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ και οι διαπραγματεύσεις πρέπει να αρχίσουν από 
το σημείο που έμειναν στο Κραν Μοντανά το 2017 και να 
μην είναι ανοικτού τέλους.

Σύμφωνα με τη χθεσινή «Γενί Ντουζέν», ο κ. Ακανσόι 
επισημαίνοντας την έναρξη μας νέας διαδικασίας μετά την 

εκλογή του Προέδρου Χριστοδουλίδη, είπε 
ότι αποδείχθηκε πως δεν ισχύει στη διεθνή 
κοινότητα το μοντέλο «λύσης δύο κρατών» 
που υποστηρίζει ο Ερσίν Τατάρ. Ο Τ/κ ηγέτης, 
συνέχισε, διορίστηκε στη θέση που βρίσκεται 
και υπενθύμισε ότι το κόμμα του επαναλαμ-
βάνει συνεχώς από εκείνη την εκλογή του ότι 
οι Τουρκοκύπριοι δεν μπορούν να φτάσουν 
πουθενά με την πολιτική Τατάρ. Σημειώνο-

ντας ότι εντός Ιουνίου θα πρέπει να διεξαχθούν «αναπλη-
ρωματικές εκλογές» για ανάδειξη ενός «βουλευτή» στα 
κατεχόμενα, ο Ασίμ Ακανσόι υπενθύμισε την πρόταση του 
προέδρου του κόμματος, Τουφάν Ερχιουρμάν, για διεξα-
γωγή πρόωρων «γενικών εκλογών».

Το εκλογικό επιτελείο του ανεξάρτητου 
υποψηφίου Α. Μαυρογιάννη υπέβαλε χθες 
μέσω του εκλογικού του αντιπροσώπου, Θε-
οφάνη Θεοφάνους, προς τον Γενικό Έφορο 
Εκλογής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της εκλο-
γικής νομοθεσίας, την Έκθεση που αφορά 
στην εκλογική δαπάνη του υποψηφίου εντός 
του χρονικού περιθωρίου των δύο μηνών 
από την ημερομηνία δημοσίευσης του αποτελέσματος 
της υπό αναφορά εκλογής στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι η δημοσίευση του αποτε-
λέσματος της εκλογής έγινε στις 13 Φεβρουαρίου 2023, 
σε έκτακτη έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημο-
κρατίας.

Συγκεκριμένα, αναφέρονται:
Έσοδα €685.000 ως εισφορές από την 

Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, καθώς και άλλες εισφορές 
από φυσικά και νομικά πρόσωπα ύψους 
€523.262,51, σύνολο εσόδων: €1.208.262,51.

Έξοδα προβολής και επικοινωνί-
ας €749.766,69. Έξοδα εκδηλώσεων και 
εκτυπωτικά €207.203.27. Διοικητικά έξο-

δα €136.382,86. Ενοίκια €114.800. Σύνολο εξόδων 
€1.208.152,82.

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους υποψηφίους, περιλαμ-
βανομένου και του Προέδρου Χριστοδουλίδη, δεν έχουν 
ακόμη δώσει στη δημοσιότητα τα πλήρη έξοδα και έσοδά 
τους κατά την προεκλογική εκστρατεία.

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Χρυσόστομο Κούβαρο

ΡΤΚ: Λύση μπορεί να υπάρξει μόνο στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ

Εκλογικές δαπάνες του ανεξάρτητου υποψηφίου Α. Μαυρογιάννη

Ανείπωτη θλίψη 
στον Λυθροδόντα 

για το χαμό  
του 26χρονου

Δεν ισχύει στη 
διεθνή κοινότητα 

το μοντέλο «λύσης 
δύο κρατών» που 

υποστηρίζει  
ο Ερσίν Τατάρ

Αναμένεται ακόμη 
η αναλυτική 

κατάσταση όσων 
σπόνσαραν 

προεκλογικά 
τον Νίκο 

Χριστοδουλίδη
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Θέλουμε η δεύτερη Κυπριακή Προεδρία 
του Συμβουλίου της ΕΕ να είναι ακόμα πιο 
πετυχημένη, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώ-
νοντας τη σημασία που έχει για ένα μικρό 
κράτος - μέλος η διοργάνωση μιας επιτυ-
χημένης Προεδρίας, όπως αυτής του 2012. 
Παραλαμβάνοντας χθες το πρωί, στο Προε-
δρικό Μέγαρο, την ετήσια έκθεση του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο από τον 
επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Κύπρο, Ανδρέα Κεττή, ο 
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η ΕΕ εί-
ναι «το κοινό μας σπίτι» και οφείλουμε να 
έχουμε έναν πιο ενεργό ρόλο στις συζητή-
σεις και στις αποφάσεις της.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε 

ότι γνωρίζει «την εξαιρετική δουλειά που 
γίνεται από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Κύπρο», η οποία «ανα-
γνωρίζεται από το σύνολο της κυπριακής 
κοινωνίας». Αναφέρθηκε και στη δουλειά 
που γίνεται προς την κυπριακή νεολαία, 
«γιατί εκεί πρέπει να εστιαστούν οι προσπά-
θειές μας», όπως είπε.

Πρόσθεσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος 
από το βαθμό που οι πολίτες αντιλαμβάνο-
νται τη σημασία της Ευρώπης, αλλά και για 
τη σημασία που προσδίδουν στα ευρωπαϊκά 
δρώμενα, σημειώνοντας ότι «έχουμε ευθύνη 
ως διακυβέρνηση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι 
η ένταξή μας στην ΕΕ ήταν η σημαντικότερη 
επιτυχία». Ακόμη, είπε ότι σταδιακά αξιοποι-
ούμε την ένταξη στο βαθμό που πρέπει και 

«πρέπει να κάνουμε σαφώς περισσότερα».
Παραδίδοντας την ετήσια έκθεση του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, ο κ. 
Κεττής είπε ότι αυτή αφορά το έτος 2022, 
προσθέτοντας ότι αποστολή του Γραφείου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο 
«είναι να ενημερώνει τους Κύπριους Ευ-
ρωπαίους πολίτες για όσα τεκταίνονται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόσο για τα ψηφί-
σματα όσο και για τη νομοθεσία που παράγει 
μαζί με το Συμβούλιο».

Είπε ακόμη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο είναι το μοναδικό άμεσα εκλελεγμένο 
ευρωπαϊκό όργανο της ΕΕ, εκφράζοντας 
ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας για τη στήριξη που παρέχεται στο 
Γραφείο του. 

Ο δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αμμοχώστου ζήτησαν από τον Πρόεδρο Χρι-
στοδουλίδη να εγείρει θέμα Αμμοχώστου στον 
Πρόεδρο της Γαλλίας και στον Καγκελάριο της 
Γερμανίας. Αυτό δήλωσε ο δήμαρχος, Σίμος 
Ιωάννου, μετά το τέλος της συνάντησης που 
είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο 
Χριστοδουλίδη, το πρωί της Δευτέρας στο 
Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Σ. Ιωάννου είπε ότι ενημερώθηκαν για 
τις επαφές του Προέδρου Χριστοδουλίδη στις 
Βρυξέλλες, ενώ οι ίδιοι ενημέρωσαν τον Πρόε-
δρο για τις επαφές τους στις Βρυξέλλες με την 
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρο-
μπέρτα Μέτσολα, τις επαφές με πρέσβεις στην 

Κύπρο και την επικείμενη επίσκεψή τους στον 
Πειραιά στις 3 Απριλίου για την έκθεση των 
πινάκων που έχουν έρθει από την κατεχόμενη 
Αμμόχωστο. Πρόσθεσε ότι θα βρίσκονται συ-
νεχώς σε επαφή με τον Πρόεδρο Χριστοδουλί-
δη για οτιδήποτε αφορά την Αμμόχωστο.

Ενημέρωσαν επίσης τον ΠτΔ και για τις 
επόμενες επαφές και συναντήσεις που θα έχει 
ο ίδιος και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Σ. Ιωάννου πρόσθεσε ότι ξεκαθάρισαν 
στον ΠτΔ ότι δεν υπάρχει θέμα αμμοχω-
στοποίησης και ότι αν χαθεί η περίκλειστη 
πόλη, που καλύπτεται από τα δύο ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών, τότε δεν θα χαθεί μόνο η υπόλοιπη 

πόλη της Αμμοχώστου αλλά και άλλες πόλεις. 
Είπε ακόμη ότι δεν πρέπει να μιλούν κάποιοι 
περί αμμοχωστοποίησης και ότι οι ίδιοι ου-
δέποτε ζήτησαν να δοθεί πίσω η περίκλειστη 
πόλη της Αμμοχώστου υπό την αιγίδα των 
Ηνωμένων Εθνών και να κλείσει το Κυπρι-
ακό.

Ερωτηθείς, ο Σίμος Ιωάννου απάντησε ότι 
«η μοναδική λύση είναι να ξεκινήσουν οι συ-
νομιλίες», ενώ είπε ότι οι κατοχικές αρχές έκα-
ναν κάποια βελτιωτικά έργα στην περίκλειστη 
περιοχή και έχουν ανοίξει κάποια μικρομάγα-
ζα για τουριστικούς σκοπούς. Ακόμη, ανέφε-
ρε ότι πρόσφατα ξεκίνησε η επιδιόρθωση της 
Δημοτικής Αγοράς Λιανικού Εμπορίου.

Η ΕΕ είναι το κοινό μας σπίτι 
και οφείλουμε να έχουμε 

έναν πιο ενεργό ρόλο  
στις συζητήσεις και  
στις αποφάσεις της

Το Δ.Σ. του Δήμου 
Αμμοχώστου ζήτησε από  

τον ΠτΔ να εγείρει το θέμα 
της Αμμοχώστου σε Μακρόν 

και Σολτς

ΠτΔ: Σημαντικό για την Κύπρο να έχει πετυχημένη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Σ. Ιωάννου: Αν χαθεί η Αμμόχωστος, θα χαθούν και άλλες πόλεις

Ακέφαλο παραμένει το ΡΙΚ
Ακέφαλο παραμένει το Διοικητικό Συμ-

βούλιο του ΡΙΚ, αφού η θέση του προέδρου 
δεν έχει ακόμη καλυφθεί μετά την παραί-
τηση του Μιχάλη Μιχαήλ από τα μέσα Φε-
βρουαρίου. Να υπενθυμίσουμε πως ο πρώ-
ην πρόεδρος του Δ.Σ. ΡΙΚ, Μιχάλης Μιχαήλ, 
είχε υποβάλει την παραίτησή του στον πρώ-
ην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Ανα-
στασιάδη μετά τις προεδρικές εκλογές, με 
τον κ. Αναστασιάδη να αφήνει το διορισμό 
Προέδρου στην νέα κυβέρνηση, η οποία 
και ανέλαβε καθήκοντα την 1η Μαρτίου. 
Ωστόσο σχεδόν ένα μήνα μετά την ανάλη-
ψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης 
ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης δεν έχει 
προχωρήσει σε διορισμό νέου προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ, με αποτέ-
λεσμα να δημιουργούνται προβλήματα. Πά-
ντως από πλευράς κυβέρνησης ερωτηθείς 
σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κων-
σταντίνος Λετυμπιώτης, μας ανάφερε ότι το 
θέμα είναι σε γνώση του ΠτΔ και θα προχω-
ρήσει σε διορισμό κάποια στιγμή σύντομα. 

Πάντως η καθυστέρηση στο διορισμό 
δημιουργεί προβλήματα, αφού βάσει γνω-
μάτευσης το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει, 
όχι όμως να λαμβάνει διοικητικές αποφά-
σεις. Ενδεικτικό είναι δε και το γεγονός ότι 
ανώτερος λειτουργός, για τον οποίο ξεκί-
νησε πειθαρχική έρευνα μετά από καταγ-
γελίες συναδέλφων του, επέστρεψε στα 
καθήκοντά του λόγω του ότι δεν μπορεί 
να ανανεωθεί η διαθεσιμότητα στην οποία 
βρισκόταν. 

Πολιτική χωρίς διάλογο δεν μπορεί να υπάρχει
Οι διαφωνίες μεταξύ του ΑΚΕΛ και 

του ΔΗΣΥ είναι υπαρκτές, αλλά το ζη-
τούμενο είναι μέσα από το διάλογο να 
βρίσκονται συναινέσεις και συνεννο-
ήσεις, δήλωσαν ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ και η 
πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, 
κατά την πρώτη τους συνάντηση που 
έγινε χθες το πρωί στα γραφεία της Κ.Ε. 
του ΑΚΕΛ.

Καλωσορίζοντας την Αν. Δημητρίου 
και τους συνεργάτες της στο γραφείο 
του, ο κ. Στεφάνου σημείωσε ότι το 
ΑΚΕΛ είναι υπέρ του διαλόγου, τονί-
ζοντας ότι πολιτική χωρίς διάλογο δεν 
μπορεί να υπάρχει.

Από την πλευρά της η πρόεδρος του 
ΔΗΣΥ είπε ότι «γνωρίζουμε ότι έχουμε 
διαφορετικές θέσεις σε αρκετά ζητήμα-
τα, σημασία όμως έχει να μη λειτουρ-
γούμε δογματικά, αλλά να βρίσκουμε 
συνεννοήσεις για το καλό του τόπου 
και των πολιτών».

Ο Στέφανος Στεφάνου δήλωσε ότι 
κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους 
συζητήθηκαν διάφορα θέματα και έγινε 
ανταλλαγή απόψεων αρχής γενομένης 
από το Κυπριακό. Πρόσθεσε ότι «θα 
συζητήσουμε το Κυπριακό και την ερ-
χόμενη Πέμπτη στη συνεδρία του Εθνι-
κού Συμβουλίου. Εμείς αναμένουμε να 
ενημερωθούμε από τον Πρόεδρο για να 
μπορούμε πλέον να πούμε πιο συγκε-
κριμένα τις απόψεις μας, να κάνουμε 
τη δική μας εκτίμηση γι’ αυτά που λέει 
ο Πρόεδρος αλλά και να μεταφέρουμε 
τις δικές μας απόψεις». Πρόσθεσε ότι 
συζήτησαν και για άλλα ζητήματα που 

έχουν να κάνουν με το εσωτερικό πολι-
τικό σκηνικό αλλά και με το έργο των 
κομμάτων στη Βουλή.

Από την πλευρά της η κα Δημητρί-
ου, ερωτηθείσα εάν φέρνει πιο κοντά τα 
δύο κόμματα το γεγονός ότι βρίσκονται 
στην αντιπολίτευση, απάντησε ότι «ση-
μασία έχει σε αυτά που συμφωνούμε να 
βγαίνουμε ακόμη πιο μπροστά και σ’ 
αυτά που διαφωνούμε να καταθέτουμε 
τις δικές μας αντιπροτάσεις. Μακάρι να 
μη χρειαστεί να διαφωνήσουμε σε κάτι, 
αλλά είναι αρκετά περίπλοκα, σύνθετα 
τα ζητήματα που έχουμε να διαχειρι-
στούμε, οι εξελίξεις καταιγιστικές κι 
αυτό σημαίνει ακόμη περισσότερη ευ-
θύνη για μας που ανήκουμε στο χώρο 
της υπεύθυνης αντιπολίτευσης».

Κόκκινα λουλούδια για την Αννίτα
Με αλληλοευχαριστίες κι ένα μπουκέτο κόκκινα 
λουλούδια ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση 
της νέας προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου 
και του Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου στα 
γραφεία της Εζεκίας Παπαϊωάννου, με τους 
δύο ηγέτες των κομμάτων να δηλώνουν ότι 
αναγνωρίζουν πως υπάρχουν διαφορές μεταξύ 
τους, αλλά να εκφράζουν ετοιμότητα για συνέχιση 
του διαλόγου.
Ο κ. Στεφάνου περίμενε την κα Δημητρίου με μια 
ανθοδέσμη στο γραφείο του και προσφέροντάς 
την της είπε πως είδε πως την πρώτη μέρα 
ανάληψης των καθηκόντων της στα γραφεία του 
ΔΗΣΥ την περίμεναν με ένα μπουκέτο γαλάζια 
λουλούδια, «εμείς είμαστε κόκκινοι, οπότε 
τα λουλούδια είναι κόκκινα». Της ευχήθηκε 
καλή δύναμη, «γιατί θα σου χρειασθεί», 
είπε χαρακτηριστικά και η κα Δημητρίου τον 
ευχαρίστησε.

Την ανάγκη για συνεννοήσεις για το καλό του τόπου και των πολιτών τόνισαν Στ. Στεφάνου και Αν. Δημητρίου
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είπαν παρεμβάσεις

Γαλλία: Στηρίζουν τις διαδηλώσεις, αγκαλιάζουν τον εξτρεμισμό
Η Γαλλία περνά μία από τις χειρότερες πολι-

τικο-κοινωνικές κρίσεις των τελευταίων δεκα-
ετιών εξαιτίας του εξαιρετικά αντιδημοφιλούς 
νομοσχεδίου για το συνταξιοδοτικό, το οποίο 
αυξάνει το όριο από τα 62 στα 64 έτη.

Πέρα από την κυβερνητική και πολιτειακή 
κρίση και τον πρωτοφανή ξεσηκωμό της γαλ-
λικής κοινωνίας, ο νους πηγαίνει ένα βήμα 
παραπέρα· στη γαλλική Αριστερά, αλλά και την 
ακροδεξιά, η οποία έτσι όπως εκφράζεται από 
τον «Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν ανε-
βαίνει ανησυχητικά.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας 
IFOP που δημοσίευσε χθες Δευτέρα η γαλλι-
κή εφημερίδα Le Journal de Dimanche, αν 
γίνονταν σήμερα εκλογές το κόμμα της Μαρίν 
Λεπέν από το 21% που έλαβε στις βουλευτι-
κές εκλογές του 2022 θα ανέβαινε στο 26%. 
Στο ίδιο ποσοστό θα βρισκόταν και η αριστερή 
παράταξη του Ζαν-Λικ Μελανσόν, η οποία το 
2022 έλαβε 25%. 

Τα ποσοστά -έτσι όπως αποτυπώνονται στις 

δημοσκοπήσεις στο πλαίσιο του λάθους- δεί-
χνουν μία «ξερή» αντίδραση, την οποία φυσικά 
εκφράζει στη συντριπτική της πλειοψηφία η 
ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν. Οι πέντε μονάδες 
ανόδου του Εθνικού Συναγερμού σε αντίθεση 
με τη μία μονάδα του Αριστερού Κόμματος του 
Ζαν-Λικ Μελανσόν δείχνει ανάγλυφα τη στα-
θερά της τελευταίας 15ετίας όταν πρόκειται 
για κοινωνική κρίση με οικονομικά στοιχεία. 
Το συνταξιοδοτικό είναι μία τέτοια περίπτωση 
και η ακροδεξιά κεφαλαιοποιεί με τον καλύτερο 
τρόπο.

Σίγουρα οι μετρήσεις ενδέχεται να πέσουν 
πολύ έξω, ωστόσο δείχνουν την τάση. Εξάλλου, 
η Γαλλία δεν μας έχει συνηθίσει στις δημοσκο-
πήσεις delivery, ειδικού σκοπού. Σε κάθε περί-
πτωση, η τελευταία εκλογική αναμέτρηση δεν 
αφήνει περιθώρια... λάθους.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι πως παρά 
το γεγονός ότι 6 στους 10 τάσσονται υπέρ των 
ογκωδέστατων κινητοποιήσεων, αυτό δεν ση-
μαίνει ότι προσβλέπουν και σε μία αριστερή 

διακυβέρνηση με προοδευτικά χαρακτηριστικά. 
Αυτό, και πάλι φαίνεται στα ποσοστά που δεί-
χνει να παίρνει το κόμμα της Μαρίν Λεπέν. 

Αντί επιλόγου: Προσπάθησα να ξεκαθαρίσω 
στο μυαλό μου αν για την άνοδο της ακροδε-
ξιάς όντως φταίει (σε μεγάλο βαθμό) η «απου-
σία προγράμματος ή προτάσεων από πλευράς 
της Αριστεράς» και καταλήγω στο ότι αυτό το 
σχήμα είναι υπεραπλουστευμένο και πολλές 
φορές βολικό, ενώ μπορεί να αγγίζει και άλλες 
πλευρές της ανθρώπινης σκέψης και ψυχοσύν-
θεσης. Το μόνο βέβαιο είναι ότι για την πολιτική 
και εκλογική συμπεριφορά μερικών εκατομ-
μυρίων Γάλλων (και όχι μόνο) που τάσσονται 
στο πλευρό του «μαύρου» της κάθε Λεπέν, δεν 
ευθύνεται η γαλλική ή η ευρωπαϊκή Αριστερά, 
τουλάχιστον στο σύνολό της.

Αυτό, ωστόσο, πρέπει να συνεχίσει να προ-
βληματίζει αν θέλουμε μέσω των κρίσεων που 
δημιουργεί ο συντηρητισμός να βγαίνει κερδι-
σμένο το «υγιές» και προοδευτικό κομμάτι της 
κοινωνίας και όχι ο δεξιός εξτρεμισμός.

Το κρίσιμο ερώτημα 
έμεινε αναπάντητο

Στη χθεσινή συνάντηση του Υπουργού Οικο-
νομικών Μάκη Κεραυνού με τα μέλη της Επι-
τροπής Οικονομικών της Βουλής, το πιο κρίσι-
μο ερώτημα έμεινε αναπάντητο. Συγκεκριμένα, 
ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού κά-
λεσε τρεις φορές τον Υπουργό Οικονομικών να 
απαντήσει κατά πόσο συμφωνεί ή διαφωνεί με 
το ενδεχόμενο επαναφοράς του δικαιώματος 
των δανειοληπτών να προσφεύγουν στο δικα-
στήριο και να εξασφαλίζουν διάταγμα για ανα-
στολή της εκποίησης της περιουσίας τους σε 
περίπτωση που έχουν διαφορά με την τράπεζα 
ή την εταιρεία εξαγοράς δανείων σε σχέση με 
το ύψος της οφειλής τους (π.χ. λόγω υπερχρε-
ώσεων). Η μη απάντηση του ΥΠOIK καθώς και 
η σιωπή των υπόλοιπων κομμάτων λέει πολλά.  

ΚΑΖ

Είδε την έκθεση... 
αποφάσεις στο Υπουργικό

Για ακόμη μια φορά θεατές από έκτροπα 
που διαδραματίζονται σε αθλητικούς χώ-
ρους. Ήδη η έκθεση γεγονότων βρίσκεται 
στα χέρια του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο 
οποίος την έχει δει. Μάλιστα, όπως δήλωσε 
χθες, θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες απο-
φάσεις για αντιμετώπιση φαινομένων όπως 
αυτά με τα επεισόδια στο κλειστό γήπεδο 
«Τάσσος-Παπαδόπουλος – Ελευθερία» μετά 
την προσεχή συνεδρία του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, στην οποία θα συζητηθεί το θέμα. 
Να πούμε ότι ελπίζουμε πως αυτή τη φορά 
οι όποιες αποφάσεις θα έχουν αποτέλεσμα; 
Θα πούμε ψέματα βάσει των όσων έχουμε 
δει όλα αυτά τα χρόνια...

ΓΤΑ

Εκεί που δεν υπάρχει ΑΤΑ
Ξεκίνησε από τα ξημερώματα της Δευτέ-

ρας, με πρωτοφανή συμμετοχή, η απεργία 
που προκήρυξαν τα γερμανικά συνδικάτα 
Verdi και EVG στα τρένα, τα λεωφορεία 
και τα αεροδρόμια, η μεγαλύτερη απεργι-
ακή κινητοποίηση στη Γερμανία από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν απερ-
γούσαν επί εβδομάδες οι εργαζόμενοι σε 
όλα τα Μέσα Μεταφοράς.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν αυξήσεις 
στους μισθούς τους που θα υπερκαλύ-
πτουν τις μεγάλες απώλειες που έχουν 
υποστεί από την άνοδο του πληθωρισμού 
το προηγούμενο διάστημα, ο οποίος βρί-
σκεται σε πρωτόγνωρα ύψη, με τις αυξή-
σεις τιμών σε πολλά είδη να ξεπερνάνε το 
10%, ενώ σε πολλά βασικά είδη ακόμη και 
το 20%.

Κατά τα άλλα οι εργοδότες στην Κύπρο 
αρνούνται να δώσουν ΑΤΑ στο 100%, αλλά 
την ίδια ώρα ζητούν «εργατική ειρήνη».

Ποιος κυβερνά  
αυτόν τον τόπο;

Όλη η προεκλογική εκστρατεία του Νίκου 
Χριστοδουλίδη αναλώθηκε στην επικοινωνιακή 
πολιτική. Τα αποτελέσματά της άρχισαν να φαί-
νονται σιγά-σιγά, ένα προς ένα, με αναιρέσεις 
θέσεων και δηλώσεων. Μπορεί να είθισται να 
δίνεται πίστωση χρόνου στις νέες κυβερνήσεις, 
όμως υπάρχουν ζητήματα που δεν σηκώνουν 
πίστωση χρόνου. Ένα τέτοιο ζήτημα είναι το Κυ-
πριακό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και τα 
οικονομικά ζητήματα, είναι και το θέμα της ενέρ-
γειας. Για το πρώτο ο Υπουργός Οικονομικών 
έκανε αυστηρές υποδείξεις προς τις τράπεζες για 
να μην προβούν σε εκποιήσεις και για μείωση 
δανειστικών επιτοκίων και αύξηση των καταθε-
τικών. Ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι πρέπει να 
έρθει σύντομα αέριο για να καλυφθούν οι εγχώ-
ριες ανάγκες. Είναι εύλογη η απορία σε ποιον τα 
λένε όλα αυτά. Στον εαυτό τους; Οι ίδιοι κυβερ-
νούν, δεν κυβερνά κάποιος άλλος. Έτσι δεν είναι;

Μ

Του 
Κυριάκου Λοΐζου
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Γ.Γ. ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΑΚΕΛ:

«Το ζήτημα είναι να έχουμε τη δύναμη 
μέσα από τις διαφωνίες μας να συζητούμε, 
να κάνουμε διάλογο, σε μια προσπάθεια 
να βρίσκουμε συναινέσεις και συνεννοή-
σεις».
Εξεύρεση λύσεων προς όφελος των απλών 
ανθρώπων.

ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΣΥ:

«Μακάρι να μη χρειαστεί να διαφωνή-
σουμε σε κάτι, αλλά είναι αρκετά περίπλο-
κα, σύνθετα τα ζητήματα που έχουμε να 
διαχειριστούμε, οι εξελίξεις καταιγιστικές 
κι αυτό σημαίνει ακόμη περισσότερη ευ-
θύνη για μας που ανήκουμε στο χώρο της 
υπεύθυνης αντιπολίτευσης».
Ο ΔΗΣΥ ακόμη ταλαντεύεται μεταξύ συγκυ-
βέρνησης και αντιπολίτευσης…

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΙΑΜΙΑΝΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΚΕΛ:

«Έχουν αποψιλωθεί αστυνομικές δυ-
νάμεις, έχουν ξηλωθεί αστυνομικές Δι-
ευθύνσεις ως αποτέλεσμα ενός οργίου 
ημετεροκρατίας και ρουσφετιού, η ίδια η 
Μηχανοκίνητη Μονάδα δεν έχει τις ανα-
γκαίες δυνατότητες, ενώ υπάρχουν οι 
νομοθετικές δυνατότητες, δεν υπάρχει το 
ανθρώπινο δυναμικό…»
Ξήλωσαν το αστυνομικό σώμα και δεν μπο-
ρεί να αστυνομεύσει αποτελεσματικά. 

ΑΝΤΟΝΙ ΜΠΛΙΝΚΕΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ:

«Η Ελλάδα έχει σταθεί στη σωστή πλευ-
ρά της Ιστορίας, που αποδεικνύεται πιο 
πρόσφατα από τη συνεχιζόμενη ζωτική 
υποστήριξή της στην Ουκρανία, συμπερι-
λαμβανομένης της πόλης της Μαριούπο-
λης, μιας πόλης με ελληνική ταυτότητα 
εδώ και αιώνες».
Τη σωστή πλευρά της Ιστορίας την καταγρά-
φουν οι λαοί.



μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ευθέως

Να παταχθεί 
ο χουλι-
γκανισμός
Για ακόμη μια φορά 
αποδείχθηκε η ανεπάρκεια 
των μέτρων ασφαλείας από τις 
αρμόδιες Αρχές του κράτους. 
Είναι αδιανόητο να επιτρέπεται 
σε μια χούφτα χουλιγκάνους 
να προβαίνουν σε τέτοιου 
είδους απαράδεκτα επεισόδια 
βίας και καταστροφών, όπου 
κινδυνεύουν και ανθρώπινες 
ζωές. Χρειάζεται πολιτική 
βούληση και δεν υπάρχει 
για να καταπολεμηθεί ο 
χουλιγκανισμός εντός και πέριξ 
των σταδίων. Νομοθεσίες 
υπάρχουν και έγιναν ακόμη 
αυστηρότερες, οπότε οι 
ευθύνες βαραίνουν εκείνους 
που διαθέτουν στα χέρια 
τους την εξουσία για να τις 
εφαρμόσουν αποτρεπτικά και 
αποτελεσματικά.

Ευημερούν  
οι αριθμοί

Πριν από μερικές μέρες διάβαζα τυ-
χαία για κάτι αξιολογήσεις κάποιων 
οίκων, ξέρετε... από αυτούς που μας 
αξιολογούν αν στεκόμαστε στα πόδια 
μας οικονομικά ή όχι. Είναι απίστευτα 
αποκαρδιωτικό το συμπέρασμα ότι πο-
λύς κόσμος πείθεται για κάτι το οποίο 
στην ουσία δεν βιώνει, όπως αυτές οι 
αξιολογήσεις, είτε του Moody είτε του 
Goofy. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να πεί-
θεται ότι η οικονομία μας βρίσκεται σε 
σταθερά και ασφαλή μονοπάτια, ενώ 
δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα και το 
νοίκι. Όλες αυτές οι αξιολογήσεις είναι 
για ένα σύστημα το οποίο όταν καταρ-
ρεύσει, απλώς εμείς θα πληρώσουμε τη 
νύφη, όπως γίνεται πάντοτε, όπως έγινε 
με τη ληστεία προ 10ετίας. Το μόνο βέ-
βαιο είναι πως κερδισμένα βγαίνουν τα 
golden boys, οι μέτοχοι κ.λπ. Η πραγ-
ματική αξιολόγηση γίνεται καθημερινά 
στα νοικοκυριά, στις λαϊκές αγορές, στις 
τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης, στην 
ενέργεια, στο κόστος ζωής γενικά. Από 
την άλλη, να ευημερούν οι αριθμοί κι 
ας τρώγωμεν πέτρες.

Γκιουλ

Πέθανε άλογο  
στα γυρίσματα  

του «The Lord Of  
The Rings»

Άλογο που συμμετείχε στα γυρίσματα της σειράς 
«The Lord Of The Rings: The Rings Of Power» 

υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια 
πρόβας για σκηνή μάχης και πέθανε από 

καρδιακή ανακοπή, προκαλώντας αντιδράσεις 
φιλοζωικών οργανώσεων. «Το περιστατικό 
συνέβη καθώς το άλογο ετοιμαζόταν για τις 
πρόβες. Τη στιγμή εκείνη, παρών ήταν ένας 

κτηνίατρος και ένα μέλος της ομάδας ευημερίας 
των ζώων της American Humane Association. Η 
νεκροψία επιβεβαίωσε ότι το άλογο πέθανε από 

καρδιακή ανεπάρκεια», δήλωσε εκπρόσωπος 
των Amazon Studios. Όπως αναφέρουν πηγές, 
περισσότερα από 30 άλογα συμμετείχαν εκείνη 

την ημέρα για τις ανάγκες της σειράς.
Η βρετανική «The Devil’s Horsemen» εκπαιδεύει 
εδώ και 50 χρόνια άλογα για κινηματογραφικές 

ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, 

εκπαιδευμένα άλογα έχουν εμφανιστεί στις 
παραγωγές «Wonder Woman», «Justice 

League», «Game Of Thrones» και «The Crown». 
Πρόκειται για το πρώτο θανατηφόρο ατύχημα με 
άλογο που γίνεται γνωστό από τη συγκεκριμένη 

εταιρεία.

Τι συμβαίνει  
με τις σχέσεις Κύπρου  
και Ελλάδας;

Έχουμε την έντονη άποψη ότι τα ψέ-
ματα πρέπει να τελειώσουν και οι κυβερ-
νήσεις Ελλάδας και Κύπρου να πουν την 
πραγματική αλήθεια για τις σχέσεις τους. 
Μέσα σε δύο μέρες είχαμε δύο αναφορές 
για σοβαρές διαφωνίες μεταξύ των δύο 
χωρών. Κατανοούμε την προσπάθεια της 
κυβέρνησης να πείσει ότι δεν υπάρχει 
πρόβλημα στις σχέσεις μεταξύ των δύο 
χωρών, όμως ο κόσμος πρέπει να ξέρει 
την αλήθεια. Πρέπει να γνωρίζει ακριβώς 
τι γίνεται. Τα θέματα στα οποία ενέκυψαν 
οι διαφωνίες είναι σοβαρά. Στο ένα κατη-
γορείται η Ελλάδα και ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης ότι πίεζαν την Κύπρο να μην 
κάνει γεωτρήσεις και στο δεύτερο ότι η 
Κύπρος διαφωνεί με την υποστήριξη της 
Ελλάδας προς την υποψηφιότητα της 
Τουρκίας στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργα-
νισμό.

