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Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
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ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΠΑ-ΡΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ NORD STREAM (ΣΕΛ. 13) 

ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ...
ΙΕΡΑΡΧΙΑ Ο ΠΑΝΑΓΗ

ΑΙΧΜΕΣ

«Επιστημονική φαντασία»
(α) Στο μυθιστόρημα επιστημονικής 
φαντασίας του Ιούλιου Βερν «Είκοσι 
χιλιάδες λεύγες κάτω από τη θάλασ-
σα» (δεκαετία 1860) πρωταγωνιστεί το 
υποβρύχιο «Ναυτίλος» με τον κάπτεν 
Νέμο. Τότε η ανθρωπότητα δεν γνώρι-
ζε τι εστί υποβρύχιο. (β) Το 1998 στην 
ταινία επιστημονικής φαντασίας «Αρ-
μαγεδδών» μια ομάδα επιστημόνων 
που στάλθηκε από τη NASA διέλυσε 
με βόμβες έναν γιγαντιαίο αστεροειδή 
που ετοιμαζόταν να συγκρουστεί με τη 
Γη. Σήμερα η ΝΑΣΑ δοκιμαστικά έκανε 
κάτι παρόμοιο με σκοπό να μάθει η αν-
θρωπότητα πώς θα προστατεύεται μελ-
λοντικά από τυχόν συγκρούσεις της 
Γης με αστεροειδή. Όταν η επιστημο-
νική φαντασία γίνεται πραγματικότητα, 
σε πόσα χρόνια λέτε θα δούμε φυλακές 
για σκληρούς εγκληματίες σε κάποιον 
άλλο πλανήτη;                            Τ.Α.

«Η ενέργεια είναι το δυνατό χαρτί 
της Κύπρου - Αυτό είναι το όραμα 
για τα προσεχή χρόνια» (ΣΕΛ. 5)

Λόγω των ισχυρών ανέμων είχε 
καταστεί απειλητική, κατασβέστηκε 
μετά από μεγάλες προσπάθειες  (ΣΕΛ. 6)

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΦΑΣΟΥΡΙ 

Ιωάννης Χάσικος: «Ένα όραμα για ένα 
σταθμό διαφορετικό απ’ όλους τους 
άλλους» (ΣΕΛ. 12)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMEGA

l  Οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος 
χωρίς κεφάλαιο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
αδυνατούν να αξιοποιήσουν τα σχέδια χορηγιών

l  «Οι τράπεζες εξετάζουν την οικονομική κατάστα-
ση και δεν δανειοδοτούν», είπε στην Αλήθεια ο 
πρόεδρος του συνδέσμου, Μάριος Δρουσιώτης

l  Το ενδιαφέρον του κόσμου επεκτείνεται και σε 
άλλα σχέδια του Υπουργείου Ενέργειας, που προ-
σπάθησε να βρει λύση για τη χρηματοδότηση

l  Πρόσφορο το έδαφος για την ενεργειακή ανα-
βάθμιση των κατοικιών ευάλωτων καταναλωτών, 
με τα υψηλά ποσά των χορηγιών   (ΣΕΛ. 3)

l  Πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου και περαιτέρω εμπορικοί περιορισμοί, 
μερικά από όσα περιλαμβάνονται μέσα στη λίστα   (ΣΕΛ. 13)

Οι χαμηλόμισθοι δεν δανειοδοτούνται για ΑΠΕ

8ο πακέτο κυρώσεων  
κατά της Ρωσίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ Η ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΪΕΝ ΚΑΙ Ο ΖΟΖΕΠ ΜΠΟΡΕΛ 

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

l   «Οι ενέργειες υπεράσπισης των δι-
καιωμάτων των Τ/Κ θα συνεχιστούν με 
αποφασιστικότητα ώστε όλες οι χώρες να 
αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία της ΤΔΒΚ»

l  «Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε είδους νόμι-
μες μεθόδους για να προστατεύσουμε τα 
συμφέροντά μας»

l  Κατηγορούν την Ελλάδα για «αυξημένες 
προκλητικές ενέργειες»

l  Ελληνικό ΥΠΕΞ: «Δεν έχει κανένα δικαίω-
μα να παραβιάζει κατάφορα το Διεθνές Δί-
καιο και να απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο 
(casus belli)»   (ΣΕΛ. 5)

ΠΑΡΟΞΥΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Η Τουρκία καλεί τις χώρες να 
αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος

(ΣΕΛ. 10)(ΣΕΛ. 3) (ΣΕΛ. 11)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΠΑΚ ΛΑΓΚΑΡΝΤ
Αισιοδοξία 
και προοπτικές 
της Κύπρου 
παρά τον πόλεμο 
στην Ουκρανία 

162 δωμάτια 
ξενοδοχείων 
με €387 το 
μονόκλινο και 
€250 το δίκλινο

«Τα επιτόκια 
ΕΚΤ θα 
αυξάνονται 
για αρκετές 
συνεδριάσεις»
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T ην περασμένη Κυριακή, λίγο προτού
μεσημεριάσει, μπήκα με βαριά
καρδιά στο Διαδίκτυο, όχι για να

μάθω την τιμή της ντομάτας, για την οποία
δεν δίνω γρόσι, αλλά για να μάθω την
τιμή της ζωής, με τα πολιτικά ρεμάλια
που έχουμε μπλέξει, και ανακάλυψα,
παρότι το γνώριζα, ότι η ζωή, για τα γελοία
υποκείμενα που στέλνουν τα σπλάχνα
του κόσμου να σκοτώνονται σε ανόητους
πολέμους, ισοδυναμεί με σκουπίδι και,
τότε, παραδόθηκα στον Κώστα Χατζή: “ο
πόλεμος αρχίζει, στρατιώτη γύρνα πίσω”,
και ένιωσα να πνίγομαι, και βγήκα για
βόλτα, απλώς για να ανασάνω καθαρό
αέρα, μακριά από τους πολεμοχαρείς
λύκους, και ανεβαίνοντας στην κεντρική
λεωφόρο του χωριού, άκουσα μια γλυκιά
φωνή να μου λέει: “Καλημέρα, κύριε
Ανδρέα” και είδα στο αυτοκίνητό του τον
Σάββα Αλαμπρίτη του Λοίζου και της Λίζας
και αδελφό της Λούσης και του Ανδρέα,
ένα υπέροχο, από κάθε άποψη, παιδί,
και στο πανέμορφο πρόσωπό του λαμπύριζαν
η καλοσύνη και η ευγένεια, και με ρώτησε
“πώς πάω;” και του απάντησα “μια χαρά”
και,  ξαφνικά, σμήνη αναμνήσεων
φτερούγισαν μπροστά στα μάτια μου, και
θυμήθηκα τον παππού του, τον Σάββα,
τον ξεχωριστό και πονόψυχο άνθρωπο
με τον οποίο, παρά τη διαφορά ηλικίας,
είχαμε θεμελιώσει μια φιλία που μόνο
εμείς μπορούσαμε να καταλάβουμε, και
θυμήθηκα, επίσης, τους καιρούς του
Πεζοπορικού,της Έπα και της Ομόνοιας,
και θυμήθηκα, ακόμα, τους ποδοσφαιρικούς
αγώνες που παρακολουθούσαμε αντάμα
– κερασμένα από εμένα, μου έλεγε με
τη χαρακτηριστική φωνή του - αλλά,
κυρίως, θυμήθηκα και συγκινήθηκα τους
εφτά τελευταίους μήνες της γήινης
παρουσίας του, όταν, ως ελάχιστη
ανταπόδοση των όσων μού πρόσφερε
όταν ήμουν μικρός, κάθε απόγευμα τού
κρατούσα συντροφιά, οι άλλοι νόμιζαν
για να του δίνω θάρρος αλλά, τελικά, μου
έδινε θάρρος εκείνος, ένας βράχος ηθικού
μεγαλείου και σωματικής αντοχής που,
και στην τελευταία εβδομάδα, καθώς
συνειδητοποιούσε ότι πλησίαζε το τέλος,
διατήρησε την αξιοπρέπεια και τη λεβεντιά
του και, ενώ ο εγγονός του, ο Σάββας,
απομακρυνόταν, γύρισα το βλέμμα και
μού φάνηκε πως στη θέση του συνοδηγού
καθόταν ο παππούς, ο Σάββας, και,
επιστρέφοντας στο σπίτι, κούρνιασα σαν
λαβωμένο πουλί στην πολυθρόνα τη στιγμή
που, από την ανοικτή τηλεόραση, έφταναν
οι κραυγές των πολεμοχαρών λύκων.  

Ο υπέροχος
Σάββας

Με τον ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΥΝΙΟ

ΕΝ ΔΗΚΤΙΚΑ

ημέραςΤης

Γιώργος Νταλάρας: Είναι Έλ-
ληνας τραγουδιστής που γεν-
νήθηκε σαν σήμερα το 1949.
Τον Οκτώβριο του 2006
ανακηρύχθηκε Πρε-
σβευτής Καλής Θέλη-
σης της Ύπατης Αρ-
μοστείας του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυ-
γες. Οι πρώτες του
μνήμες είναι στενά
δεμένες με τις βασικές
μορφές της ελληνικής μου-
σικής, το δημοτικό, το σμυρ-
νέικο, το ρεμπέτικο και το
λαϊκό τραγούδι. Τα είδη αυτά
τον επηρέασαν ως καλλιτέχνη
και τα τραγούδησε στις συ-

ναυλίες και στους δίσκους
του. Στην καριέρα του έχει
τραγουδήσει και άλλα πολλά

είδη τραγουδιού όπως βυ-
ζαντινούς ύμνους, λυ-

ρικά, σύγχρονα έντε-
χνα, λάτιν, όπερα,
συμφωνικά έργα,
ροκ, ποπ κ.α., ενώ
συνεργάστηκε με

πολλές από τις ση-
μαντικότερες συμφωνι-

κές ορχήστρες του κόσμου.
Έχει πραγματοποιήσει συνερ-
γασίες με τους περισσότε-
ρους σύγχρονους Έλληνες
συνθέτες και εκπροσώπους
του ελληνικού τραγουδιού.

Αγάπη είναι ο
ασπασμός των
αγγέλων προς τ’
άστρα.

Βίκτωρ Ουγκώ, 
1802-1885, 

Γάλλος συγγραφέας

απόφθεγμα

Η γυναίκα μου φοβό-
ταν το σκοτάδι.
Μετά, με είδε γυμνό,
και τώρα φοβάται το
φως.