Οι επικοινωνιακές πολιτικές για εσω-
τερική κατανάλωση πρέπει να σταματή-
σουν και να λεχθεί η αλήθεια. Όχι για τί-
ποτε άλλο, αλλά για να ξέρει ο λαός πώς 
έχουν τα πράγματα στην πραγματικότητα.

Λε

Βράζουν παντού
Αν κάνουμε τα μαθηματικά, κά-

ποια εκατομμύρια σε Γαλλία, Γερ-
μανία, Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα 
και Ισραήλ αντιτίθενται μπροστά σε 
αντιλαϊκά νομοσχέδια και κόλπα. Δι-
ότι περί κόλπων πρόκειται, καθώς τα 
πράγματα έχουν σφίξει σε παγκόσμιο 
επίπεδο και οι ελίτ προσπαθούν να 
σωθούν... από εμάς. Από το συνταξι-
οδοτικό στη Γαλλία και το δικαστικό 
στο Ισραήλ, μέχρι τον αυταρχισμό και 
την εγκληματική αδιαφορία στην Ελ-
λάδα και το σύστημα υγείας στη Βρε-
τανία. 

Εκατομμύρια στους δρόμους δια-
λαλούν ότι θα σταθούν απέναντι σε 
οτιδήποτε απειλεί να τους πάρει ό,τι 
έχει απομείνει για να έχει κάποιο νό-
ημα η ζωή. Διότι οι επαγγελματίες 
ληστές δεν κάνουν κάτι άλλο από το 
να ληστεύουν και δυστυχώς βλέπου-
με ότι αυτό γίνεται με εσάνς νομιμό-
τητας. Ο κόσμος θα αλλάξει, έστω και 
με κοσμογονικές αλλαγές, αλλά όπως 
και να ’χει θα αλλάξει. Γιατί πάντο-
τε οι λαοί είχαν την απάντηση κι ας 
έχουν υποστεί ήττες. Το καζάνι βράζει 
επικίνδυνα.

Γκιουλ

Του 
Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Έριξαν τους 
δανειολήπτες 
βορά στα νύχια 
των τραπεζών

Η αποκάλυψη της Κεντρικής Τράπεζας ότι εδώ 
και ενάμιση χρόνο έχει στείλει στο Υπουργείο Οι-
κονομικών νομοσχέδιο σε σχέση με τη δημιουργία 
μηχανισμού για επαλήθευση του χρέους του δανει-
ολήπτη πριν την εκποίηση της περιουσίας του, το 
οποίο ωστόσο δεν προωθήθηκε ποτέ στη Βουλή για 
ψήφιση, εγείρει πολλά ερωτήματα.

Υπενθυμίζεται ότι το 2018 η προηγούμενη κυβέρ-
νηση με τη βοήθεια των κομμάτων ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ 
πέρασε από τη Βουλή νομοθεσία με την οποία έχει 
αφαιρεθεί από τους δανειολήπτες το δικαίωμα να 
προσφεύγουν στη δικαιοσύνη και να εξασφαλίζουν 
διάταγμα για αναστολή της εκποίησης της περιου-
σίας τους σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά με 
την τράπεζα ή την εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων 
όσον αφορά το ύψος του δανείου (π.χ. λόγω υπερ-
χρεώσεων). Στη συνέχεια δόθηκαν πολλές δεσμεύ-
σεις, όπως η δημιουργία ειδικών δικαστηρίων ή/και 
η δημιουργία μηχανισμού επαλήθευσης του χρέους 
του δανειολήπτη πριν την εκποίηση της περιουσίας 
του. Μάλιστα το νομοσχέδιο για τη δημιουργία ειδι-
κών δικαστηρίων βρέθηκε ένα βήμα πριν την παρα-
πομπή του στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση, 
αλλά αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή από την κυ-
βέρνηση και έκτοτε αγνοείται η τύχη του.

Στο διάστημα το οποίο μεσολάβησε από την αφαί-
ρεση από τους δανειολήπτες του δικαιώματος να 
προσφεύγουν στη δικαιοσύνη και να εξασφαλίζουν 
διάταγμα για αναστολή της εκποίησης της περιουσί-
ας τους σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά με την 
τράπεζα ή την εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων όσον 
αφορά το ύψος του δανείου, πραγματοποιήθηκαν 
χιλιάδες εκποιήσεις. Μάλιστα, με βάση στοιχεία τα 
οποία κατατέθηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών 
Μάκη Κεραυνό στη χθεσινή συνεδρία της Επιτρο-
πής Οικονομικών της Βουλής, 15% των ακινήτων 
που τέθηκαν σε πλειστηριασμούς άλλαξαν χέρια. 
Και μεταξύ αυτών κατά πάσα πιθανότητα περιλαμ-
βάνονται περιπτώσεις πρώτης κατοικίας και μικρής 
επαγγελματικής στέγης. Δηλαδή χιλιάδες δανειολή-
πτες έχασαν την περιουσία τους, χωρίς να έχει επι-
βεβαιωθεί ποτέ ποιο ήταν το πραγματικό ποσό της 
οφειλής τους. Απλά στάληκε μια επιστολή από την 
τράπεζα ή την εταιρεία η οποία έχει αγοράσει το δά-
νειο στην οποία αναφέρεται ένα ποσό, χωρίς να έχει 
επιβεβαιωθεί από κανέναν άλλο θεσμό κατά πόσο 
αυτό το ποσό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα 
ή περιλαμβάνει και υπερχρεώσεις, όπως συμβαίνει 
με πολλά δάνεια -και έχει αποδειχθεί αυτό- λόγω 
των κακών πρακτικών που εφάρμοζαν οι τράπεζες 
στο παρελθόν.

Το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και η προηγού-
μενη κυβέρνηση του ΔΗΣΥ οφείλουν να δώσουν 
εξηγήσεις σε σχέση με την αναφορά της ΚΤ ότι «από 
τις 2 Νοεμβρίου 2021 έχει κατατεθεί εκτενής και 
αναλυτικά επεξεργασμένη πρόταση (από την ΚΤ) 
προς το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο, με βάση 
το Σύνταγμα, είναι το αρμόδιο όργανο για να την 
προωθήσει στη Βουλή». Μάλιστα στην ανακοίνωση 
αναφέρεται ότι «ο μηχανισμός ετοιμάστηκε σε συ-
νεργασία με εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους 
που προσέλαβε (η ΚΤ) κατόπιν διενέργειας διαγωνι-
σμού και συνέταξαν και τις τροποποιήσεις των σχε-
τικών νομοθεσιών για την εφαρμογή και λειτουργία 
του».

Φαίνεται ότι η προηγούμενη κυβέρνηση του 
ΔΗΣΥ έριξε τους δανειολήπτες βορά στα νύχια των 
τραπεζών και των εταιρειών εξαγοράς δανείων.
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Η Κεντρική Τράπεζα αποκάλυψε χθες 
ότι εδώ και ενάμιση χρόνο έχει στείλει στο 
Υπουργείο Οικονομικών νομοσχέδιο σε σχέ-
ση με τη δημιουργία μηχανισμού για επα-
λήθευση του χρέους του δανειολήπτη πριν 
την εκποίηση της περιουσίας του, το οποίο 
ωστόσο δεν προωθήθηκε ποτέ στη Βουλή για 
ψήφιση.

Η αποκάλυψη της ΚΤ εγείρει πολλά ερω-
τήματα σε σχέση με τη στάση την οποία τήρη-
σε η προηγούμενη κυβέρνηση όσον αφορά τα 
δικαιώματα των δανειοληπτών.

Υπενθυμίζεται ότι το 2018 η προηγούμε-
νη κυβέρνηση με τη βοήθεια των κομμάτων 
ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ πέρασε από τη Βουλή νομοθε-
σία με την οποία έχει αφαιρεθεί από τους δα-
νειολήπτες το δικαίωμα να προσφεύγουν στη 
δικαιοσύνη και να εξασφαλίζουν διάταγμα 
για αναστολή της εκποίησης της περιουσίας 
τους σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά με 

την τράπεζα ή την εταιρεία εξαγοράς πιστώ-
σεων όσον αφορά το ύψος του δανείου (π.χ. 
λόγω υπερχρεώσεων). Ακολούθησαν έντονες 
συζητήσεις στη Βουλή, κυρίως λόγω της επι-
μονής του ΑΚΕΛ για επαναφορά των δικαιω-
μάτων των δανειοληπτών και αποκατάσταση 
της ισορροπίας στις σχέσεις τους με τις τρά-
πεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. 
Στο πλαίσιο αυτό τέθηκαν πολλές εισηγήσεις, 
όπως η δημιουργία ειδικών δικαστηρίων ή/
και μηχανισμού επαλήθευσης του χρέους του 
δανειολήπτη πριν την εκποίηση της περιου-
σίας του. Παρά ταύτα το θέμα παρέμεινε σε 
εκκρεμότητα.

Χθες -λίγα λεπτά μετά την αναφορά του 
Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού στη 
Βουλή ότι έχει στείλει επιστολή στον Διοικη-
τή της ΚΤ «με σαφέστατες υποδείξεις»- η ΚΤ 
ανακοίνωσε ότι «η σχετική δέσμευση του Δι-
οικητή της ΚΤΚ ενώπιον της Βουλής για τη 

δημιουργία του Μηχανισμού έχει ήδη υλο-
ποιηθεί, καθώς από τις 2 Νοεμβρίου 2021 
έχει κατατεθεί εκτενής και αναλυτικά επεξερ-
γασμένη πρόταση προς το Υπουργείο Οικο-
νομικών, το οποίο, με βάση το Σύνταγμα, εί-
ναι το αρμόδιο όργανο για να την προωθήσει 
στη Βουλή». Μάλιστα, η ΚΤ αποκάλυψε ότι 
«ο μηχανισμός ετοιμάστηκε σε συνεργασία με 
εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους που 
προσέλαβε (η ΚΤ) κατόπιν διενέργειας διαγω-
νισμού και συνέταξαν και τις τροποποιήσεις 
των σχετικών νομοθεσιών για την εφαρμογή 
και λειτουργία του».

Σημειώνεται ότι κατά τη χθεσινή συνεδρία 
της Επιτροπής Οικονομικών (βλέπε κάτω) το 
ΑΚΕΛ διά του Άριστου Δαμιανού επανέφερε το 
θέμα των δικαιωμάτων των δανειοληπτών και 
ζήτησε από τον Μ. Κεραυνό να πάρει θέση, παρά 
ταύτα ο τελευταίος απέφυγε να το πράξει.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

«Σταματήστε τις εκποιήσεις, 
έλεος, οικογένειες με μικρά 
παιδιά έχουν γίνει άστεγοι»

Σοβαρές καταγγελίες για οικογένει-
ες με μικρά παιδιά που έγιναν άστεγοι, 
λόγω των εκποιήσεων, διατύπωσαν 
πολίτες, οι οποίοι πραγματοποίησαν 
διαδήλωση χθες έξω από τη Βουλή με 
αφορμή την παρουσία του Υπουργού 
Οικονομικών Μάκη Κεραυνού στην 
Επιτροπή Οικονομικών.

Οι διαμαρτυρόμενοι κρατούσαν 
πλακάτ και πινακίδες με συνθήμα-
τα όπως «Σταματήστε τις εκποιήσεις 
πρώτων κατοικιών, έλεος! Σεβαστείτε 
την αξιοπρέπεια», «Όχι στην ασυδοσία 
τραπεζών. Όχι στις εκποιήσεις πρώτης 
κατοικίας», «Κάτω τα χέρια σας από 
τα σπίτια μας, είναι ιερά», «Κάτω τα 
χέρια από τα παιδιά μας» και «Τα παι-
διά μας είναι το μέλλον». Επέδωσαν 
επίσης ψήφισμα, στο οποίο τονίζεται 
η ανάγκη για αναστολή των εκποιή-
σεων και επανεξέταση όλων των φα-
κέλων που αφορούν τις εκποιήσεις. 
«Θεωρούμε απάνθρωπο αυτή τη δεδο-
μένη στιγμή να ξεκινούν εκποιήσεις 
με αποτέλεσμα οικογένειες, καλώς ή 
κακώς, να βρεθούνε στο δρόμο και το 
κράτος να αδυνατεί να δώσει χέρι βο-
ηθείας προς αυτούς ώστε να μην εξα-
θλιωθούν, τόσο οικονομικά όσο και 
ψυχολογικά», αναφέρεται χαρακτη-
ριστικά. Ακόμη, γίνεται αναφορά σε 
άλλα αιτήματα, όπως η αναγκαιότητα 
επανεξέτασης του κατώτατου μισθού 
λόγω των απανωτών αυξήσεων και 
η ανάγκη λήψεως μέτρων λόγω της 
ακρίβειας και των ψηλών ενοικίων. 

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Λευτέ-
ρης Γεωργίου, πρόεδρος του Κινήμα-
τος ΕνΕργώ, δήλωσε ότι: «Η Λεμεσός 
αυτή τη στιγμή έχει εννέα οικογένειες 
άστεγους με παιδάκια. Δεν μπορεί να 
συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ο κό-
σμος χάνει τα σπίτια του, δεν έχει να 
φάει και κάποιοι άλλοι κάνουν πάρ-
τι και πάμε πλέον στη διαφθορά και 
στην ατιμωρησία».

Με ακτινογραφία των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει η οικονομία, αλλά χωρίς πλάνο 
για τη θεραπεία τους, παρουσιάστηκε ο Υπουρ-
γός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός στην πρώτη 
του συνάντηση με τα μέλη της Επιτροπής Οι-
κονομικών. Μάλιστα, αν και δήλωσε ότι έστειλε 
επιστολές στον Διοικητή της Κεντρικής Τράπε-
ζας και τις διοικήσεις των τραπεζών «με σαφέ-
στατες υποδείξεις» και προειδοποιήσεις ότι εάν 
δεν ανταποκριθούν, θα προχωρήσει στη λήψη 
μέτρων, παραδέχθηκε ότι δεν έχει τεθεί οποιο-
δήποτε χρονοδιάγραμμα και δεν εξήγησε ποια 
μέτρα επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών. 

Στη συνάντηση ο Μ. Κεραυνός αναφέρθηκε 
μεταξύ άλλων στα ακόλουθα:

• Επιτόκια και εκποιήσεις: Είπε ότι έστειλε 
επιστολές στον Διοικητή της ΚΤ και τις διοική-
σεις των τραπεζών «με σαφέστατες υποδείξεις» 
όσον αφορά την ανάγκη για μείωση των χρεώ-
σεων, μείωση των επιτοκίων στα δάνεια, αύξηση 
των επιτοκίων στις καταθέσεις, έγκαιρη παροχή 
βιώσιμων αναδιαρθρώσεων προς τους δανειο-
λήπτες και κατάρτιση καταλόγου στρατηγικών 
κακοπληρωτών ώστε να τύχουν διαφορετικής 
μεταχείρισης. Προειδοποίησε επίσης ότι σε πε-
ρίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση, θα προ-
χωρήσει στη λήψη μέτρων. Παρά ταύτα, κληθείς 
να αναφέρει κατά πόσο έχει τεθεί οποιοδήποτε 

χρονοδιάγραμμα απάντησε αρνητικά και πε-
ριορίστηκε σε νουθεσίες ότι «πρέπει να γίνει 
άμεσα». Ακόμη, αν και παραδέχθηκε ότι δεν 
εφαρμόζεται ο Κώδικας της ΚΤ για τις αναδι-
αρθρώσεις, περιορίστηκε να δηλώσει ότι δεν θα 
φέρει ένσταση σε περίπτωση που η Βουλή προ-
χωρήσει στη θεσμοθέτηση του, χωρίς ωστόσο 
να αναφέρει τι θα πράξει η κυβέρνηση. Επιπρό-
σθετα, παρά τις επίμονες ερωτήσεις του ΑΚΕΛ, 
απέφυγε να απαντήσει κατά πόσο είναι έτοιμος 
να συζητήσει την επαναφορά του δικαιώματος 
του δανειολήπτη να προσφεύγει στη δικαιοσύ-
νη και να εξασφαλίζει διάταγμα για αναστολή 
της εκποίησης της περιουσίας του, σε περίπτω-
ση που το δάνειό του περιλαμβάνει υπερχρεώ-
σεις. Μάλιστα, τάχθηκε ενάντια σε οποιαδήποτε 
σκέψη για αναστολή των εκποιήσεων. Ακόμη, 
δεν ανακοίνωσε τίποτα καινούργιο για το σχέδιο 
Ενοίκιο αντί Δόσης. Στα θετικά περιλαμβάνεται 

η δέσμευση του ΥΠΟΙΚ να εξετάσει το ενδεχό-
μενο επαναφοράς των σχεδίων επιδότησης του 
επιτοκίου.  

• ΑΤΑ και ακρίβεια: Περιορίστηκε στις γενι-
κόλογες εξαγγελίες της κυβέρνησης ότι στηρίζει 
το θεσμό της ΑΤΑ και ότι θα εξεταστεί το ενδε-
χόμενο επέκτασης των υφιστάμενων σχεδίων 
για την ακρίβεια (σ.σ.: μειωμένος φορολογικός 
συντελεστής στα καύσιμα και επιδότηση του 
ηλεκτρικού ρεύματος για ευάλωτους). Επανέ-
λαβε επίσης ότι θα κατατεθεί νομοσχέδιο για το 
καλάθι του νοικοκυριού.

• Στεγαστικό: Δεν παρουσίασε καμιά πρότα-
ση. Αντίθετα, ζήτησε την άμεση ψήφιση του νο-
μοσχεδίου που κατατέθηκε από την προηγούμε-
νη κυβέρνηση για περιορισμό των δικαιούχων 
του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5%.

• Εισοδηματική ανισότητα: Αναγνώρισε 
την ανάγκη για αναδιανομή του πλούτου, ωστό-
σο δεν κατέθεσε οποιαδήποτε πρόταση. Αντί αυ-
τού, παρέπεμψε στη φορολογική μεταρρύθμιση 
χωρίς και πάλι να θέσει οποιοδήποτε χρονοδι-
άγραμμα πότε θα παρουσιαστεί η πρόταση της 
κυβέρνησης.

• Δημόσια οικονομικά: Έθεσε ως στόχο την 
επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 2% του 
ΑΕΠ το χρόνο.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Έκανε ακτινογραφία των προβλημάτων,  
αλλά δεν παρουσίασε πλάνο για τη θεραπεία τους

Χωρίς εξαγγελίες, παρά μόνο 
υποσχέσεις, η πρώτη παρουσία 

του Μάκη Κεραυνού στην Επιτροπή 
Οικονομικών της Βουλής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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«Στείλαμε στο ΥΠΟΙΚ νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις από τον Νοέμβριο του 2021»
Αποκαλύψεις από την ΚΤ εγείρουν 
πολλά ερωτήματα για τη στάση της 

προηγούμενης κυβέρνησης σε σχέση 
τα δικαιώματα των δανειοληπτών  



Θέσπιση ενιαίας στρατηγικής για αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου
Απαραίτητη θεωρείται η θέσπιση μιας 

ενιαίας στρατηγικής ανάμεσα στην Πολιτεία, 
τους ιατρικούς φορείς και τους επαγγελματί-
ες υγείας για την πρόληψη και αντιμετώπιση 
του καρκίνου του παχέος εντέρου. 

Όπως αναφέρθηκε σε ανοικτή εκδήλω-
ση ενημέρωσης για τον καρκίνο του παχέος 
εντέρου που διοργανώθηκε συγκεκριμένα 
από τα τμήματα Γαστρεντερολογίας, Ογκολο-
γίας και Χειρουργικής του Γενικού Νοσοκο-
μείου Λευκωσίας του ΟΚΥπΥ, ο καρκίνος του 
παχέος εντέρου παραμένει η τρίτη συχνό-
τερη κακοήθης νεοπλασματική νόσος μετά 
τον καρκίνο του μαστού και τον καρκίνο του 
πνεύμονα, αναφέρει ο ΟΚΥπΥ, καθώς περισ-
σότερα από 1,3 εκατομ. άτομα παγκοσμίως 
διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο με καρκίνο του 
παχέος εντέρου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Γαστρεντερολογίας, ο καρκίνος 

του παχέος εντέρου αποτελεί τη δεύτερη κύ-
ρια αιτία θανάτου από καρκίνο στον κόσμο, 
ενώ υπολογίζεται ότι σε ετήσια βάση περίπου 
700.000 ασθενείς που έχουν προσβληθεί με 

τη νόσο χάνουν τη ζωή τους.
Όπως τόνισαν οι ομιλητές της εκδήλω-

σης, η πρόληψη στον γενικό πληθυσμό αλλά 
και σε ειδικές ομάδες πληθυσμού συνιστά 
προτεραιότητα, ενώ απαραίτητη θεωρείται 
η θέσπιση μιας ενιαίας στρατηγικής ανά-
μεσα στην Πολιτεία, τους ιατρικούς φορείς 
και τους επαγγελματίες υγείας, με βάση τα 
νεότερα επιδημιολογικά στοιχεία και τους 
παράγοντες κινδύνου που συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη και εκδήλωση της νόσου.

Επίσης, όπως αναφέρθηκε, η αποτελε-
σματική θεραπεία του καρκίνου του παχέος 
εντέρου απαιτεί μια πολυπαραγοντική προ-
σέγγιση, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται 
η σωστή αξιολόγηση των συμπτωμάτων, η 
διενέργεια χειρουργικών παρεμβάσεων κα-
θώς και η στενή συνεργασία πολλών ιατρι-
κών ειδικοτήτων.

Το 2020, κατά την περίοδο του κορονοϊού, 
που υπήρχαν τόσες ενημερώσεις από την τη-
λεόραση, δημοσιογραφικές διασκέψεις, άτομα 
με ακουστική και οπτική αναπηρία δεν είχαν 
πρόσβαση στην πληροφόρηση, όπως αναφέρ-
θηκε, μεταξύ άλλων, σε χθεσινή συνεδρία της 
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 
Βουλής, η οποία εξέτασε το θέμα της ανάγκης 
ενίσχυσης της υπηρεσίας οπτικοακουστικών 
μέσων για τα άτομα με ακουστική αναπηρία 
από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, έπειτα 

από εισήγηση του βουλευτή του Κινήματος 
Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Σταύρου 
Παπαδούρη.

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ειρήνη Χα-
ραλαμπίδου, σε δηλώσεις της είπε ότι το θέμα 
δεν αφορά μόνο το ΡΙΚ, αφορά και όλους τους 
τηλεοπτικούς σταθμούς.

«Η προσβασιμότητα στην πληροφόρηση, 
η ισότιμη, ισόνομη μεταχείριση ατόμων που 
έχουν αναπηρίες, θα έπρεπε να είναι προτε-

ραιότητα και για τους τηλεοπτικούς σταθμούς 
αλλά και για την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, η 
οποία έχει την ευθύνη να βάλει ένα χρονικό 
πλαίσιο να ασκήσει την απαραίτητη εποπτεία, 
ούτως ώστε να βεβαιωθεί ότι υιοθετήθηκαν οι 
πρόνοιες της ευρωπαϊκής οδηγίας», πρόσθεσε.

Όπως είπε η κα Χαραλαμπίδου, «κατά την 
περίοδο του κορονοϊού τα άτομα αυτά δεν εί-
χαν πρόσβαση στην πληροφόρηση που αφο-
ρούσε στην προστασία της ζωής τους, στα 
προστατευτικά μέτρα, τα οποία μεταδίδονταν 

καθημερινά από τα τηλεοπτικά κανάλια και 
αναγκάστηκαν οι ίδιοι να δημιουργήσουν μια 
ιστοσελίδα προκειμένου να υπάρχει μεταξύ 
τους πληροφόρηση».

Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – 
Συνεργασία Πολιτών, Σταύρος Παπαδούρης, ο 
οποίος και εισηγήθηκε το συγκεκριμένο θέμα, 
σε δηλώσεις του είπε ότι το να στηρίξουν αυτά 
τα άτομα και να τους παρέχουν ισότιμη μετα-
χείριση, όπως ο κάθε πολίτης σε αυτή τη χώρα, 
δεν αποτελεί φιλανθρωπία αλλά υποχρέωση.

Χωρίς πληροφόρηση άτομα με ακουστική και οπτική αναπηρία εν καιρώ πανδημίας

Διάκριση για τις εργαζόμενες στα ΚΙΕ
Δεν μπορεί μια γυναίκα να αδικείται επει-

δή θα γίνει μητέρα, επεσήμανε η πρόεδρος 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, 
μετά το πέρας της χθεσινής συνεδρίας της 
Επιτροπής, η οποία συζήτησε το θέμα της 
διάκρισης λόγω φύλου στους όρους αγοράς 
υπηρεσιών για διδασκαλία στα Κρατικά Ιν-
στιτούτα Επιμόρφωσης. Η Ειρήνη Χαραλα-
μπίδου επεσήμανε ότι «έχουμε σοβαρό θέμα 
παραβίασης και διάκρισης στη βάση του 
φύλου».

«Να πω ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 
που απασχολούνται στα επιμορφωτικά κέ-
ντρα λόγω μητρότητας στερούνται μορι-
οδότησης. Σήμερα ο γενικός διευθυντής 
του Υπουργείου Παιδείας μάς είπε ότι δεν 
μπορεί να γίνει αναδρομική διόρθωση της 
αδικίας που το ίδιο το κράτος προκάλεσε σε 
αυτές τις γυναίκες, γιατί, λέει, κάποιοι άλ-
λοι έχουν έννομο συμφέρον, οι οποίοι βρί-

σκονται στον κατάλογο. Σύμφωνα με την 
Επίτροπο Διοίκησης, θα πρέπει να υπάρξει 
αναδρομική διόρθωση», πρόσθεσε.

Η κα Χαραλαμπίδου υπενθύμισε ότι «το 
ίδιο πρόβλημα είχαμε και με τις υπαξιω-
ματικούς, όπου και τότε, ενώ η Επίτροπος 
Διοίκησης είχε μια άποψη, ο Γενικός Εισαγ-
γελέας είχε άλλη άποψη».

«Γι’ αυτό και όταν ο διευθυντής του 
Υπουργείου Παιδείας σήμερα είπε ότι θα 
προσφύγει στη Νομική Υπηρεσία για συμ-
βουλή και κατά πόσο μπορεί να διορθωθεί 
αυτό το λάθος, ως Επιτροπή τού ζητήσαμε 
να υπενθυμίσει τον Γενικό Εισαγγελέα ότι 
οι αποφάσεις της Επιτρόπου είναι δεσμευ-
τικές, ως εκ τούτου δεν ήταν θέμα άποψης 
η γνωμάτευσή του, αλλά θέμα πώς θα διορ-
θωθεί το πρόβλημα σε επίπεδο αναδρομικής 
ισχύος… Δεν μπορεί μια γυναίκα να αδικεί-
ται επειδή θα γίνει μητέρα. Δεν μπορεί να 
καταπατούνται τα δικαιώματά της επειδή θα 

γίνει μητέρα», συμπλήρωσε.
Η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ρίτα Θεοδώρου 

Σούπερμαν, σε δηλώσεις της είπε ότι για να 
πάρει κάποιος ολόκληρη μονάδα διδακτι-
κής εμπειρίας στα εν λόγω προγράμματα, θα 
πρέπει να εργάζεται τουλάχιστον για πέντε 
μήνες από τους εννιά μήνες εργοδότησης.

Η βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων 
– Συνεργασία Πολιτών, Αλεξάνδρα Ατταλί-
δου, σε δηλώσεις της είπε ότι η Επίτροπος 
Διοικήσεως έχει εκφράσει γνώμη ότι υπήρ-
ξε άνιση μεταχείριση των γυναικών για λό-
γους που έχουν σχέση με μητρότητα.

«Επειδή έχουμε δει και στο παρελθόν θέ-
ματα αλλαγής όρων εργασίας, τα οποία μετά 
από χρόνια δημιουργούν τεράστια προβλή-
ματα, όπως τις γυναίκες υπαξιωματικούς, 
καλέσαμε το Υπουργείο Παιδείας άμεσα 
σε συνομιλία με την Επίτροπο Διοικήσεως 
αλλά και τη Νομική Υπηρεσία να βρουν τρό-
πους για να αρθεί αυτή η αδικία», πρόσθεσε.

Αποτελεί την τρίτη  
συχνότερη κακοήθη 
νεοπλασματική νόσο

Συνάντηση 
για τις 
γυναίκες υπα-
ξιωματικούς
Για το θέμα των γυναικών 
υπαξιωματικών έχει οριστεί 
στις 21 Απριλίου 2023 
συνάντηση μαζί με τον Υπουργό 
Άμυνας, παρουσία και της 
Επιτρόπου Διοικήσεως και 
της Επιτρόπου Ισότητας, 
προκειμένου να δουν πώς 
θα επιλυθεί με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο το θέμα το οποίο 
προέκυψε και απασχόλησε 
κατ’ επανάληψη την Επιτροπή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στερούνται μοριοδότησης λόγω μητρότητας

Πολιτική η δίωξη του Κενάν 
Αγιάς, τονίζει ο δικηγόρος του 

Πολιτικό υπόβαθρο έχει η δίωξη του 
Κούρδου Κενάν Αγιάς για ισχυριζόμενη 
τρομοκρατική δράση, σύμφωνα με την 
Υπεράσπιση. Ο Κούρδος αγωνιστής οδη-
γήθηκε χθες εκ νέου στο Επαρχιακό Δι-
καστήριο Λάρνακας για να συνεχιστεί η 
εξέταση του αιτήματος των Αρχών της 
Γερμανίας για έκδοση στη χώρα με το αι-
τιολογικό της τρομοκρατικής δράσης, με 
τον συνήγορο υπεράσπισης να υπογραμ-
μίζει ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι όλα σχε-
τίζονται με την πολιτική. Αυτή η θέση έχει 
προταχθεί από κόμματα όπως το ΑΚΕΛ 
και την ΕΔΕΚ και την κουρδική κοινότητα 
της Κύπρου, που επιμένουν ότι πίσω από 
τη δίωξη του Κενάν βρίσκεται η προσπά-
θεια της Τουρκίας να καταπνίξει το κουρ-
δικό κίνημα.

Στη χθεσινή διαδικασία κατέθεσαν τρεις 
αστυνομικοί που χειρίστηκαν τη σύλληψη 
του Κενάν στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 
λειτουργός του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
που έχει υπό την ευθύνη του την εκτέλε-
ση ευρωπαϊκών και διεθνών ενταλμάτων 
σύλληψης.

Ο δικηγόρος του 49χρονου εστίασε 
στην εμπλοκή του Υπουργού Δικαιοσύ-
νης της Γερμανίας στις διαδικασίες δίω-
ξης ατόμων που θεωρούνται ύποπτα για 
τρομοκρατική δράση στο εξωτερικό, επι-
σημαίνοντας ότι για να ενεργοποιηθούν 
αυτές οι διαδικασίες, χρειάζεται εξουσιο-
δότηση από τον Γερμανό Υπουργό Δικαιο-
σύνης.  Αυτό το στοιχείο όμως, δηλαδή η 
εμπλοκή υπουργού με εκτελεστική εξου-
σία, σύμφωνα με τον Ευστάθιο Ευσταθίου, 
ενδυναμώνει το επιχείρημα της υπεράσπι-
σης ότι όλα σχετίζονται με την πολιτική.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του εκζη-
τούμενου ζήτησε να ενημερωθεί από τον 
λειτουργό του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
για τους λόγους για τους οποίους ο Γερ-
μανός Υπουργός Δικαιοσύνης διώκει στε-
λέχη του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος 
στη Γερμανία.

Επίσης, ζήτησε διευκρινίσεις κατά 
πόσο οι γερμανικές Αρχές αποκάλυψαν 
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Κύπρου 
εάν εναντίον του πελάτη του εκκρεμεί 
ένταλμα σύλληψης και αίτημα έκδοσής 
του στην Τουρκία.  Ο μάρτυρας απάντησε 
ότι το γερμανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης 
ζήτησε χρόνο για να απαντήσει επί αυτών 
των διευκρινιστικών ερωτήσεων και κα-
τόπιν τούτου, η υπόθεση αναβλήθηκε και 
ορίστηκε την ερχόμενη Κυριακή.

Τάσος Περδίος 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Ανανεώθηκε η θητεία  
του Αρχηγού της ΕΦ  
μέχρι το τέλος Ιουνίου

Την ανανέωση της θητείας του Αρχηγού της 
Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγου Δημόκριτου 
Ζερβάκη, μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2023 
ανακοίνωσε και επίσημα χθες ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνά-
ντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον 
ίδιο τον Αρχηγό, στην παρουσία του Υπουργού 
Άμυνας Μιχάλη Γιωργάλλα. Κατά τη συνά-

ντηση, ο Πρόεδρος 
Χριστοδουλίδης ανέ-
φερε ότι όσα έγιναν 
τα τελευταία χρόνια 
στην Εθνική Φρου-
ρά είναι πολύ ση-
μαντικά και τυγχά-
νουν αναγνώρισης. 
Εξέφρασε, επίσης, 

την πεποίθηση ότι στο επόμενο διάστημα της 
θητείας του ο Αρχηγός της ΕΦ θα έχει άριστη 
συνεργασία και με τον νέο Υπουργό Άμυνας, 
σημειώνοντας ότι ο στόχος είναι κοινός. Στη 
διάρκεια της συνάντησης, ο Υπουργός Άμυνας 
υπέγραψε τη σχετική παράταση. Ο Αντιστρά-
τηγος Ζερβάκης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας για την επαναβεβαίωση της 
εμπιστοσύνης του, καθώς και τον τέως και νυν 
Υπουργό Άμυνας, τον Υπαρχηγό και τα στελέχη 
της Εθνικής Φρουράς, το στρατιωτικό και πολι-
τικό προσωπικό για τη συνεργασία που είχαν.

Σε ισχύ τέθηκε από χθες Δευτέρα 27 Μαρ-
τίου η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης 
για κατάργηση όλων των εναπομεινάντων 
μέτρων για την προστασία από την Covid-19, 
πλην ειδικών προβλέψεων που θα ισχύουν 
για τις δομές υγείας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, 
καταργείται η υποχρεωτική χρήση μάσκας στα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ενώ παύει και η 
υποχρεωτικότητα διενέργειας rapid-test για 
τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που ορίζει το 
ΦΕΚ, για τα νοσοκομεία, τις κλινικές, τα ια-
τρεία, τα διαγνωστικά κέντρα, τα κέντρα απο-

κατάστασης και τις δομές ευπαθών ομάδων 
θα ισχύουν ειδικοί κανόνες προστασίας.

Αναλυτικότερα, οι εργαζόμενοι, οι ασθε-
νείς και οι συνοδοί στις προαναφερόμενες 
δομές υγείας οφείλουν να φορούν υποχρεω-

τικά μάσκα.
Επιπλέον, για το ανεμβολίαστο ιατρικό, 

παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και 
υποστηρικτικό προσωπικό στις συγκεκριμέ-
νες δομές, υποχρεωτική παραμένει η χρήση 
μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας, 
καθώς και η διενέργεια δύο rapid test εβδο-
μαδιαίως με ίδια δαπάνη.

Σε περίπτωση που κάποιος εκ των ανεμ-
βολίαστων εργαζομένων έχει νοσήσει, τότε 
για το χρονικό διάστημα ισχύος του πιστοποι-
ητικού νόσησης είναι υποχρεωτική η διενέρ-
γεια ενός rapid test εβδομαδιαίως, και πάλι 
με ίδια δαπάνη.

Σε παραδοχή ότι σκηνοθέτησε τη χθεσινή 
ένοπλη ληστεία σε βάρος του φέρεται να προ-
χώρησε 55χρονος υπάλληλος ξενοδοχείου.

Ο 55χρονος, ο οποίος το μεσημέρι είχε κα-
ταγγείλει την ένοπλη ληστεία κατά τη μετα-
φορά των εισπράξεων του ξενοδοχείου σε 
τραπεζικό ίδρυμα, συνελήφθη από το ΤΑΕ 
Λεμεσού μαζί με φερόμενο συνεργό του, επί-
σης 55 χρόνων.

Εναντίον των δύο υπόπτων εκδόθηκαν 
εντάλματα σύλληψης και συνελήφθησαν 
χθες το απόγευμα, ενώ αναμένεται να οδηγη-
θούν σήμερα ενώπιον δικαστηρίου.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά υπόθεση συνω-

μοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και 
κλοπής.

Μέχρι στιγμής το χρηματικό ποσό, το 
οποίο υπολογίζεται στις 30 χιλιάδες ευρώ, 
δεν έχει εντοπιστεί.

Νωρίτερα χθες ο 55χρονος είχε καταγγεί-
λει πως τρεις δράστες, που φαίνεται ότι γνώ-
ριζαν την αποστολή που είχε και προφανώς 
παρακολουθούσαν τις κινήσεις του, τον ανέ-
κοψαν στην έξοδο της Παρεκκλησιάς. Μέσα 
σε δευτερόλεπτα, δύο από τους δράστες έσπα-
σαν το τζάμι στη θέση του οδηγού όπου βρι-
σκόταν ο 55χρονος και πρόταξαν όπλο.

Μιλώντας σπαστά Ελληνικά, όπως ανέφε-
ρε στην Αστυνομία, οι δράστες τού άρπαξαν 
το χαρτοφύλακα με τα χρήματα, το κινητό του 
τηλέφωνο, ενώ πριν εξαφανιστούν του απέ-
σπασαν και τα κλειδιά του αυτοκινήτου. 

Χρήστος Χαραλάμπους

Τέλος τα μέτρα για τον κορονοϊό στην Ελλάδα

Σκηνοθετημένη η ένοπλη ληστεία με λεία 30.000 ευρώ

Ειδικοί κανόνες 
προστασίας  

για τις δομές 
υγείας

Ανατροπή στην 
υπόθεση και 

σύλληψη του 
φερόμενου 

θύματος

Το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ συγχαίρει 
το Ίδρυμα «Ζωή κατά της Εμπόλεμης Βίας» 
(ZOE vs War Violence) για την πρότασή του 
για τη δημιουργία μνημείου για τις γυναί-
κες του 1974 και καλεί το κράτος να προχω-
ρήσει άμεσα στον εντοπισμό χώρου και στη 
δημιουργία Μνημείου για τη Γυναίκα θύμα 
βιασμού το 1974, τιμώντας με αυτόν τον συμ-
βολικό τρόπο όλες όσες υπήρξαν θύματα βι-
ασμού το 1974.

Η ΠΟΓΟ τονίζει ότι στην Κύπρο, εξαιτί-
ας της απουσίας γυναικών όλα αυτά τα χρό-
νια από την πολιτική και δημόσια ζωή, έχουν 
μείνει στην αφάνεια, αποσιωπήθηκαν και 
δεν αντιμετωπίστηκαν οι συνέπειες που βίω-
σαν οι γυναίκες της Κύπρου κατά τη διάρκεια 
της τουρκικής εισβολής.

«Όπως διαπιστώνουμε, πολύ λίγες ανα-
φορές και αναγνώριση γίνεται για το ρόλο 
της γυναίκας στην ανασυγκρότηση της κοι-
νωνίας, της οικονομίας και στην επούλω-
ση των πληγών της προσφυγοποίησης, του 
εκτοπισμού, της απώλειας αγαπημένων 
προσώπων, της αναμονής για τη διακρίβω-
ση της τύχης των αγνοουμένων, της αντί-
στασης και της παραμονής των εγκλωβισμέ-
νων στα χωριά τους, στο ξαναστήσιμο του 
σπιτικού και στη στήριξη της οικογένειας. Η 
Κύπρια γυναίκα πήρε κυριολεκτικά τη ζωή 
στα χέρια της, μπαίνοντας μαζικά στην ερ-
γασία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αντι-
μετώπιση των συνεπειών της εισβολής και 
της συνεχιζόμενης κατοχής της πατρίδας 
μας».

Η πιο τραγική πτυχή όμως, όπως αναφέ-
ρει η ΠΟΓΟ, αφορά στις γυναίκες που βίωσαν 

τη σεξουαλική βία και που ο στιγματισμός 
και τα ταμπού δεν επέτρεψαν την καταγγελία 
όσων βίωσαν στα χέρια του Αττίλα, αλλά ούτε 
και να τύχουν της όποιας στήριξης.

«Ως ΠΟΓΟ μπήκαμε μπροστά στην ανάδει-
ξη του θέματος, όμως δεν μπορούμε να μην 
εκφράσουμε τη συγγνώμη μας σε αυτές τις 
γυναίκες, γιατί δεν είμαστε δίπλα τους όλα 
αυτά τα χρόνια, αλλά και το θαυμασμό μας 
για τη δύναμη και το σθένος που επέδειξαν 
κρατώντας στα κατάβαθα της ψυχής τους τον 
πόνο και την ντροπή. Πέραν, όμως, από αυτό, 
πολλές γυναίκες υποχρεώθηκαν να αντιμε-
τωπίσουν τον εξευτελισμό και την απαξίωση 
από το οικογενειακό και κοινωνικό τους πε-

ριβάλλον.
Τονίζουμε, επίσης, ότι η σεξουαλική βία 

κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων δεν 
αποτελεί παράπλευρες απώλειες, ούτε συ-
νέπειες του πολέμου, αλλά αποτελεί φθη-
νό όπλο πολέμου και μέσο εξευτελισμού και 
ντροπιασμού των αντιπάλων.

Γι’ αυτό οι ένοχοι και οι ηγέτες που ανέχο-
νται τέτοια εγκλήματα, πρέπει να λογοδοτούν 
και να απονέμεται δικαιοσύνη στα θύμα-
τα. Μόνον όταν τιμωρούνται τέτοιες πράξεις 
στην ίδια τη χώρα τους, αλλά και από διε-
θνείς θεσμούς, θα προσβλέπουμε ότι η πολι-
τική βούληση και οι διεθνείς συμβάσεις θα 
μετατραπούν σε πράξεις».

Πρόταση για δημιουργία Μνημείου  
για τη Γυναίκα θύμα βιασμού το 1974

Η ΠΟΓΟ καλεί το κράτος να προχωρήσει  
με την υλοποίηση του έργου

Στο ΡΙΚ υλικό από 23 συνεντεύξεις 
αιχμαλώτων πολέμου

Ο Σύνδεσμος Αιχμαλώτων Πολέμου 1974 
παρέδωσε χθες στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύ-
πρου (ΡΙΚ) το πρωτογενές οπτικοακουστικό 
υλικό από τις συνεντεύξεις 23 αιχμαλώτων 
πολέμου, συνολικής διάρκειας περίπου 45 
ωρών, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν 
ληφθεί στις κατεχόμενες περιοχές της Κύ-
πρου, εκεί όπου εκτυλίχθηκαν τα τραγικά 
γεγονότα της αιχμαλωσίας και ιδιαίτερα στην 
επαρχία της Κερύνειας και στον Πενταδάκτυ-
λο. Παραλαμβάνοντας το υλικό ο Γενικός Δι-
ευθυντής του ΡΙΚ, Θανάσης Τσώκος, δήλωσε 
ότι το 2024 η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση θα 
υλοποιήσει εκστρατεία ενημέρωσης για το Κυ-
πριακό. Όπως αναφέρει το ΡΙΚ σε δελτίο Τύ-
που, μέρος των συνεντεύξεων χρησιμοποιή-
θηκαν για την παραγωγή του ντοκιμαντέρ του 
Συνδέσμου «Αιχμάλωτοι Μίας Προδοσίας». Το 
ντοκιμαντέρ είναι μια παραγωγή του Παγκύ-
πριου Συνδέσμου Αιχμαλώτων 1974 και της 
εταιρείας Michaelangelo Cinematographic 
Services Ltd, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Γεωρ-
γιάδη και έρευνα Χρύσανθου Χρυσάνθου. 
Ορισμένοι από τους αιχμαλώτους, κάνοντας 
υπέρβαση των ψυχικών τους δυνάμεων, πέ-
ρασαν για πρώτη φορά το κατοχικό οδόφραγ-
μα για το σκοπό αυτό και μίλησαν εκεί όπου 
έγινε η σύλληψή τους, ενώ σε τρεις περιπτώ-
σεις αιχμάλωτοι που είχαν αποδράσει από το 
εκτελεστικό απόσπασμα, είδαν δίπλα τους να 
πέφτουν νεκροί οι συμπολεμιστές τους, προ-
στίθεται στο δελτίο Τύπου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Στρατηγικές βιώσιμων και υπεύθυνων επενδύσεων
Η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε χθες ότι 

έχει υιοθετήσει μια σειρά από παράγοντες κιν-
δύνου που σχετίζονται με το κλίμα και στρατη-
γικές βιώσιμων και υπεύθυνων επενδύσεων, 
για να συμβάλει στη μετάβαση σε μια πράσινη 
ευρωπαϊκή οικονομία με χαμηλές εκπομπές άν-
θρακα.

Αναγνωρίζοντας την παγκόσμια πρόκλη-
ση που προκαλείται από τους αυξανόμενους 
κινδύνους από την κλιματική αλλαγή, η ΚΤ 
εντάχθηκε στο Δίκτυο για ένα Πράσινο Χρημα-
τοοικονομικό Σύστημα (Network for Greening 
the Financial System-NGFS), ένα παγκόσμιο 
δίκτυο κεντρικών τραπεζών και εποπτικών Αρ-
χών, σκοπός του οποίου είναι να συμβάλει στην 
ανάπτυξη διαχείρισης κινδύνων για το περιβάλ-
λον και το κλίμα στον χρηματοπιστωτικό τομέα 
και στην κινητοποίηση της χρηματοδότησης για 
τη στήριξη της μετάβασης προς μια βιώσιμη οι-

κονομία.
Όπως αναφέρεται, ως μέλος του Ευρωσυ-

στήματος, η ΚΤ εργάζεται, μεταξύ άλλων, για 
τον καθορισμό ενός κοινού πλαισίου για την 
εφαρμογή βιώσιμων και υπεύθυνων επενδυτι-

κών αρχών στα χαρτοφυλάκια μη νομισματικής 
πολιτικής σε ευρώ (NMPP).

Η ΚΤ στοχεύει στην απαλλαγή από τον άν-
θρακα των NMPP σε ευρώ σύμφωνα με τους 
στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και τους 
στόχους της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότη-
τα, όπως ορίζονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία 
για το κλίμα. Στόχος της νομοθεσίας είναι η 
οικονομία και η κοινωνία της Ευρώπης να γί-
νουν κλιματικά ουδέτερες έως το 2050 και να 
περιοριστεί η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρα-
σίας πολύ κάτω από τους 2°C, καθώς και να συ-
νεχιστούν οι προσπάθειες να διατηρηθεί στους 
1,5°C σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού.

Στο μεσοδιάστημα, η ΚΤ σκοπεύει να προ-
σαρμόσει συγκεκριμένους, ενδιάμεσους στό-
χους απαλλαγής από τον άνθρακα για τα NMPP 
της, σύμφωνα με τους στόχους και τους περιορι-
σμούς πολιτικής κάθε χαρτοφυλακίου.

Ετήσια μείωση 7% κατέγραψαν οι συ-
νολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών τον Φε-
βρουάριο φτάνοντας τους 107.779 τόνους, 
σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε χθες η 
Στατιστική Υπηρεσία.

Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στις 
προμήθειες πετρελαίου σε πλοία, που μειώ-
θηκαν κατά 63,5%, καθώς και στις πωλήσεις 
βαρέως και ελαφρού μαζούτ, που μειώθηκαν 
κατά 24,5% και 9,5% αντίστοιχα, ενώ και το 

πετρέλαιο κίνησης μειώθηκε κατά 0,4%.
Αντίθετα, αύξηση 43,5% καταγράφηκε 

στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα, 
καθώς και στις πωλήσεις ασφάλτου με αύ-
ξηση 9,6%, πετρελαίου θέρμανσης με 6,3%, 
κηροζίνης με 5,8%, βενζίνης με 3,1% και 
υγραερίου με 2,5%.

Οι πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοει-
δών παρουσίασαν οριακή μείωση της τάξης 
του 0,3%, στους 53.669 τόνους, σε σχέση με 

τον Φεβρουάριο 2022.
Σε σχέση με τον Ιανουάριο 2023, οι ολικές 

πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Φε-
βρουάριο 2023, σε σύγκριση με τον Ιανουά-
ριο 2023, σημείωσαν πτώση 2,7%.

Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι προμήθειες πε-
τρελαίου σε αεροπλάνα κατά 6,1% και σε 
πλοία κατά 5,9%. Οι πωλήσεις βενζίνης μει-
ώθηκαν κατά 3,7%, ενώ οριακή αύξηση ση-
μείωσαν οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης, 

κατά 0,2%.
Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο 

τέλος Φεβρουαρίου 2023 αυξήθηκαν κατά 
1% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου 
μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρου-
αρίου 2023, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοει-
δών σημείωσαν πτώση 4,3% σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 
έτους.

Μειώθηκαν κατά 7% οι πωλήσεις πετρελαιοειδών τον Φεβρουάριο σε σχέση με πέρσι

ΚΤ: «Ανθεκτικό και θωρακισμένο το τραπεζικό σύστημα»
Νέες διαβεβαιώσεις ότι το κυπριακό τραπεζι-

κό σύστημα είναι «ανθεκτικό και θωρακισμένο» 
απέναντι στο διεθνές περιβάλλον, το οποίο είναι 
γεμάτο αβεβαιότητες, έδωσε χθες η Κεντρική 
Τράπεζα.

Με αφορμή τη συζήτηση που άνοιξε για τα 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η ΚΤ παραθέτει τις 
ενέργειες στις οποίες έχει προβεί μέχρι σήμερα, 
όπως η προώθηση στο Υπουργείο Οικονομικών 
νομοσχεδίου για το μηχανισμό επαλήθευσης 
του χρέους του δανειολήπτη πριν την εκποίηση 
της περιουσίας του (βλέπε σελίδα 6), καθώς και 
η συνεργασία με έγκριτους διεθνείς συμβου-
λευτικούς οίκους για τη διαμόρφωση πρότασης 
διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων 
(NPL project) με στόχο την υποβοήθηση του 
συνόλου του τραπεζικού συστήματος, ώστε «να 
είναι έτοιμο να διαχειριστεί όχι μόνο τις υφιστά-
μενες ΜΕΧ, αλλά και τις αρνητικές συνέπειες 
που ενδεχομένως προκύψουν από μια πιθανή 
μελλοντική αύξησή τους» λόγω των διεθνών, 

γεωπολιτικών, οικονομικών και τραπεζικών 
εξελίξεων. Αναφέρεται επίσης ότι υπήρξε «αξι-
οσημείωτη μείωση στα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια», προσθέτοντας ωστόσο ότι αυτή «είναι 
συγκεντρωμένη στις μεγαλύτερες τράπεζες», 
καθώς και ότι το ποσοστό παραμένει πιο ψηλό 
από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Όπως αναφέρεται, «η πρόοδος του κυπρια-
κού τραπεζικού συστήματος τα τελευταία χρόνια 
είναι σημαντική και αναγνωρίζεται διεθνώς». 
Αναφέρεται επίσης ότι «υπό την εποπτεία της 
ΚΤ (το τραπεζικό σύστημα) συνεισέφερε στην 
ανάταξη της κυπριακής οικονομίας, κάτι που 
αναγνωρίζεται από τους διεθνείς οίκους αξιο-
λόγησης». Ακόμη, αναφέρεται ότι το τραπεζικό 
σύστημα «διαχειρίστηκε σημαντικές κρίσεις και 
είναι σήμερα ανθεκτικό και θωρακισμένο σε ένα 
διεθνές περιβάλλον γεμάτο αβεβαιότητες. Πα-
ράλληλα», προστίθεται, «προχωρά σε κινήσεις 
εκσυγχρονισμού του προς όφελος των κατανα-
λωτών και της κυπριακής οικονομίας».

Διεθνείς αγορές: Επιστροφή 
στην ομαλότητα

Εν τω μεταξύ, οι διεθνείς αγορές επέστρε-
ψαν χθες στην ομαλότητα, καθώς οι επεν-
δυτές εμφανίστηκαν περισσότερο αισιόδοξοι 
πως η κρίση στον τραπεζικό κλάδο μπορεί 
να τεθεί υπό έλεγχο. Αρωγός προς αυτή την 
κατεύθυνση ήταν η είδηση πως η Silicon 
Valley Bank πωλήθηκε στην First Citizens, 
καθώς και η παραίτηση του πρόεδρου της 
Εθνικής Τράπεζας της Σαουδικής Αραβίας 
(Saudi National Bank -- SNB), του μεγαλύ-
τερου μετόχου της Credit Suisse, ο οποίος 
θεωρείται πως είχε κομβικό ρόλο για την κα-
τάρρευση της μετοχής της Credit Suisse όταν 
δήλωσε πως δεν θα προσφέρει ρευστότητα 
στην ελβετική τράπεζα, παρότι δεν υπήρχε 
σχετικό επίσημο αίτημα. Ακόμη, η μετοχή της 
Deutsche Bank, η οποία την προηγούμενη 
εβδομάδα έκανε «βουτιά» 14%, χθες σημεί-
ωσε ανοδικό ράλι ανόδου σχεδόν κατά 6,1%.

Η ΚΤ εντάχθηκε στο 
Δίκτυο για ένα Πράσινο 

Χρηματοοικονομικό Σύστημα

ΜΕΔ
Σύμφωνα με την Κεντρική 
Τράπεζα, υπήρξε 
«αξιοσημείωτη μείωση στα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια», αλλά 
αυτή «είναι συγκεντρωμένη 
στις μεγαλύτερες τράπεζες», 
ενώ το ποσοστό παραμένει πιο 
ψηλό από τον μέσο όρο της 
ευρωζώνης.

Νέες διαβεβαιώσεις ενόψει των εξελίξεων και της αβεβαιότητας στο διεθνές περιβάλλον

Πλεονάζουσα ρευστότητα  
26,8 δισ. ευρώ στις τράπεζες

Οι συνολικές καταθέσεις τον Φεβρουάριο 
2023 κατέγραψαν καθαρή αύξηση 357,1 
εκατ. ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο 
μήνα, με το υπόλοιπό τους να ανέρχεται στα 
51,9 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρι-
κής Τράπεζας, οι καταθέσεις τον Ιανουάριο 
του 2023 είχαν καταγράψει καθαρή μείωση 
583,8 εκατ. ευρώ σε μηνιαία βάση και βρίσκο-
νταν στα 51,4 δισ. ευρώ.

Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2022, οι 
καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 413 εκατ. ευρώ.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 
0,3% σε σύγκριση με -0,1% τον Ιανουάριο 
2023. Τα συνολικά δάνεια τον Φεβρουάριο 
2023 κατέγραψαν καθαρή αύξηση 81,2 εκατ. 
ευρώ σε σύγκριση με καθαρή μείωση 93,2 
εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2023.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 
-0,7% σε σύγκριση με -0,9% τον Ιανουάριο 
2023. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων 
τον Φεβρουάριο 2023 έφθασε στα €25,1 δισ.

Η ρευστότητα στο σύστημα στο τέλος Φε-
βρουαρίου (διαφορά καταθέσεων/ δανείων) 
διαμορφώθηκε στα 26,8 δισ. ευρώ.  

Με κέρδη άνοιξε τη βδομάδα 
το ΧΑΚ

Ανοδικά κινήθηκε χθες στο Χρηματιστή-
ριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να 
κλείνει στις 105,84 μονάδες, σημειώνοντας 
1,08% άνοδο. Επίσης, ο Δείκτης FTSE/CySE 
20 έκλεισε στις 63,96 μονάδες, καταγράφο-
ντας άνοδο 1,09%. Όσον αφορά στους επι-
μέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, η Κύρια 
Αγορά και οι Επενδυτικές Εταιρείες κατέγρα-
ψαν άνοδο 1,46% και 0,88% αντίστοιχα. Από 
την άλλη, η Εναλλακτική Αγορά κατέγραψε 
πτώση 0,22%, ενώ τα Ξενοδοχεία δεν πα-
ρουσίασαν μεταβολή. Ο ημερήσιος τζίρος δι-
αμορφώθηκε στις 108.987,97 ευρώ. Από τις 
μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, τρεις 
κινήθηκαν ανοδικά, δύο πτωτικά και δύο 
παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συ-
ναλλαγών ανήλθε σε 61. Το μεγαλύτερο επεν-
δυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της 
Τράπεζας Κύπρου με €73.270,01 (άνοδος 
1,60% - τιμή κλεισίματος €2,54). Ακολούθη-
σαν οι μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας με 
€31.654,28 (άνοδος 2,55% - τιμή κλεισίματος 
€1,61), της Blue Island με €2.083,30 (πτώση 
9,19% - τιμή κλεισίματος €0,84), της Κυπρι-
ακής Εταιρείας Τσιμέντων με €1.200 (χωρίς 
μεταβολή – τιμή €0,60) και της Δήμητρα 
Holdings Plc με €402,22 (άνοδος 0,93% – 
τιμή κλεισίματος €0,545).

OIKONOMIA
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Απελπιστικά μόνη η Αστυνομία απέναντι στους χούλιγκαν, υποστηρίζει ο ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ

Στ. Στεφάνου: Θέλουμε να ενεργούμε ως προμηθείς και όχι επιμηθείς

Ενημέρωση για εξέλιξη του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς  

Λήψη άμεσων και μεσοπρόθεσμων μέ-
τρων για αντιμετώπιση της βίας στα γήπε-
δα, τα οποία θα ανακοινωθούν το επόμενο 
διάστημα, αποφασίστηκε χθες Δευτέρα σε 
έκτακτη σύσκεψη, με αφορμή τα επεισόδια 
που σημειώθηκαν την Κυριακή τόσο εκτός 
όσο και εντός του σταδίου «Ελευθερία».

Στη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε 
με τη συμμετοχή της Υπουργού Δικαιοσύ-
νης, του Γ.Δ. του Υπουργείου, του Αρχη-
γού της Αστυνομίας, του Βοηθού Αρχηγού 
αρμόδιου για θέματα ποδοσφαίρου και 
του Αστυνομικού Διευθυντή Λευκωσίας, 
ετοιμάστηκε έκθεση γεγονότων, η οποία 
δόθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
Μετά την ερχόμενη συνεδρία του Υπουρ-
γικού θα ανακοινωθούν αποφάσεις όπως 
είπε ο κ.Χριστοδουλίδης σημειώνοντας 
πως τέτοιου είδους φαινόμενα δεν τιμούν 
κανένα

Συνελήφθη εν ενεργεία 
αστυνομικός

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα στην οποία τέθηκε μέλος της 
Αστυνομίας μετά τα επεισόδια, ο κ. Αντρέ-
ου εξήγησε ότι ένα μέλος του Σώματος είχε 
εντοπιστεί σε ένα από τα λεωφορεία που 
ανακόπηκαν, στα οποία υπήρχαν οπαδοί 
του Απόλλωνα.

Είπε ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός 
όταν του ζητήθηκε να βοηθήσει το ανακρι-
τικό έργο, ο ίδιος αρνήθηκε να βοηθήσει, 
παρά το γεγονός ότι ο ίδιος -όπως ανέφε-
ρε- ήταν παρών σε κάποια περιστατικά. Ο 
συγκεκριμένος αστυνομικός τέθηκε σε δι-
αθεσιμότητα για ένα μήνα και διερευνάται 
εναντίον του πειθαρχική υπόθεση για αδι-
κήματα που αφορούν σε ανάρμοστη συμπε-
ριφορά, αμέλεια καθήκοντος, παράβαση και 
παράλειψη.

Να σημειώσουμε ότι πληροφορίες 
αναφέρουν πως ο εν λόγω αστυνομικός 
υπηρετεί στη φρουρά του Υπουργού Εξω-
τερικών Κωνσταντίνου Κόμπου, ενώ προ-
ηγουμένως υπηρετούσε στη φρουρά του 
τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου 
Αναστασιάδη.

Εξάλλου, ο κ. Αντρέου είπε πως η Αστυ-
νομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη ενός 
ατόμου, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε 
μικρή ποσότητα ναρκωτικών, ενώ συνελή-
φθη 27χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέ-
κεται στα επεισόδια. Πρόσθεσε πως γίνεται 
προσπάθεια να εξασφαλιστεί μαρτύρια και 
για άλλα πρόσωπα.

Σχετικά με το αν υπήρχαν παραλείψεις 
από την πλευρά της Αστυνομίας, απάντησε 
ότι «αν υπήρχαν παραλείψεις, θα αξιολο-
γηθεί από την ανάλυση του υπηρεσιακού 
σχεδίου που θα γίνει».

Κραυγαλέα η ανεπάρκεια
Σε δηλώσεις του εκ μέρους του ΑΚΕΛ, ο 

Άριστος Δαμιανού καταδίκασε τα απαράδεκτα 
έκτροπα.

Διερωτήθηκε κατά πόσο η Αστυνομία μπο-
ρεί να αστυνομεύσει, κατά πόσο η ηγεσία της 
Αστυνομίας προβλέπει, για να μπορέσει να 
αστυνομεύσει και αν υπήρξαν επιχειρησιακά 
σχέδια προς αποτροπή και πρόληψη αυτών 
των απαράδεκτων συμβάντων.

Υπέδειξε ότι «επειδή την προηγούμενη δε-
καετία θεωρείτο η κάρτα φιλάθλου ως η θε-
ραπεία διά πάσαν νόσον, είναι καλά να ενημε-
ρωθούμε κατά πόσο λειτούργησε το σύστημα 
ταυτοποίησης της κάρτας φιλάθλου. Από εκεί 
και πέρα, υπάρχουν διαχρονικές παθογένειες 
που πρέπει η νέα υπουργός να ασχοληθεί επι-
σταμένως για να τις οδηγήσει προς επίλυση». 
Ως παράδειγμα έφερε την αποψίλωση των 
αστυνομικών δυνάμεων. 

Την έντονη ανησυχία του εκφράζει το προ-
εδρείο του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της 
Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλή-
λων Κύπρου (ΚΑΣ - ΑΣΔΥΚ) με αφορμή τα 
επεισόδια στον αγώνα καλαθόσφαιρας μεταξύ 
Απόλλωνα και Ανόρθωσης στο κλειστό στάδιο 
«Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία» και κρού-
ει τον κώδωνα του κινδύνου προς όλους τους 
αρμόδιους.

Σε ανακοίνωσή του ο ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ καταδικά-
ζει «τα ντροπιαστικά επεισόδια που σημειώθη-
καν από ομάδες χούλιγκαν» και σημειώνει ότι 
«αυτοί οι δήθεν φίλαθλοι δεν πρέπει να έχουν 
θέση στις κερκίδες. Θα πρέπει να αναζητηθούν 
μέτρα αποκλεισμού τους πριν να είναι αργά».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Αστυνομία 
στο καθήκον της περιφρούρησης της τάξης 
στα γήπεδα είναι μόνη της, απελπιστικά μόνη, 

χωρίς στήριξη από την Πολιτεία, πολιτικά κόμ-
ματα, αθλητικούς παράγοντες. «Θα είμαστε ξε-
κάθαροι, το ζήτημα της ασφάλειας και της ομα-
λότητας στους αθλητικούς χώρους δεν αποτελεί 
αποκλειστική ευθύνη της Αστυνομίας και συ-
χνά αδίκως βρίσκεται στο στόχαστρο αναφορικά 
με την αποτελεσματικότητα των συναδέλφων».

Αίτημα του ΚΑΣ - ΑΣΔΥΚ είναι η δημιουργία 
πλήρως μονίμων αντιοχλαγωγικών ομάδων σε 

όλες τις επαρχίες, οι οποίες θα έχουν την κατάλ-
ληλη εκπαίδευση και εξοπλισμό.

Επιπρόσθετα, απαιτούν από την ηγεσία της 
Αστυνομίας να αντιδράσει και να θέσει επιτα-
κτικά και αποφασιστικά το ζήτημα στην ορθή 
του διάσταση, καθώς και από την Υπουργό Δι-
καιοσύνης να αναλάβει πρωτοβουλία εισαγω-
γής τέτοιων αποτρεπτικών μέτρων για πάταξη 
αυτών των απαράδεκτων φαινομένων.

Οι Στέφανος Στεφάνου και Αννίτα Δημη-
τρίου καταδίκασαν τα προχθεσινά επεισόδια 
στο στάδιο Ελευθερία. Μετά τη συνάντησή 
τους, κληθέντες να σχολιάσουν εάν ως κόμ-
ματα υποβάλλουν εισηγήσεις κι αν τους ανη-
συχούν αυτά τα φαινόμενα, ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ 
είπε ότι «είναι καταδικαστέα και απαράδε-
κτα». Τα θέματα της βίας στα γήπεδα, είπε, 
«συζητήθηκαν πάρα πολλές φορές, προωθή-
θηκαν συγκεκριμένα νομοθετήματα και λή-

φθηκαν αποφάσεις. Είναι φανερό ότι πρέπει 
να γίνει μια επαναξιολόγηση». Είχε γίνει πολ-
λή συζήτηση για την κάρτα φιλάθλου, πρό-
σθεσε, για την επάρκεια ή όχι των γηπέδων 
κ.ά. «Εμείς θέλουμε να ενεργούμε ως προμη-
θείς και όχι μετά από τα όποια επεισόδια, με 
αυτή την ευκαιρία πρέπει να συζητηθεί πολύ 
σοβαρά, να αξιολογηθεί και το νομικό πλαίσιο 
και οι διαδικασίες». Εξέφρασε την ετοιμότητα 
του κόμματος να συμβάλει.