Rodney Dangerfield,
1924-2004, 

Αμερικανός κωμικός

ευφυολόγημα

2004

Δύο μπλόκα στήνει η Λευ-
κωσία στο κυπριακό και
στο θέμα του απευθείας
εμπορίου με τα κατεχό-
μενα. Στο πρώτο απο-
φεύγει ανάληψη πρω-
τοβουλιών προκειμέ-
νου να αποφευχθούν
πιεστικές καταστάσεις
εν όψει της απόφα-
σης που θα λάβει η
Ευρωπαϊκή Ένωση
για την Τουρκία και
στο δεύτερο επιδιώ-
κει να μην ληφθεί οποιαδήποτε
απόφαση σε επίπεδο Ε.Ε. για το απευθείας
εμπόριο για να αποτρέψει λήψη ανάλογης από-
φασης και από μέρους του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών. 

ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

H ιστορία της «Αλήθειας»

Η ΚΟΠ φαίνεται πως θα
προχωρήσει σε εισαγωγή
ενός νέου μέτρου στην
τεράστια προσπάθεια
της για καταπολέμηση
της βίας. Τα γεγονότα
που διαδραματίστη-
καν σε αγώνες της
2ης αγωνιστικής δεν
θα μπορούσαν να
περάσουν απαρα-
τήρητα (η ΚΟΠ το-
ποθετήθηκε ήδη
από χθες) και
εάν έχουμε επα-

νάληψη αυτής της απα-
ράδεκτης εικόνας, τότε οι οπαδοί

της φιλοξενούμενης ομάδας δεν θα έχουν
τη δυνατότητα να προμηθευτούν με εισιτήρια
για επόμενα εκτός έδρας παιχνίδια της ομά-
δας τους. 

ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΝ 
ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ 

H αθλητική «Αλήθεια»

ληξιαρχείο
γεννήσεων

Ρούντολφ Ντίζελ (φωτογραφία):
Ήταν Γερμανός μηχανικός και
εφευρέτης, γνωστός για τον σχε-
διασμό του κινητήρα ντίζελ. Ο Ντί-
ζελ ήξερε τους θερμοδυναμικούς
και τους θεωρητικούς και πρακτι-
κούς περιορισμούς στην απόδοση
του καυσίμου. Ήξερε ότι περίπου
το 90% της ενέργειας που είναι
διαθέσιμη στο καύσιμο χάνεται
στην ατμομηχανή, και έτσι προ-
σπαθούσε να φτιάξει πιο αποδο-
τικές μηχανές. Αφού πειραματί-
στηκε με τον κύκλο του Καρνό,
ανέπτυξε τη δικιά του προσέγγιση.
Τελικά, απέκτησε πατέντα για το
σχέδιό του μιας μηχανής συμπίε-
σης-ανάφλεξης. Στη μηχανή του,
το καύσιμο εισερχόταν στη μηχανή
προς το τέλος της συμπίεσης και
το καύσιμο αναφλεγόταν από την

υψηλή θερμοκρασία που δημιουρ-
γούσε η συμπίεση. Από το 1893
μέχρι το 1897, ο Χάινριχ φον
Μπουτς, διευθυντής της MAN AG
στο Άουγκσμπουργκ, έδωσε την
ευκαιρία στον Ντίζελ να αναπτύξει
και να ελέγξει τις ιδέες του. Πέθανε
κάτω από μυστηριώδης συνθήκες
στις 29 Σεπτεμβρίου 1913. 

έφυγαν

ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ονομαστή ναυμαχία της αρχαι-
ότητας, που διεξήχθη στις 29 Σε-
πτεμβρίου του 480 π.Χ. στο στενό
της Σαλαμίνας, κατά την οποία οι
Έλληνες, με μικρές δυνάμεις, αλλά
με άριστη τακτική, κατατρόπωσαν
τον πανίσχυρο στόλο των Περσών.
Οι Πέρσες παρέταξαν γύρω στα
1.200 πολεμικά πλοία, αν και νε-
ώτερες πηγές τα υπολογίζουν από
600 έως 800, ενώ οι Έλληνες πε-
ρίπου 371 τριήρεις, σύμφωνα με
τον Ηρόδοτο. Την αυγή της 28ης
ή 29ης Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ.
οι δύο στόλοι βρέθηκαν ο ένας
απέναντι στον άλλο, έτοιμοι για
ναυμαχία. Ο Ξέρξης, βέβαιος για
τη νίκη του, καθόταν σε χρυσό
θρόνο πάνω στο όρος Αιγάλεω,
για να απολαύσει το πολεμικό θέ-
αμα. Η μάχη συνεχίστηκε όλη την
ημέρα, ώσπου το βράδυ η θά-
λασσα ήταν γεμάτη από ξύλα και
περσικά κορμιά. Οι Πέρσες είχαν

νικηθεί. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης
αναφέρει ότι οι Πέρσες έχασαν
200 πλοία και οι Έλληνες 40.
Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας,
ο Αριστείδης σε μια παράλληλη
επιχείρηση αποβιβάστηκε στην
Ψυττάλεια με ομάδα επίλεκτων
Αθηναίων οπλιτών και εξόντωσε
την περσική φρουρά, που είχε
αναπτυχθεί στη νησίδα του Σα-
ρωνικού.

■ ■ ■ Σαν σήμερα το 1364 οι
βρετανικές δυνάμεις νικούν τους
Γάλλους στη Βρετάνη, θέτοντας
τέλος στον πόλεμο των δύο χωρών
για την κυριαρχία της περιοχής.

1650: Ο Χένρι Ρόμπινσον ανοίγει
στο Λονδίνο το πρώτο καταγε-
γραμμένο γραφείο συνοικεσίων.
1789: Το Τμήμα Πολέμου των ΗΠΑ
φτιάχνει τακτικό στρατό, που αριθ-
μεί εκατοντάδες άντρες.

■ ■ ■ To 1829 ιδρύεται η Μη-
τροπολιτική Αστυνομία του Λον-
δίνου, γνωστή ως Σκότλαντ Γιαρντ.

■ ■ ■ Το 1977 η Εύα Σέιν γίνεται
η πρώτη γυναίκα που διαιτητεύει
αγώνα πρωταθλήματος βαρέων
βαρών, στον οποίο ο Μοχάμεντ
Αλι κερδίζει τον Έρνι Σέιβερς με
απόφαση στον 15ο γύρο στο Madi-

son Square Garden της Νέας Υόρ-
κης.
■ ■ ■ Το 1986 η Μέρι Λου Ρέτον,
που άφησε άφωνους τους θεατές
με τα καθαρά 10άρια στους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες του 1984, ανα-
κοινώνει την αποχώρησή της από
την γυμναστική.

■ ■ ■ 1994: Στην Ινδία, η κυ-
βέρνηση δίνει εντολή να κλείσουν
σχολεία και κινηματογράφοι για
να αποφευχθεί η εξάπλωση της
πανούκλας.

■ ■ ■ 2008: Μετά τις χρεοκοπίες
της Lehman Brothers και της Wash-
ington Mutual ο δείκτης των βιο-
μηχανιών του DowJones πέφτει
κατά 777,68 μονάδες. Είναι η με-
γαλύτερη απώλεια στην ιστορία
του δείκτη.

■ ■ ■ 2015: Μεγάλη νίκη του
Ολυμπιακού στο Λονδίνο με σκορ
2-3 επί της Άρσεναλ, η οποία ήταν
η πρώτη του Ολυμπιακού στην
Αγγλία για το Champions League.

Σαν σήμερα το 1941, 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και
άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιαρ του Κιέβου,
με διαταγή του Χίμλερ. Ο Ντμίτρι Σοστακόβιτς θα τους αφιερώσει
το πρώτο μέρος της Συμφωνίας αρ. 13, γνωστής και ως Μπάμπι Γιαρ.

Εκτελούνται ομαδικώς από Τσάμη-
δες οι 49 πρόκριτοι της Παραμυ-
θιάς, αφού προηγουμένως διατάχ-
θηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον
τάφο τους.
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Του ΜΙΧΑΛΗ ΛΟΥΚΑ

Ο ι τράπεζες δεν είναι δια-
τεθειμένες να δανειοδο-
τήσουν οικιακούς κατα-

ναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος,
με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι
είτε ενδιαφέρθηκαν είτε αιτή-
θηκαν χρηματοδότηση για την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.
Η ενημέρωση για το γεγονός
προέρχεται από τον Κυπριακό
Σύνδεσμο Καταναλωτών, που
έγινε αποδέκτης παραπόνων από
πολίτες οι οποίοι δεν έχουν τα
λεφτά για μια τέτοια επένδυση
και κατ’ επέκταση να αιτηθούν
χορηγίας. Το επιβεβαίωσε στην
«Αλήθεια» και ο πρόεδρος του
συνδέσμου, Μάριος Δρουσιώ-
της.

Δώρο άδωρο
Ανέδειξε επίσης το ακόλουθο
ζήτημα που χρήζει επίλυσης:
για μερίδα πολιτών οι οποίοι δεν
διαθέτουν πέντε, έξι και εφτά
χιλιάδες ευρώ ή περισσότερα,
αναλόγως της ισχύος που χρει-
άζεται το υποστατικό τους, απο-
τελούν δώρο άδωρο οι κρατικές
χορηγίες καθώς δεν μπορούν
να τις αξιοποιήσουν.

Η διαδικασία
Βάσει της ισχύουσας διαδικα-
σίας, η υλοποίηση μιας επένδυ-
σης από δυνητικό δικαιούχο,
προηγείται της υποβολής αίτη-
σης και της αξιολόγησής της αν
πληροί τα κριτήρια, της αποστο-
λής των δικαιολογητικών πλη-
ρωμής εάν τύχει έγκρισης και
ακολούθως της καταβολής της
χορηγίας. Ως εκ τούτου, ο κάθε
ενδιαφερόμενος για την ενερ-
γειακή αναβάθμιση της οικείας
του, που αιτείται κρατικής χο-
ρηγίας, χρειάζεται αρχικό κε-
φάλαιο.

Πού σκοντάφτει
«Χρειάζεται κεφάλαιο για να
υλοποιηθεί ένα τέτοιο έργο ενερ-
γειακής αναβάθμισης, που θα

βοηθήσει τον κόσμο να μειώσει
τον λογαριασμό του ηλεκτρικού
ρεύματος, μετά από ένα διάστη-
μα 4 με 5 χρόνων για την από-
σβεση. Όσοι καταναλωτές δεν
έχουν τέτοια δυνατότητα, δεν
παίρνουν δανειοδότηση από τις
τράπεζες, οι οποίες εξετάζουν
την οικονομική τους κατάσταση»,
μας είπε ο Μάριος Δρουσιώτης.

Ποσά χορηγιών
Το σχέδιο για τα φωτοβολταϊκά
συστήματα προσφέρει σε κάθε
δικαιούχο €375 ανά εγκατεστη-
μένο κιλοβάτ, με μέγιστο ποσό
τα €1.500. 
Για τις ορεινές περιοχές το ποσό
της χορηγίας για υφιστάμενη
κατοικία που εμπίπτει στις πρό-
νοιες, αυξάνεται κατά 50%,
όπως διευκρινίζει το Ταμείο ΑΠΕ

και ΕΞΕ.

Για ευάλωτους
Για τις κατοικίες ευάλωτων κα-
ταναλωτών υπάρχει ωστόσο πολύ
μεγαλύτερο πρόσφορο έδαφος
για υλοποίηση της ενεργειακής
αναβάθμισης καθώς το ποσό της
χορηγίας που προσφέρει το κυ-
βερνητικό σχέδιο είναι στα
€1.000 ανά εγκατεστημένο κι-
λοβάτ, με μέγιστο ποσό τις
€5.000.

Η πρωτοβουλία
Σημειώνεται, πάντως, από πλευ-
ράς του συνδέσμου των κατα-
ναλωτών, πως αναγνωρίζεται η
προσπάθεια που καταβλήθηκε
από το Υπουργείο Ενέργειας ώστε
να αλλάξουν στάση οι τράπεζες,
έστω κι αν δεν έχει γνωστοποι-

ηθεί ακόμη κάποιο θετικό απο-
τέλεσμα, προς όφελος των επη-
ρεαζόμενων καταναλωτών.

Χωρίς αποτέλεσμα
Όπως λέχθηκε, φέρεται να τέ-
θηκε εισήγηση προς τις τράπεζες
για τη διαμόρφωση ενός γενικού
σχεδίου για τη χρηματοδότηση
της ενεργειακής αναβάθμισης
οικιών, ατόμων με χαμηλά εισο-
δήματα. Μια πρωτοβουλία, που
όπως έχει ενημερωθεί ο σύνδε-
σμος των καταναλωτών, δεν έχει
βρει ακόμη θετική ανταπόκριση
από πλευράς τραπεζών.

Έχουν ζήτηση
Οι ενέργειες πολιτών για να εξα-
σφαλίσουν χρηματοδότηση ώστε
να αξιοποιήσουν τα σχέδια χο-
ρηγιών για την προώθηση της

χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, δεν αφορούν απο-
κλειστικά στην εγκατάσταση φω-
τοβολταϊκών. Όπως αναφέρθη-
κε, ενδιαφέρον υπάρχει και για
τη θερμομόνωση κατοικιών.

Εξαντλήθηκαν
Όπως επίσης για την αντικατά-
σταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών
συσκευών για ευάλωτους κατα-
ναλωτές, καθώς και ηλιακών συ-
στημάτων παραγωγής ζεστού νε-
ρού σε κατοικίες. Τα δύο τελευ-
ταία σχέδια, όπως ενημέρωσε
το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ, έχουν
κλείσει. Το πρώτο λόγω εξαντ-
λήσεως του διαθέσιμου κονδυ-
λίου και το δεύτερο καθώς οι
αιτήσεις έπιασαν το όριο των
1.800 που προέβλεπε το σχέ-
διο.
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4  Όσοι αδυνατούν
να εξεύρουν
αρχικό κεφάλαιο
δεν μπορούν να
αξιοποιήσουν τα
κρατικά σχέδια
χορηγιών καθώς
αναφέρουν πως οι
τράπεζες
αξιολογούν την
οικονομική τους
κατάσταση και
δεν τους
χρηματοδοτούν

Αποδέκτης παραπόνων από πολίτες ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών

Δεν δανειοδοτούν για ΑΠΕ τους χαμηλόμισθους  

Ε νδιαφέρον για τη στέγαση
φοιτητών του ΤΕΠΑΚ επέ-
δειξαν τέσσερα ξενοδοχεία

της Λεμεσού, διαθέτοντας συνο-
λικά 162 κλίνες για συγκεκριμένα
χρονικά διαστήματα. Πρόκειται για
την υλοποίηση της καινοτόμου
πρότασης από τον πρόεδρο του
Δημοκρατικού Συναγερμού και
υποψήφιο για την προεδρία της
Δημοκρατίας, Αβέρωφ Νεοφύτου.
Ο Κώστας Χόππας, διευθυντής δι-
οίκησης και οικονομικών του πα-
νεπιστημίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι
συνεχίζονται οι προσπάθειες για
την αντιμετώπιση του προβλήματος
που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές
στη Λεμεσό, λόγω των αυξημένων
ενοικίων και των μη διαθέσιμων
υποστατικών για ενοικίαση.

Τα ξενοδοχεία
Συγκεκριμένα, έχουν ανταποκριθεί
θετικά τα ακόλουθα ξενοδοχεία:
Το Caravel, με 96 δωμάτια και δια-
θέσιμη περίοδο από 1/10/2022
μέχρι 30/6/2023.
Το Navarria, με 26 δωμάτια και
διαθέσιμη περίοδο από 6/11/2022
μέχρι 31/5/2023.
Το Tsanos με 20 δωμάτια και δια-
θέσιμη περίοδο από 1/10/2022
μέχρι 31/12/2022.
Το Atlantica Gardens με 20 δωμάτια
και διαθέσιμη περίοδο από

2/11/2022 μέχρι 30/4/2023.

Οι τελικές τιμές
Αρχικά, όπως ανέφερε ο Κώστας
Χόππας, οι ξενοδόχοι είχαν ζητήσει
ως μηνιαία τιμή δωματίου τα 800
ευρώ, ωστόσο το συμβούλιο του
Πανεπιστημίου αποφάσισε ομό-
φωνα ότι το κόστος δεν μπορεί
να είναι περισσότερο από 700
ευρώ το μήνα. Τιμή στην οποία
ανταποκρίθηκαν τα τέσσερα υπό
αναφορά ξενοδοχεία. Στα 800
ευρώ μηνιαίως καθορίστηκε πε-
ριορισμένος αριθμός δίκλινων δω-

ματίων.

Το πανεπιστήμιο
Ως εκ τούτου, φοιτητές του ΤΕΠΑΚ
οι οποίοι συγκεντρώνουν 12 μόρια
και άνω και δικαιούνται επίδομα
ενοικίου, θα καταβάλλουν 387
ευρώ το μήνα για μονόκλινο δω-
μάτιο και 250 ευρώ το μήνα για
δίκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου, με
το ποσό που υπολείπεται να κα-
λύπτεται από το πανεπιστήμιο.

134 για στέγαση
«Είχαμε αρχικά ανάγκη για στέ-

γαση 134 φοιτητών και έχουμε
διαθέσιμα 162 δωμάτια σε ξε-
νοδοχεία. Χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι όλοι οι φοιτητές θα επιλέξουν
τα συγκεκριμένα ξενοδοχεία
αφού έχουν δικαίωμα να επιλέ-
ξουν άλλου είδους ιδιωτικό κα-
τάλυμα», ανέφερε ο  διευθυντής
διοίκησης και οικονομικών του
ΤΕΠΑΚ. Σημείωσε ότι δεν υπάρ-
χουν διαθέσιμοι προς ενοικίαση
χώροι στη Λεμεσό ή αν υπάρχουν
οι τιμές είναι πολύ ψηλές, όπως
είπε.

Χάνει φοιτητές
Το ΤΕΠΑΚ χάνει τους εκτός Λεμεσού
φοιτητές, οι οποίοι μπροστά στο
υψηλό κόστος ενοικίασης χώρου,
προτιμούν να παραμείνουν στον
τόπο τους ή ακόμη και να σπου-
δάσουν σε μια πόλη της Ελλάδας
με χαμηλότερο κόστος ενοικίου,
σχολίασε επίσης ο Κώστας Χόπ-
πας.

Πρώην Βερεγγάρια
Απάμβλυνση στο πρόβλημα θα
φέρει η ανέγερση φοιτητικών

εστιών στον πρώην βρετανικό οι-
κισμό Βερεγγάρια. Οι εργασίες
αναμένεται να ξεκινήσουν τους
πρώτους μήνες του 2023. Το έργο
βρίσκεται στη διαδικασία προκή-
ρυξης προσφορών και θα χρημα-
τοδοτηθεί μέσω χαμηλότοκου δα-
νείου από τις ευρωπαϊκές τράπεζες
αναπτύξεως και κοινωνικής στή-
ριξης, με κρατική εγγύηση. Θα
ανεγερθούν 500 φοιτητικά δωμά-
τια και μια σειρά από άλλες εγκα-
ταστάσεις. Σύμφωνα με το αρχικό
πλάνο, τα κατασκευαστικά έργα
αναμένεται να ολοκληρωθούν το
2025.

Οι μετακινήσεις
Σύμφωνα με τα όσα συζητήθηκαν
χθες στην κοινοβουλευτική επι-
τροπή παιδείας, προωθείται το μέ-
τρο της μετακίνησης φοιτητών με
φθηνό εισιτήριο. Μόλις γνωστο-
ποιηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα
των πανεπιστημίων, οι βουλευτές
εξέφρασαν την πρόθεση να λά-
βουν αποφάσεις ώστε να βοηθη-
θούν οι φοιτητές στις μετακινήσεις
τους.

Θα καταβάλλουν €387 το μήνα για μονόκλινο και €250 για δίκλινο

162 δωμάτια ξενοδοχείων για φοιτητές του ΤΕΠΑΚ



Την ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρ-
κίας παρακολουθούν στενά τα διεθνή
ΜΜΕ, καθώς ένα ενδεχόμενο αποστα-
θεροποίησης στην Ανατολική Μεσόγειο
δεν είναι ένα επιθυμητό σενάριο για
τη Δύση. Σε δημοσίευμα στην ιστοσε-
λίδα του Δικτύου Συντακτών Γερμανίας,
RND, με τίτλο «η Τουρκία διαμαρτύρεται
με όλους τους τρόπους για τη στρα-
τιωτική παρουσία στα ελληνικά νησιά
του Αιγαίου» σημειώνεται μεταξύ άλ-
λων ότι «οι εντάσεις μεταξύ των δύο
εχθρικών εταίρων του ΝΑΤΟ Ελλάδας
και Τουρκίας συνεχίζουν να κλιμακώ-
νονται».
Με το RND να υπογραμμίζει ότι «στη
διαμάχη για τη στάθμευση στρατευ-
μάτων στα ελληνικά νησιά του Ανατο-
λικού Αιγαίου, ο Τούρκος αρχηγός του
κράτους Ερντογάν εκτοξεύει πλέον
οξείες απειλές».
Οι πρόσφατες απειλές του Τούρκου
ηγέτη Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της
Ελλάδας, όπως επισημαίνει το RND,
θυμίζουν τη ρητορική του Ρώσου Προ-
έδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, όταν μιλά για
τον πόλεμο που η χώρα του διεξάγει
εναντίον της Ουκρανίας.
«Παρακολουθούμε στενά την πολιτική
της γειτονικής χώρας, η οποία αποτελεί
κακό παράδειγμα», δήλωσε ο Ερντογάν
το απόγευμα της Δευτέρας μετά από
τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου στην Άγκυρα. Η Ελλάδα «πο-
λιτικά, στρατιωτικά και οικονομικά δεν
είναι αντάξια της Τουρκίας», είπε ο
Τούρκος Πρόεδρος. Κατόπιν ο αρχηγός
του τουρκικού κράτους ανακοίνωσε:
«Δεν θα παραλείψουμε να υπερασπι-
στούμε τα δικαιώματα και τα συμφέ-
ροντά μας, και στο πλαίσιο θα χρησι-
μοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε
κατά της Ελλάδας, εφόσον αυτό χρει-
αστεί», σημειώνει το δημοσίευμα του
RND.