«Καταδικαστέα όλα αυτά τα οποία βλέπου-
με, όλοι οι θεσμοί πρέπει ν’ αναλάβουν το 
ρόλο τους», ανέφερε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ. 
Χρειάζεται όλοι ν’ αναλάβουν τις ευθύνες 
τους, είπε, σημειώνοντας ότι αν ως πολιτικές 
δυνάμεις, ως Βουλή, «χρειάζεται να εκσυγ-
χρονίσουμε το νομοθετικό πλαίσιο, εδώ θα εί-
μαστε». Σημείωσε ότι θέση του ΔΗΣΥ είναι ότι 
δεν μπορούν να υπάρχουν τέτοια επεισόδια 
στις μέρες μας.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς αναμένει ενη-
μέρωση από το Υπουργείο Μεταφορών για τα 
χρονοδιαγράμματα τροχιοδρόμησης των διαδι-
κασιών για τη δεύτερη φάση του έργου του αυ-
τοκινητόδρομου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, ενώ 
για την πρώτη φάση οι εργασίες έχουν αρχίσει 
και περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός ανισό-
πεδου κόμβου για σύνδεση με τον αυτοκινητό-
δρομο Λεμεσού-Πάφου, ενός κυκλικού κόμβου 
στην Τσάδα και ενός στο σημείο τερματισμού 

μετά το Στρουμπί.
Προνοείται, επίσης, η κατασκευή δύο ση-

ράγγων μήκους 720μ. και 290μ. έκαστη, πέντε 
κοιλαδογεφύρων συνολικού μήκους 1.500μ., 
δύο υπέργειων διαβάσεων και εννέα υπόγειων 
διαβάσεων, συνέχισε.

Ο δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, Γιώτης Πα-
παχριστοφή, σημείωσε πως λόγω της ανω-
φέρειας του δρόμου θα κατασκευαστούν πρό-
σθετες λωρίδες κυκλοφορίας σε μεγάλο μήκος 

(περίπου 12 χλμ). Στο σύνολό του, ο αυτοκινητό-
δρομος θα είναι μήκους 31 χλμ και θα ολοκλη-
ρωθεί σε δύο φάσεις, είπε.

Εξάλλου, σε σχέση με το θέμα της επέκτασης 
του λιμανιού του Λατσιού ο κ. Παπαχριστοφή 
σημείωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγη-
ση από την Αρχή Λιμένων των υποβληθέντων 
οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για 
την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών 
για τα σχέδια και την επίβλεψη του έργου.

Ξανά συσκέψεις,  
ξανά μέτρα μέχρι  

τα επόμενα επεισόδια...
Αδυνατεί η Αστυνομία να 

προβλέψει, να πάρει μέτρα και 
να εφαρμόσει επιχειρησιακά 

σχέδια



Έπαρχοι και Δημοτικά Συμβούλια έχουν 
την εξουσία να κλείνουν οικοδομές οι οποίες 
είναι ακατάλληλες για ανθρώπινη κατοίκηση, 
ως ένα άμεσο μέτρο για αποτροπή κινδύνου 
για τη δημόσια υγεία. Αυτό επιβεβαίωσε με 
απόφασή του την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 
το Διοικητικό Δικαστήριο, επικυρώνοντας 
το σχετικό διάταγμα που η Έπαρχος Πάφου 
εξέδωσε τον Νοέμβριο 2021 για απαγόρευση 
χρήσης συγκεκριμένης οικοδομής εντός των 
διοικητικών ορίων του Κοινοτικού Συμβουλί-
ου Χλώρακας, μετά που η οικοδομή κρίθη-

κε από την αρμόδια Αρχή ως ακατάλληλη 
για ανθρώπινη διαβίωση και χρήση λόγω 
ανθυγιεινών συνθηκών. Συγκεκριμένα, το 
Δικαστήριο, υιοθετώντας τη θέση του Γενι-
κού Εισαγγελέα, έκρινε ότι ορθά η Έπαρχος 
Πάφου επενέβη διατάζοντας την απαγόρευ-
ση χρήσης συγκεκριμένου συγκροτήματος, 
αφού η απαίτηση για υδροδότηση των διαμε-
ρισμάτων με πόσιμο νερό ήταν όχι μόνο όρος 
για την έκδοση της  άδειας οικοδομής, αλλά 
και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση 
χρήσης του συγκροτήματος. 

 Το Διοικητικό Δικαστήριο δικαίωσε την Έπαρχο Πάφου

«Θέλω να επιστρέφω σπίτι ασφαλής»
Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το οί-

κημα της συντεχνίας ΠΕΟ στη Λευκωσία 
πραγματοποίησαν χθες Δευτέρα διανομείς 
φαγητού που εργάζονται για ψηφιακές πλατ-
φόρμες, μετά το εργατικό δυστύχημα την 
προηγούμενη εβδομάδα που είχε ως απο-
τέλεσμα το θάνατο 26χρονου συναδέλφου 
τους, με τους εργαζομένους να ζητούν στή-
ριξη και προστασία όσον αφορά τις συνθήκες 
εργασίας τους.

Εκπρόσωποι των συντεχνιών, ΠΕΟ και 
ΣΕΚ, αναφέρθηκαν στην ανάγκη για επί-
σπευση της διαδικασίας στο Υπουργείο Εργα-
σίας, για τη συνομολόγηση της συλλογικής 
σύμβασης αυτού του τομέα των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι που μαζεύτηκαν έξω από 
το οίκημα της ΠΕΟ κρατούσαν πλακάτ που 
έγραφαν «Όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο», 
«Χρειαζόμαστε προστασία τώρα», «Παρακα-
λώ στηρίξτε μας» και «Θέλω να επιστρέφω 
σπίτι ασφαλής». Αφορμή ήταν το δυστύχη-
μα της περασμένης Πέμπτης στη Λευκωσία, 
όπου 26χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του.

Ο Νεόφυτος Ττιμινής, Γενικός Γραμματέ-
ας της Συντεχνίας Υπαλλήλων Ξενοδοχείων 
και Κέντρων Αναψυχής (ΣΥΞΚΑ) ΠΕΟ, κά-
λεσε το Υπουργείο Εργασίας «να επισπεύσει 
τη διαδικασία, να βρεθεί η χρυσή τομή και η 
λύση για να προστατευτούν αυτοί οι άνθρω-
ποι, οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι καθημερινά 
έξω στους δρόμους για να βγάλουν τα προς 
το ζην».

Από την πλευρά του ο Χαράλαμπος Αυ-
γουστή, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπον-
δίας Μεταφορών Πετρελαιοειδών και Γεωρ-

γίας (ΟΜΕΠΕΓΕ) ΣΕΚ, είπε ότι ευρισκόμενοι 
σε μια διαδικασία στο Υπουργείο Εργασίας 
συζήτησαν και σήμερα μαζί με την επιτροπή 
των διανομέων «να δούμε πώς θα επισπεύ-
σουμε αυτήν τη διαδικασία για τη συνομο-
λόγηση της συλλογικής σύμβασης και τη 
διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και της 
ασφάλειας και της υγείας τους κατά την ώρα 
εργασίας τους».

«Είμαστε εδώ να τους συμπαρασταθούμε 
και να τους βοηθήσουμε, ό,τι περνά από το 
χέρι μας ώστε οι συνθήκες εργασίας τους να 
γίνουν ανθρώπινες», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος των διανομέων, ο Αμίν, είπε 
σε δηλώσεις του ότι πήγαν από όλες τις πλατ-
φόρμες για να ζητήσουν βοήθεια και προστα-
σία όσον αφορά τις συνθήκες που οδηγούν 
σε ατυχήματα εν ώρα εργασίας.

Προχωρημένες συζητήσεις για τη 
σύμβαση, αλλά η εταιρεία απουσιάζει

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα στην 
οποία εργαζόταν ο ντελιβεράς αρνείται να 
συμμετέχει στο διάλογο για συνομολόγηση 
συλλογικής σύμβασης, επικαλούμενη ότι οι 
απεργιακές κινητοποιήσεις του Δεκεμβρίου, 
έγιναν για την Wolt και όχι για τις συνθήκες 
εργασίας στη δική της εταιρεία. Σε ό,τι αφορά 
τη διαδικασία συνομολόγησης Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας, η συζήτηση είναι προ-
χωρημένη και αναμένεται ότι τις επόμενες 
μέρες θα υπάρξει εκ νέου συνάντηση κατά 
την οποία θα συζητηθούν αρκετές λεπτο-
μέρειες προς γεφύρωση των διαφορών σε 
συγκεκριμένες εισηγήσεις που τέθηκαν στο 
τραπέζι. Εισηγήσεις που θα βελτιώνουν αι-
σθητά την υφιστάμενη κατάσταση.

Προστασία για τις συνθήκες εργασίας τους ζητούν οι διανομείς φαγητού

Συνέλευση των συνταξιούχων 
Ασγάτας

Πολύ πετυχημένη ήταν η συνέλευση 
των συνταξιούχων Ασγάτας που πραγ-
ματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Μαρτίου 
2023.

Το άνοιγμα της συνέλευσης έκανε 
η γραμματέας της Τοπικής Επιτροπής, 
Αντρούλλα Κωνσταντίνου, ενώ έκθεση για 
τη δράση της τοπικής οργάνωσης κατέθεσε 
ο Στέλιος Σανηδιώτης.

Πλήρη ενημέρωση για όλα όσα ενδι-
αφέρουν τους συνταξιούχους και για τη 
δράση της ΕΚΥΣΥ έκανε ο Γ.Γ. της ΕΚΥΣΥ 
Κώστας Σκαρπάρης, ο οποίος παρευρέθη-
κε με τον Επαρχιακό Γραμματέα Παντελή 
Παντελίδη. Η συνέλευση εξέλεξε νέα τοπι-
κή επιτροπή, ενώ παράλληλα ευχαρίστη-
σε την προηγουμένη, ιδιαίτερα τη γραμ-
ματέα, καθώς συνεχίζουν την κοινωνική 
τους προσφορά προς τους ηλικιωμένους 
και την κοινότητά τους.

Να υπενθυμίσουμε επίσης πως η ΕΚΥ-
ΣΥ έχει στείλει επιστολή στην Υφυπουργό 
Πρόνοιας ζητώντας επαναφορά των κριτη-
ρίων που ίσχυαν μέχρι το 2012 για την κα-
ταβολή του πασχαλινού επιδόματος στους 
χαμηλοσυνταξιούχους, ιδιαίτερα σε αυτή 
την περίοδο όπου η ακρίβεια μαστίζει. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Ειδοποιούνται όλοι οι ιδιοκτήτες οικοπέδων, χωραφιών ή άλλων τεμαχίων γης, των οποί-
ων τα τεμάχια γης βρίσκονται μέσα στην οικιστική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ζώνη του δή-
μου, όπως μέχρι τις 18 Απριλίου 2023 προβούν σε ικανοποιητικό καθαρισμό τους και στην 
απομάκρυνση όλων των ακαθαρσιών που θα προκύψουν ή άλλων αποβλήτων, ανεξάρτητα 
αν άλλο πρόσωπο απέρριψε ή εγκατέλειψε αυτά στο τεμάχιό τους. Τα απόβλητα θα πρέπει να 
μεταφερθούν ξεχωριστά κατά είδος αποβλήτου σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης απο-
βλήτων. Η εγκατάλειψη σωρών από άχρηστα ή ο διασκορπισμός τους σε μικροσωρούς μέσα 
στα τεμάχια γης ή η μεταφορά και εγκατάλειψή τους στα σύνορα αυτών ή μέσα σε γειτονι-
κά τεμάχια γης, καθώς και ο μη καθαρισμός της περιμέτρου τους, δεν αποτελεί ικανοποιητι-
κό καθαρισμό των τεμαχίων γης. 
Μετά τις 18 Απριλίου 2023 συνεργείο του δήμου θα καθαρίσει όλα τα οικόπεδα, χωράφια ή 
άλλα τεμάχια γης που δεν θα καθαριστούν ή δεν θα έχουν καθαριστεί ικανοποιητικά και θα 
χρεώσει τους ιδιοκτήτες τους με τα έξοδα που θα υποστεί ο δήμος. Προσωπικές ειδοποιήσεις 
αποστέλλονται στη διεύθυνση που είναι καταχωρισμένη στο κτηματικό μητρώο. Για τούτο 
προτρέπονται οι ιδιοκτήτες τεμαχίων γης, των οποίων η διεύθυνση έχει αλλάξει, να ενημε-
ρώνουν έγκαιρα το κτηματολόγιο για να καταχωρίζεται η νέα τους διεύθυνση στο κτηματικό 
μητρώο ή να ενημερώνουν γραπτώς τον δήμο ώστε να λαμβάνουν τη σχετική αλληλογρα-
φία στη νέα τους διεύθυνση. 
Ο Δήμος Λατσιών ζητά τη συνεργασία των πολιτών για τη διατήρηση ενός ικανοποιητικού 
επιπέδου καθαριότητας και καλής εμφάνισης της δημοτικής περιοχής και γενικότερα του πε-
ριβάλλοντος. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και 
Καθαριότητας του δήμου στα τηλέφωνα 22 878675 και 22 878688 κατά τις εργάσιμες μέ-
ρες και ώρες. 
Από τον Δήμο Λατσιών 
27 Μαρτίου 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ



Η Μόσχα ενδέχεται να ζητήσει αποζημίωση 
για τις ζημιές που υπέστησαν οι αγωγοί μετα-
φοράς φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2 
έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε πέρσι, 
μετέδωσε χθες το πρακτορείο RIA Novosti επι-
καλούμενο Ρώσο διπλωμάτη.

Τον Σεπτέμβριο, σημειώθηκαν εκρήξεις 
στους δύο αγωγούς που συνδέουν τη Ρωσία 
με τη Γερμανία, με τη Μόσχα να κάνει λόγο για 
πράξη διεθνούς τρομοκρατίας.

«Δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο να εγεί-
ρουμε αργότερα το θέμα αποζημιώσεων για τις 
ζημιές που προκλήθηκαν από την έκρηξη στους 
αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream», δήλω-
σε ο Ντμίτρι Μπιρισέφσκι, επικεφαλής της Υπη-
ρεσίας Οικονομικής Συνεργασίας του Υπουργεί-

ου Εξωτερικών της Ρωσίας.
Ο Μπιρισέφσκι δεν διευκρίνισε από ποιον θα 

ζητήσει αποζημίωση η Ρωσία, ενώ πρόσθεσε ότι 
το μέλλον των αγωγών δεν είναι ξεκάθαρο.

«Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να μι-
λάμε για το μέλλον των αγωγών Nord Stream. 

Γενικά, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι αγωγοί 
μπορούν να επιδιορθωθούν», σημείωσε.

Το Κρεμλίνο έχει επισημάνει ότι οι μέτοχοι θα 
αποφασίσουν αν οι αγωγοί θα πρέπει να παρο-
πλιστούν. Πηγές που έχουν γνώση των σχεδίων 
δήλωσαν στο Reuters την προηγούμενη εβδο-
μάδα ότι οι αγωγοί, τους οποίους κατασκεύασε 
η ρωσική κρατική εταιρεία Gazprom, θα σφρα-
γιστούν καθώς δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια να 
επισκευαστούν ή να επαναλειτουργήσουν.

Ο Nord Stream 1, που κόστισε 7,4 δισεκ. 
ευρώ, ξεκίνησε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του 
2011. Η κατασκευή του Nord Stream 2, που 
κόστισε περισσότερα από 10 δισεκ. ευρώ, ολο-
κληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, αλλά δεν 
τέθηκε ποτέ σε λειτουργία.

Η Γαλλία προετοιμάζεται για νέες διαδη-
λώσεις κατά της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμι-
σης του συνταξιοδοτικού, ενώ κινητοποιήσεις 
υπήρξαν το Σάββατο κατά της ιδιωτικοποίησης 
του νερού στη δυτική Γαλλία.

Οι διαμαρτυρίες κατά των αντιδημοφιλών 
συνταξιοδοτικών σχεδίων του Μακρόν έχουν 
γίνει ακόμη πιο έντονες από τότε που η κυ-
βέρνηση παρέκαμψε την κοινοβουλευτική ψη-
φοφορία στα μέσα Μαρτίου για να περάσει το 
νόμο.

Συγκεκριμένα, νέες απεργίες έχουν προκη-
ρύξει τα συνδικάτα για σήμερα Τρίτη, ενώ η 
Γαλλίδα Πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν έχει 
προγραμματίσει να δεχθεί την εβδομάδα της 
3ης Απριλίου τις κοινοβουλευτικές ομάδες και 

τα πολιτικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένης 
της αντιπολίτευσης, καθώς και εκπροσώπους 
συλλογικοτήτων, με στόχο «να υπάρξει ηρεμία 
στη χώρα».

Ο Μακρόν παρέμεινε σταθερός, υποστηρίζο-
ντας ότι η αναθεώρηση είναι απαραίτητη για να 

παραμείνει βιώσιμο το συνταξιοδοτικό σύστημα. 
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ολιβιέ Βεράν δή-
λωσε την Κυριακή ότι δεν υπάρχει περιθώριο 
για επαναδιαπραγμάτευση της ηλικίας συνταξι-
οδότησης και κάλεσε σε ηρεμία.

Κλοιό γύρω από το μουσείου του Λούβρου 
στο Παρίσι σχημάτισαν χθες εργαζόμενοι, απο-
κλείοντας σε μία κίνηση συμβολισμού την πρό-
σβαση των επισκεπτών σε αυτό, στο πλαίσιο του 
αγώνα κατά του συνταξιοδοτικού σχεδίου της 
κυβέρνησης Μακρόν που έχει σηκώσει ολόκλη-
ρη τη Γαλλία «στο πόδι».

Συνδικάτα και διαδηλωτές βρέθηκαν από 
νωρίς το πρωί έξω από το μεγάλο κτιριακό 
σύμπλεγμα, μεταφέροντας το αντικυβερνητικό 
μήνυμα του κοινωνικού αναβρασμού.

Τεράστια απεργία  
στις συγκοινωνίες  

στη Γερμανία
Ιστορική ήταν η χθεσινή κινητοποίηση των 

εργαζομένων στα μέσα μεταφοράς και στις συ-
γκοινωνίες στη Γερμανία, καθώς διαμαρτύρο-
νται για το κόστος ζωής και τον πληθωρισμό 
που έχει μειώσει σημαντικά τα εισοδήματά 
τους. Στην απεργία συμμετείχαν οι εργαζόμε-
νοι σε αεροδρόμια, σιδηροδρόμους, λεωφορεία 
και τις γραμμές του μετρό.

Οι συνδικαλιστικοί φορείς, που κάλεσαν 
στην 24ωρη απεργία, αναγνωρίζουν ότι «θα 
έχει επίπτωση στις συγκοινωνίες», ταλαιπω-
ρώντας τους πολίτες, ωστόσο, όπως είπε ο 
επικεφαλής του συνδικάτου Verdi, «καμιά 
απεργία δεν έχει αποτέλεσμα αν δεν μπορεί 
να ασκήσει πίεση» και πως οι εργαζόμενοι δεν 
έχουν άλλον τρόπο να διεκδικήσουν τα αιτή-
ματά τους.

Για να διευκολυνθούν οι μεταφορές αγα-
θών, ο Υπουργός Μεταφορών, Βόλκερ Βίσινγκ, 
έδωσε εντολή στις τοπικές κυβερνήσεις στη 
Γερμανία να άρουν του περιορισμούς στις με-
τακινήσεις φορτηγών από την Κυριακή, ενώ 
επιτράπηκαν πτήσεις στη διάρκεια της νύχτας.

Το συνδικάτο Verdi εκπροσωπεί περίπου 
2,5 εκατομμύρια δημόσιους υπαλλήλους, ενώ 
το συνδικάτο EVG εκπροσωπεί 230.000 εργα-
ζόμενους στους σιδηροδρόμους και τα λεωφο-
ρεία.

Η κοινή απεργία στον δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα των μεταφορών στη Γερμανία είναι κάτι 
σπάνιο και δείχνει ότι κλιμακώνεται η πίεση 
προς την κυβέρνηση και τους εργοδότες για 
αυξήσεις στους μισθούς εν μέσω κρίσης ακρί-
βειας. Το συνδικάτο Verdi ζητά αυξήσεις της 
τάξης του 10,5% στους μισθούς και το EVG 
12%.

Από την πλευρά τους οι εργοδότες αντιπρο-
τείνουν αύξηση 5% και δύο εφάπαξ πληρωμές 
1.000 και 1.500 ευρώ φέτος και του χρόνου.

Οι κρατικοί σιδηρόδρομοι της Γερμανίας 
(Deutsche Bahn - DB) λόγω της απεργίας ανέ-
βαλαν όλα τα δρομολόγια μεγάλων αποστά-
σεων και πολλά περιφερειακά, ενώ κάλεσαν 
τους εργαζόμενους να επιστρέψουν στις δια-
πραγματεύσεις χαρακτηρίζοντας την απεργία 
«ανεδαφική και αχρείαστη».

Όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές, 
εκτιμάται ότι από την απεργία θα επηρεαστούν 
περίπου 380.000 ταξιδιώτες.

Στη Γερμανία τον Φεβρουάριο ο πληθωρι-
σμός έφτασε το 8,7%, αυξάνοντας το κόστος 
της ενέργειας και των τροφίμων.

Οι εργοδότες καταγγέλλουν τα συνδικάτα 
ότι με το αίτημά τους για αυξήσεις στους μι-
σθούς θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση 
του πληθωρισμού, την ώρα που οι εργαζόμενοι 

επισημαίνουν ότι είναι αυτοί που έχουν επιβα-
ρυνθεί με το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης.

Η απεργία στις μεταφορές και τις συγκοι-
νωνίες, που έχει χαρακτηριστεί «μεγα-απερ-
γία», έρχεται μετά τις κινητοποιήσεις στη βι-
ομηχανία, τα ταχυδρομεία, τα αεροδρόμια και 

τις τοπικές συγκοινωνίες. Χάρη σε αυτές τις 
απεργίες, κάποια συνδικάτα πέτυχαν σημαντι-
κές αυξήσεις (11,5% οι ταχυδρομικοί, 8,5% το 
συνδικάτο IG Metall).

      Αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις, ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χεμπεστράιτ 
δήλωσε ότι το δικαίωμα στην απεργία είναι θε-
μελιώδες, αλλά κάλεσε τα συνδικάτα και τους 
εργοδότες «να βρουν μια βιώσιμη λύση, ώστε 
οι συνέπειες αυτής της απεργίας να μην είναι 
τόσο κακές για τους πολίτες της χώρας μας». 
Σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov, πά-
ντως, το 55% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι 
στηρίζει την κινητοποίηση και θεωρεί θεμιτό 
τα δύο μεγάλα συνδικάτα να συντονίζουν τη 
δράση τους.

Σε όλη τη χώρα πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 50 συγκεντρώσεις 
διαμαρτυρίας, ενώ η απεργία είναι η μεγαλύτερη στη Γερμανία  

εδώ και δεκαετίες

ξένος τύπος Γαλλία: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις, απέκλεισαν το Λούβρο

Μόσχα: Πιθανόν να ζητήσει αποζημιώσεις για τους αγωγούς Nord Stream
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Σε κατάσταση απομόνωσης Μητσοτάκης και ΝΔ
Kontra, Ελλάδα

Ένα μικρό πλαστικό ως βοηθητικό χέρι
The New York Times, International Edition

Κλιμάκωση της αστυνομικής καταστολής
Liberation, Γαλλία
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Τέμπη: Νεκρός σε 
τροχαίο πρόσωπο-κλειδί 
της υπόθεσης
Πρόσωπο-κλειδί για το τραγικό σιδηροδρομικό 
δυστύχημα στα Τέμπη σκοτώθηκε σε τροχαίο 
δυστύχημα το απόγευμα της Κυριακής 26 Μαρτίου 
2023.
Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Χρυσάγη, επί σειρά 
ετών διευθυντή Κυκλοφορίας στον Οργανισμό 
Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και στέλεχος το 
οποίο, βάσει των αρμοδιοτήτων του, ήταν σε θέση 
να γνωρίζει σε βάθος τα δεδομένα και τις ελλείψεις 
που οδήγησαν στις απώλειες τόσων ανθρώπινων 

ζωών.
Ο αποθανών, που δεν είχε κληθεί για κατάθεση από τις ανακριτικές Αρχές που διερευνούν το δυστύχημα στα Τέμπη, 
έχασε τη ζωή του κινούμενος με μοτοσικλέτα στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, στο 39ο χιλιόμετρο. Σύμφωνα με 
μαρτυρίες, βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με όχημα ΙΧ, αφού προηγουμένως 
προσπάθησε να αποφύγει ένα λευκό βαν.
Ο Κ. Χρυσάγης ήταν 67 ετών και επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί, ενώ είχε συμμετοχή σε πλήθος υπηρεσιακών 
επιτροπών που είχαν διερευνήσει πρόσφατα και παλαιότερα σιδηροδρομικά συμβάντα, όπως το δυστύχημα στο 
Άδενδρο και τη σύγκρουση αμαξοστοιχιών έξω από τη Λιβαδειά στη διάρκεια του χιονιά του Ιανουαρίου 2022.

Υπόθεση παιδοβιαστών: 
Προφυλακιστέος  
ο 44χρονος προπονητής 
Προφυλακιστέος κρίθηκε χθες Δευτέρα ο προπονητής 
πολεμικών τεχνών στην Ηλιούπολη που κατηγορείται 
για σεξουαλική βία σε βάρος ανήλικων κοριτσιών, σε 
μία υπόθεση που συνταράσσει το πανελλήνιο.
Ο 44χρονος οδηγήθηκε στη δικαστική λειτουργό μετά 
τη σύλληψή του με ένταλμα των δικαστικών Αρχών 
για βαριές κακουργηματικές πράξεις που κατήγγειλαν 
πέντε ενήλικες, πλέον, πρώην αθλήτριές του και 
αφορούν το διάστημα από το 2009 έως το 2020.
Αφού ολοκλήρωσε την μαραθώνια απολογία του, 

έδωσε τη δική του εκδοχή έναντι του βαρύτατου κατηγορητηρίου που συντάχθηκε μετά τα όσα κατήγγειλαν στις Αρχές 
οι πέντε, ενήλικες πλέον, πρώην αθλήτριές του.
Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τού προπονητή, οι πράξεις του σε βάρος ανήλικων κοριτσιών 
φαίνεται να εκκινούν το 2009 και σε ό,τι αφορά τις πέντε καταγγέλλουσες να διαρκούν έως το 2020. Ο 44χρονος 
είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες του βιασμού κατά συρροή, της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, της παραβίασης 
προσωπικών δεδομένων και της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών.
Όπως εκτιμάται, μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για προφυλάκιση του 44χρονου, θα δοθεί έγκριση των 
εισαγγελικών Αρχών για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατηγορούμενου.

Η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, Ντούνια Μιγιάτοβιτς, 
ζήτησε χθες από τους Βρετανούς βουλευτές να 
αντιταχθούν στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης 
για την παράτυπη μετανάστευση, καταγγέλλο-
ντας ότι «δεν συνάδει» με τις «διεθνείς υποχρε-
ώσεις» της χώρας. «Είναι ζωτικής σημασίας οι 
βουλευτές να εμποδίζουν την υιοθέτηση νομο-
σχεδίων που δεν συνάδουν με τις διεθνείς υπο-
χρεώσεις της Βρετανίας», έγραψε η Μιγιάτοβιτς 
σε επιστολή της προς τα μέλη της Βουλής των 
Κοινοτήτων και της Βουλής των Λόρδων που 
δόθηκε χθες Δευτέρα στη δημοσιότητα.

Η Επίτροπος αναφερόταν στο αμφιλεγόμενο 
νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση του Βρε-
τανού Πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ και το οποίο 
προβλέπει την άμεση απέλαση όλων όσοι φτά-
νουν παράτυπα στη χώρα.

Το νομοσχέδιο, το οποίο στηρίζουν πολλοί 
συντηρητικοί βουλευτές αλλά επικρίνουν οργα-
νώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, όπως και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες, προβλέπει ότι όσοι μετανάστες 
εισέρχονται παράτυπα στη Βρετανία, θα στέλ-
νονται πίσω στις χώρες καταγωγής τους ή «σε 
τρίτη ασφαλή χώρα», όπως η Ρουάντα, βάσει 

συμφωνίας που έχει ήδη υπογράψει το Λονδίνο 
με αυτή την αφρικανική χώρα.

Παράλληλα, θα απαγορεύεται ισοβίως η είσο-
δος στη Βρετανία στους παράτυπους μετανάστες 
που συλλαμβάνονται.

Με το νομοσχέδιο αυτό η κυβέρνηση Σούνακ 
θέλει να αποτρέψει τους μετανάστες να κάνουν 
τον επικίνδυνο διάπλου της Μάγχης.

Η Μιγιάτοβιτς όμως ανησυχεί ότι «οι προβλέ-
ψεις του νομοσχεδίου έρχονται σε ξεκάθαρη και 
άμεση αντίθεση με τους θεμελιώδεις και θεσπι-
σμένους κανόνες που αφορούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα».

Βρετανία: «Καταψηφίστε το μεταναστευτικό νομοσχέδιο»

Βήμα πίσω απ’ τον Μπενιαμίν Νετανιάχου 
για το θέμα της αμφιλεγόμενης αλλαγής στο 
δικαστικό σύστημα του Ισραήλ, υπό το βάρος 
τεράστιων διαδηλώσεων και της γενικής απερ-
γίας που παρέλυσε αρκετές δραστηριότητες στη 
χώρα χθες Δευτέρα.

Νωρίς χθες το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυ-
πουργός ανακοίνωσε ότι θα «παγώσει» προσω-
ρινά τα αμφιλεγόμενα σχέδια της κυβέρνησής 
του για αποδυνάμωση του δικαστικού συστήμα-
τος.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι κάνει 
κίνηση από «εθνική ευθύνη» και πρόσθεσε ότι οι 
αρνήσεις των εφέδρων «μας διαλύουν». 

Ο Νετανιάχου είπε ότι αποφάσισε «το διά-
λειμμα» για την αμφιλεγόμενη νομοθεσία μέχρι 
μετά τις διακοπές της Κνεσέτ, προκειμένου «να 

δώσει μια πραγματική ευκαιρία για πραγματικό 
διάλογο». «Ένα πράγμα δεν είμαι διατεθειμένος 
να δεχτώ, υπάρχει μια μειοψηφία εξτρεμιστών 
που είναι πρόθυμοι να κομματιάσουν τη χώρα 
μας... συνοδεύοντάς μας στον εμφύλιο πόλεμο 
και καλώντας σε άρνηση της θητείας στο στρα-
τό, κάτι που είναι τρομερό έγκλημα», είπε ο Νε-
τανιάχου.

«Η μεταρρύθμιση θα περάσει», έγραψε στο 
Twitter ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ 
Μπεν Γκβιρ, που προηγουμένως είχε ανακοινώ-
σει το παζάρι με τον Νετανιάχου για συμφωνία. 
«Θα συσταθεί η Εθνική Φρουρά. Ο προϋπολο-
γισμός που ζήτησα για το Υπουργείο Εθνικής 
Ασφάλειας θα ψηφιστεί στο σύνολό του», έγρα-
ψε ο ακροδεξιός πολιτικός.

Στο μεταξύ, δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές 

της κυβέρνησης είχαν συγκεντρωθεί στην Ιε-
ρουσαλήμ έπειτα από κάλεσμα ακροδεξιών και 
υπερεθνικιστικών οργανώσεων κατά της ανα-
στολής προώθησης της επίμαχης νομοθεσίας.

Νωρίτερα, δεκάδες χιλιάδες πολίτες ξεχύθη-
καν στους δρόμους σε όλη τη χώρα σε μια αυ-
θόρμητη εκδήλωση οργής για την απόφαση του 
Πρωθυπουργού να καρατομήσει τον Υπουργό 
Άμυνας, αφού ζήτησε να σταματήσει η αναθεώ-
ρηση του δικαστικού συστήματος. Φωνάζοντας 
«η χώρα καίγεται», άναψαν φωτιές στον κεντρι-
κό αυτοκινητόδρομο του Τελ Αβίβ κλείνοντας τη 
λεωφόρο και πολλούς άλλους δρόμους σε όλη 
τη χώρα για ώρες. Eξάλλου, πολλοί εργαζόμενοι 
προχώρησαν σε εθνική απεργία χθες προσπα-
θώντας να εντείνουν την πίεση για απόσυρση 
της επίμαχης νομοθεσίας.

Bήμα πίσω από τον Νετανιάχου

«Παγώνει» αλλά 
δεν αποσύρει την 

αμφιλεγόμενη δικαστική 
μεταρρύθμιση

Σε σεξουαλική δουλεία 
υπόκεινται μετανάστες στη Λιβύη

Μετανάστες που εγκλωβίζονται στη Λι-
βύη, απ’ όπου προσπαθούν να φύγουν για 
την Ευρώπη, υπόκεινται σε σεξουαλική 
δουλεία, ένα έγκλημα κατά της ανθρωπό-
τητας, κατήγγειλε χθες Δευτέρα η επιτροπή 
του ΟΗΕ που ερευνά την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή.