Ο Ακάρ
Αιτία για τις απειλές – όπως επισημαί-
νεται – είναι η διαμάχη για την πα-
ρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στα
ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Την Κυριακή, ο Υπουργός Άμυνας της

Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ έδωσε στη
δημοσιότητα πλάνα από τουρκικά ανα-
γνωριστικά αεροσκάφη που φέρονται
να δείχνουν πλοία του ελληνικού Πο-
λεμικού Ναυτικού να ξεφορτώνουν 23
τεθωρακισμένα οχήματα στη Λέσβο
και τη Σάμο.
Σύμφωνα με την Τουρκία, οι φωτο-
γραφίες τραβήχτηκαν στις 18 και 21
Σεπτεμβρίου. Τα οχήματα φέρονται να
είναι στρατιωτικός εξοπλισμός, τον
οποίο δώρισαν πρόσφατα στην Ελλάδα
οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσε ο
τουρκικός κρατικός τηλεοπτικός σταθ-
μός TRT, επικαλούμενος «κύκλους
Ασφαλείας». Γι’ αυτό και το τουρκικό
Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τη Δευ-
τέρα τον Έλληνα Πρέσβη Χριστόδουλο
Λάζαρη για να του διαμαρτυρηθεί και
προχώρησε σε διάβημα προς τις ΗΠΑ,
αναφέρει το άρθρο.

Οι τουρκικές αιτιάσεις
Σύμφωνα με την Τουρκία, η Ελλάδα
παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάννης
σταθμεύοντας στρατιωτικές δυνάμεις
στα νησιά που βρίσκονται πολύ κοντά

στις τουρκικές ακτές. Η Ελλάδα επι-
καλείται το δικαίωμα στην αυτοάμυνα
που κατοχυρώνεται στο Καταστατικό
του ΟΗΕ και παραπέμπει στην απειλή
που θέτει η Τουρκία, η οποία έχει συγ-
κεντρώσει στις ακτές της στο Αιγαίο
τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο στη
Μεσόγειο.
Ο αρχηγός του τουρκικού κράτους Ερν-
τογάν δήλωσε πρόσφατα ότι η Ελλάδα
«καταλαμβάνει» νησιά όπως η Λέσβος,
η Κω και η Ρόδος και δημιουργεί με
αυτόν τον τρόπο την εντύπωση ότι
αυτά τα νησιά ανήκουν στην Τουρκία.
«Θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ»,
είπε πρόσφατα ο Ερντογάν. Στην Ελ-
λάδα αυτή η δήλωση ερμηνεύτηκε ως
προαναγγελία εισβολής.
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης δήλωσε την Τρίτη ότι η
Ελλάδα θα παραμείνει σταθερή στη
στάση της έναντι της Τουρκίας, «η
οποία βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο,
στην επαγρύπνηση των Ενόπλων Δυ-
νάμεών μας και στην υποστήριξη των
συμμάχων μας» καταλήγει το δημοσί-
ευμα.

4 «Οι εντάσεις μεταξύ των δύο εχθρικών εταίρων του
ΝΑΤΟ Ελλάδας και Τουρκίας συνεχίζουν να
κλιμακώνονται» σημειώνει το RNDΕ ΙΝΑΙ κάποια αιτήματα του ΑΚΕΛ που προ-

καλούν γέλια. Όχι γιατί δεν είναι σοβαρά,
αλλά γιατί είναι αιτήματα (διατυπωμένα

μάλιστα σε σκληρή γλώσσα εναντίον της κυβέρ-
νησης) για διόρθωση κακών πολιτικών σε οικο-
νομικά θέματα που πλήττουν τον πολίτη, οι
οποίες πολιτικές αποφασίστηκαν όχι από τη ση-
μερινή κυβέρνηση που επικρίνεται, αλλά από
το… ΑΚΕΛ τότε που μας κυβερνούσε (2008 –
2013). Τα δύο πιο βασικά αιτήματα του ΑΚΕΛ
είναι η επαναφορά της ΑΤΑ και η κατάργηση του
πέναλτι του 12% σε όσους αφυπηρετούν στο
63ο έτος της ηλικίας τους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ μόλις προχθές το ΑΚΕΛ μας
ανακοίνωσε το κοινωνικό πρόγραμμα του Ανδρέα
Μαυρογιάννη, το οποίο «ανταποκρίνεται στις
ανάγκες του λαού». Το ΑΚΕΛ αξιολογεί σαν τις
δύο κορυφαίες προτεραιότητες του κ. Μαυρο-
γιάννη τις εξής: «1. Αποκατάσταση της ΑΤΑ και
επέκτασή της σε όλους τους εργαζόμενους του
ιδιωτικού τομέα 2. Κατάργηση του άδικου πέναλτι
του 12% στις συντάξεις για όσους συνταξιοδο-
τούνται στο 63ο έτος». Κατά το ΑΚΕΛ «οι συνα-
γερμικοί υποψήφιοι, Αβέρωφ Νεοφύτου και
Νίκος Χριστοδουλίδης, δεν μπορούν να προτάξουν
–πόσο μάλλον να εφαρμόσουν - τέτοιες πολιτικές
γιατί ακριβώς είναι και θέλουν να είναι η συνέχεια
της διακυβέρνησης Αναστασιάδη. Μιας διακυ-
βέρνησης που καταβαράθρωσε το βιοτικό επίπεδο
του κυπριακού λαού, την ώρα που επί μία δεκαετία
τώρα εξυπηρετεί σκανδαλωδώς τα μεγάλα ιδιω-
τικά συμφέροντα και τις τράπεζες…»

ΠΡΟΣΕΞΤΕ: Οι πολιτικές της διακυβέρνησης Ανα-
στασιάδη που, κατά το ΑΚΕΛ, «καταβαράθρωσαν
το βιοτικό επίπεδο του κυπριακού λαού», δηλαδή
το πάγωμα της ΑΤΑ και η επιβολή του πέναλτι
του 12% στις συντάξεις για όσους συνταξιοδο-
τούνται στο 63ο έτος, δεν είναι του… Αναστασιάδη
αλλά, όπως προανέφερα, του ΑΚΕΛ. Της διακυ-
βέρνησης ΑΚΕΛ – Χριστόφια. Τότε που υπουργός
Εργασίας ήταν η Σωτηρούλα Χαραλάμπους, η
οποία σήμερα ως γενική γραμματέας της ΠΕΟ
ζητά υλοποίηση αυτών των αιτημάτων. «Η συζή-
τηση για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού
συστήματος επιβάλλεται να ξεκινήσει με πρώτη
προτεραιότητα την ανατροπή του ισοπεδωτικού
πέναλτι του 12% σε όσους συνταξιοδοτούνται
στα 63.  Αυτή η τιμωρία δεν μπορεί να συνεχιστεί
και αυτό  είναι μια απαίτηση όλης της κοινωνίας»
δήλωσε για άλλη μια φορά προχθές η κ. Χαρα-
λάμπους σε ομιλία της στην παρουσίαση του βι-
βλίου του Γρηγόρη Νεοκλέους «Κοινωνικά Κινή-
ματα ως φορείς αλλαγής».

ΚΑΙ ΚΑΛΑ κ. Σωτηρούλα μου, αφού το πέναλτι
του 12% είναι, όπως λες, ισοπεδωτική τιμωρία,
γιατί μας το επιβάλατε το 2012 που μας κυβερ-
νούσατε και μάλιστα το υποστηρίζατε φανατικά;
Γιατί; Και γιατί παγοποιήσατε την ΑΤΑ; Και γιατί
δεν τολμάτε σήμερα να ζητήσετε μια συγνώμη,
παρά αρκείστε στις επικρίσεις και στα αιτήματα;

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ πρόγραμμα του Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη, το οποίο εγκωμιάζει το ΑΚΕΛ, περιλαμ-
βάνει επίσης και (εισαγωγικά) «μείωση των φο-
ρολογιών στο ρεύμα, τα καύσιμα και τα είδη
πρώτης ανάγκης». Τις φορολογίες αυτές μας τις
επέβαλε πάλι το ΑΚΕΛ τότε που μας κυβερνούσε.
Τότε που αύξησε το ΦΠΑ από το 15% στο 19%,
τότε που επέβαλε φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα
και στα καπνικά προϊόντα, τότε που πετσόκοψε
όλα σχεδόν τα επιδόματα (μάνας, τέκνου, σπου-
δών κλπ κλπ), τότε που καθήλωσε τους μισθούς
και εξόντωσε τα ταμεία προνοίας, τότε που δεν
άγγιξε τη φορολογία του πλούτου. Επίλογος;
Ένα ΑΚΕΛ που δεν ξέρει τι λέει. Ή, τι θέλει…

Τι λέει πάλι το ΑΚΕΛ;

ΕΚΤΑΚΤΩΣ

Του ΤΑΚΗ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ
(agathocleoust@gmail.com)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΜΕΙΩΤΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

«Απειλές Ερντογάν στην Ελλάδα
όπως Πούτιν στην Ουκρανία»
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Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων
των εννιά κρατών της νότιας Ευρώπης,
που θα συναντηθούν αύριο Παρασκευή
στο Αλικάντε της Ισπανίας, θα εκφρά-
σουν τη στήριξή τους στην Ελλάδα
έναντι των απειλών που δέχεται από
την Τουρκία, αναφέρουν διπλωματικές
πηγές της προεδρίας της Γαλλικής Δη-
μοκρατίας, με φόντο τον τουρκικό πα-
ροξυσμό.
Όπως ανέφεραν οι εν λόγω πηγές, το
θέμα των τουρκικών απειλών κατά της
Ελλάδας θα συζητηθεί στο δείπνο ερ-
γασίας που θα έχουν, μετά το πέρας
των εργασιών της Ευρωμεσογειακής
συνόδου κορυφής, οι αρχηγοί κρατών
και κυβερνήσεων της Ισπανίας, της
Γαλλίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας,
της Κύπρου, της Μάλτας, της Σλοβενίας,
της Κροατίας και της Ελλάδας. Παρόν-
τες θα είναι, επίσης, ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ
και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Ούρσουλα Φον ντέρ Λάιεν. Ση-

μειώνεται πως η τελευταία Ευρωμε-
σογειακή Σύνοδος Κορυφής, με τη
συμμετοχή όλων των χωρών της Με-
σογείου, ευρωπαϊκών και μη, είχε γίνει
το 2015 στην Ισπανία, ενώ η τελευταία
σύνοδος κορυφής των κρατών μελών
της ΕΕ της νότιας Ευρώπης είχε φιλο-
ξενηθεί πέρσι στην Αθήνα.

Μήνυμα Μακρόν
Υπενθυμίζεται πως, με το θερμόμετρο
στα ελληνοτουρκικά να χτυπά «κόκκι-
νο» και αναλυτές να κάνουν λόγο ακό-
μη και για ενδεχόμενο πολέμου Ελλά-
δας – Τουρκίας, Κυριάκος Μητσοτάκης
και Εμανουέλ Μακρόν είχαν πραγμα-
τοποιήσει κρίσιμη συνάντηση στο Πα-
ρίσι, στις 12 Σεπτεμβρίου.
Εκεί, ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε
στη στρατηγική εταιρική σχέση που
υπέγραψαν οι δύο χώρες ένα χρόνο

πριν. «Βασιστήκαμε στις κοινές από-
ψεις, τις αξίες, την ελευθερία, τη Δη-
μοκρατία, το διεθνές δίκαιο και το δί-
καιο της θάλασσας» επεσήμανε ο Γάλ-
λος πρόεδρος. «Με τον τρόπο αυτό
δυναμώνουμε και την ευρωπαϊκή κυ-
ριαρχία και σταθερότητα σε περιοχές
κοινού ενδιαφέροντος». Στη συνέχεια,
δε, ο Εμανουέλ Μακρόν έστειλε σαφές
και ηχηρό μήνυμα στήριξης προς την
Ελλάδα. «Στηρίζουμε πλήρως την κυ-
ριαρχία της Ελλάδας». Χωρίς να κάνει
αναφορά στην Τουρκία, έκανε λόγο
για «ταραγμένη κατάσταση» στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, διαμηνύοντας πως
«η στρατηγική σχέση Αθήνας – Παρι-
σιού δεν θα επιτρέψει να γίνει καμιά
αναταραχή στην Ανατολική Μεσόγειο».
Σημειώνεται πως σε πλήρη καταδίκη
των τουρκικών προκλήσεων προχώρη-
σαν Ευρώπη και ΗΠΑ.

Παρέμβαση της Γαλλίας 
«ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ»
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Τέσσερεις ώρες διήρκησε η συνεδρίαση
του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας,
υπό τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χθες, με
την Ελλάδα να βρίσκεται στα πρώτα θέ-
ματα της ατζέντας εν μέσω κλιμακούμενης
έντασης για τη στρατιωτικοποίηση ελλη-
νικών νησιών. Την ίδια ώρα στην προκλη-
τική ατζέντα του Συμβουλίου βρέθηκε
και η Κύπρος.

Στο στόχαστρο και η Κύπρος
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που
βλέπουν το φως της δημοσιότητας
από τουρκικά ΜΜΕ, στο ανακοινωθέν που
εκδόθηκε Άγκυρα βάζει στο στόχαστρο
και την  Κύπρο, καλώντας «τις ΗΠΑ να
ανακαλέσουν την απόφαση για την άρση
του εμπάργκο όπλων της Κύπρου, καθώς
είναι μία απόφαση αντίθετη στο πνεύμα
της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ». Το Συμβούλιο
Ασφαλείας, δε, υπογραμμίζει ότι «οι ενέρ-
γειες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των
Τουρκοκυπρίων θα συνεχιστούν με απο-
φασιστικότητα ώστε όλες οι χώρες να
αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία της ΤΔΒΚ».

«Να εγκαταλείψει η Αθήνα τις παράνο-
μες πρακτικές»

Στο Συμβούλιο γίνεται λόγος για «αυξη-
μένες προκλητικές ενέργειες της Ελλά-
δας», για τις οποίες η Άγκυρα διαμηνύει
πως θα προστατεύσει με κάθε νόμιμο
μέσο τα δικαιώματά της. Απευθύνει, δε,
νουθεσία προς όσους ενθαρρύνουν την
Ελλάδα να εξοπλίσει τα νησιά με μη στρα-
τιωτικό καθεστώς να «έρθουν στα λογικά
τους».
Πιο συγκεκριμένα, το ανακοινωθέν από
τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας
αναφέρει:
«Παρά τις εκκλήσεις μας να εφαρμόσει
τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από
το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες, η Ελ-
λάδα συνεχίζει τις παράνομες ενέργειες
της και εξετάστηκαν όλες οι προκλητικές
ενέργειες. Η Ελλάδα απομακρύνεται από

την λογική που έφτασε στο σημείο να
σαμποτάρει νατοϊκές ενέργειες και να
επιτεθεί σε πλοία που πλέουν στα διεθνή
ύδατα». 
«Να έρθουν στα λογικά τους οι κύκλοι
που ενθαρρύνουν την Ελλάδα να εξοπλίσει
τα νησιά με μη στρατιωτικό καθεστώς.
Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε είδους νόμι-
μες μεθόδους και μέσα για τα δικαιώματα
και τα συμφέροντα του έθνους μας».

Απάντησε το Ελληνικό ΥΠΕΞ
Η Τουρκία έχει κάθε δικαίωμα να υπερα-
σπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο τα συμφέ-
ροντά της, υπό την βασική αίρεση ότι
αποδέχεται τους κανόνες του Διεθνούς
Δικαίου, σημειώνει το Υπουργείο Εξωτε-
ρικών της Ελλάδας σε ανακοίνωσή του,
με την οποία απαντά στις δηλώσεις Ερν-
τογάν, μετά τη συνεδρίαση του τουρκικού
συμβουλίου ασφαλείας. Και προσθέτει
χαρακτηριστικά: «Δεν έχει, όμως, κανένα
δικαίωμα να παραβιάζει κατάφορα το
Διεθνές Δίκαιο και να απειλεί την Ελλάδα
με πόλεμο (casus belli)». Το Υπουργείο
Εξωτερικών επαναλαμβάνει πως «η Ελ-
λάδα δεν προβάλει καμία διεκδίκηση
έναντι της Τουρκίας» και «τάσσεται υπέρ
του διαλόγου στη βάση του Διεθνούς Δι-
καίου». Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι «θα
υπερασπιστεί, όμως, τα νόμιμα συμφέ-
ροντα και δικαιώματά της, εφόσον παρα-
στεί η ανάγκη».

Η Τουρκία καλεί τις χώρες 
να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος

Σε συναντήσεις στο Ισραήλ με επίκεντρο
την ενέργεια προχώρησε ο πρόεδρος
του Δημοκρατικού Συναγερμού και υπο-
ψηφίος για την Προεδρία της Δημοκρα-
τίας κ. Αβέρωφ Νεοφύτου.  Ο κ. Νεο-
φύτου είχε συναντήσεις χθες με τον Γε-
νικό Διευθυντή της Delek κ. Yossi Abu,
τον τέως υπουργό Ενέργειας του Ισραήλ
κ. Yuval Steinitz, την υπουργό Εσωτερι-
κών κα. Ayelet Shaked και τη νυν υπουρ-
γό Ενέργειας κα. Karine Elharrar. Ο υπο-
ψήφιος για την προεδρία της Δημοκρα-
τίας προχώρησε στις συναντήσεις αυτές,
συνοδευόμενος από τον Γραμματέα Διε-
θνών Σχέσεων και προέδρο της ΝΕΔΗΣΥ
κ. Γιώργο Χατζηγεωργίου και τη σύμ-
βουλο του Προέδρου κ. Τζώρτζια Κων-
σταντίνου-Παναγιώτου. 
Μετά το πέρας των συναντήσεων ο κ.

Νεοφύτου είπε πως: «Μόλις έχουμε
ολοκληρώσει τις σημαντικές μας επαφές
για τον τομέα της ενέργειας. Το πρωί
με τον Γενικό Διευθυντή της Delek, με
τον πρώην υπουργό Ενέργειας και τη
νυν υπουργό Ενέργειας. Θα επαναλάβω

πως η ενέργεια είναι το δυνατό χαρτί
της Κύπρου. Ένα δυνατό χαρτί που μπο-
ρεί να ξεκλειδώσει και το κυπριακό
αλλά παράλληλα να δώσει και τεράστια
προοπτική για την οικονομική ανάπτυξη.
Εδώ στο Ισραήλ ανακάλυψαν φυσικό
αέριο περίπου την ίδια περίοδο με εμάς.
Σήμερα το Ισραήλ έχει διασφαλίσει την
ενεργειακή του ασφάλεια και ανεξαρ-
τησία και είναι μια σημαντική χώρα εξα-
γωγής φυσικού αερίου.  Αυτό είναι το
όραμά μου για την Κύπρο, για τα προσεχή
χρόνια».

Αβέρωφ: Η ενέργεια είναι 
το δυνατό χαρτί της Κύπρου

4 «Σήμερα το Ισραήλ έχει
διασφαλίσει την ενεργειακή
του ασφάλεια και ανεξαρτησία
και είναι μια σημΔαντική χώρα
εξαγωγής φυσικού αερίου»

4 «Αυτό είναι το όραμά μου για
την Κύπρο, για τα προσεχή
χρόνια»

4 «Οι ενέργειες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των Τ/Κ θα συνεχιστούν με
αποφασιστικότητα ώστε όλες οι χώρες να αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία της ΤΔΒΚ».

«Που μπορεί να ξεκλειδώσει και το κυπριακό αλλά και να
δώσει τεράστια προοπτική για την οικονομική ανάπτυξη» 
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΣ ΜΙΛΗΣΕ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ 

Πηγή του προβλήματος των επικίνδυνων
οικοδομών, αποτελεί η γήρανση με-
γάλου μέρους του κτηριακού αποθέ-
ματος της χώρας, σε συνδυασμό με
τις καθόλου ή λιγότερο απαιτητικές
πρόνοιες αντισεισμικού σχεδιασμού,
που εφαρμόζονταν κατά τις προηγού-
μενες δεκαετίες, αλλά κυρίως από την
απουσία της οποιοσδήποτε κουλτούρας
συντήρησης, δήλωσε ο γενικός διευ-
θυντής του υπουργείου Εσωτερικών
Κώστας Κωνσταντίνου.
Ο κ. Κωνσταντίνου, ο οποίος μιλούσε
χθες εκ μέρους του υπουργού Εσωτε-
ρικών, κατά την έναρξη της Ημερίδας με
θέμα: «Επιθεώρηση και Αξιολόγηση
της Επικινδυνότητας Κτηρίων και Πα-
ρουσίαση Εντύπων Οπτικής Επιθεώρη-
σης Κτηρίων ΕΤΕΚ», είπε, επίσης, ότι
το ΥΠΕΣ επεξεργάζεται τροποποίηση
σχετικού νόμου προς ενίσχυση της προ-
σπάθειας αντιμετώπισης των επικίνδυ-
νων οικοδομών.