Η αποστολή εξέφρασε βαθιά ανησυχία 
για την επιδείνωση της κατάστασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λιβύη, κα-
ταλήγοντας, σε ανακοίνωση που εκδόθη-
κε με την ευκαιρία της παρουσίασης της 
τελευταίας έκθεσής της, στο συμπέρασμα 
ότι «υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε πως 
ένα μεγάλο εύρος εγκλημάτων πολέμου 
και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας 
έχουν διαπραχθεί από τις κρατικές δυνά-
μεις ασφαλείας και τις ένοπλες πολιτοφυ-
λακές».

Οι ερευνητές εξηγούν πως οι ωμότητες 
αυτές διαπράχθηκαν «εναντίον Λίβυων και 
μεταναστών σε όλη τη Λιβύη», σε κέντρα 
κράτησης.

Η αποστολή τεκμηρίωσε και διαπίστωσε 
πολλές περιπτώσεις αυθαίρετης κράτησης, 
φόνου, βασανιστηρίων, βιασμών, σεξουαλι-
κής δουλείας, εξωδικαστικών εκτελέσεων 
και αναγκαστικών εξαφανίσεων, επιβεβαι-
ώνοντας πως οι πρακτικές αυτές είναι ευ-
ρέως διαδεδομένες στη Λιβύη.

Ειδικότερα, η αποστολή αναφέρει πως 
«υπάρχουν εύλογοι λόγοι να πιστεύουμε 
πως η σεξουαλική δουλεία, ένα έγκλημα 
κατά της ανθρωπότητας, έχει διαπραχθεί 
σε βάρος μεταναστών».
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Υπουργείο Υγείας και ΟΚΥπΥ καθυστερούν το παλιό νοσοκομείο Λάρνακας
Ενώ ο Δήμος Λάρνακας είναι σχεδόν 

έτοιμος να προκηρύξει διαγωνισμό για κα-
τασκευαστικά έργα, το Υπουργείο Υγείας και 
ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 
καθυστερούν τη μετατροπή του παλιού νοσο-
κομείου Λάρνακας σε δημοτικό μέγαρο. Όπως 
άλλωστε αναμενόταν εξαρχής, το υπουργείο 
και ο ΟΚΥΠΥ φάνηκαν αναξιόπιστοι ως προς 
τα χρονοδιαγράμματα μετακόμισης των υπηρε-
σιών στο νέο νοσοκομείο ώστε να ξεκινήσουν 
οι διαδικασίες αναπαλαίωσης από το Δήμο 
Λάρνακας. Ο τέως Υπουργός Υγείας Μιχάλης 
Χατζηπαντέλα είχε υποσχεθεί μεταφορά των 
υπηρεσιών από το παλιό στο γενικό νοσοκο-
μείο της πόλης μέχρι το τέλος του 2022, αλλά 
αυτό αποδείχθηκε ανέφικτο. Μέχρι και σήμερα 
όμως, ουδείς γνωρίζει πότε θα γίνει η μετακό-
μιση, κάτι που προκαλεί εκνευρισμό στον Δήμο 
Λάρνακας. Και τούτο επειδή ο δήμος είναι έτοι-

μος για σχεδόν άμεση προκήρυξη προσφορών 
(τον Απρίλιο ή το αργότερα τον Μάιο) για τα 
έργα αναπαλαίωσης που χρειάζονται στο δια-
τηρητέο, ώστε να στεγάσει τις δημοτικές υπη-
ρεσίες. Ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας δήλωσε ότι 

δεν υπάρχουν εκκρεμότητες και ο δήμος είναι 
έτοιμος για εξαγγελία του διαγωνισμού, ωστό-
σο όσο παραμένει η εκκρεμότητα με τη μετα-
κίνηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας 
και του ΟΚΥπΥ, δεν μπορεί να προχωρήσει η 
διαδικασία. «Ασκούμε πιέσεις και έχουμε δια-
βεβαιώσεις από πλευράς ΟΚΥπΥ ότι σύντομα θ’ 
ανακοινωθούν τα χρονοδιαγράμματα μεταφο-
ράς των υπηρεσιών στη νέα πτέρυγα του νοσο-
κομείου», τόνισε ο Α. Βύρας. 

Η αναπαλαίωση του ιστορικού διατηρητέου 
θα γίνει στη βάση μελέτης από ιδιωτικό οίκο 
και προνοεί αποκατάσταση των διατηρητέων 
οικοδομών, αποκατάσταση ή/και κατεδάφιση 
υφιστάμενων οικοδομών που δεν είναι διατη-
ρητέες ή/και συμπλήρωση αυτών με νέες, ώστε 
στο σύνολό του το συγκρότημα να μπορεί να 
στεγάσει τις υπηρεσίες του Δήμου Λάρνακας.

Τάσος Περδίος

Επέκταση του στόλου αλλά και των δρομολο-
γίων από τη βάση της στο αεροδρόμιο Λάρνακας 
ανακοίνωσε χθες η αεροπορική εταιρεία Wizz 
Air. Η εταιρεία ενέταξε τρίτο αεροσκάφος στη 
βάση ανακοινώνοντας ταυτόχρονα την έναρξη 
τριών νέων δρομολογίων από και προς Νταμάμ, 
Τζέντα και Ριάντ.

Η Wizz Air ξεκίνησε να δραστηριοποιείται 
στην Κύπρο το 2010 και έχει μεταφέρει περισσό-
τερους από 5 εκατομμύρια επιβάτες στις πτήσεις 

της κατά τη διάρκεια 10 επιτυχημένων χρόνων. 
Τώρα λειτουργεί 31 δρομολόγια σε 18 χώρες, 
συμπεριλαμβανομένων και δημοφιλών δρομο-
λογίων όπως Παρίσι, Γερεβάν, Βιέννη, Σόφια, 
Βάρνα, Πράγα, Κοπεγχάγη, Κουτάισι, Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Βουδαπέστη, Ντέμπρετσεν, Ρώμη, 
Βίλνιους, Γκντάνσκ, Κατοβίτσε, Κρακοβία, Βαρ-
σοβία, Βρότσλαβ, Κλουζ-Ναπόκα, Σουτσεάβα, 
Ιάσι, Βελιγράδι, Λονδίνο και Βουκουρέστι. Επι-
πρόσθετα, η αερογραμμή έχει συναρπαστικούς 

προορισμούς στο πρόγραμμα της Λάρνακας σε 
πόλεις όπως το Τελ Αβίβ και το Άμπου Ντάμπι. 

Η Evelin Jeckel, αναπληρώτρια λειτουργός 
Αεροπορικού Δικτύου της Wizz Air, δήλωσε ότι 
η προσθήκη τρίτου αεροσκάφους αποδεικνύει 
ότι η Κύπρος είναι σημαντική αγορά για τη Wizz 
Air, η οποία συνεχώς προσπαθεί να διαφορο-
ποιήσει και να επεκτείνει το δίκτυό της προσφέ-
ροντας στο επιβατικό κοινό της Κύπρου ακόμη 
περισσότερες οικονομικές επιλογές. 

Η Μαρία Κουρούπη, ανώτερη διευθύντρια 
Αεροπορικής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας της 
Hermes Airports, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσια-
σμένοι που η Wizz Air μεγαλώνει τη βάση της 
στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Είμαστε βέβαιοι ότι 
μέσα από μια επιτυχημένη συνεργασία, η επέ-
κταση της Wizz Air στην Κύπρο θα συνεχιστεί, 
με σημαντικό όφελος για την τουριστική βιομη-
χανία και την οικονομία της χώρας μας».

Τάσος Περδίος

Wizz Air: Τρίτο αεροσκάφος και νέα δρομολόγια από Λάρνακα

Η Πετρολίνα παρουσίασε τη «Γη του αύριο»
Μεγαλεπήβολα σχέδια για μεικτές παρα-

θαλάσσιες αναπτύξεις στα ακίνητα όπου μέ-
χρι πρότινος βρίσκονταν οι εγκαταστάσεις 
πετρελαιοειδών, παρουσίασε η Πετρολίνα. Η 
πετρελαϊκή εταιρεία, που είναι ο μεγαλύτερος 
ιδιοκτήτης ιδιωτικής γης στην περιοχή, μαζί με 
το αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners, 
σε συνεργασία με τους UDS Architects και με 
συντονιστή την Delfi Partners & Co., παρουσί-
ασαν το όραμα και την αρχιτεκτονική προσέγ-
γιση του έργου Larnaka Land of Tomorrow. 
Πρόκειται για το master plan της πολεοδομι-
κής ανάπτυξης των ακινήτων που έχουν κε-
νωθεί μετά τη μετακόμιση στο Βασιλικό, στη 
βάση των προνοιών του νέου Σχεδίου Περιο-
χής, με κεντρικό πυλώνα τη δημιουργία μιας 
νέας, βιώσιμης, μεικτής χρήσης παραθαλάσσι-
ας ανάπτυξης που θα αποτελέσει τον καταλύτη 
για περαιτέρω αναζωογόνηση της πόλης και 
της ευρύτερης περιοχής.

Σε χαιρετισμό του, ο εκτελεστικός πρόεδρος 

του Ομίλου Πετρολίνα, Κωστάκης Λευκαρί-
της, επεσήμανε πως όραμα είναι το Land of 
Tomorrow να δημιουργηθεί με σεβασμό στο 
περιβάλλον, τους ανθρώπους και την πόλη της 
Λάρνακας. 

Ο εκτελεστικός διευθύνων σύμβουλος του 
Ομίλου, Ντίνος Λευκαρίτης, σημείωσε πως 
το Land of Tomorrow θα αποτελέσει σημείο 
αναφοράς τόσο για τη Λάρνακα, αλλά και την 
Κύπρο, προσελκύοντας νέους ανθρώπους και 
επιχειρήσεις από παντού. 

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Λάρνα-
κας, Ανδρέας Βύρας, εξέφρασε την ικανοποί-
ησή του για την υλοποίηση του έργου, δηλώ-
νοντας ότι το Land of Tomorrow ταυτίζεται 
απόλυτα με το όραμα του δήμου για την ανά-
πτυξη της πόλης.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα 
σχέδια, ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας 
Κουμής, είπε πως το έργο αυτό δεν είναι μόνο 
πολύ μεγάλο και αξιόλογο, αλλά κυρίως είναι 

ένα έργο που κινείται στο πλαίσιο της αειφό-
ρου ανάπτυξης. «Συμμεριζόμαστε κι εμείς το 
όραμα του Ομίλου Πετρολίνα να επιχειρήσει να 
μετατρέψει την πόλη της Λάρνακας ίσως στην 
καλύτερη πόλη της Κύπρου. Εμείς χαιρόμαστε 
να ακούμε ότι αναπτύσσεται ένας υγιής αντα-
γωνισμός μεταξύ πόλεων-προορισμών, επειδή 
στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα θα είναι 
μια πολύ καλύτερη Κύπρος», ανέφερε.

Παρουσιάζοντας τα σχέδια εκ μέρους του 
αρχιτεκτονικού οίκου, ο κ. Den Scott υπέδειξε 
ότι κύρια πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία 
του οράματος του Land of Tomorrow αποτέ-
λεσε η πλούσια ιστορία της πόλης με τα κύρια 
στοιχεία που την ορίζουν. «Φιλοδοξία μας για 
το masterplan του Land of Tomorrow είναι η 
δημιουργία μιας ανάπτυξης-ορόσημο που θα 
αποτελεί προέκταση της πόλης διατηρώντας 
και ενισχύοντας τα πιο σημαντικά χαρακτηρι-
στικά της», τόνισε.

Τάσος Περδίος

Όλα έτοιμα για προσφορές, 
εκτός από τη μετακόμιση των 

υπηρεσιών στο γενικό νοσοκομείο

Land  
of Tomorrow
Όπως ανέφερε ο κ. Scott, το 

έργο Land of Tomorrow θα 
αποτελέσει κληροδότημα για 

τις επόμενες γενιές. Ο γενικός 
σχεδιασμός του masterplan 

καθοδηγείται από την αυστηρή 
περιβαλλοντική και οικολογική 

προσέγγιση, τη βιωσιμότητα, 
την κυριαρχία των πράσινων 

και ανοιχτών χώρων, την 
πρόσβαση σε σύγχρονες 

υποδομές, όπως και τη 
σύνδεση με τις γύρω περιοχές. 

Μεγαλεπήβολα σχέδια για αναπτύξεις στην περιοχή των πετρελαιοδεξαμενών

Οι γυναίκες μπροστά!
Οι γυναίκες στην Κύπρο συνεχίζουν να 

βρίσκονται αντιμέτωπες με τα στερεότυ-
πα φύλου και να εγκλωβίζονται στα πλαί-
σια ενός συστήματος, το οποίο τις θεωρεί 
υποδεέστερες με στόχο την ολοένα και με-
γαλύτερη εκμετάλλευσή τους. Αυτό κατα-
μαρτυρούν οι καθημερινές εμπειρίες των 
γυναικών και καταγράφουν οι σχετικοί 
δείκτες και έρευνες. Το Γυναικείο Κίνημα 
ΠΟΓΟ αποφάσισε τη διενέργεια Εκστρατεί-
ας Σύνδεσης με την ΠΟΓΟ με τίτλο «Οι γυ-
ναίκες μπροστά! Μαζί! Για ισότητα και ισο-
τιμία στο σπίτι, στην εργασία, στη ζωή! Στον 
αγώνα για επανένωση και ειρήνη!» Μέσω 
της εκστρατείας η ΠΟΓΟ επιδιώκει να επι-
κοινωνήσει με ακόμη περισσότερες γυναί-
κες, σε όλες τις πόλεις, σε κάθε συνοικία και 
σε κάθε χωριό. Να απευθυνθεί σε γυναίκες 
όλων των ηλικιών, ανεξαρτήτως καταγω-
γής, εργαζόμενες, άνεργες, συνταξιούχες, 
μονογονιούς, γυναίκες ΛΟΑΤΚΙ+, γυναίκες 
με αναπηρίες. Να ακούσει τα προβλήματά 
τους, να συνδιαμορφώσουμε τις διεκδική-
σεις μας και να αγωνιστούμε μαζί για αυτές.  

Η ΠΟΓΟ καλεί τις γυναίκες να βγουν 
μπροστά, σε νέους αγώνες και διεκδικήσεις. 
Αγώνες μεταξύ άλλων και για το μεγαλύ-
τερο πρόβλημα έμφυλης ανισότητας στην 
Κύπρο, καθώς σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 
Δείκτη Ισότητας των Φύλων 2022 υπάρχει 
έντονα ανισομερής κατανομή των ευθυνών 
του νοικοκυριού και της φροντίδας των παι-
διών, ενώ σε αυτό το πλαίσιο καταγράφεται 
και το μεγαλύτερο μέρος της έμφυλης βίας 
-η ενδοοικογενειακή βία. Αγώνες για την 
ανεργία και τη μερική απασχόληση, το μι-
σθολογικό χάσμα μεταξύ αντρών και γυναι-
κών και το συνεπακόλουθο χάσμα συντάξε-
ων, τα εκτεταμένα ωράρια και η εργασία τις 
Κυριακές σε τομείς όπου εργάζονται κυρί-
ως γυναίκες, η κατακερματισμένη εργασία, 
ο σεξισμός και οι περιορισμένες ευκαιρίες 
ανέλιξης, τα στερεότυπα επαγγελματικού 
προσανατολισμού, η μηδαμινή στήριξη της 
γονεϊκότητας, η σεξουαλική παρενόχληση 
στο χώρο εργασίας είναι προβλήματα με τα 
οποία έρχονται καθημερινά αντιμέτωπες οι 
γυναίκες. Αγώνες για να ανατραπούν όλες 
οι μορφές έμφυλης ανισότητας: η έμφυλη 
βία, η σωματεμπορία, ο σεξισμός, τα έμφυ-
λα στερεότυπα και προκαταλήψεις σε όλους 
τους τομείς, η περιορισμένη συμμετοχή 
στην κοινωνία και την πολιτική. Αγώνες για 
το Κυπριακό, γιατί η πατρίδα μας δεν μπορεί 
να παραμείνει μοιρασμένη και ο λαός μας 
δεν μπορεί να διαχωρίζεται άλλο από συρ-
ματοπλέγματα.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 
22494906 / pogowomency@gmail.com
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ΔΗΛΩΣΗ - 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομέ-
νων ότι η Rositsa Nikolova Balcheva 
από το χωριό Οριαχόβιτσα της Βουλ-
γαρίας υπέβαλε στον Yπουργό Εσω-
τερικών αίτηση (Τύπος Μ. 127) για 
πολιτογράφησή της ως Κύπρια πολί-
της. Όποιος γνωρίζει οποιονδήποτε 
λόγο για τον οποίο δεν θα έπρεπε να 
χορηγηθεί η αιτούμενη πολιτογρά-
φηση, καλείται να αποστείλει στον 
Yπουργό Εσωτερικών στη Λευκωσία 
γραπτή και υπογεγραμμένη έκθεση 
των γεγονότων.

ΔΗΛΩΣΗ-
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφε-
ρομένων ότι ο Petko Stoychev 
Balchev από το Σμπόριστε της 
Βουλγαρίας, υπέβαλε στον Yπουργό 
Εσωτερικών αίτηση (Τύπος Μ. 127) 
για πολιτογράφησή του ως Κύπριος 
πολίτης. Όποιος γνωρίζει οποιον-
δήποτε λόγο για τον οποίο δεν θα 
έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη 
πολιτογράφηση, καλείται να απο-
στείλει στον Υπουργό Εσωτερικών 
στη Λευκωσία γραπτή και υπογε-
γραμμένη έκθεση των γεγονότων.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΟΥΡΟΥΠΑΘΗ
από τον Άγιο Παύλο

που απεβίωσε στις 27.3.2023 σε ηλικία 90 ετών, κηδεύου-
με σήμερα Τρίτη 28.3.2023 και ώρα 12:00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Παύλου στον Άγιο Δομέτιο και καλούμε όλους 
όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν. Η οικογένεια θα 
δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 11:30 π.μ.

Oι τεθλιμμένοι: 
Τα παιδιά: Μαρία – Ανδρέας Λακκοτρύπη

Ντίνα – Ανδρέας Χατζηγεωργίου
Κούλλης – Μαρία Σκουρουπάθη

Εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς
Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές  

στη Στέγη Ευγηρίας «Αρχάγγελος Μιχαήλ» .

ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Οι Περί Διαχειρίσεως Κληρονομιών Κανονισμοί 1955
ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
 Αριθμός Αίτησης: 170/2023
Αναφορικά με τον Χριστάκη Σιακίδη, τέως από τη Λεμεσό, κάτοχο δελτίου ταυ-
τότητας με αριθμό 395758, που πέθανε την 7/12/2022.
 Αποβιώσαντα 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Δίδεται ειδοποίηση ότι μετά την παρέλευση 8 ημερών από τη δημοσίευση της 
παρούσης, θα υποβληθεί στο Πρωτοκολλητείο Επικυρώσεως Διαθηκών του 
Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού αίτηση για παραχώρηση στη Νικόλ Αβρα-
άμ, Δικηγόρο από τη Λεμεσό, του παραχωρητηρίου επικύρωσης της διαθήκης 
του Χριστάκη Σιακίδη τέως από τη Λεμεσό.
 Νικόλ Αβραάμ
 Προτιθέμενη Εκτελέστρια
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠIΔΟΣΕΩΣ : Το Δικηγορικό Γραφείο της κας Νικόλ Αβραάμ, 
οδός Θεσσαλονίκης 9, Λούης & Ζωή Κωρτ, 3ος όροφος, Γραφείο 301 Λεμεσός.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΡΑΣΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Γεράσας Λεμεσού σάς προσκαλεί σε 
δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση των πολεοδομι-
κών ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής τη Δευτέρα 3 Απριλίου 
2023 και ώρα 5.00 μ.μ. στο Γραφείο του Κοινοτικού Συμβου-
λίου Γεράσας.
Για καλύτερη διοργάνωση οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 
όπως καταθέσουν τις εισηγήσεις και αιτήματά τους γραπτώς.
Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Γεράσας

Απογευματινός καφές με αγάπη
για τον ΠΑΣΥΚΑΦ στα Λιβάδια

Ομάδα εθελοντών από τον Δήμο Λιβαδιών Λάρνακας διοργανώνει και φέτος ένα ξεχωριστό 
απόγευμα αφιερωμένο στον ΠΑΣΥΚΑΦ την Κυριακή 2 Απριλίου 2023 στο Pavlicio Palace 
στα Λιβάδια από τις 3:00 μ.μ. - 5:00 μ.μ.
Η χορωδία του δήμου με μαέστρο τον Νικόλα Θεράποντος θα δημιουργήσει μια ευχάριστη 
ατμόσφαιρα με το μουσικό τους πρόγραμμα.
Παζαράκι, τόμπολα με πλούσια δώρα
Ροφήματα, κεραστικά.
Οι παρευρισκόμενοι μπορούν να στηρίξουν τον ΠΑΣΥΚΑΦ κάνοντας εισφορά στους κου-
μπαράδες που θα βρίσκονται στο χώρο. ΟΛΑ τα έσοδα θα ενισχύσουν τις Υπηρεσίες του 
ΠΑΣΥΚΑΦ.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της κας Γιώτας Αρμένη, συζύγου του δημάρχου Λιβαδιών.
Θα τιμήσει με την παρουσία της η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δη-
μητρίου.
Είσοδος ελεύθερη
Υποστηρικτές
Χenos Travel, Φούρνοι Margarita,
Υπεραγορά Στέλιος, Ταξιδιωτικό Γραφείο Μάριου Βοσκού, Pavlicio Palace

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, 
ΚΕΦ. 113, άρθρο 354ΙΓ 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αναφορικά με τη SENISTANO 

HOLDINGS LIMITED
Ειδοποιείστε ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 354ΙΒ του περί Εταιρει-
ών Νόμου, Κεφ. 113, η πιο πάνω 
ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης 
ευθύνης έχει, με ειδικό ψήφι-
σμα των μετόχων της ημερομη-
νίας 27 Μαρτίου 2023, εγκρίνει 
τη μεταφορά του εγγεγραμμένου 
της γραφείου και τη συνέχισή της 
ως νομικού προσώπου στα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα με βάση 
το άρθρο 354Ι και έχει αποφασί-
σει όπως υποβάλει αίτηση για την 
απαιτούμενη συγκατάθεση του 
Εφόρου Εταιρειών για τη συνέχι-
σή της εκτός δικαιοδοσίας. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ.  
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Δικηγόροι της Εταιρείας

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η εταιρεία ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΔΑ-
ΝΙΗΛ ΛΤΔ (Petrol station 
& car wash) με ΑΜΕ: 
352634/6/4730, στην 
Πάφο, ζητά να προσλάβει 
εργάτες πλυντηρίου αυ-
τοκινήτων και πρατηρί-
ου καυσίμων με προηγού-
μενη πείρα και δίπλωμα 
οδήγησης. Πληροφ. ΕΓΕ 
Πάφου τηλ. 26821666.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Πωλείται οικιστικό τε-
μάχιο σε καταπληκτι-
κή περιοχή (Grammar 
School) και βιοτεχνι-
κό τεμάχιο στη Λακα-

τάμια. 

Τηλ. 99599598, 
99609646

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η εταιρεία Loukas & 
Marios Louka ΕL FARO 
Limited από Πάφο, με 
Αριθμό Μητρώου Εργοδό-
τη: 822635/6/5610 και δι-
εύθυνση: Λεωφόρος Κόλ-
που Κοραλίων 57, Τ.Κ.: 
8560, Πέγεια, ζητά να προ-
σλάβει: 1 μάγειρα Α’ και 1 
μάγειρα Β’ με γνώση ιαπω-
νικής κουζίνας για το εστι-
ατόριο Samisen Japanese 
Teppanyaki. 
Μισθός βάσει συλλογι-
κής σύμβασης. Αποτείνε-
στε στο Επαρχιακό Γρα-
φείο Εργασίας Πάφου, τηλ. 
26821658.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρ-
θρο 25 του Περί Ακινήτου ιδιοκτησίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
Νόμου Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να 
πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στα 
ακίνητα που αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 4/Π/738/2023
Πωλητής:
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY 
LIMITED, Στασίνου, 51, 2002, Άγιος 
Δημήτριος, Δήμος Στροβόλου, Λευ-
κωσία
Αγοραστής: 
(1) ΠΕΤΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Φρίξου Πα-
ναγιώτου 29, 7520, Ξυλοφάγου, Λάρ-
νακα
(2) ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ, Φρίξου Πα-
ναγιώτου 29, 7520, Ξυλοφάγου, Λάρ-
νακα
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 0/1819
Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./ Κλίμ.: 0/2-
277-372/10/48/7
Είδος Ακινήτου: Xωράφι
Υποϊδιοκτησίες: Υπάρχουν κτίρια που 
δεν αναφέρονται στην εγγραφή (4/
ΕΣ/527/2004)
Εμβαδό τ.μ.: 5465
Γεωγραφική Περιοχή: Λάρνακα, Ξυ-
λοφάγου
Τοποθεσία: ΛΑΚΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΚΚΟΥΡΑ
Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 115/2843
Ποσό Πώλησης: €110.000,00
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα ενδέχεται να 
υπόκεινται σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν 
συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλη-
σης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η εταιρεία ΚΩΣΤΑΣ ΚΑ-
ΟΥΡΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ από 
το Παραλίμνι, με Α.Μ.E. 
1287368/3/2561, ζητά 
να προσλάβει 2 συγκολ-
λητές STAINLESS STEAL. 
Μισθός βάσει συλλογικής 
σύμβασης. Αποτείνεστε 
στο Επαρχιακό Γραφείο 
Εργασίας στο Παραλίμνι, 
τηλ. 23812052 .



φαρμακεία

tv επιλογές

κληρώσεις

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
• Τσιελεπή Ελένη (Ελίνα), Λεωφ. Αγίου 

Γεωργίου 124, απέναντι από βενζίνη STAR 
OIL Ανθούπολης, Λακατάμεια, 22255588, 
22255588 • Αγγελής Πέτρος, Λεωφ. Καντά-
ρας 71, Συνοικισμός Κόκκινες, απέναντι από 
φούρνο COSMOS, Στρόβολος, 22324205, 
22324205 • Σταύρου Αυγή, Λεωφ. Διγενή 
Ακρίτα 76, από Debenhams προς Αγορά Αγ. 
Αντωνίου, 22751679, 22333220 • Παπαδο-
πούλου Μαγδαληνή, Πρίγκιπα Καρόλου 16, 
δίπλα από το ξενοδοχείο ΑΣΤΥ, Άγιος Δομέ-
τιος, 22270770, 22270770 • Καλλιτσιώνη 
Μαρία, Λεωφ. Γερίου 104, Γέρι, 22575226, 
22533447

ΛΕΜΕΣΟΣ
• Αντωνιάδης Πόλυς, Αγίας Ζώνης 30, 

έναντι εκκλησίας Αγίας Ζώνης, 25358034, 
25356371 • Χαραλάμπους Χρύση, Κολωνακί-
ου 3, δίπλα από Γυμνάσιο Λινόπετρας, Άγιος 
Αθανάσιος, 25584040, 96624646 • Μαρνέ-
ρος Λεωνίδας, Ηλία Καννάουρου 32, έναντι 

PIZZA HUT και Τράπεζας Κύπρου, Ύψωνας, 
25399702, 96669191 • Μενελάου Παυλί-
να, Λεκορπουζιέ 32, Νάαφι βόρεια φώτων 
Debenhams Apollo, 2ο στρίψιμο αριστερά και 
200μ. στα αριστερά, 25251122, 25102995

ΛΑΡΝΑΚΑ
• Χριστοδούλου Μαργαρίτα, γωνία Αρμενι-

κής Εκκλησίας 2, πλησίον CYTA, κέντρο πόλε-
ως, 24652440, 24626763 • Παναγιώτου Μι-
καέλλα, Λεωφ. Παπανικολή 39, απέναντι από 
το στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος (Ανόρθω-
σης), 24251166, 24663635

ΠΑΦΟΣ
• Παπούδας Αριστοτέλης, Αλέξαντρου Υψη-

λάντη 25, περιοχή Δασούδι, 300μ. πιο κάτω 
από το Lidl, 26811750, 26952138

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
• Μαυρόγιαννου - Νικολάου Άντρη, Λεωφ. 