Σεισμογενείς περιοχή
Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ανέφερε ο κ.
Κωνσταντίνου, ότι η Κύπρος αποτελεί
μια σεισμογενή περιοχή, και συνεπώς
είναι πρωταρχικής σημασίας να ενι-
σχυθεί η ανθεκτικότητα των κτηρίων
μας. Πολύ περισσότερο, σημείωσε, για
τα κτήρια στα οποία στεγάζονται υπη-
ρεσίες μεγάλης σπουδαιότητας και επι-
σκεψιμότητας, ώστε να προστατεύσου-
με την ανθρώπινη ζωή και τη δημόσια
ασφάλεια, καθώς επίσης την πολιτιστική
μας κληρονομιά και το περιβάλλον.
Αναγνωρίζουμε, συνέχισε, τις προκλή-
σεις και τις ενδεχόμενες δυσκολίες,
που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε
κατά την προώθηση, εφαρμογή και
επιβολή υφιστάμενων και νέων μέ-
τρων.

Νομοθεσία
Είπε πως το υπουργείο Εσωτερικών
ήδη επεξεργάζεται σχετική τροποποί-
ηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οι-
κοδομών Νόμου με σκοπό την προ-
ώθηση περαιτέρω διαθέσιμων εργα-
λείων, που θα ενισχύσουν την όλη προ-

σπάθεια για αντιμετώπιση του προβλή-
ματος των επικίνδυνων οικοδομών.

Γήρανση κτηρίων 
«Πηγή του προβλήματος των επικίν-
δυνων οικοδομών, αποτελεί η γήρανση
μεγάλου μέρους του κτηριακού απο-
θέματος της χώρας μας, σε συνδυασμό
με τις καθόλου ή λιγότερο απαιτητικές
πρόνοιες αντισεισμικού σχεδιασμού,
που εφαρμόζονταν κατά τις προηγού-
μενες δεκαετίες, αλλά κυρίως από την
απουσία της οποιοσδήποτε κουλτούρας
συντήρησης των οικοδομών με την πά-
ροδο του χρόνου», πρόσθεσε.

Κακοτεχνίες 
Η τουρκική εισβολή και η ανάγκη για
άμεση ανέγερση οικοδομών για τη στέ-
γαση προσφύγων, συνέχισε, προκάλε-
σαν άμβλυνση του προβλήματος των
επικίνδυνων οικοδομών. 

Χωρίς κουλτούρα συντήρησης 
Ανασταλτικό παράγοντα αποτελεί, ση-
μείωσε, και η παγιωμένη αντίληψη,
πως το κόστος μιας οικοδομής περι-
λαμβάνει μόνο το κόστος ανέγερσης,
παραβλέποντας το κόστος συντήρησης.
«Γι’ αυτό τον λόγο, είναι ιδιαίτερα ση-

μαντικό να τονιστεί η σημασία της υιο-
θέτησης κουλτούρας συντήρησης, κα-
θότι αποτελεί ένα από τα πιο αποτελε-
σματικά μέτρα πρόληψης κατά της δη-
μιουργίας επικίνδυνων οικοδομών. 

Οικονομική δυσχέρεια 
Φυσικά, ανέφερε, δεν μπορούμε να
παραγνωρίσουμε την παράμετρο της
οικονομικής δυσχέρειας των ιδιοκτητών,
η οποία είναι ίσως η μεγαλύτερη αιτία
αδράνειας στη λήψη μέτρων, αλλά ούτε
άλλες πιθανές δυσχέρειες, όπως τα
θέματα συνιδιοκτησίας και Διαχειρι-
στικών Επιτροπών, τα οποία περιορίζουν
την αποτελεσματική εφαρμογή της νο-
μοθεσίας.
«Είναι ύψιστης σημασίας να γίνει κοινώς
αντιληπτό, ότι ο ιδιοκτήτης κατέχει την
αστική ευθύνη για τη συντήρηση της
οικοδομής, είτε αυτή κατοικείται είτε
όχι, με απώτερο σκοπό την ασφάλεια
όσων διαμένουν σε αυτή, των διερχο-
μένων αλλά και των γειτονικών ανα-
πτύξεων», πρόσθεσε.
Συναφές, συνέχισε, είναι και το θέμα
του θεσμού της Τακτικής Επιθεώρησης
των κτηρίων, για το οποίο βρίσκεται
σε εξέλιξη διαβούλευση μεταξύ του
υπουργείου Εσωτερικών και του ΕΤΕΚ. 

Μετά από μεγάλες προσπάθειες τέθηκε υπό
έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες, στην
περιοχή Φασουρίου, η οποία εμπίπτει στην
κυριότητα των βρετανικών βάσεων.

Σύμφωνα με τις βρετανικές βάσεις  οι επίγειες
δυνάμεις όταν η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο
προέβησαν σε τελικές κατασβέσεις και αντι-
μετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων. 
Από τη φωτιά, έχει επηρεαστεί μερικώς το
δάσος των ευκαλύπτων, κάηκαν καλαμιώνες
και ξηρά χόρτα αλλά δεν κινδύνεψαν υπο-
στατικά.

Προστασία του καζίνου
Μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Δασών
και τις βρετανικές βάσεις, η Πυροσβεστική
Υπηρεσία είχε αναλάβει το ανατολικό τμήμα
της πυρκαγιάς προς το Καζίνο, με σκοπό την
προστασία του Καζίνο και της οικιστικής πε-
ριοχής όπως επίσης και του Λιμανιού.

Ισχυροί άνεμοι
Να σημειωθεί ότι νωρίτερα οι αρμόδιες αρχές
της Κυπριακής Δημοκρατίας είχαν προχωρήσει
στην άμεση εκκένωση χώρου με εμπορευ-
ματοκιβώτια , καθώς οι φλόγες από τη δασική
περιοχή της κοινότητας Φασούρι εξαπλώνον-
ταν προς την περιοχή του λιμανιού Λεμεσού.
Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν  στην περιοχή
είχαν συμβάλει στην εξάπλωση της προς το
Ζακάκι. 

Σχέδιο «Ίκαρος 2»
Σημειώνεται ότι για την κατάσβεση της πυρ-
καγιάς τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο «Ίκαρος
2», ενώ συνολικά οκτώ πυροσβεστικά πτητικά
μέσα επιχείρησαν στην περιοχή, με τον συν-
τονισμό να αναλαμβάνει ελικόπτερο της Εθνι-
κής Φρουράς. Για την κατάσβεση συνέδρα-
μαν  επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, του Τμήματος Δασών και των βρε-
τανικών βάσεων.

Απειλητική η χθεσινή πυρκαγιά στο Φασούρι

Αιτία, η γήρανση κτηρίων, αλλά 
και η απουσία κουλτούρας συντήρησης 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

Θα αξιολογηθεί το
κατά πόσο κινδυνεύει 
ο Πανίκος Σταυριανός
Αξιολόγηση κινδύνου θα κάνει η Αστυνομία
για τα θέματα ασφάλειάς του που θέτει ο
ιατροδικαστής Πανίκος  Σταυριανός, όπως
προκύπτει από επιστολή που έστειλε η δι-
κηγόρος του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
την υπουργό Δικαιοσύνης και τον γενικό ει-
σαγγελέα, με κοινοποίηση και στον αρχηγό
της Αστυνομίας, σύμφωνα με δημοσίευμα
του "Φιλε-
λεύθερου".
Σ ύ μ φ ω ν α
με το δημο-
σίευμα του
"Φιλελευθέ-
ρου" ο κ.
Σταυριανός
με την επι-
στολή του
ε κ φ ρ ά ζ ε ι
ανησυχίες
για παρα-
βίαση "δί-
καιης  δίκη"
του, από
τους ποινι-
κούς ανα-
κριτές και
τον Τύπο, σε
σχέση με το
πόρισμα για
τον θάνατο του Θανάση Νικολάου, ενώ θέτει
και θέματα που αφορούν στην ασφάλειά
του, εφόσον εκτέθηκε.
Το ΚΥΠΕ επικοινώνησε με τον εκπρόσωπο
Τύπου της Αστυνομίας, Χρίστο Ανδρέου, ο
οποίος ανέφερε ότι το σημείο της
επιστολής που αφορά την Αστυνομία είναι
αυτό που λέει ότι ενδεχομένως να κινδυνεύει
η σωματική του ακεραιότητα με όλες τις
αναφορές που γίνονται στο όνομά του.
"Στη βάση αυτής της αναφοράς θα γίνει μία
αξιολόγηση κινδύνου από την Επιτροπή Αξιο-
λόγησης Κινδύνου της Αστυνομίας για να
δούμε, με βάση τη μαρτυρία που έχουμε
και τα δεδομένα, αν θα πρέπει να ληφθούν
κάποια μέτρα για τον κ. Σταυριανό και ποια
θα είναι αυτά, αν παρθεί τέτοια απόφαση"
είπε ο κ. Ανδρέου.
Αναφορικά με το ίδιο το πόρισμα για τον
θάνατο του Θανάση Νικολάου, ο κ. Ανδρέου
είπε ότι η Αστυνομία αναμένει από τον γενικό
εισαγγελέα, αν και εφόσον επικοινωνήσει
μαζί τους, για οποιοδήποτε θέμα.

4 Υπό έλεγχο μετά από μεγάλες προσπάθειες



7ΑΛΗΘΕΙΑ  ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΥΓΕΙΑ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΕ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 4Η ΔΟΣΗ Ο ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΑ

Τη δεύτερη ενισχυτική δόση του εμβο-
λιαστικού σχήματος - και τέταρτη συνολικά
- κατά του κορωνοϊού έβαλε ο υπουργός
Υγείας, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, χθες,
μετά την απόφαση της Επιτροπής Εμβο-
λιασμού για μείωση του ηλικιακού ορίου
στους άνω των τριάντα ετών. Ο κ. Χατζη-
παντέλα μετέβη χθες το πρωί στο εμβο-
λιαστικό κέντρο, στην Κρατική Έκθεση,
συνοδευόμενος από τη γενική διευθύντρια
του υπουργείου Υγείας Χριστίνα Γιαννάκη,
η οποία του χορήγησε την ενισχυτική
δόση. «Έχει αποδείξει ο εμβολιασμός ότι
είναι ο μοναδικός τρόπος που μας προ-
στατεύει από σοβαρές νοσηλείες», είπε
ο υπουργός σε δηλώσεις του μετά τον
εμβολιασμό του. «Καλώ όλο τον κόσμο
να εκμεταλλευτεί τα νέα επικαιροποι-
ημένα εμβόλια, ώστε να προστατέψει
τον εαυτό του», πρόσθεσε.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ με τη διαθεσιμότητα των εμ-
βολίων, ο κ. Χατζηπαντέλα είπε ότι φτά-
νουν συνεχώς επικαιροποιημένα εμβόλια
στην Κύπρο. «Ήταν μετά από πρωτοβουλία
δική μου στο συμβούλιο υπουργών της
ΕΕ που δεσμεύτηκαν οι φαρμακευτικές
εταιρείες, ώστε οποιαδήποτε εμβόλια
παραλαμβάνουμε να είναι της τελευταίας
γενεάς». Απαντώντας για το ενδιαφέρον
που έχουν επιδείξει οι πολίτες μέχρι σή-
μερα για την τέταρτη δόση, ο υπουργός
είπε ότι το ενδιαφέρον του κόσμου είναι
σταθερό. «Περιμένουμε περισσότερο κό-
σμο, αλλά είναι ικανοποιητικοί οι αριθμοί»,
πρόσθεσε. Ο ίδιος είπε ότι αισθάνεται
μια χαρά, μετά τον εμβολιασμό του και
θα επιστρέψει στο γραφείο του για να
συνεχίσει κανονικά τις εργασίες του.

ΣΥΜΦΩΝΑ με πληροφορίες από το υπουρ-
γείο Υγείας, στα εμβολιαστικά κέντρα
υπάρχει διαθέσιμο καθημερινά το εμβόλιο

της Pfizer, ενώ κάθε Τρίτη και Πέμπτη
είναι διαθέσιμο και το εμβόλιο της Mod-
erna, ξεκινώντας από σήμερα Πέμπτη.
Και τα δύο εμβόλια είναι επικαιροποιημένα
και καλύπτουν τις παραλλαγές 4 και 5
της Όμικρον. Αναφορικά με τα εμβόλια
της γρίπης, ο υπουργός σημείωσε ότι για
πρώτη φορά φέτος θα έχουμε 170.000
δόσεις από τον Σεπτέμβριο. «Μ' αυτή
την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τους
λειτουργούς του υπουργείου Υγείας γι'
αυτή τους την πρωτοβουλία, ώστε να
έχουμε έγκαιρα τα εμβόλια για τη γρίπη»
κατέληξε.

Πού και πότε μπορείς να λάβεις 
το επικαιροποιημένο εμβόλιο 

Το πρόγραμμα των εμβολιαστικών κέντρων
για τη χορήγηση επικαιροποιημένων/
προσαρμοσμένων εμβολίων Pfizer και
Moderna κατά της νόσου COVID-19. Τα
εμβόλια Moderna θα είναι διαθέσιμα σή-

μερα 29 Σεπτεμβρίου, κάθε Τρίτη και
Πέμπτη. Τα εμβόλια Pfizer/BioNTech θα
είναι διαθέσιμα καθημερινά από Δευτέρα
μέχρι Παρασκευή. Οι δικαιούχοι θα μπο-
ρούν να εξυπηρετούνται μέσω των κέν-
τρων εμβολιασμού ελεύθερης προσέ-
λευσης (walk-in) που λειτουργούν σε
όλες τις επαρχίες.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ κέντρα: Λευκωσία: Κρατική
Έκθεση (8π.μ – 2:30μ.μ), Λάρνακα: Παλαιό
Νοσοκομείο Λάρνακας (8π.μ – 2:30μ.μ),
Λεμεσός: Κέντρο Υγείας Λινόπετρας (8π.μ
– 2:30μ.μ), Πάφος: Γενικό Νοσοκομείο
Πάφου (8π.μ – 2:30μ.μ), Αμμόχωστος:
Κέντρο Υγείας Αμμοχώστου (8π.μ –
2:30μ.μ), Κυπερούντα: Εμβολιαστικό κέν-
τρο Κυπερούντας (πρώην ΣΠΕ) Δευτερά,
Τετάρτη και Παρασκευή (9:30π.μ –
1:30μ.μ), Πόλη Χρυσοχούς: Νοσοκομείο
Πόλης Χρυσοχούς, καθε Τρίτη (9:30π.μ
– 1:30μ.μ)

ΟΟργανισμός Ασφάλισης Υγείας
ενημερώνει το κοινό για τα στοι-
χεία επικοινωνίας των υπηρεσιών

εφημερίας προσωπικού ιατρού (ΠΙ) για
το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Οκτω-
βρίου ανά επαρχία. Σημειώνεται ότι τα
στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών
εφημερίας ΠΙ θα προσαρμόζονται σε
εβδομαδιαία βάση και θα αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ
www.gesy.org.cy καθώς και στους επί-
σημους λογαριασμούς του Οργανισμού
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπεν-
θυμίζεται ότι οι υπηρεσίες εφημερίες
προσωπικού ιατρού παρέχονται σε ενή-
λικες και παιδιά οι οποίοι είναι δικαιούχοι
του ΓεΣΥ τα Σαββατοκύριακα και τις αρ-
γίες και περιλαμβάνουν την παροχή
φροντίδας υγείας για έκτακτα προβλή-
ματα όπως είναι η οξεία έναρξη ανη-
συχητικών συμπτωμάτων, ο απότομος
και έντονος πόνος, η επιδείνωση συμ-
πτωμάτων σοβαρής χρόνιας ασθένειας,
ο υψηλός πυρετός που συνοδεύεται
από άλλα συμπτώματα. 

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ δεν πρέπει να απευθύ-
νονται στις υπηρεσίες εφημερίας ΠΙ για

προϋπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις,
έκδοση επαναλαμβανόμενων συνταγών,
έκδοση παραπεμπτικών σε άλλες υπη-
ρεσίες του ΓεΣΥ ή στις περιπτώσεις που
δεν έχουν τον χρόνο να επισκεφθούν
τον Προσωπικό Ιατρό τους. Οι ώρες λει-
τουργίας των υπηρεσιών είναι τα Σαβ-
βατοκύριακα και τις Δημόσιες Αργίες
τις ακόλουθες ώρες: Σάββατο: 9.00 –
17.00, Κυριακή και Δημόσια Αργία:
15.00 – 19.00. Για την εξυπηρέτησή

τους, οι δικαιούχοι επικοινωνούν τηλε-
φωνικώς με τις υπηρεσίες εφημερίας
ΠΙ της επαρχίας τους κατά τις ώρες λει-
τουργίας των υπηρεσιών εφημερίας.
Κατόπιν αξιολόγησης του προβλήματος
υγείας, διευθετείται ραντεβού εντός
της ημέρας και των ωρών λειτουργίας
των υπηρεσιών εφημερίας. Τονίζεται
ότι, για την εύρυθμη εξυπηρέτηση των
δικαιούχων, οι υπηρεσίες λειτουργούν
μόνο με προγραμματισμένα ραντεβού.

Σταθερό το ενδιαφέρον του 
κόσμου για τους εμβολιασμούς

Εφημερεύοντα ιατρεία που θα λειτουργήσουν το Σαββατοκύριακο 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ 

ΟΣΑΚ 

Θερμές 
ευχαριστίες στον
Θωμά Αντωνίου  

Τις θερμές του ευχαριστίες καθώς
και απεριόριστη ευγνωμοσύνη μας
προς το Θωμά Αντωνίου τέως πρόεδρο
του ΟΑΥ για την πολύχρονη προσφορά
του προς τον Κύπριο ασθενή εκφράζει
με ανακοίνωσή του το οργανωμένο
κίνημα των ασθενών, ΟΣΑΚ. «Ο κύριος
Αντωνίου από τη θέση του προέδρου
του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
(ΟΑΥ) συνέβαλε αποφασιστικά για
την εφαρμογή της μεγαλύτερης με-
ταρρύθμισης η οποία έγινε ποτέ στην
Κυπριακή Δημοκρατία, του ΓεΣΥ. Ερ-
γάστηκε με ανιδιοτέλεια και αφοσίω-
ση και με πολλές προσωπικές θυσίες
για να γίνει πραγματικότητα αυτό το
οποίο η κοινωνία απαιτούσε για δε-
καετίες και αποτελεί αναφαίρετο δι-
καίωμα και το πολυτιμότερο αγαθό
για κάθε άνθρωπο, αυτό της υγείας»,
προστίθεται.

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ασθενείς οι οποίοι
είχαν συνεργαστεί πολύ στενά με τον
κύριο Αντωνίου και είχαν βρεθεί στο
ίδιο μετερίζι του αγώνα για την εφαρ-
μογή του ΓεΣΥ, γνωρίζουν τις μάχες
που έχει δώσει καθώς και την τεράστια
του συμβολή του στην επιτυχία αυτού
του στόχου, δηλαδή της εφαρμογής
του ΓεΣΥ κάτι το οποίο λίγα χρόνια
προηγουμένως εθεωρείτο άπιαστο
όνειρο, αναφέρει η ανακοίνωση. Κα-
ταληκτικά η ΟΣΑΚ απευθύνει «ένα
τεράστιο ευχαριστώ» προς στον Θωμά
Αντωνίου και του εύχεται οικογενειακή
και προσωπική ευτυχία και επιτυχία.

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΕΣΥ 

Κατόπιν 
συνταγογράφησης 

η χορήγηση 
κατ’ οίκoν 

οξυγονοθεραπείας 
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας πλη-
ροφορεί τους δικαιούχους του Γενικού
Συστήματος Υγείας ότι από την 1η Ια-
νουαρίου του 2023 η προμήθεια οξυ-
γόνου, για κατ’ οίκον οξυγοθεραπεία,
θα γίνεται μόνο κατόπιν συνταγογρά-
φησης μέσω του Συστήματος Πληρο-
φορικής του ΓεΣΥ. Διευκρινίζει, πα-
ράλληλα, ότι παλαιότερες εγκρίσεις
που εξασφαλίστηκαν από τις Φαρ-
μακευτικές Υπηρεσίες δεν θα γίνονται
πλέον αποδεκτές. Οι δικαιούχοι προ-
τρέπονται όπως επισκεφτούν έγκαιρα
τους θεράποντες ιατρούς τους, ώστε
να εξασφαλίσουν συνταγή, που θα
εκδοθεί από το Σύστημα Πληροφο-
ρικής του ΓεΣΥ. Επισημαίνεται ότι η
συνταγή πρέπει να εκτελείται σε ένα
από τα νοσοκομειακά φαρμακεία του
ΟΚΥπΥ. Κατόπιν εκτέλεσης της συν-
ταγής οι δικαιούχοι θα λάβουν από
το φαρμακείο την "κατάσταση Συμ-
πληρωμής και Συνεισφοράς ΙΙ" σε έν-
τυπη μορφή, την οποία πρέπει να
επιδείξουν στην εταιρεία Linde - Had-
jikyriakos Gas Ltd, για να προμηθευ-
τούν την εγκεκριμένη ποσότητα ια-
τρικού οξυγόνου.



ΝΙΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ:   

«Η πολιτική της
κλειδαρότρυπας που ζούμε τις
τελευταίες μέρες υποβαθμίζει
την πολιτική ζωή του τόπου
μας και απειλεί τη Δημοκρατία.
Κάποιοι είναι ικανοί για όλα».