Γρίβα Διγενή 216, απέναντι από τη CYTA, Πα-
ραλίμνι, 23828880, 23829202

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 ΠΑΡΑΘΥΡ
Με τον Κωνσταντίνο Σκαμπύλη
08:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
09:05-10:55 ΠΡΩΙΝΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΟ
Μουσικές επιλογές με τον Γιώργο Σιεχερλή
09:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:05-12:55 ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΑ
Αγαπημένα τραγούδια και φωνές… χωρίς πολ-

λά λόγια
11:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:55-14:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
Με τον Θανάση Αθανασίου

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

και Γλαύκο Μιχαηλίδη
14:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:05-16:55 ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
Μουσικές επιλογές με τον Πάμπο Φιλίππου
15:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00-17:55 Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΛΛΙΩΣ
Με τον Νεόφυτο Νεοφύτου
17:55 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:05-21:00 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
Με την Άντρη Δημητρίου
18:55 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00-23:00 ΕΣΕΙΣ ΑΛΛΟΥ ΚΙ ΕΓΩ ΣΤΟΝ 

ΚΟΣΜΟ ΣΑΣ
Με τον Αντώνη Χαραλάμπους
23:00-06:00 ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑ-

ΜΕ
Μουσικές επιλογές του Άστρα 92,8

στη συχνότητα του Άστρα 92,8

tv ενημέρωση
ΡΙΚ1

06.45 Πρώτη Ενημέρωση 09.30 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 Αποτυ-
πώματα - Ερευνούμε, αναζητούμε, ανακαλύπτουμε 
και αποκαλύπτουμε! 23.00 Ειδήσεις 23.05 The 
Mallorca Files - Αστυνομική σειρά μυστηρίου, πα-
ραγωγής BBC. Κατάλληλη για άτομα άνω των 12 
ετών. Πρωταγωνιστούν: Elen Rhys, Julian Looman, 
Maria Fernandez Ache, Tabata Cerezo, Nacho 
Aldeguer, Denis Schmidt, Tanya Moodie - Α’ Κύ-
κλος - Επεισόδιο 2o «King of the Mountains»: Όταν 
ο κορυφαίος ποδηλάτης της Μαγιόρκα, Έστεπαν 
Ντομένεχ, εξαφανίζεται ενώ βρισκόταν σε μια προ-
πόνηση ρουτίνας, η Μιράντα και ο Μαξ εκμεταλ-
λεύονται την απουσία της Ινές και ερευνούν την 
υπόθεση. 00.00 Όμορφη Μέρα 01.30 Ειδήσεις 
02.30 Αποτυπώματα 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 Ο 
Σούπερ Μπαμπάς 13.00 Η Μπο ταξιδεύει 13.25 
Τελετάμπις 13.50 Ο Μπόμπιρας 14.15 Λέο Ντα Βί-
ντσι 14.40 H Μία και Εγώ 15.05 Μπομπ o Μάστο-
ρας 15.30 Φλίπερ 16.20 Το μικρό σπίτι στο λιβάδι 
17.05 Κοίτα με στα μάτια 17.15 UEFA Φιλικός 
Αγώνας Ποδοσφαίρου Αρμενία - Κύπρος Pregame 
17.45 UEFA Φιλικός Αγώνας Ποδοσφαίρου Αρμε-
νία - Κύπρος Αγώνας 20.00 Κεντρικό Δελτίο στη 
Νοηματική 21.00 Ειδήσεις στην Αγγλική 21.10 
Ειδήσεις στην Τουρκική 21.20 Indian Summers 
22.10 The Responder 23.00 Τρικυμία με υπότιτ-
λους 00.10 Εμείς κι ο Κόσμος μας 01.05 Όλα στο 
αέρα 02.00 Ειδήσεις στην Αγγλική και Τουρκική 
02.15 Από μέρα σε μέρα 04.15 Euronews

PLUS
06.00 ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Κ) 06.55 ΞΕΝΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (Κ) 07.25 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (Κ) 07.40 ΕΞΥΠΝΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 
(SMART ΓΕΥΣΕΙΣ) (Ε) (Κ) 08.25 ΤΗΛΕΝΟΥΒΕΛΑ 
(Ε) (Κ) 10.00 Τηλεαγορά (Κ) 12.50 ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑ-
ΤΙΑ (Κ) 13.55 ΞΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (Κ) 
15.35 Τηλεαγορά (Κ) 18.10 ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΕΙΔΗΣΕΩΝ (Κ) 18.25 Τηλεαγορά (Κ) 19.00 ΞΕΝΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ (Κ) 19.35 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 
PLUS (Κ) 20.05 Ο ΚΑΙΡΟΣ (Κ) 20.10 ΞΕΝΗ ΟΙΚΟ-
ΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ (Ε) (Κ) 21.05 FATSABOOK (Κ) 
22.10 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ (18) 23.50 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 
00.45 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 01.40 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 
02.30 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (12) 03.20 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ (15) 
04.10 ΞΕΝΗ ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (Κ) 04.35 ΑΟΡΑΤΟΣ 
ΦΑΚΟΣ (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 04.00 ΧΡΥ-
ΣΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ (Ε) 05.00 ΕΙΚΟΝΕΣ (Ε)

ANT1
06.20 ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ (Ε) 07.10 ΗΛΙΟΣ 

(Ε) 08.00 ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ (Ε) 08.50 ΡOYK 
ZOΥK (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 ΑΙ-
ΓΙΑ 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 THE 2NIGHT SHOW (12) 01.40 ΜΗ ΜΟΥ 
ΛΕΣ ΑΝΤΙΟ (Ε) (15) 02.30 ΣΥΝΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ (Ε) 
(15) 03.20 ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ (Ε) (Κ) 04.10 ΟΙ ΧΩΡΑ-
ΪΤΕΣ (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 Ανδρέα 
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 18.00 
Γεγονότα σε συντομία – Κ 18.15 My Style Rocks – 
K 20.00 Τομές στα Γεγονότα – Κ 21.00 SURVIVOR 
ALL STAR - K 00.30 Γεγονότα Τίτλοι Ειδήσεων – Κ 
00.40 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
07.45 Τηλεαγορά tvmall 09.00 Ο παππούς ο 

Τάσος μαγειρεύει – Εκπομπή μαγειρικής (Ε) 09.30 
Sabrina. Rich & famous - Τηλενουβέλα (ε) 10.20 
Τηλεαγορά tvmall 11.30 Η κύρια δήμαρχος (1960) 
- Ελληνική ταινία 13.00 Ο τετραπέρατος (1966) - 
Ελληνική ταινία 14.35 Ο παππούς ο Τάσος μαγει-
ρεύει – Εκπομπή μαγειρικής (Ε) 15.00 Τσαγκαρά-
κης Τηλεαγορά 17.00 Τηλεαγορά tvmall 18.00 
Τίτλοι ειδήσεων 18.10 Εσμεράλδα - Τηλενουβέλα 
(Ε) 19.15 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 19.50 Ει-
δήσεις στη Νοηματική 20.00 Capital sports - με 
τον Πόλυ Χαραλάμπους 21.00 Κατ’ οίκον απειλή 
- Θρίλερ 22.40 Μπεν - Δράμα 00.40 Ξένη ταινία 
02.15 Ο φύλακας άγγελος – Δράσης 04.30 Ναυα-
γοί στον παράδεισο – Ρομαντική ταινία 06.00 Υγεία 
& ζωή (Ε) 06.50 Προσωπικότητες

Σήμερα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποί-
ες το μεσημέρι και το απόγευμα ενδέχεται να δώσουν μεμονω-
μένες βροχές, κυρίως σε περιοχές στα δυτικά και στα νότια του 
νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέ-
χρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ για να καταστούν μέχρι το μεσημέρι 
μέτριοι, 4 Μποφόρ και παροδικά τοπικά ισχυροί, 5 Μποφόρ. Η 
θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και παροδικά τοπικά μέχρι 
ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς 
στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 12 
βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

16 ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023|

σαν σήμερα

εορτολόγιο

ο καιρός

ΚΕΡΥΝΕΙΑ 22

ΠΑΦΟΣ 22

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 24 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 22

ΛΑΡΝΑΚΑ 22

ΛΕΜΕΣΟΣ 22

Ο Παράδεισος των Κυριών
Alpha, ώρα: 18:00
Υπόθεση: Ενόψει της ανοιξιάτικης 

περιόδου, ο Ντίνος προβαίνει σε μια επαγ-
γελματική κίνηση που εξαγριώνει τον 
Πάρη και ταράζει τις ισορροπίες στο μα-
γαζί. Συγχρόνως, η Λιζέτα δεν σταματά να 
κινεί τα νήματα βάσει των συμφερόντων 
της, ενώ η Βικτώρια πατά για ακόμη μια 
φορά πάνω στην ανάγκη των άλλων ώστε 
να εξυπηρετήσει τους δικούς της σκοπούς. 
Την ώρα που η υγεία της Ντέπυς φαίνεται 
κλονισμένη, ο Αποστόλης υποβαθμίζει το 
πρόβλημά της και δείχνει το πιο σκληρό 
του πρόσωπο στην οικογένεια του Πα-
σχάλη. Ποια είναι η συγκλονιστική ανα-
κάλυψη που θα κάνει η Πιπίτσα και πώς 
θα αντιδράσει ο Μάρκος όταν το μάθει; Θα 
προλάβει ο Ντίνος να συναντήσει τη Λι-
ζέτα; Ποια είναι η μυστηριώδης γυναίκα 
που συναντά ο Άγης και η παρέα του στο 
πάρκο;

Σασμός
Alpha, ώρα: 21:00
Υπόθεση: Μανόλης και Νάντια φτά-

νουν σε μια σημαντική συνειδητοποίηση, 
ενώ η Βασιλική αγωνιά για την τύχη της. 
Ο Μαθιός επιδιώκει μια συνάντηση με 
τον Βρουλάκη που κρέμεται από τα χέρια 
της Στέλλας, ενώ ο Ευθύμης παίρνει απ’ 
τον Λευτέρη μια πληροφορία που ίσως 
του σώσει τη ζωή. Κι ενώ ο Τόλης νομίζει 
πως ο εχθρός του είναι πια ο Παντελής, το 
γράμμα του... φτάνει στα πιο επικίνδυνα 
χέρια. Η Αργυρώ καταλήγει σε μια οδυνη-
ρή συμφωνία με τον Αστέρη, ενώ την ίδια 
στιγμή στο νοσοκομείο ο Αντώνης χαρο-
παλεύει.

Η Γη της Ελιάς
Alpha, ώρα: 22:15
Υπόθεση: Ο Κουράκος και η Ευτυχία 

κυκλοφορούν πλέον ανοιχτά στο χωριό 
προκαλώντας τα σχόλια των συγχωρια-
νών τους. Ο Πότης δεν μπορεί να αποφα-
σίσει αν θα εκδηλώσει τον έρωτά του στην 
Άννα. Ο Φίλιππος ετοιμάζει μια έκπληξη 
στη Βασιλική με τη βοήθεια όλης της οικο-
γένειας, αλλά το σχέδιο δείχνει να ναυαγεί 
πριν καν αρχίσει. 

1854
Γάλλοι, Άγγλοι και Οθωμανοί κηρύσσουν τον πόλεμο 
στη Ρωσία (Κριμαϊκός Πόλεμος).

1871
Επίσημη ανακήρυξη της Κομμούνας του Παρισιού, 
σοσιαλιστικής διακυβέρνησης στη γαλλική πρωτεύ-
ουσα, που διήρκεσε έως τις 28 Μαΐου 1871.

1930
Η Κωνσταντινούπολη μετονομάζεται και επίσημα σε 
Ιστανμπούλ.

1939
Η Μαδρίτη πέφτει στα χέρια των φασιστών του 
Φράνκο.

1941
Αυτοκτονεί η Βιρτζίνια Γουλφ, Aγγλίδα συγγραφέας.

1943
Πεθαίνει ο Σεργκέι Ραχμάνινοφ, Σοβιετικός συνθέ-
της.

1972
Ο Έλληνας δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος 
αναλαμβάνει όλα τα αξιώματα.

1979
Πυρηνικό ατύχημα, χωρίς θύματα, στο Θρι Μάιλ 
Άιλαντ της Πενσιλβάνιας.

1994
Πεθαίνει ο Ευγένιος Ιονέσκο, Γαλλορουμάνος 
θεατρικός συγγραφέας, εισηγητής του θεάτρου του 
παραλόγου.

ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
ΣΗΜΕΡΑ
Αποστόλου και Μάρτυρος Ηρωδίωνος επισκόπου 
Πατρών, Οσίου Ιλαρίωνος του νέου ηγουμένου μο-
νής της Πελεκητής
ΑΥΡΙΟ
Μάρκου επισκόπου Αρεθουσίων, Μαρτύρων Κυ-
ρίλλου διακόνου και των συν αυτοίς παρθένων και 
ιερωμένων

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 11732ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
1, 2, 4, 12, 18

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 11733ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
2, 28, 29, 32, 34
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σταυρόλεξο

sudoku
ΛΥΣΗ

ζώδια
ΚΡΙΟΣ

Η Αφροδίτη ξεκινά σήµερα την ανάδροµη 
πορεία της από το ζώδιό σου κι εσύ µπαί-
νεις σε µια διαδικασία αναθεώρησης των δε-
δοµένων, ώστε να απαλλαγείς από καταστά-
σεις που σε ταλαιπωρούν και σε αγχώνουν.

ΤΑΥΡΟΣ
Σήµερα η επίδραση της έναρξης της ανά-

δροµης πορείας του κυβερνήτη σου, της 
Αφροδίτης, από το ζώδιο του Κριού θα είναι 
ισχυρή και θα επιφέρει εντάσεις.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Η διάθεσή σου είναι άκρως αισιόδοξη και 

θετική, γεγονός που θα σε οδηγήσει σε νέα 
ξεκινήµατα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η σηµερινή ηµέρα σε βοηθάει να δεις 

από άλλη οπτική τα πράγµατα. Ξεθολώνει 
το τοπίο αρκετά και θα αναθεωρήσεις πολλά 
πράγµατα που έκρινες και χειριζόσουν λά-
θος.

ΛΕΩΝ
Σήµερα, µε τη Σελήνη να κινείται στον 

Ταύρο, τα εµπόδια που σε πήγαιναν πίσω θα 
εξαφανιστούν. Τα δεδοµένα στη ζωή σου θα 
αλλάξουν προς το καλύτερο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αναθεώρησε τα πράγµατα και προσπά-

θησε εκ νέου να υπερπηδήσεις εµπόδια που 
απορροφούν πολλή από την ενέργειά σου. 
Μην αφήσεις λόγια τρίτων να σε πτοήσουν 
και κινήσου µε γνώµονα τη λογική.

ΖΥΓΟΣ
Με την κυβερνήτη σου Αφροδίτη να ξεκινά 

την ανάδροµη πορεία της στον Κριό, θα ζορι-
στείς αρκετά να αντεπεξέλθεις στην επερχόµε-
νη πίεση και αναστάτωση.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Με την Αφροδίτη να ξεκινά την ανάδροµη 

πορεία της από το ζώδιο του Κριού, θα εµφανι-
στούν πολλά προβλήµατα, πιέσεις κι ευθύνες.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Βρες την ευκαιρία να δεις τι δυνάµεις δια-

θέτεις και να αναγνωρίσεις τα όριά σου. Έτσι, 
θα λύσεις τα προβλήµατά σου χωρίς να εξου-
θενωθείς ψυχολογικά και να χάσεις τον έλεγ-
χο των καταστάσεων.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Έχεις χαράξει µια καλή πορεία στη ζωή σου, 

οπότε φρόντισε να µη χάσεις τις ισορροπίες 
που έχεις δηµιουργήσει. Μείνε πιστός και συ-
νεπής στις ιδέες σου.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Τα σχέδιά σου θα µπουν άµεσα σε φάση 

υλοποίησης, αρκεί να µην κάνεις κάποια λά-
θος κίνηση που θα σταθεί εµπόδιο. Ευχάριστες 
εξελίξεις και εκπλήξεις θα σου ανεβάσουν τη 
διάθεση στα ύψη.

ΙΧΘΥΕΣ
Η ανάδροµη πορεία της Αφροδίτης από 

σήµερα απαιτεί να είσαι διορατικός, ώστε να 
προλάβεις τις εξελίξεις. Φρόντισε να είσαι σε 
ετοιµότητα, ώστε να γλιτώσεις δύσκολες κατα-
στάσεις.

Καλτσόνε με κοτόπουλο σε φρέσκια ζύμη πίτσας

Υλικά:
•1 (400 γρ.) φρέσκια ζύµη για πίτσα
•1/2 φλ. τσαγιού τριµµένο τυρί ρικότα
•1/2 φλ. τσαγιού τριµµένο τυρί παρµεζάνα
•3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκοµµένες
•2 κ.σ. ψιλοκοµµένο φρέσκο σχοινόπρασο 
•αλάτι, πιπέρι
•1 ½ φλ. ψηµένο κοτόπουλο σούβλας
•1 φλ. τσαγιού τριµµένη µοτσαρέλα
•2 κ.σ. βούτυρο λιωµένο
•1 φλ. τσαγιού σάλτσα ντοµάτας

Εκτέλεση:
Προθερµαίνετε το φούρνο σας στους 190 

βαθµούς και στρώνετε ένα ταψί µε χαρτί 
ψησίµατος. Μεταφέρετε τη φρέσκια ζύµη σε 
αλευρωµένη επιφάνεια εργασίας και τη χω-
ρίζετε σε 4 ίσα µέρη. Πλάθετε σε µπάλα το 
κάθε ένα µέρος και µε τη βοήθεια εντός πλά-
στη ανοίγετε τις µπάλες σε στρογγυλά φύλλα 
ζύµης διαµέτρου 18-20 εκ. περίπου. Σε ένα 
µέτριο µπολ τοποθετείτε το τριµµένο ανθό-
τυρο ή ρικότα, το 1/4 τριµµένης παρµεζάνας, 
το σκόρδο, το σχοινόπρασο, 1/2 κ.σ. αλάτι και 
1/4 κ.σ. πιπέρι και τα ανακατεύετε καλά. Στη 

συνέχεια, προσθέτετε και το ψιλοκοµµένο κο-
τόπουλο και συνεχίζετε το ανακάτεµα µέχρι 
να ενσωµατωθεί. Αλείφετε µε 1 κ.γ. σάλτσα 
ντοµάτας µαρινάρα το µισό µέρος κάθε κυ-
κλικής ζύµης πίτσας. Μοιράζετε το µείγµα 
κοτόπουλου-τυριών ισοµερώς και το απλώ-
νετε οµοιόµορφα στα 4 πιτάκια πάνω από τη 
σάλτσα, φροντίζοντας να αφήσετε περιθώριο 
2 εκ. περίπου περιµετρικά. Πασπαλίζετε ισο-
µερώς από πάνω την τριµµένη µοτσαρέλα. 
Διπλώνετε, το επάνω µέρος της ζύµης, σκε-
πάζοντας το µείγµα και δηµιουργώντας ένα 
ηµικύκλιο. Βρέχετε µε λίγο νερό τα 2 εκ. ζύ-
µης που αφήσατε κενά περιµετρικά και τα 
κλείνετε πιέζοντας καλά µε τα δάχτυλά σας, 
ώστε να “φυλακίσετε” καλά µέσα τη γέµιση. 
Τοποθετείτε τα 4 καλτσόνε σας µέσα στο ταψί 
µε τη λαδόκολλα, βουρτσίζετε την επιφάνειά 
τους µε το λιωµένο βούτυρο και από πάνω τα 
πασπαλίζετε µε το υπόλοιπο ¼ φλ. τριµµένης 
παρµεζάνας. Τα ψήνετε στον προθερµασµένο 
φούρνο για 20-25 λεπτά περίπου ή µέχρι να 
ψηθεί η ζύµη και να πάρει ένα χρυσό χρώµα.
Τα αφαιρείτε από το φούρνο και τα σερβίρετε 
µε την υπόλοιπη σάλτσα ντοµάτας για ντιπ.

Τοποθετήστε τα τέσσερα λυμένα 
τμήματα στη θέση τους και λύ-
στε το σταυρόλεξο με τη βοήθειά 
τους. Οι ορισμοί δίνονται ανακα-
τεμένοι.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
Το χλωριούχο αμμώνιο - ... Λεμ: 
Πολωνός συγγραφέας - Λεπτό 
νήμα - Ο αριθμός 16 με γράμμα-
τα - Η πατρίδα του Κομφούκιου 
- Μέρη πλοίου - Αυτοί είναι υγι-
είς - Μια πρόθεση - Διάθεση για 
συμβιβασμό - Σύνορο - Αρχικά 
κληρικών - Το προερχόμενο από 
μια χώρα της Ιβηρικής Χερσονή-
σου - Μέρος... λόχου - Βρίσκεται 
στην άκρη αυτός - Παλιά κέρματα 
- Πόλη της Ανατολικής Αττικής 
- Αυτοί δεν φαίνονται - Πείσμα 
(μια γραφή) - ... Μορουά: Γάλλος 
συγγραφέας (1885-1967) - ... 
Ναθαναήλ: αξέχαστη ηθοποιός - 
Τα παλιά αρχικά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης - Τα απονέμει η Πολιτεία 
για εξαίρετες πράξεις - Σιδερένιο 
ημικυκλικό έλασμα στο πέλμα 
αλόγου - Στρατιωτική αμυντι-
κή συμμαχία χωρών της δύσης 
- «Άννα ...»: μυθιστόρημα του 
Τολστόι - Το βουνό όπου άραξε η 
κιβωτός του Νώε - Ο καρπός του 
συγγενικός με αυτόν του μπιζε-
λιού - Σύντομο... οκέι.

ΚΑΘΕΤΑ
Η σημαντικότερη συλλογή της 
βυζαντινής νομοθεσίας, η οποία 
εκδόθηκε από τον Λέοντα Στ’ 

τον Σοφό - Φτωχικές, απέριττες 
- Ειδικά ποτήρια - Επιδοκιμασία... 
Ισπανών - Κόφι ...: παλιός Γενι-
κός Γραμματέας του ΟΗΕ - Έρη-
μος της Ινδίας - Περιοχή του Βι-
ετνάμ - Γιόκο ...: η χήρα του Τζον 
Λένον - Κι έτσι τα σχολαστικά 
- Σχολή για υποψήφιους ιερωμέ-
νους - Ήταν η Αικατερίνη η Μεγά-
λη - Ιταλικά... τα νέα του - Πλαίσιο 
στο οποίο τεντώνουν το κέντημα 
- Ψυχή αρχαίου Αιγυπτίου - Οπτι-
κά... δοκάρια - Η σύζυγος του Δία 
(μυθ.) - Φοινικική θεότητα - Τσου 
Εν ...: παλιός Πρωθυπουργός 
της Κίνας - Αριθμός της Χημεί-
ας - Δυνατή έχει... όποιος γρά-
φει ωραία - Αρχιτέκτονας του 
Παρθενώνα - Ο οργανισμός του 

ΠΡΟΠΟ (αρχικά) - Φυτό που οι 
ίνες του χρησιμοποιούνται στην 
υφαντική - Μόριο παρακίνησης 
- Ξύλινο υποστήριγμα - Βραδινό 
- Ιουδαίος βασιλιάς - Χρυσάφι 
για... Γάλλους - Πόλη της Ρουμα-
νίας - Είναι πολλοί κάτοικοι του 
Καζακστάν - Άφωνη... Σόνια - 
Υπόνομος, οχετός.

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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Το σημαντικό έργο της παγκόσμιας λογοτεχνί-
ας «Μπέρντυ, το αγόρι πουλί», του Ουίλιαμ Γου-
όρτον, συνεχίζει να ανεβαίνει στο Θέατρο Σκάλα 
μέχρι τις 30 Απριλίου 2023 σε σκηνοθεσία Μόνι-
κας Μελέκη.

Ένα έργο που προέρχεται από την παγκόσμια 
λογοτεχνία και μεταφορά του στον κινηματογρά-
φο, όπου απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της κριτι-
κής επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών το 1985. Το 
έργο πραγματεύεται το όνειρο της ελευθερίας σε 
όλες τις εκφάνσεις. Έργο αντιπολεμικό.

Σε μια εποχή όπου τα πάντα ανατρέπονται, 
όπου τα κοινωνικά «κεκτημένα» καταβαραθρώ-
νονται για να πάρουν τη θέση τους ο φόβος και 
η ανασφάλεια, το έργο «Μπέρντυ, το αγόρι που-
λί» είναι κάτι παραπάνω από επίκαιρο. Καταγρά-
φει τον κόσμο που θελήσαμε να ζήσουμε και τον 

κόσμο που αποδεχθήκαμε να ζούμε… υπόσχεται 
όμως εκείνον τον άλλο κόσμο που οφείλουμε να 
πιστέψουμε ξανά, να ονειρευτούμε και να ανασυ-
γκροτήσουμε…»

Ο Μπέρντυ, ο οποίος θαυμάζει τα πουλιά, ένα 
κατεξοχήν σύμβολο της ελευθερίας. Ο Μπέρντυ 
είναι αχώριστος με τον Αλ, τον συνομήλικο φίλο 
του που τρελαίνεται για τα γρήγορα αυτοκίνητα 
και τη γυμναστική. Ο Μπέρντυ εκτρέφει πουλιά, 
τους μιλάει, τα παρατηρεί, προσπαθώντας να 
«αποκωδικοποιήσει» τον τρόπο που πετάνε. Ονει-
ρεύεται πως μια μέρα θα μπορέσει να κάνει κι αυ-
τός το ίδιο, να «πετάξει» προς την ελευθερία, να 
κάνει τη δική του «έφοδο στον ουρανό».

Τα δυο παιδιά, παρά τις έκδηλες διαφορές με-
ταξύ τους, είναι αχώριστοι φίλοι. Μέσα από τη 
διαφορετικότητά τους αλληλοσυμπληρώνονται, 

αγαπιούνται, ονειρεύονται. Φτιάχνουν κόσμους 
«ονειρικούς», «ιδανικούς», όπου ζωή κι ελευθε-
ρία συναντιούνται και πηγαίνουν χέρι-χέρι, όπως 
ακριβώς κι οι δυο φίλοι.

Και ξαφνικά, ένα άλλο «πουλί», το «μαύρο 
πουλί» του πολέμου, εμφανίζεται στις ζωές των 
δύο φίλων και τις γκρεμίζει, κάνοντας τα όνειρα 
εφιάλτες, που οδηγούν τον Αλ στην κόλαση του 
πολέμου και τον Μπέρντυ στην κόλαση του ψυχι-
ατρείου. Με τσακισμένα τα φτερά τους, οι δυο νέοι 
βιώνουν την αμείλικτη πραγματικότητα.

Παραστάσεις: Κάθε Σάββατο και Κυριακή – Ώρα 08:30 μ.μ. 
(μέχρι 30 Απριλίου – εκτός 15 & 16 Απριλίου) στο Θέατρο 

Σκάλα.
Λευκωσία: Πέμπτη 27 και Παρασκευή 28 Απριλίου – ώρα 

08:30 μ.μ. στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη».
Πληροφορίες: 24652800 και 99490102

Σε Λευκωσία 
και Λάρνακα 

μέχρι τις  
30 Απριλίου

«Μπέρντυ, το αγόρι πουλί» στο Θέατρο Σκάλα

Το διαφορετικό
Δυο παιδιά, παρά τις έκδηλες διαφορές μεταξύ τους, είναι αχώριστοι 
φίλοι. Μέσα από τη διαφορετικότητά τους, αλληλοσυμπληρώνονται, 
αγαπιούνται, ονειρεύονται. Φτιάχνουν κόσμους «ονειρικούς», 
«ιδανικούς», όπου ζωή κι ελευθερία συναντιούνται και πηγαίνουν 
χέρι-χέρι, όπως ακριβώς κι οι δυο φίλοι.

Το ΑΚΕΛ τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου
Τη χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου (27η Μαρτίου) τίμησε το 

ΑΚΕΛ, καθώς με ανακοίνωσή του υπενθυμίζει την έμπρακτη υπο-
στήριξη του κόμματος στο Θέατρο και τον Πολιτισμό γενικότερα.

Οι καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στο χώρο του θεάτρου είναι οι 
άνθρωποι που δίνουν τη δική τους μάχη για την περαιτέρω ανά-
πτυξη της τέχνης του θεάτρου στην Κύπρο ως δραστηριότητας που 
συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνική, οικονομική και πνευματική 
ανάπτυξη του λαού μας, αλλά και στην εδραίωση της δημοκρατίας, 
της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων όλων των πολιτών, αναφέρει η Εζεκία Παπαϊωάννου, 
τονίζοντας πως οι καλλιτέχνες δημιουργοί και οι απασχολούμενοι 
στο θέατρο «θα πρέπει να μπορούν να ζουν από το έργο που παρά-
γουν». Το ΑΚΕΛ καλεί, μεταξύ άλλων, την κυβέρνηση να προχω-

ρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στην κατάθεση του νομοσχεδίου 
για την επαγγελματική κατοχύρωση των καλλιτεχνών στηρίζοντας 
παράλληλα τη θεατρική δημιουργία. Με αφορμή τα 40 χρόνια από 
το θάνατο Βλαδίμηρου Καυκαρίδη, το ΑΚΕΛ θα προχωρήσει στη 
διοργάνωση εκδηλώσεων «που θα τιμούν την τεράστια προσφορά 
του κορυφαίου αυτού θεατράνθρωπου».

«Ταξίδι στον Μπλε Κύκλο»  
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Την παιδική θεατρική παράσταση «Ταξίδι στον Μπλε Κύκλο» 
παρουσιάζει την Κυριακή 2 Απριλίου το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εί-
ναι μια αξέχαστη εμπειρία που θα γοητεύσει και θα επιμορφώσει 
τα παιδιά, σε σκηνοθεσία του Θανάση Δρακόπουλου.

Βασίζεται στο βραβευμένο βιβλίο των Αντώνη Παπαθεοδούλου, 
Ίριδας Σαμαρτζή και Δέσπως Φάττα-Κάσινου «Το Μυστικό Βιβλίο 
του Μπλε Κύκλου» (Εκδόσεις Παπαδόπουλος), που συστήνει με δι-
ασκεδαστικό τρόπο δύσκολες έννοιες όπως η διαχείριση υδάτων 
και υγρών αποβλήτων, οι χαρακτηριστικές ιδιότητες του νερού, η 
ρύπανση και απορρύπανση του νερού.

Την παράσταση παρουσιάζει το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών 

και Τεχνικών Διεργασιών & Συστημάτων Νερού Γαία (Τμήμα Πολι-
τικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος | Διεθνές Ερευ-
νητικό Κέντρο Νερού Νηρέας) του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Λευκωσία, Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Κυριακή 2 Απριλίου, 10.30 π.μ. & 12 μ. Είσοδος δωρεάν για όλους, 

απαραίτητη η κράτηση θέσεων: tickethour.com.cy ή ACS Courier

Έρχεται στο Θέατρο Ριάλτο  
η «Βελανιδιά»

«Κυρίες και κύριοι! Σε πολύ λίγο πρόκειται να ζητή-
σω εθελοντές από το κοινό, αλλά όχι από εσάς. Οπότε 
μη σηκώνεστε!» Ο Άντυ χάνει την κόρη του σε τροχαίο 
ατύχημα. Από τότε, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. 
Η ζωή του μοιάζει με θεατρικό έργο, στο οποίο πρέ-
πει να συνεχίσει να παίζει χωρίς να ξέρει τα λόγια. 
Εκείνη που οδηγούσε 
το αυτοκίνητο είναι 
επαγγελματίας υπνωτί-
στρια. Από το ατύχημα 
και μετά, έχει χάσει το 
ταλέντο της. Οι παρα-
στάσεις της είναι για 
κλάματα. Οι δυο τους 
έρχονται αντιμέτωποι, 
όταν ο Άντυ σηκώνεται 
ως εθελοντής στο σόου 
της. Και αυτή τη φορά, 
στ’ αλήθεια δεν ξέρει τα λόγια… Η Βελανιδιά πραγμα-
τοποιεί τον χειρότερο εφιάλτη του ηθοποιού. Για δύο 
βράδια διαφορετικοί καλεσμένοι ανεβαίνουν στη σκη-
νή χωρίς πρόβα, χωρίς να έχουν διαβάσει το κείμενο 
και χωρίς να έχουν την παραμικρή ιδέα τι πρόκειται 
να ακολουθήσει. Η Βελανιδιά έχει παιχτεί σε πάνω 
από είκοσι χώρες από τον βραβευμένο συγγραφέα και 
ηθοποιό Tim Crouch με τη συμμετοχή καλλιτεχνών 
όπως οι Frances McDormand, Katherine Hunter, Tim 
Blake Nelson, Laurie Anderson, Alanis Morissette 
και πολλοί άλλοι. Θέατρο Ριάλτο, Πέμπτη και Παρα-
σκευή, 06/04 και 07/04 στις 20:30

Τιμή: €15/€12 E-ticket: www.rialto.com.cy / 
Ταμείο: 77 77 77 45 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 
15:00)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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ΝΒΑ ΒΟΛΕΪ ΑΠΟΕΛ ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Σημαντική νίκη  
για τους Σικάγο Μπουλς ΣΕΛ. 20

Ξεχωρίζει το βαρωσιώτικο  
ντέρμπι στο Κύπελλο ΣΕΛ. 21

Θέλει τη νίκη στην «Αρένα» 
για να αυξήσει τη διαφορά ΣΕΛ. 22

Λίγη υπομονή χρειάζεται 
για τις τελικές αποφάσεις ΣΕΛ. 23

Ο ΑΠΡΙΛΗΣ ΤΩΝ... ΠΑΘΩΝ

Οκτώ αγώνες θα δώσει τον επόμενο μήνα η ΑΕΛ. Έξι από αυτά τα παιχνίδια αφορούν το πρωτάθλημα και τα άλλα 
δύο το θεσμό του Κυπέλλου. Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρουν όλοι οι παίκτες. ΣΕΛ. 23

Στάση αναμονής...
Ο Σωφρόνης Αυγουστή 
αξιολογεί την ετοιμότητα  
τόσο των παρόντων όσο και  
των διεθνών της Ομόνοιας για 
να κάνει ανάλογη διαχείριση 
στις αναμετρήσεις με  
την Πάφος FC. ΣΕΛ. 22

Στην... αναμονή
Η διοίκηση της Νέας Σαλαμίνας 
αναμένει τις απαντήσεις από 
τους κυρίους Πουρσαϊτίδη 
και Παπαϊωάννου, ώστε να 
προχωρήσει ο προγραμματισμός 
της νέας περιόδου. ΣΕΛ. 23

Αναβλήθηκε το Φάιναλ 4 του Κυπέλλου μπάσκετ
Τα σοβαρά επεισόδια που οδήγησαν σε διακοπή του ημιτελικού αγώνα Απόλλων - Ανόρθωση έχουν... 
παρενέργειες για τη διοργάνωση, που θα διεξαχθεί προσεχώς σύμφωνα με απόφαση της ΚΟΚ. ΣΕΛ. 24

Μπαίνει σε ρυθμούς ντέρμπι ο Απόλλωνας ΣΕΛ. 23 ΑΕΚ: Αρχίζει τις ασκήσεις επί χάρτου ο Όλτρα ΣΕΛ. 23

κόσμος των κόσμος των ΣΠΟΡΣΠΟΡ
ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Πλήρης αθλητική ενημέρωση  
από την Κύπρο και τον κόσμο



ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

EURO 2024

Ντέρμπι κορυφής
Με τις αναμετρήσεις της 2ης αγω-

νιστικής σε Α, Δ’ και Θ’ όμιλο συνε-
χίζεται σήμερα η προκριματική φάση 
του Euro 24.

Στον Α’ όμιλο, όπου βρίσκεται και 
η Εθνική μας, η Σκοτία υποδέχεται 
την Ισπανία στο «Χάμπντεν Παρκ» 
της Γλασκώβης. Πρόκειται για ντέρ-
μπι κορυφής του ομίλου, καθώς και 
οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με νίκη στα 
προκριματικά.

Η Γεωργία φιλοξενεί τη Νορβηγία 
στο Μπατούμι στον άλλον αγώνα του 
ομίλου. Στόχος και για τις δύο ομάδες 
είναι οι πρώτοι βαθμοί.

Από κει και πέρα, στον Δ’ όμι-
λο ξεχωρίζει η αναμέτρηση μεταξύ 
της Τουρκίας και της Κροατίας στην 
«Τίμσα Αρίνα» στην Προύσα. Οι γη-
πεδούχοι έχουν τρεις βαθμούς, ενώ 
οι φιλοξενούμενοι ένα.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η 
Ουαλία υποδέχεται τη Λετονία στο 
«Κάρντιφ Σίτι Στάντιουμ». Οι «δρά-
κοι» έχουν ένα βαθμό σε αντίθεση με 
τη Λετονία που είναι χωρίς βαθμό.

Τέλος, στον Θ’ όμιλο η πρωτο-
πόρος Ελβετία θα φιλοξενήσει στο 
«Σταντ ντε Ζενέβ» της Γενεύης το Ισ-
ραήλ. Οι Ελβετοί ξεκίνησαν νικηφό-
ρα στα προκριματικά, ενώ το Ισραήλ 
με ισοπαλία.

Η Ρουμανία υποδέχεται στην 
«Αρένα Νασιονάλα» στο Βουκουρέστι 
τη Λευκορωσία. Οι γηπεδούχοι έχουν 
τρεις βαθμούς, ενώ οι Λευκορώσοι 
είναι χωρίς βαθμό. 
Το σημερινό πρόγραμμα της 2ης 
αγωνιστικής της προκριματικής 
φάσης του Euro 24:
19:00 Γεωργία - Νορβηγία
21:45 Ελβετία - Ισραήλ
21:45 Κόσοβο - Ανδόρα
21:45 Ουαλία - Λετονία
21:45 Ρουμανία - Λευκορωσία
21:45 Σκοτία - Ισπανία
21:45 Τουρκία - Κροατία

 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ

Επέμβαση για Μάρκεθ
Διπλό κακό για τον Μαρκ Μάρκεθ. 

Μετά το ατύχημα στο πρώτο Moto GP 
της σεζόν στην Πορτογαλία και τον 
τραυματισμό του στο χέρι θα χάσει 
και το δεύτερο. 

Ο αναβάτης της Honda, έξι φορές 
παγκόσμιος πρωταθλητής, υπέστη 
κάταγμα στο πρώτο μετακάρπιο του 
δεξιού του χεριού και ήδη υποβλήθη-
κε σε επέμβαση στη Μαδρίτη. Έτσι θα 
χάσει τον δεύτερο αγώνα του πρω-
ταθλήματος, που θα γίνει την Κυρια-
κή (2/4) στην Αργεντινή. Ο Μάρκεθ 
τερμάτισε μόλις 13ος στο περασμένο 
πρωτάθλημα.

Νίκη για τους Μπουλς
Κέρδισαν τους Λέικερς και φουλάρουν για τα 

πλέι οφ του ΝΒΑ οι Μπουλς! Η ομάδα του Σικάγο 
πέρασε νικηφόρα με 118-108 από το Λος Άντζε-
λες με τον Ζακ ΛαΒίν να πετυχαίνει 32 πόντους.

Σε ρηχά νερά κινήθηκε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς 
που πέτυχε 16 πόντους για τους Λέικερς. Άξιος 
συμπαραστάτης του ΛαΒίν ήταν ο ΝτεΡόζαν που 
πέτυχε 17 πόντους, μοιράζοντας και 9 ασίστ.

Oι Λέικερς κατάφεραν να πάρουν το προ-
βάδισμα με 12-9, όμως οι Μπουλς απάντησαν 
γρήγορα, κλείνοντας την πρώτη περίοδο όντας 
μπροστά στο σκορ με τρεις πόντους διαφορά (29-
26). Στη δεύτερη περίοδο ο Ζακ ΛαΒίν με μεγάλη 
ευστοχία από το τρίποντο βοήθησε τους Μπουλς 
να ξεφύγουν με 12 (42-30). Το κρεσέντο του Αμε-
ρικανού συνεχίστηκε, με τον ΝτεΡόζαν να βάζει 
και αυτός το χεράκι του, φέρνοντας το σκορ στο 
+8 (63-55).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι 
άνοιξαν τη διαφορά στους 19 πόντους (76-57) 
πριν καν συμπληρωθούν πεντέμισι λεπτά. Οι 
Λέικερς δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν παρότι 
ο ΛεΜπρόν Τζέιμς επέστρεψε στο παρκέ, με το 
τρίτο δωδεκάλεπτο να λήγει με τη διαφορά στο 
+13 υπέρ των Μπουλς (91-78). Οι γηπεδούχοι 
ήταν αρκετά άστοχοι στην επίθεση και ευάλωτοι 
στην άμυνα με αποτέλεσμα η ομάδα του Σικάγο 
να φτάνει στο +21 (107-86). Λίγο πριν το τέλος, 
οι Μπουλς κατέβασαν ταχύτητες με αποτέλεσμα 
οι Λέικερς να μειώσουν τη διαφορά στους 10 πό-
ντους για το τελικό 118-108.

Κορυφαίοι για τους «ταύρους» ήταν οι ΛαΒίν 
με 32 πόντους και 4 ασίστ και ΝτεΡόζαν με 17 
πόντους, 10 ασίστ και 6 ριμπάουντ.

Για τους ηττημένους ο ΛεΜπρόν Τζέιμς σε 30 

λεπτά είχε 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ο 
Μπράουν 18 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 μπλοκ και 
2 κλεψίματα και ο Ντέιβις 15 πόντους, 9 ριμπά-
ουντ και 5 ασίστ. Την απουσία του Τζέισον Τέι-
τουμ κάλυψε επάξια ο Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος 
πέτυχε 41 πόντους και έκανε νταμπλ - νταμπλ με 
13 ριμπάουντ, στην άνετη επικράτηση των Σέλ-
τικς επί των Σπερς με 137-93 μέσα στη Βοστώνη.

Ο Μάλκολμ Μπρόγκντον πρόσθεσε 20 πό-
ντους και 9 ασίστ για τους «Κέλτες» και ο Ντέρικ 
Γουάιτ τελείωσε το ματς με 19 πόντους με 8 ρι-
μπάουντ.

Ο Ζακ Κόλινς, από την πλευρά του, σημείωσε 
21 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ για την ομά-
δα του Σαν Αντόνιο.

Πανηγύρισαν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη 
τους και έβαλαν σε μεγάλους μπελάδες τους Ντά-
λας Μάβερικς οι Σάρλοτ Χόρνετς! Το σύνολο του 
Στιβ Κλίφορντ επικράτησε με 110-104.

Εξαιρετική ήταν η παρουσία των Γκόρντον 
Χέιγουορντ (22 π.), Πι Τζέι Γουάσινγκτον (12 π., 
12 ριμπ.) και Μαρκ Γουίλιαμς (15π. 16 ριμπ.) για 
τους γηπεδούχους. 
Τα υπόλοιπα αποτελέσματα: 
Χοκς-Γκρίζλις  ......................................................119-123
Καβαλίερς-Ρόκετς  ................................................108-91
Μάτζικ-Νετς  .........................................................119-106
Ράπτορς-Γουίζαρντς  ........................................114-104
Γουόριορς-Τίμπεργουλβς ....................................96-99
Μπλέιζερς-Θάντερ  ............................................112-118

Ο Αντόνιο Κόντε αποτελεί παρελθόν από την 
Τότεναμ. Τα «σπιρούνια» ανακοίνωσαν τη λύση 
της συνεργασίας τους με τον Ιταλό προπονητή.

Στις 18 Μαρτίου, ο Αντόνιο Κόντε άστραψε 
και βρόντηξε στη συνέντευξη Τύπου μετά από το 
3-3 της Τότεναμ στην έδρα της Σαουθάμπτον. Συ-
γκεκριμένα, ο Ιταλός προπονητής προχώρησε σε 
φραστική επίθεση κατά των ποδοσφαιριστών του, 
τονίζοντας πως δεν παίζουν για την ομάδα.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα μπήκε ουσι-
αστικά ο επίλογος στην καριέρα του Κόντε στον 
πάγκο των «σπιρουνιών». Από μέρα σε μέρα ανα-
μενόταν η απόφαση του συλλόγου για την αποδέ-
σμευση του Ιταλού τεχνικού.

Πλέον εκδόθηκε και η επίσημη ανακοίνωση 
από την Τότεναμ: «Μπορούμε να ανακοινώσουμε 
ότι ο προπονητής Αντόνιο Κόντε έχει φύγει από 
το σύλλογο κοινή συναινέσει. Πετύχαμε την πρό-
κριση στο Τσάμπιονς Λιγκ στην πρώτη σεζόν. Τον 
ευχαριστούμε για την προσφορά του».

Κάπως έτσι μπήκε και το τυπικό τέλος στη 
συνεργασία μεταξύ Κόντε και Τότεναμ. Για το 
υπόλοιπο της σεζόν την καθοδήγηση των «σπι-
ρουνιών» αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος βοηθός 
προπονητής του Αντόνιο Κόντε, Κρίστιαν Στελίνι.

Σύμφωνα με τον αγγλικό Τύπο, ο Γιούλιαν Νά-
γκελσμαν θεωρείται ως το μεγάλο φαβορί για να 
αντικαταστήσει τον Αντόνιο Κόντε στην τεχνική 
ηγεσία των Λονδρέζων. Να θυμίσουμε ότι ο Γερ-
μανός προπονητής απολύθηκε πριν από μερικές 
μέρες από την Μπάγερν Μονάχου και κυκλοφο-
ρεί ελεύθερος. Παράλληλα, ακόμη μία επιλογή για 
τον πάγκο των «σπιρουνιών» είναι ο Μαουρίτσιο 
Ποκετίνο. Ο Αργεντινός τεχνικός είχε καθίσει και 
στο παρελθόν στον πάγκο της Τότεναμ και συγκε-
κριμένα από το 2014 μέχρι και το 2019 και είχε 
κάνει εξαιρετική δουλειά. Μετέπειτα ο Μαουρίτσιο 
Ποκετίνο ήταν στην Παρί Σεν Ζερμέν για μία σε-
ζόν (2021-22), αλλά πλέον κυκλοφορεί και αυτός 
ελεύθερος. 

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ

Εξετάζει τον Γουόρντ-Πράους
Η Νιούκαστλ συνεχίζει τις επαφές με τη Σαουθάμπτον για την 

απόκτηση του Τζέιμς Γουόρντ-Πράους το καλοκαίρι. Παρ’ όλα αυτά, 
η ομάδα του Νιούκαστλ δεν είναι η μόνη που ενδιαφέρεται για τον 

28χρονο Άγγλο μέσο. Ο προπονητής της ομάδας, Έντι 
Χάου, επιμένει για την απόκτηση του διεθνούς Άγ-

γλου μέσου από τη Σαουθάμπτον. Η διοίκηση της 
Νιούκαστλ προσφέρει 50 εκατομμύρια ευρώ για 
την απόκτηση του παίκτη, ποσό που φέρονται 
διατεθειμένες να προσφέρουν επίσης Λίβερπουλ, 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ. Η Νιούκαστλ 
ήθελε να αποκτήσει τον 28χρονο άσο και το περασμέ-

νο καλοκαίρι, αλλά η Σαουθάμπτον απάντησε στην πρότασή της.
Ο διεθνής άσος θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του 

και έχει ξεκαθαρίσει στη διοίκηση των «αγίων» ότι θέλει να αποχω-
ρήσει.

ΑΡΗΣ

Πειθαρχική δίωξη στον Καρυπίδη
Πειθαρχική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του Θόδωρου Καρυπίδη από 

την ΕΠΟ. Ο ιδιοκτήτης του Άρη διώκεται πειθαρχικά για την επίθεση που 
εξαπέλυσε με βαριούς χαρακτηρισμούς κατά της ΕΠΟ και της Επιτροπής 

Διαιτησίας. Η ανακοίνωση: «Από τον αναπληρωτή υπεύ-
θυνο άσκησης πειθαρχικών διώξεων ποδοσφαιρικών 

αδικημάτων, Αντεισαγγελέα Νικόλαο Μαργαρίτη, 
ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη εις βάρος του Θόδω-
ρου Καρυπίδη, αξιωματούχου της ΠΑΕ Άρης. Η 
δίωξη ασκείται διότι ο Θόδωρος Καρυπίδης ως αξι-

ωματούχος της ΠΑΕ Άρης δυσφήμισε ποδοσφαιρικές 
Αρχές και όργανα προβαίνοντας σε δημόσιες δυσμενείς 

δηλώσεις, ήτοι σε δηλώσεις οι οποίες περιέχουν μομφές για σκοπιμότητα 
ή δόλο ή μεροληψία στη λήψη αποφάσεων που κατ’ αντικειμενική κρί-
ση δύνανται να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη των προσώπων στα 
οποία αφορούν και οι οποίες διαδόθηκαν με μέσο επικοινωνίας».

Τέλος και επίσημα από την Τότεναμ ο Αντόνιο Κόντε

Επικράτησαν με 118-108 των Λέικερς στο Λος Άντζελες για το ΝΒΑ
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tv agendaΞεχωρίζει το βαρωσιώτικο ντέρμπι
To βαρωσιώτικο ντέρμπι Νέα Σαλαμίνα 

- Ανόρθωση είναι το ζευγάρι που «κλέβει» 
την παράσταση από τους αγώνες της προ-
ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Α’ Γυναι-
κών στο βόλεϊ «Θεόδωρος Μάρκου» που 
αρχίζει σήμερα Τρίτη 28 Μαρτίου 2023. 
Στους άλλους αγώνες της σημερινής ημέ-
ρας, η πρωταθλήτρια Ολυμπιάδα υποδέχεται 
τον υποβιβασθέντα Δικέφαλο Γερίου, ενώ 
στη Λεμεσό θα γίνει το λεμεσιανό ντέρμπι 
Lemesos Volleyball - Robo Markets ΑΕΛ. 
Τέλος, ο δευτεραθλητής της φετινής περιό-
δου, Property Gallery Απόλλων, θα υποδε-
χθεί τον Άρη Πολεμίου. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 20:00. Ας 
δούμε αναλυτικά τους σημερινούς πρώτους 
προημιτελικούς του Κυπέλλου Α’ Γυναικών 
στο βόλεϊ «Θεόδωρος Μάρκου».

Νέα Σαλαμίνα και Ανόρθωση διασταυ-
ρώνουν σήμερα τα ξίφη τους στο Γυμνάσιο 
Αγίου Νεοφύτου. Στο βαρωσιώτικο ντέρμπι 
τόσο η Νέα Σαλαμίνα, όσο και η Ανόρθωση 
θέλουν την πρόκριση στα ημιτελικά και γιατί 
όχι στον τελικό της διοργάνωσης κατ’ επέ-
κταση. H Nέα Σαλαμίνα, μετά την εκπληκτι-
κή πορεία στο πρωτάθλημα και την 4η θέση 
έχει στο στόχαστρο και την επιτυχία στο Κύ-
πελλο. Για το λόγο αυτό οι «ερυθρόλευκοι» 
θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την 
πρόκριση ενόψει του επαναληπτικού.

Η ανανεωμένη Ανόρθωση, η οποία περι-
ορίστηκε στο γκρουπ 5-8 του πρωταθλήμα-
τος, που «καθάρισε» με ευκολία μέσα από τις 
διπλές βαρωσιώτικες μάχες θέλει την πρό-
κριση στους «4» του Κυπέλλου. Η «Μεγά-
λη Κυρία» θέλει τη νίκη στη Λεμεσό για να 

αποκτήσει προβάδισμα, αλλά η πρόκριση θα 
κριθεί στο «Σωτήρειον» στον επαναληπτικό 
προημιτελικό.

Μετά τις «δάφνες» κατάκτησης του τίτλου 
στο πρωτάθλημα η Ολυμπιάδα αρχίζει τις 
υποχρεώσεις της στο Κύπελλο Α’ Γυναικών 
«Θεόδωρος Μάρκου», αντιμετωπίζοντας τον 
Δικέφαλο Γερίου στο «Νεάπολη Επιστροφή». 
Για την πρωταθλήτρια ομάδα ο στόχος είναι 
η κατάκτηση του Κυπέλλου, άρα είναι εκτός 
συζήτηση κάποιο άλλο σενάριο.

Ο Δικέφαλος Γερίου, ο οποίος έχει υπο-
βιβαστεί θα έχει ενώπιόν του δύο αγώνες-
πρόκληση με στόχο να βγάλει τον καλύτερό 
του εαυτό.

Από κει και πέρα, το λεμεσιανό ντέρμπι 
στο Λύκειο Πολεμιδιών θα έχει ενδιαφέρον, 
με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την πρόκρι-

ση. Η Lemesos Volleyball θέλει να εκμεταλ-
λευτεί την έδρα της και να κάνει το πρώτο 
βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Από την άλλη, η Robo Markets ΑΕΛ πάει 
στα Πολεμίδια για τη νίκη, αφού το Κύπελλο 
είναι βασικός στόχος για τη «βασίλισσα» του 
κυπριακού βόλεϊ. Τα πάντα όμως θα κριθούν 
στον επαναληπτικό στο «Νίκος Σολωμονί-
δης».

Ο δευτεραθλητής Property Gallery Απόλ-
λων θέλει το Κύπελλο και αρχίζει την προ-
σπάθειά του απέναντι στον Άρη Πολεμίου 
στην «Απόλλων Αρένα». Στόχος είναι η νίκη 
και το πρώτο βήμα. Η ομάδα του Πολεμίου 
μετά την επιτυχία της παραμονής στην Α’ 
Κατηγορία θα παίξει στους αγώνες Κυπέλ-
λου χωρίς άγχος και ό,τι έρθει θα είναι κα-
λοδεχούμενο.

Τη δική του ξεχωριστή ημέρα έζησε το πε-
ρασμένο Σάββατο ο Ιωσήφ - Μιχάλης Παπά, 
ο οποίος από το φθινόπωρο σπουδάζει στο 
Πανεπιστήμιο Μέριλαντ στη Βαλτμόρη των 
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο 20χρονος 
αθλητής της δισκοβολίας έκανε τον πρώτο 
αγώνα του με τη φανέλα του Πανεπιστημίου 
του και μάλιστα τα πήγε αρκετά καλά, παρά το 
ότι πέρασε δύσκολες τελευταίες ημέρες με κρυ-
ολόγημα και πυρετό. Μετέχοντας στο μίτινγκ 
«Weems Baskin Invite» της Νότιας Καρολίνας, 
ο Παπά κατέλαβε τη 2η θέση με καλύτερη βολή 
στα 51.98μ., που είναι η τρίτη καλύτερη στην 
καριέρα του με τον δίκιλο δίσκο (έχει ατομικό 
52.87μ.). Μάλιστα, ο Παπά κρατούσε την πρώτη 

θέση μέχρι την τελευταία βολή του Τζαμαϊκα-
νού Τζέιβον Όσμπουρν του Troy, ο οποίος έριξε 
στα 53.07μ. Με θετικό τρόπο αντιμετωπίστηκε 
η πρώτη παρουσία του Ιωσήφ - Μιχάλη Παπά 
από το UMBC, αφού ήταν ο μοναδικός αθλητής 
του Πανεπιστημίου που κατέκτησε μετάλλιο 
(ασημένιο) στη δεύτερη ημέρα των αγώ-
νων, αλλά και για το ότι τα 51.98μ. 
είναι αυτή τη στιγμή η δεύτερη 
καλύτερη επίδοση στην ανατο-
λική περιφέρεια. Κατά σειρά οι 
βολές του Παπά ήταν: 45.95μ., 
49.68μ., 50.04μ., 51.98μ., άκυ-
ρη, 49.67μ.

Στο Μέμφις και στο μίτινγκ 

«Rhodes Invitational» αγωνίστηκε ο Ανδρέ-
ας Δημητριάδης για το Κρίστιαν Μπράδερς, 
που τερμάτισε 3ος στα 400μ. με 49.86 βελτι-
ώνοντας τη φετινή του επίδοση.

Άτυχος στάθηκε ο Λευτέρης Κοντονικό-
λας, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά στον δεξί 

ώμο σε προπόνηση στο Ιλινόι, με αποτέ-
λεσμα να μην μπορεί να αγωνιστεί. 

Ο κάτοχος της παγκύπριας επί-
δοσης κάτω των 20 ετών στον 
ακοντισμό με 76.39μ. υπο-
βάλλεται σε θεραπείες και τις 
επόμενες μέρες θα επανεξε-
ταστεί η κατάστασή του.

Καλή πρεμιέρα για τον Ιωσήφ - Μιχάλη Παπά στις ΗΠΑ

21ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΡΙΚ 2
17:45 Ποδόσφαιρο (φιλικός αγώνας): Pre Game (Ζ)
18:00 Ποδόσφαιρο (φιλικός αγώνας): Αρμενία - Κύπρος (Ζ)
Cytavision Sports3 HD (κανάλια 203/ 503)
16:30 Top Spin: Εκπομπή για το τένις (Ζ)
19:00 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2024 (προκριματική φάση): Γεωρ-

γία - Νορβηγία (Ζ)
21:45 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2024 (προκριματική φάση): Σκοτία 

- Ισπανία (Ζ)
Cytavision Sports4 HD (κανάλια 204/ 504)
21:45 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2024 (προκριματική φάση): Ελβε-

τία - Ισραήλ (Ζ)
Cytavision Sports5 HD (κανάλια 205/ 505)
18:00 Τένις (τουρνουά ATP 1000): Μαϊάμι Όπεν/ 7η μέρα (Ζ)
Cytavision Sports6 HD (κανάλια 206/ 506)
21:45 Ποδόσφαιρο (φιλικός αγώνας): Γερμανία - Βέλγιο (Ζ)
Cytavision Sports7 HD (κανάλια 207/ 507)
21:00 Χωρίς παρωπίδες: Εκπομπή για τον ιππόδρομο (Ζ)
Novasports Start
19:00 Ευρωλίγκα (πρώτη φάση): Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βίρτους 

Μπολόνια (Ζ)
Novasports2
21:30 Ευρωλίγκα (πρώτη φάση): Μπασκόνια - Άλμπα Βερολίνου 

(Ζ)
Novasports3
21:30 Ευρωλίγκα (πρώτη φάση): Παρτίζαν - Μπαρτσελόνα (Ζ)
Novasports4
19:30 Μπάσκετ: Playmakers/ εκπομπή (Ζ)
20:30 Ευρωλίγκα (πρώτη φάση): Παναθηναϊκός - Μπάγερν Μο-

νάχου (Ζ)
22:30 Μπάσκετ: Playmakers/ εκπομπή (Ζ)
Novasports5
20:00 Μπάσκετ (Γιούροκαπ - φάση ομίλων): Χάποελ Τελ Αβίβ - 

Προμηθέας Πάτρας (Ζ)
Novasports6
20:30 Ευρωλίγκα (πρώτη φάση): Αναντολού Εφές - Αρμάνι Μι-

λάνο (Ζ)
02:00 Τένις (τουρνουά WTA 1000): Μαϊάμι Όπεν/ 2ος προημιτε-

λικός (Ζ)
Novasportsextra2
21:00 Τένις (τουρνουά WTA 1000): Μαϊάμι Όπεν/ 1ος προημιτε-

λικός (Ζ)
 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΩΝ

Τεστ με Ουγγαρία
Η Εθνική Ελπίδων (Κ-21) αντιμε-

τωπίζει σήμερα (17:00) την Ουγγαρία 
σε φιλικό αγώνα που θα διεξαχθεί 
στο «Δασάκι». Η προετοιμασία των 
διεθνών μας ολοκληρώθηκε χθες με 
προπόνηση στο γήπεδο του Εθνικού 
Άχνας. Ο ομοσπονδιακός προπονητής 
Κωνσταντίνος Μακρίδης έδωσε έμφα-
ση σε θέματα τακτικής τις προηγού-
μενες μέρες, καθώς παρακολούθησε 
το νικηφόρο τεστ των Μαγυάρων με 
την Ελλάδα (1-0), που διεξάχθηκε την 
περασμένη Παρασκευή.

Στην αποστολή της Εθνικής ενσω-
ματώθηκε από προχθές ο Θεόδωρος 
Χρυσοστόμου, ο οποίος αντικατέστη-
σε τον Κύπρο Νεοφύτου που τραυμα-
τίστηκε στην προπόνηση του Σαββά-
του.

Υπενθυμίζουμε ότι στην έναρξη της 
προετοιμασίας τέθηκαν εκτός πλάνου 
λόγω τραυματισμού οι Γαβριήλ, Παυ-
λίδης, οι οποίοι αντικαταστάθηκαν 
από τους Νικολεττίδη και Χρίστου.

Σε ανακοίνωση της ΚΟΠ σημει-
ώνεται ότι η είσοδος για τους φιλά-
θλους θα είναι ελεύθερη.

Ο ΚΟΑ στη γιορτή της γυμναστικής
Ο πρόεδρος του ΚΟΑ, Ανδρέας Μιχαηλί-

δης, παρευρέθηκε στην τελετή βράβευσης 
των κορυφαίων της Κυπριακής Ομοσπον-
δίας Γυμναστικής για το 2022. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε την περασμένη βδομά-
δα και ο πρόεδρος του Οργανισμού βράβευ-
σε την κορυφαία αθλήτρια και αθλητή.

Συγκεκριμένα, βράβευσε τους κορυφαί-
ους στην ενόργανη γυμναστική Τατιάνα 
Μπατσουρίνα και Μάριο Γεωργίου, καθώς 
και τον προπονητή του Μάριου Γεωργίου 
Παναγιώτη Πετρίδη. Επίσης, ο Ανδρέας 
Μιχαηλίδης βράβευσε τον Μάριο 
Γεωργίου και ως κορυφαίο 
αθλητή (συνολικά) της ΚΟΓ, 
αλλά και τους κορυφαίους 
Ομίλους της χρονιάς.

Η Ομοσπονδία τίμησε 
τον Οργανισμό για τη δι-
αχρονική του στήριξη στο 
άθλημα της γυμναστικής. 
Ως επιστέγασμα της στήρι-

ξης αυτής ήταν η δημιουργία του προπο-
νητικού κέντρου ενόργανης γυμναστικής 
στη Λάρνακα, τα εγκαίνια του οποίου τελέ-
στηκαν το περασμένο καλοκαίρι.

Ο κ. Μιχαηλίδης ευχαρίστησε την ΚΟΓ 
για την αναγνώριση της συμβολής του Ορ-
γανισμού στην ανάπτυξη του αθλήματος, 
εστιάζοντας στο χαιρετισμό του στις διαρκείς 
επιτυχίες τα τελευταία χρόνια: «Χαίρομαι 
πραγματικά γιατί είμαστε εδώ για να τιμή-
σουμε αθλητές και αθλήτριες που έχουν κά-
νει άλματα προόδου, σημειώνοντας τρομερές 

και συνεχόμενες επιτυχίες σε διεθνείς 
διοργανώσεις. Και είμαστε διπλά 

περήφανοι στον Κυπριακό Ορ-
γανισμό Αθλητισμού, γιατί 
έχουμε βάλει κι εμείς ένα μι-
κρό έστω λιθαράκι και έχου-
με συμβάλει στην άνθηση της 
γυμναστικής», ανέφερε μετα-

ξύ άλλων.

ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Κλήση για προπονήσεις
Αύριο Τετάρτη θα αρχίσει στο κοινοτικό 

γήπεδο Πυργών η προετοιμασία της Εθνι-
κής Νεανίδων (Κ-19) ενόψει των επίσημων 
υποχρεώσεών της στο πλαίσιο της προκρι-
ματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλή-
ματος της UEFA. Το αντιπροσωπευτικό μας 
συγκρότημα θα λάβει μέρος στον 3ο όμιλο Β’ 
Κατηγορίας και οι αγώνες θα διεξαχθούν στη 
Βόρειο Ιρλανδία από τις 4 έως τις 10 Απριλί-
ου. Αντίπαλοι της Κύπρου θα είναι η «οικο-
δέσποινα», η Λετονία και το Κόσοβο, που θα 
αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα του τουρνουά.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Σάββας 
Σοφοκλέους, κάλεσε για προπονήσεις τις 
ακόλουθες παίκτριες:

ΑΕΚ Λάρνακας: Άντρια Σάββα, Αρίστη 
Προδρόμου

Ανόρθωση: Ειρήνη Μώρου, Άντρια Σί-
λου

Άρης: Ναστάζια Νικολάου, Άντρια Ευ-
στρατίου, Χριστίνα Κυριακίδη, Γεωργία Τέρλα

Απόλλων Ladies: Στέλλα Παναγιώτου, 
Μαρία Παναγιώτου

Ομόνοια: Μαρία Ζαμανή, Αντριάνα Μίλα, 
Θεοφανώ Χρυσάνθου

Λακατάμεια FC: Άννα Σοφοκλέους, Μα-
ρίλια Κωνσταντίνου, Ιωάννα Χριστοδούλου

Λευκοθέα Λατσιών: Ελένη Παναγιώτου, 
Ελεονώρα Βασιλείου

Άρης Θεσσαλονίκης: Δόμνα Στυλιανού
Γουότφορντ: Σοφία Διονυσίου

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Νέα Σαλαμίνα - Ανόρθωση στους «8» του Κυπέλλου



ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Αξιολόγηση σε διπλό ταμπλό...
Ο Σωφρόνης Αυγουστή αξιοποιεί τη διακοπή 

του πρωταθλήματος με βασική επιδίωξη το φορ-
μάρισμα των ποδοσφαιριστών που έμειναν στο 
«Ηλίας Πούλλος». Με την επιστροφή στη δράση 
η Ομόνοια θα αντιμετωπίσει δύο φορές την Πά-
φος FC. Την ερχόμενη Κυριακή θα την φιλοξενή-
σει στο ΓΣΠ για τα πλέι οφ του πρωταθλήματος, 
ενώ την Τετάρτη 5 Απριλίου θα εκστρατεύσει στο 
«Στέλιος Κυριακίδης» για τον πρώτο ημιτελικό 
του κυπέλλου.

Παράλληλα, ο Κύπριος τεχνικός αξιολογεί 
τους 13 «πράσινους» διεθνείς, ούτως ώστε να 
έχει όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα της αγω-
νιστικής τους κατάστασης για να κάνει ανάλογη 
διαχείριση του ρόστερ.

Αναμφίβολα ο αγώνας για το πρωτάθλημα 
αποτελεί και μια γερή πρόβα για τον προπονητή 
του «τριφυλλιού», με ορατό το ενδεχόμενο να δο-
κιμάσει κάποια πράγματα για να εξάγει συμπε-

ράσματα που θα τον βοηθήσουν στην κρίσιμη 
αναμέτρηση του κυπέλλου.

Παρότι η Ομόνοια δεν διεκδικεί κάποιον ου-
σιαστικό στόχο στο πρωτάθλημα, το παιχνίδι με 
την παφιακή ομάδα είναι σημαντικό κυρίως από 
ψυχολογικής άποψης. Γίνεται αντιληπτό ότι μια 
νίκη με καλή εμφάνιση θα τονώσει την αυτο-
πεποίθηση των παικτών και θα τους δώσει την 
απαιτούμενη ώθηση για το κρίσιμο ραντεβού. 
Το ζητούμενο για τον κ. Αυγουστή τη δεδομένη 
στιγμή είναι να επιστρέψουν υγιείς οι διεθνείς, 
προκειμένου να έχει όσο το δυνατόν περισσότε-
ρες επιλογές.

Όσον αφορά στην προετοιμασία, θα αρχίσει 
ουσιαστικά από μεθαύριο Πέμπτη, παρότι οι «τρι-
φυλλοφόροι» επανήλθαν από χθες στις προπο-
νήσεις. Ο λόγος είναι ότι μέχρι τότε θα συμπλη-
ρωθεί απαρτία στο προπονητικό κέντρο, για να 
μπορέσει ο Κύπριος τεχνικός να καταστρώσει το 

πλάνο που θα παρατάξει. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
χθες ολοκλήρωσαν τις διεθνείς τους υποχρεώ-
σεις οι Λανκ, Ουζόχο και Κασάμα.

Στα θετικά καταγράφεται το γεγονός ότι ο 
τελευταίος αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο 
του πρώτου αγώνα της Γουινέας-Μπι-
σάου με τη Νιγηρία και έδειξε πως 
ξεπέρασε τον τραυματισμό του. 
Αντίθετα, ο Μπασιρού δεν χρη-
σιμοποιήθηκε στο πρώτο παι-
χνίδι των Κομόρων Νήσων με 
την Ακτή Ελεφαντοστού για το 
αφρικανικό κύπελλο, όμως είναι 
στην αποστολή για τον σημερινό 
επαναληπτικό. Ο βραχύσωμος μέσος 
προέρχεται από ελαφρύ τραυματισμό 
και θα είναι βοηθητικό εάν πάρει χρόνο συμ-
μετοχής

Γιώργος Χατζηαντώνης

Στην Πάφος FC δεν έχουν τίποτα άλλο στο 
μυαλό τους πέραν της άμεσης επαναφοράς 
στα νικηφόρα αποτελέσματα και τις καλές 
εμφανίσεις. Η ομάδα αγνοεί τη νίκη εδώ 
και έξι συνολικά αγώνες (πέντε για 
το πρωτάθλημα και έναν για το 
κύπελλο) και το γεγονός αυτό 
προβληματίζει άπαντες στις 
τάξεις της.

Από την πρωτιά που δι-
ατηρούσε για μεγάλο χρονι-
κά διάστημα στις αρχές του 
πρωταθλήματος, το συγκρό-

τημα του Χένινγκ Μπεργκ βρίσκεται πλέον 
στην τέταρτη θέση του πρώτου γκρουπ με 52 
βαθμούς και στο -9 από την κορυφή. Πέραν 

τούτου, ο Απόλλωνας, που βρίσκεται στην 
πέμπτη θέση, απέχει μόλις δύο βαθ-

μούς από την παφιακή ομάδα, 
κάτι το οποίο της προσθέτει 
πίεση.

Σε κάθε περίπτωση, στην 
Πάφος FC δεν επικεντρώ-
νονται σε αυτά που έγιναν, 

αλλά στο τι θα κάνουν στα 
παιχνίδια που απομένουν. Την 

ερχομένη Κυριακή θα φιλοξενηθούν στο ΓΣΠ 
από την Ομόνοια σε ένα παιχνίδι «μονόδρο-
μο». Η ανάγκη για νίκη είναι επιτακτική και 
αυτό ακριβώς θα επιδιώξουν οι ποδοσφαιρι-
στές του Νορβηγού τεχνικού.

Παρά τα αρνητικά του τελευταίου διαστή-
ματος, η ομάδα της Πάφου βρίσκεται μέσα 
στο «κόλπο» της Ευρώπης, ενώ διεκδικεί και 
το κύπελλο. Το γεγονός αυτό μπορεί να απο-
τιμηθεί και ως θετικό, αφού, παρά το «ντε-
φορμάρισμα», η ομάδα μπορεί ακόμα να έχει 
μια επιτυχημένη χρονιά.

Λοΐζος Μωυσέως

Επικεντρώνεται στο στόχο του ο Άρης

Πάφος FC: Επαναφορά και... γρήγορα 

Ετοιμάζεται το πλάνο 
για το επερχόμενο ντέρμπι

Ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς ξεκίνησε 
να προετοιμάζει το ΑΠΟΕΛ για το 
ντέρμπι της Δευτέρας απέναντι στην 
ΑΕΚ και προσπαθεί να καταστρώσει 
το πλάνο του με μόνο στόχο τη νίκη. 
Ο τεχνικός των «γαλαζοκιτρίνων» 

αναμένεται να έχει διαθέσιμους 
τους Μπεν και Δώνη. Πρόκει-

ται για δύο ποδοσφαιριστές 
που θα δώσουν σημαντι-
κές λύσεις στη μεσαία 
και την επιθετική γραμ-
μή και η συμπερίληψή 
τους στην αποστολή 

αναμένεται να διευκο-
λύνει το έργο της τεχνικής 

ηγεσίας.
Ερωτηματικό παραμένει ο 

Κοσταντίνοφ, ο οποίος θα είναι σί-
γουρα έτοιμος στο παιχνίδι της 4ης 
αγωνιστικής απέναντι στον Απόλ-
λωνα, αλλά έχει κάποιες πιθανότη-
τες να προλάβει και το ντέρμπι στην 
«Αρένα». Είναι σίγουρα μια πολύ ση-
μαντική μονάδα για το ΑΠΟΕΛ, αλλά 
σε περίπτωση που δεν είναι απόλυτα 
έτοιμος, δεν πρόκειται να ληφθεί το 
ρίσκο από πλευράς κ. Μιλόγεβιτς.

Όσον αφορά τα δεδομένα για το 
παιχνίδι με την ΑΕΚ, αυτά είναι ξε-
κάθαρα. Οι «γαλαζοκίτρινοι» θα πάνε 
στη Λάρνακα με... αέρα τεσσάρων 
βαθμών και έχουν ως μόνο στόχο τη 
νίκη, η οποία θα αυξήσει αυτή τη δι-
αφορά και ουσιαστικά θα απομακρύ-
νει τον αντίπαλο από το στόχο του 
πρωταθλήματος. Είναι ένα παιχνίδι 
σημαντικό μέσα στη σεζόν, αλλά σε 
καμία περίπτωση δεν θα κρίνει τον 
πρωταθλητή.

Στο ΑΠΟΕΛ γνωρίζουν πολύ 
καλά τα δεδομένα και το μόνο που 
επιθυμούν οι άνθρωποι της ομάδας 
είναι να δείξουν οι ποδοσφαιριστές 
ανάλογη σοβαρότητα σε όλα τα παι-
χνίδια μέχρι το τέλος. Μόνο έτσι θα 
υλοποιηθεί ο στόχος για κατάκτηση 
του τίτλου.

ΕΝΩΣΗ

Αδύναμος... κρίκος
Ένας... Κόστιτς δεν φέρνει την άνοιξη, 

κατά παράφραση της παροιμίας. Ο Σέρβος 
είναι από τους κορυφαίους τερματοφύλακες 
του πρωταθλήματος, όμως η όλη παρουσία 
του δεν είναι αρκετή για την Ένωση Νέων 
Παραλιμνίου. Η άμυνα είναι η «αχίλλειος 
πτέρνα» της ομάδας και σε πολλές περιπτώ-
σεις αφήνει εκτεθειμένο τον τερματοφύλα-
κα. Αυτός, μάλιστα, είναι από τους κύριους 
λόγους που οι «βυσσινί» δεν μπορούν να 
ξεκολλήσουν από την επικίνδυνη ζώνη και 
ο Μαρίνος Σατσιάς πρέπει να βρει άμεσα λύ-
σεις για να περιορίσει τα λάθη. Ο Κύπριος 
τεχνικός χρησιμοποίησε 9 ποδοσφαιριστές 
στα μετόπισθεν, ενδεικτικό των «πειραματι-
σμών» του. Αυτοί είναι οι Έχμαν, Ντρέκσα, 
Ντα Σίλβα, Πολυκάρπου, Γεβρέμοβιτς, Χρι-
στοφή, Γκόρσια, Κοτσώνης και Λέβι (αποδε-
σμεύτηκε).

Νίκος Μουλαζίμης

Ο Άρης έχει στραμμένη την προσοχή του 
μόνο στο επερχόμενο παιχνίδι κόντρα στον 
Απόλλωνα για την τρίτη αγωνιστική της β’ 
φάσης του πρωταθλήματος. Μοναδικός στό-
χος της ομάδας του Αλεξέι Σπιλέφσκι είναι να 
δώσει συνέχεια στις νίκες και να συνεχίσει τις 
«υψηλές πτήσεις».

Η «ελαφρά ταξιαρχία» αξιοποιεί στο έπα-
κρο τη διακοπή του πρωταθλήματος, η οποία 
της έδωσε πολύτιμο χρόνο σε αρκετούς ση-
μαντικούς τομείς.

Αρχικά, στον τομέα της ξεκούρασης το 
«διάλειμμα» αυτό ήταν ευεργετικό, αφού οι 
ποδοσφαιριστές προέρχονται από διαδοχικά 

παιχνίδια υψηλής έντασης. Ως φυσιολογικό 
επακόλουθο ήταν η κόπωση και η διακοπή 
έδωσε την ευκαιρία για αποφόρτισή τους, με 
απώτερο σκοπό να παρουσιαστούν «φρέσκοι» 
με την επιστροφή στη δράση.  

Εξίσου μεγάλο ρόλο έπαιξε και όσον αφο-
ρά στον τομέα της τακτικής. Είναι γεγονός 
πως η ομάδα της Λεμεσού είναι τακτικά άρ-
τια το τελευταίο διάστημα και «στοίχημα» στις 
τάξεις της αποτελεί η διατήρηση τόσο της τα-
κτικής όσο και της αγωνιστικής της συνοχής.

Στο χρονικό αυτό διάστημα, λοιπόν, δόθη-
κε ο χρόνος στην τεχνική ηγεσία να μελετή-
σει τις εξαιρετικές εμφανίσεις των τελευταίων 

μηνών και να μπορέσει να «χτίσει» πάνω σε 
αυτές για τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρε-
ώσεις. Παράλληλα, ο προπονητής του Άρη 
φρόντισε να δώσει και φιλικό αγώνα με σκο-
πό οι ποδοσφαιριστές του να διατηρηθούν σε 
εγρήγορση.

Σχετικά με την προετοιμασία για το παι-
χνίδι πρωταθλήματος της Κυριακής, ο Αλε-
ξέι Σπιλέφσκι αναμένει την Τετάρτη και την 
Πέμπτη την επιστροφή των διεθνών για να 
καταστρώσει το πλάνο του. Όσον αφορά στο 
αγωνιστικό κομμάτι, μοναδικός απών θα εί-
ναι ο παροπλισμένος Μεντιούπ.

Λοΐζος Μωυσέως

Βλέπει τους παρόντες και τους διεθνείς ο προπονητής της Ομόνοιας
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ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Χρόνος συμμετοχής σε όλους...
Οκτώ παιχνίδια θα δώσει μέσα στον 

Απρίλιο η ομάδα της ΑΕΛ. Πρόκειται για 
έξι παιχνίδια πρωταθλήματος, αλλά και 
τους δύο αγώνες με τον Ολυμπιακό για την 
ημιτελική φάση του Κυπέλλου. Είναι ξε-
κάθαρο πως πρόκειται για ένα εξαιρετικά 
δύσκολο πρόγραμμα, με τον Τσέντομιρ Για-
νέφσκι να ετοιμάζει το πλάνο του θέλοντας 
να αξιοποιήσει όλους τους ποδοσφαιριστές 
που υπάρχουν στο ρόστερ.

Τη δεδομένη στιγμή, υπάρχουν δύο παί-
κτες οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Ο πρώτος 
είναι ο Ανδρέας Μακρής ο οποίος αναμέ-
νεται να επιστρέψει στις προπονήσεις το 
τελευταίο δεκαήμερο του Απρίλη, κάτι το 
οποίο σημαίνει πως θα κάνει αγώνα δρόμου 
για να προλάβει τον επαναληπτικό με τον 
Ολυμπιακό στη Λεμεσό. Άτυχος στάθηκε ο 
Κύπρος Νεοφύτου, ο οποίος πήγε να ενι-
σχύσει την προσπάθεια της Εθνικής Ελπί-
δων, αλλά υπέστη ρήξη χιαστί συνδέσμων 
και θα απουσιάσει από την αγωνιστική δρά-
ση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Από κει και πέρα, υπάρχουν δύο σημα-
ντικές επιστροφές στη διάθεση της τεχνι-
κής ηγεσίας. Ο Κατσανίκλιτς και ο Χάσα 
ξεπέρασαν τα προβλήματα που τους ταλαι-
πωρούν και είναι διαθέσιμοι από το αμέ-
σως επόμενο παιχνίδι απέναντι στον Ακρί-
τα. Ο αγώνας ορίστηκε να γίνει το Σάββατο 
1η Απριλίου και θα ξεκινήσει στις 19:00. 
Όπως τονίσαμε και πιο πάνω, αναμένεται 
να δούμε όλους τους ποδοσφαιριστές να 
παίρνουν χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια 
που θα δώσει η ομάδα μέσα στον Απρίλη, 
αφού το πρόγραμμα είναι τόσο πολύ... γε-

μάτο που δεν μπορεί να γίνει διαφορετική 
διαχείριση.

Πέρα από τον αγώνα με τον Ακρίτα, για 
την ΑΕΛ ακολουθεί στις 5/4 ο πρώτος ημι-
τελικός με τον Ολυμπιακό στη Λευκωσία. 
Στις 9/4 θα γίνει στη Λεμεσό το ντέρμπι με 
την Ανόρθωση, στις 12/4 θα διεξαχθεί το 
παιχνίδι με την Καρμιώτισσα στο Τσίρειο, 
ενώ πριν τον επαναληπτικό με τον Ολυμπι-
ακό στις 26/4 οι «γαλαζοκίτρινοι» θα δώ-
σουν ακόμα δύο αγώνες πρωταθλήματος. 
Στις 19/4 με την Ένωση εντός έδρας και 
στις 22/4 με τη Δόξα στην Περιστερώνα. 
Ο τελευταίος αγώνας μέσα στο μήνα Απρί-
λιο θα γίνει απέναντι στον Ολυμπιακό στις 

30/4. Πρόκειται για αγώνα πρωταθλήμα-
τος, ο οποίος θα γίνει στη Λευκωσία.

Όλα τα πιο πάνω δεδομένα είναι γεγο-
νός ότι προβληματίζουν την τεχνική ηγε-
σία η οποία θέλει να διαχειριστεί κατάλ-
ληλα το ρόστερ. Δεν χρειάζεται αρκετή... 
σκέψη για να αντιληφθούμε ποια από αυτά 
τα παιχνίδια είναι σημαντικά, αλλά σε κα-
μία περίπτωση δεν πρέπει να περιμένουμε 
ότι η ΑΕΛ θα παρουσιαστεί αδιάφορη στα 
παιχνίδια πρωταθλήματος. Αυτό είναι κάτι 
το οποίο τόνισε αρκετές φορές ο Τσέντομιρ 
Γιανέφσκι, ο οποίος έχει απαιτήσεις από 
τους παίκτες του.

Χρίστος Αποστολίδης

ΑΕΚ

Ασκήσεις επί χάρτου
Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ επέστρε-

ψαν από χθες στη ρουτίνα μετά το διή-
μερο ρεπό που τους έδωσε ο Χοσέ Λουίς 
Όλτρα και άρχισε η προετοιμασία για το 
ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ, με την επανέναρ-
ξη του πρωταθλήματος. Η ομάδα της 
Λάρνακας θα επιδιώξει να βάλει τέλος 
στα αρνητικά αποτελέσματα σε ένα παι-
χνίδι κομβικής σημασίας όσον αφορά 
στην προσπάθειά της να κατακτήσει τον 
τίτλο. Με τη διαφορά από τον αντίπαλό 
της στο -4 είναι ευνόητοι οι λόγοι για τους 
οποίους η νίκη στον αγώνα της Δευτέρας 
αποτελεί μονόδρομο. Οι «κιτρινοπράσι-
νοι» έχουν το πλεονέκτημα της έδρας και 
ευελπιστούν ότι θα το αξιοποιήσουν.

Ο Ισπανός τεχνικός περιμένει τους 
διεθνείς Πίριτς, Μιλίτσεβιτς, προκειμέ-
νου να αρχίσει ασκήσεις επί χάρτου για 
το πλάνο με το οποίο θα χτυπήσει το 
τρίποντο. Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Όλτρα 
δεν υπολογίζει τους Λέδες, Τόμοβιτς, οι 
οποίοι εκτίουν ποινή λόγω της αποβολής 
τους στον αγώνα με τον Απόλλωνα.

Στα θετικά καταγράφεται η επιστροφή 
του Άνταμ Γκιούρτσο, ο οποίος ξεπέρασε 
τον τραυματισμό του και προπονείται σε 
φουλ ρυθμό. Το γεγονός ότι ο Ούγγρος 
περιφερειακός επιθετικός προέρχεται 
από μακρά αποχή περιορίζει τις πιθανό-
τητές του να βρεθεί στην αρχική ενδεκά-
δα.

 
ΑΠΟΛΛΩΝ

Ξεκάθαρος ο στόχος
Η επιχείρηση με κωδικό «Άρης» μπαί-

νει σιγά-σιγά σε εφαρμογή στον Απόλ-
λωνα. Οι «γαλάζιοι» επικεντρώνονται 
πλέον στο κομβικό ντέρμπι της Κυριακής 
με τον συμπολίτη τους, καθώς η έκβασή 
του πιθανό να καθορίσει τη μετέπειτα 
πορεία τους και κυρίως την προσπάθεια 
για έξοδο στην Ευρώπη. Οι «γαλάζιοι» 
θέλουν να διευρύνουν το νικηφόρο σερί 
τους, προκειμένου να μειώσουν τη δια-
φορά από τον αντίπαλό τους σε 4 βαθ-
μούς και να ενισχύσουν τη δυναμική για 
υλοποίηση του κύριου στόχου τους στο 
πρωτάθλημα. Ταυτόχρονα, ξέρουν πως 
οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα θα τους 
απομακρύνει από τη διεκδίκηση της 3η 
θέσης, που διασφαλίζει συμμετοχή στις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Μπογκντάν Αντόνε περιμένει την 
επιστροφή των διεθνών για να δουλέψει 
πάνω στο πλάνο και μέσα από τις προ-
πονήσεις των προηγούμενων ημερών 
προσπάθησε να διατηρήσει σε ετοιμότητα 
τους παίκτες του. Ο Ρομπέρζ επιστρέφει 
στις επιλογές του, ενώ εκτός παραμένει 
ο τιμωρημένος Χέντι. Η κατάσταση των 
Ζράντι, Νταμπό αξιολογείται καθημερινά 
για να διαφανεί κατά πόσο θα προλάβουν 
τον αγώνα.

Υπάρχει πλάνο στη Νέα Σαλαμίνα αλλά...

Ανόρθωση: Να βρουν την άκρη του νήματος

Στο... κάδρο για τη Νέα Σαλαμίνα βρίσκεται 
από τώρα η νέα αγωνιστική περίοδος. Όπως 
γράψαμε και την προηγούμενη βδομάδα, η δι-
οίκηση των «ερυθρόλευκων» έκανε πρόταση 
στους Σάββα Πουρσαϊτίδη και Μάκη Παπαϊωάν-
νου για ανανέωση της συνεργασίας τους. Τόσο 
ο προπονητής, όσο και ο τεχνικός διευθυντής, 
έκαναν εξαιρετική δουλειά και είναι επιθυμία 
όλων στην ομάδα να παραμείνουν και τη νέα 
περίοδο. Αυτό που αναμένεται είναι η απάντη-
ση στην πρόταση που τους έχει κατατεθεί για να 
προχωρήσει ο προγραμματισμός.

Είναι λογικό πως έχει δημιουργηθεί και ένα 
πλάνο για τους ποδοσφαιριστές που θα απο-
χωρήσουν από την ομάδα, αλλά δεν μπορεί 
να λεχθεί οτιδήποτε με σιγουριά. Τα πάντα θα 
καθοριστούν από τις αποφάσεις που θα λάβουν 

οι κύριοι Πουρσαϊτίδης και Παπαϊωάννου. Εάν 
οι δύο άνδρες συνεχίσουν στην ομάδα, τότε το 
πλάνο το οποίο υπάρχει αναμένεται να ισχύ-
σει. Εάν έχουμε οποιαδήποτε διαφοροποίηση, 
τότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε εάν 
θα ισχύσει στην ολότητά του το συγκεκριμένο 
πλάνο.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η Νέα Σαλαμίνα 
στοχεύει να γίνει πολύ καλύτερη τη νέα περίο-
δο, αφού το πρωτάθλημα αναμένεται να είναι 
πιο ανταγωνιστικό και πιο δύσκολο για όλες τις 
ομάδες. Είναι ξεκάθαρο πως η διοίκηση θέλει 
να ακολουθήσει την ίδια πετυχημένη συνταγή 
και αυτή τη στιγμή υπάρχει αναμονή για τις 
εξελίξεις. Άπαντες ευελπιστούν ότι θα συνεχί-
σουν στην ομάδα ο προπονητής και ο τεχνικός 
διευθυντής.

Οι συζητήσεις για την επόμενη μέρα στην 
Ανόρθωση συνεχίζονται. Ο κόσμος αναμένει 
με αγωνία τα νεότερα και η διοίκηση συ-
στήνει λίγη υπομονή ακόμα. Όπως τονίζεται 
από τους ανθρώπους της ομάδας, οι συζη-
τήσεις είναι συνεχείς και δεν είναι αναγκαίο 
να υπάρχουν κατ’ ιδίαν επαφές του Ανδρέα 
Σάντη με τον Χρήστο Πουλλαΐδη.

Αυτό που καλούνται να βρουν οι δύο 
πλευρές είναι την άκρη του νήματος για να 
προχωρήσει η ομάδα στην επόμενη μέρα. 
Το οικονομικό είναι το κύριο θέμα συζήτη-
σης τόσο για την τρέχουσα αγωνιστική πε-
ρίοδο, όσο και για τον προγραμματισμό της 
επόμενης. Υπάρχει πίστη και αισιοδοξία ότι 
η Ανόρθωση θα καταφέρει να βρει την κα-
λύτερη δυνατή λύση, ώστε να σχεδιάσει το 
μέλλον χωρίς μεγάλα εμπόδια.

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να 
επιστρέψει η ομάδα σε πρωταγωνιστική 
πορεία και αυτό είναι κάτι το οποίο ζητά ο 
κόσμος και το γνωρίζουν πολύ καλά όλοι 
όσοι εμπλέκονται στις συζητήσεις για την 
επόμενη ημέρα. Όπως γράψαμε και χθες, ο 
Αντόνιο Πριέτο συνεχίζει την προσπάθεια 
για τον προγραμματισμό, ώστε να είναι έτοι-
μος να προχωρήσει σε εισηγήσεις όποτε του 
ζητηθεί.

Αναφορικά με τις αγωνιστικές υποχρε-
ώσεις της ομάδας, γίνεται ξεκάθαρο ότι η 
Ανόρθωση θα εξακολουθήσει να παίζει για 
τη νίκη σε όλους τους αγώνες, ανεξάρτητα 
από το γεγονός πως δεν υπάρχει βαθμολο-
γικό κίνητρο. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζει 
πολύ καλά και η τεχνική ηγεσία και οι πο-
δοσφαιριστές.

Ο Τσέντομιρ Γιανέφσκι καταστρώνει πλάνο για τα επόμενα παιχνίδια
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κόσμος των ΣΠΟΡ Ο Ουζόχο κέρδισε… 
Κασάμα και Ντάλσιο

Με «άρωμα»… από Ομόνοια και 
ΑΠΟΕΛ έγινε η αναμέτρηση μεταξύ 
της Γουινέας – Μπισάου και της Νιγη-
ρίας. Συγκεκριμένα, Κασάμα, Ουζόχο 
των «πρασίνων» αλλά και ο Ντάλσιο 

των «γαλαζοκιτρί-
νων» αγωνίστηκαν σε 
ολόκληρο το παιχνίδι. 
Κασάμα και Ντάλσιο 
αγωνίστηκαν με τη 
Γουινέα – Μπισάου, 
ενώ ο Ουζόχο υπε-
ρασπίστηκε την εστία 
της Νιγηρίας. Ο τερ-

ματοφύλακας της Ομόνοιας δέχτηκε 
κίτρινη κάρτα, αλλά παρόλα αυτά δια-
τήρησε ανέπαφη την εστία του.

Ο αγώνας ήταν πλαίσιο της 4ης 
αγωνιστικής του Α’ ομίλου της προκρι-
ματικής φάσης του Κυπέλλου Εθνών 
Αφρικής και οι «σούπερ αετοί» επικρά-
τησαν με 1-0. Βαθμολογία: Νιγηρία 9, 
Γουινέα – Μπισάου 7, Σιέρα Λεόνε 5, 
Σάο Τομέ & Πρίνσιπε 1.

«Ψήνεται» η επιστροφή 
Μέσι στην Μπαρτσελόνα

Οδεύει προς την Μπαρτσελόνα ο 
Λιονέλ Μέσι! Σύμφωνα με τα τελευταία 
ισπανικά δημοσιεύματα, ο Αργεντινός 
σούπερ σταρ έχει ως απόλυτη προτε-
ραιότητα την επιστροφή του 
στους «μπλαουγκρά-
να». Ο Μέσι δεν θέ-
λει να ανανεώσει 
το συμβόλαιό του 
με την Παρί Σεν 
Ζερμέν. Πρόσφατα 
δημοσιεύματα είχαν 
αναφέρει πως η Ίντερ 
Μαϊάμι έχει βάλει τον 
35χρονο στο μάτι, ωστόσο ο ίδιος επι-
θυμεί να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα 
και να τελειώσει εκεί την καριέρα του.

Από τη μεριά της η Μπαρτσελόνα 
κάνει τα πάντα για να πραγματοποιηθεί 
η μεγάλη επιστροφή και μάλιστα θέλει 
να προχωρήσει ακόμη και σε μειώσεις 
μισθών, έτσι ώστε να επιστρέψει ο Μέσι.

Ελλάδα: Λευκή ισοπαλία 
με τη Λιθουανία

Το φιλικό παιχνίδι της Ελλάδας με 
τη Λιθουανία στην «OPAP Arena» έληξε 
ισόπαλο 0-0. Η «γαλανόλευκη» ήταν ξε-
κάθαρα ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του 

παιχνιδιού, δημιούρ-
γησε πολλές και με-
γάλες ευκαιρίες για να 
σκοράρει, αλλά λίγο η 
ατυχία, λίγο η εξαιρετι-
κή εμφάνιση του τερ-
ματοφύλακα Ζούμπας 
τής στέρησαν το γκολ.

Ελλάδα (Γκου-
στάβο Πογέτ): Βλα-

χοδήμος - Ρότα, Μαυροπάνος, Χατζηδιά-
κος, Τσιμίκας (24’ Γιαννούλης), Σιώπης, 
Μάνταλος, Μπακασέτας (69’ Κωνστα-
ντέλιας), Μασούρας (Λημνιός), Φορτού-
νης (80’ Παπανικολάου), Παυλίδης (69’ 
Γιακουμάκης).

Λιθουανία (Εντγκάρας Γιανκά-
ουσκας): Ζούμπας - Λασίτσκας, Καζου-
κόλοβας, Γκιρντβάινις (46’ Αρμάλας), 
Μπενέτα (46’ Μπαραβίκας), Σλίβκα (78’ 
Σίμκους), Ρομανόβσκι (46’ Σιργκέντας), 
Γκινέιτις,  Νοβίκοβας, Τσέρνικ (60’ Ούπ-
στας), Παουλαούσκας (46’ Λαουκτσέμις).

Μπάσκετ: Αναβολή του Final Four του Κυπέλλου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής 

Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, εξετάζοντας 
τα σοβαρά επεισόδια που προκλή-
θηκαν στον προχθεσινό (26/03) 
πρώτο ημιτελικό αγώνα του 
Final Four για το Κύπελλο 
Basket League Απόλλων 
- Ανόρθωση, αποφάσισε 
όπως η διοργάνωση του 
Final Four κυπέλλου ανα-
βληθεί και οριστεί σε με-
ταγενέστερη ημερομηνία. 
Παράλληλα, οι δύο ομάδες πα-

ραπέμπονται στον αθλητικό δικαστή για τη 
διακοπή του αγώνα. 

Η ΚΟΚ, όπως τονίζει στην ανακοίνω-
σή της, «επιθυμεί να εκφράσει τις 

ειλικρινείς απολογίες της προς 
όλους τους φιλάθλους και τις 
οικογένειες που βρέθηκαν 
στο γήπεδο για να δουν τους 
αγώνες και αντί αυτού ανα-
γκάστηκαν να ζήσουν τη βία. 
Η ΚΟΚ καταδικάζει έντονα 

την οποιαδήποτε μορφή βίας 
και δεν θα δείξει καμία ανοχή 

σε αυτή, όπως έχει πράξει και τα τελευταία 
χρόνια».

Στην επόμενη προγραμματισμένη συνε-
δρία του Διοικητικού της Συμβουλίου τη 
Δευτέρα 3 Απριλίου και αφού προηγηθούν 
οι απαραίτητες επαφές με τις αρμόδιες Αρ-
χές, θα λάβει αποφασιστικά μέτρα τα οποία 
και θα ανακοινωθούν. Η ΚΟΚ θα συμμετέχει 
σε ειδική σύσκεψη του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης και Δημοσίας Τάξεως και θα υποβάλει 
τις θέσεις της για τα σοβαρά επεισόδια, καθώς 
επίσης και τις προτάσεις της για ενίσχυση της 
νομοθεσίας.

Δίνει φιλικές εξετάσεις
Σήμερα, στις 18:00, η Εθνική μας θα αντιμε-

τωπίσει την Αρμενία σε φιλικό αγώνα στο στά-
διο «Βάζγκεν Σαργκσιάν». Ο αγώνας θα μεταδο-
θεί τηλεοπτικά από το ΡΙΚ2. Η προετοιμασία της 
Εθνικής μας ολοκληρώθηκε χθες με προπόνη-
ση στο στάδιο που θα φιλοξενήσει τον φιλικό 
αγώνα. Δεν υπολογίζονται για τον αγώνα με 
την Αρμενία οι Νικόλας Ιωάννου, Αλεξάντερ 
Γκόκιτς και Γρηγόρης Κάστανος, οι οποίοι, όπως 
είχε διευθετηθεί πριν τον αγώνα με τη Σκοτία, 
κατόπιν άδειας του προπονητή επέστρεψαν στις 
ομάδες τους.

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στη διά-
θεση της τεχνικής ηγεσίας, αφού δεν προέκυψε 
κάποιο πρόβλημα τραυματισμού από τον αγώνα 
με τη Σκοτία το περασμένο Σάββατο στην πρε-
μιέρα του Α’ ομίλου της προκριματικής φάσης 
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2024.

Στη συνέντευξη Τύπου για τον σημερινό 
αγώνα με την Αρμενία μίλησαν ο προπονητής 
της Εθνικής μας, Τιμούρ Κετσπάγια και ο διε-
θνής ποδοσφαιριστής Ανδρόνικος Κακουλλής.

Ο Τιμούρ Κετσπάγια, αναφερόμενος στο φιλι-
κό παιχνίδι με την Αρμενία, τόνισε ότι είναι μία 
άλλη καλή ευκαιρία τόσο για τον ίδιο όσο και 
για την Εθνική γενικότερα για να προσπαθή-
σουν για το καλύτερο: «Το φιλικό είναι μια άλλη 
καλή ευκαιρία για μένα και την Εθνική γενικό-
τερα για να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. 
Προερχόμαστε από ένα δύσκολο παιχνίδι στη 
Σκοτία. Δεν είχαμε πολύ χρόνο για να προετοι-
μαστούμε, όμως πρέπει να προσαρμοστούμε στο 
πρόγραμμα και να παρουσιαστούμε ανταγωνι-
στικοί. Σίγουρα θα δώσουμε την ευκαιρία σε κά-
ποιους παίκτες που δεν ήταν βασικοί στη Σκοτία 

να αγωνιστούν και ελπίζω να κάνουμε ένα καλό 
παιχνίδι».

Στη συνέχεια, ο προπονητής μας αναφέρ-
θηκε στο πλάνο: «Οι αλλαγές σε πρόσωπα δεν 
σημαίνει ότι θα αλλάξουμε και την τακτική μας 
προσέγγιση σε σχέση με τους προηγούμενους 
αγώνες. Στον αγώνα με τη Σκοτία δεχτήκαμε 
δύο τέρματα όταν αλλάξαμε τακτική. Όλοι οι 
αγώνες σε επίπεδο Εθνικής είναι δύσκολοι και 
χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια σε κάθε 
παιχνίδι».

Ο Ανδρόνικος Κακουλλής από την πλευρά 
του δήλωσε πως παρότι ο αγώνας είναι φιλικός, 
θα τον δουν με τη δέουσα σοβαρότητα: «Γνωρί-
ζουμε ότι ο αγώνας είναι φιλικός, αλλά θα τον 
αντιμετωπίσουμε με κάθε σοβαρότητα, για να 

δείξουμε ένα καλύτερο πρόσωπο από τα τελευ-
ταία παιχνίδια. Όλοι είμαστε απογοητευμένοι 
από αυτό που προηγήθηκε και θέλουμε να ξε-
κινήσουμε από κάπου να δείχνουμε καλύτερο 
πρόσωπο».

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο Κακουλλής τό-
νισε μεταξύ άλλων ότι αποτελεί τιμή το γεγονός 
ότι βρίσκεται στην Εθνική: «Είναι τιμή να είμαι 
στην Εθνική και χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. 
Ξέρουμε πως εδώ και αρκετό καιρό δεν έχουμε 
πολλές επιτυχίες ως Εθνική και θα προσπαθή-
σουμε με σκληρή δουλειά να αλλάξουμε αυτή 
την εικόνα. Η Εθνική Αρμενίας είναι μια πολύ 
ποιοτική ομάδα και αύριο περιμένω ότι θα γίνει 
ένα πολύ καλό, ανταγωνιστικό παιχνίδι», κατέ-
ληξε ο επιθετικός της Ομόνοιας.

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026

Ποσό ρεκόρ στις ομάδες
Σε μια απόφαση-σταθμό προχωράει η FIFA, έχοντας στον ορίζοντα το 

Μουντιάλ του 2026 αλλά και τη «μεταμόρφωση» του Παγκοσμίου Κυπέλ-
λου Συλλόγων που θα έχει πλέον 32 συμμετέχουσες ομάδες. Συγκεκριμέ-
να, η FIFA έχει πάρει την απόφαση να μοιράσει 350 εκατομμύρια δολάρια 
στις ομάδες για τη συμμετοχή των 
παικτών τους στη διοργάνωση. 
Το ποσό ξεπερνά κάθε άλλο που 
έχει δοθεί από την παγκόσμια 
ποδοσφαιρική ομοσπονδία μέχρι 
σήμερα, ενώ είναι 70% μεγαλύτε-
ρο από του Μουντιάλ του Κατάρ! 
Μάλιστα, η συμφωνία έχει επι-
τευχθεί από τη FIFA με την ECA 
(Ευρωπαϊκή Ένωση Συλλόγων), 
ενώ αναμένεται να εγκριθεί και η 
αναδιάρθρωση του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου Συλλόγων.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποσύρει τη φανέλα του Σπανούλη
Όπως ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, στις 17 Σεπτεμβρίου θα αποσύ-

ρει τη φανέλα του Βασίλη Σπανούλη. Η φανέλα του Σπανούλη είναι η 
πρώτη που θα αποσύρει ο Ολυμπιακός στην ιστορία του. Ο νυν προ-
πονητής του Περιστερίου φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού από το 
2010 έως το 2021. Αναλυτικά η 
ανακοίνωση: «Πρωταθλητής εί-
ναι κάποιος που τον θυμούνται. 
Μύθος είναι εκείνος που δεν 
ξεχνιέται ποτέ. Με ένα ξεχωρι-
στό event στις 17/09/2023, που 
θα περιλαμβάνει μοναδικές και 
ιστορικές στιγμές, η ΚΑΕ Ολυ-
μπιακός θα τιμήσει τον Θρύ-
λο Βασίλη Σπανούλη και είναι 
έτοιμη να σηκώσει στον “ουρα-
νό” του ΣΕΦ τη φανέλα με το 
Νο7! Μείνετε συντονισμένοι...»

Η Εθνική μας φιλοξενείται από την αντίστοιχη της Αρμενίας σήμερα στις 18:00
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{ Πλήρης αθλητική ενημέρωση από την Κύπρο και τον κόσμο }
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