Κάποιοι είναι ικανοί για όλα.
Ακόμα και να φτιάχνουν
ψεύτικους λογαριασμούς για
να σπιλώνουν από την
κλειδαρότρυπα. 

ΤΑΓΙΠ
ΕΡΝΤΟΓΑΝ: 

«Τα όπλα που
συγκεντρώνονται
στη «δυτική
Θράκη» δεν
σημαίνουν
τίποτα για εμάς».

Το θέμα είναι 
που σημαίνουν
για εμάς!

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ:
«Αν Αθήνα και Λευκωσία
εμμείνουν στην πολιτική
του κατευνασμού και του
συμβιβασμού, ο Ερντογάν
θα συνεχίσει και θα
επιτείνει τις απειλές και
τις προκλήσεις».

Ενώ, αν του αρρώσουν,
θα τα κάνει πάνω…
μας. 

Μας 
παρακολουθούν  

Η ιταλική «Ρεπούμπλικα» δη-
μοσιεύει συνέντευξη του γε-
νικού διευθυντή του Διε-
θνούς Οργανισμού Μετανά-
στευσης Antonio Vitorino, ο
οποίος βρίσκεται στη Ρώμη
για συναντήσεις με τον Πρό-
εδρο Mattarella και τον
Πάπα. Ερωτηθείς αναφορικά
με τις μεταναστευτικές ροές
στη Μεσόγειο, ο κ. Vitorino
σημείωσε: «(…) Στη Μεσό-
γειο άνθρωποι συνεχίζουν
να πεθαίνουν, 1.677 θύματα
το 2022. Και τώρα η νέα δια-
δρομή από τον Λίβανο προς
την Ευρώπη σκοτώνει πολ-
λούς. Πάνω από 100 μόνο
τις τελευταίες ημέρες και 24
από αυτούς ήταν παιδιά. 

Ξέρετε και τι άλλο είπε; Ότι
«η Κύπρος επίσης απωθεί
τους μετανάστες, σχεδόν
όλες οικογένειες Συρίων, κιν-
δυνεύουν να σταλούν πίσω.
Είναι η Συρία μια ασφαλής
χώρα για να γυρίσουν; ‘Φυ-
σικά και όχι’».

Λοιπόν. Αν νομίζουμε πως
επειδή τα λέμε μόνοι μας
δεν παρακολουθούν οι άλ-
λοι, πλανάστε πλάνη οικτρά.
Και το χειρότερο; Αυτά δεν
μένουν έτσι… Ιδίως όταν ανα-
φερόμαστε στους Κυπραίους
που όλο παραπονιούνται
προς τη διεθνή κοινότητα
ότι δεν σέβεται τα ανθρώπι-
νά μας δικαιώματα.

Δεν ξεχνά, αλλά…   
Τότε (Μάρτη του 2015) που αποκαλύφθηκε το
1,5 εκ. ευρώ που η Focus  είπε ότι εισέφερε
στο ΑΚΕΛ για τις προεκλογικές ανάγκες του
υποψήφιου, τότε, Δημήτρη Χριστόφια, και όταν
ο Νικόλας Παπαδόπουλος τόλμησε να επικρίνει
το ΑΚΕΛ, ο Άντρος Κυπριανού έβγαλε στη φόρα
το εξής: «Ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος να µην
ξεχνά ότι το ΑΚΕΛ στήριξε τον Τάσσο Παπαδό-
πουλο για την εκλογή του στην προεδρία της
∆ηµοκρατίας το 2003 και γνωρίζουµε τις πηγές
άντλησης εσόδων για την προεκλογική του εκ-
στρατεία και πώς αυτά δαπανήθηκαν».

Ο Νικόλας μπορεί να ξεχνά, αλλά ο Άντρος τού
«Δεν Ξεχνώ», πότε θα συναισθανθεί ότι είναι
υποχρεωμένος να λαλήσει;  Αν θα παριστάνει
τον Νίκο Χριστοδουλίδη ας έβαζε και αυτός
υποψηφιότητα.  

Οι πέτρες                       
Το έκαναν, το ξαναέκαναν, το ματαξαναέκαναν,
αλλά δεν τους βγήκε. Σήκωσαν όλες τις πέτρες,
αλλά σε καμιά δεν βρήκαν από κάτω τον Αβέρωφ
Νεοφύτου. Μάλιστα, δε, από κάτω από τις
πέτρες βρέθηκαν οι περισσότεροι από αυτούς,
ή ο περίγυρός τους. 

Και τότε, αποφάσισαν να τις ρίχνουν. Και να πα-
ριστάνουν τα θύματα των πετροβολισμών.

Τι να κάνουμε; Νέα ήθη, νέα συστήματα. Εκ-
συγχρονιστικά.

Το λέμε                       
Η πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, στην
Ιαπωνία όπου βρίσκεται, συναντήθηκε με τον
ομόλογό της της μεγάλης αυτής χώρας και στις
συνομιλίες τους, υπογράμμισε «τη σταθερή προ-
σήλωση της ελληνοκυπριακής πλευράς στον
στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών προς
επίτευξη λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομο-

σπονδίας, σύμφωνα με τα περί Κύπρου ψηφί-
σματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Επιτέλους, το λέμε. Αρχίσαμε να τη λέμε με το
όνομά της τη λύση. Σκεφτείτε ότι υπάρχει υπο-
ψήφιος πρόεδρος ο οποίος διετέλεσε μάλιστα
και υπουργός Εξωτερικών, που δεν βρίσκει να
πει αυτές τις λέξεις. 

Αυτά, όμως, τα γράφουμε μετά φόβου Θεού,
διότι μπορεί να κατηγορηθούμε ότι σπιλώνουμε
προσωπικότητες, ασκούμε πολεμική και υπονο-
μεύουμε τον υποψήφιο και την οικογένειά του.

Απορίες 

Απορία πρώτη: Πώς και δεν ακούστηκε
ακόμα στην προεκλογική εκστρατεία
η σαχλαμάρα “μαζί μπορούμε;”

Απορία δεύτερη: Μα γιατί βάλθηκαν
όλοι να αποδομήσουν το χρυσό παιδί
που λέγεται Νίκος Χριστοδουλίδης;

Απορία τρίτη: Ο Γεώργιος Κολοκασίδης
από το περιοδικό Down Town θα ξεκι-
νήσει τον απελευθερωτικό αγώνα;

Απορία τέταρτη: Συνεχίζουν τα κωθώνια
να πιστεύουν ότι η παγκόσμια ειρήνη
δεν απειλείται επειδή η Ρωσία εισέβαλε
στην Ουκρανία, αλλά επειδή η Δύση
θέλει να ταπεινώσει τη Ρωσία;

Απορία πέμπτη: Όταν ο Κουτσού πα-
ρεμβαίνει στα πολιτικά δρώμενα με
την αρθρογραφία του, θυμάται τουλά-
χιστον το παραμύθι: “η Ε.Ε. δεν ανέχεται
ξένα στρατεύματα στην επικράτειά
της;”

Απορία έκτη: Αφού δεν τους βγαίνει η
αηδία: “όποια πέτρα σηκώσεις βρίσκεις
από κάτω τον Αβέρωφ”, για ποιο λόγο
δεν την εγκαταλείπουν;

ΔΟΥΡΕΙΟΣ              ΤΥΠΟΣ
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Z ΗΣΑΜΕ προεκλογικούς και προ-
εκλογικούς στην Κύπρο. Από το
ζενίθ μέχρι το ναδίρ της πολιτικής

ηθικής, αλλά και της πολιτικής αθλιότητας.
Αυτό που ζούμε σήμερα είναι κάτι διαφο-
ρετικό. Είναι γελοίο. Ένας υποψήφιος που
πιάστηκε να αποδομεί χαρακτήρες, να υπο-
βαθμίζει τον προεκλογικό αγώνα, να διαδίδει
ψίθυρους μεθοδικά και ενορχηστρωμένα
(επαγγελματικά, για την ακρίβεια), κατη-
γορεί τους άλλους για κάτι τέτοιο θεωρών-
τας, μάλιστα ότι «είναι ικανοί για όλα». 

Ο ΝΙΚΟΣ Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε,
όπως αναφέρει ανακοίνωσή του, «στην ορ-
γανωμένη προσπάθεια αποδόμησης του χα-
ρακτήρα του από κάποιους, ώστε να τον
παρουσιάσουν στον κόσμο ως ένα από τα
ίδια μια προσπάθεια που πήρε άλλη διά-
σταση». Σημείωσε πως «έχει υποβαθμιστεί
από κάποιους τόσο πολύ ο προεκλογικός
αγώνας που δεν μπορεί κανένας να γνωρίζει
πλέον τι θα ψιθυρίζουν μεθοδικά και ενορ-
χηστρωμένα τι θα παρουσιάσουν αποσπα-
σματικά και τι θα παραποιήσουν. Κάποιοι
είναι ικανοί για όλα», είπε.

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ,
που εμφανίζεται κλαίων θύμα πολεμικής
και υπονόμευσης, κατηγορεί τους «ικανούς
για όλα» ότι προσπαθούν να τον παρουσιά-
σουν στον κόσμο ως ένα από τα ίδια. Δεν
το κατάλαβε ο κ. Χριστοδουλίδης. Όσοι
αποκαλύπτουν τον πραγματικό χαρακτήρα
του, τις πραγματικές προθέσεις και τα πραγ-
ματικά σχέδιά του, δεν είναι για να τον πα-
ρουσιάσουν ως ένα από τα ίδια, αλλά ως
έναν εντελώς διαφορετικό από τα ίδια. Θα
έπρεπε να τους ευχαριστούσε αν τον πα-
ρουσίαζαν ως ένα από τα ίδια. Δυστυχώς, ο
κ. Χριστοδουλίδης δεν είναι ένα από τα
ίδια. Είναι ένας πολύ διαφορετικός που πα-
σκίζει να παρουσιαστεί ως κάτι άλλο. Χρη-
σιμοποιεί πολιτικά ανήθικες μεθόδους, συ-
κοφαντεί ο ίδιος προσωπικά και σπιλώνει
ανθρώπους υπογείως. Κρύβεται από την
κοινωνία την οποία μεθοδικά, παγίδευσε
και εξαπάτησε εκμεταλλευόμενος επί χρόνια
την αγαθότητα και την αφέλεια των δημο-
σιογράφων, αλλά και τα σόσιαλ μίντια επαγ-
γελματικά.  

ΕΙΜΑΙ, ΕΙΠΕ, «ένας άνθρωπος που παρά
τις απειλές και τους εκβιασμούς που απο-
τελεί καθημερινό φαινόμενο για μένα, μπρο-
στά στο δίλλημα, αποφάσισα να κάνω την
υπέρβαση μου…». Τι ξέρει από απειλές και
εκβιασμούς ο κ. Χριστοδουλίδης για να επι-
καλείται τέτοιες λέξεις; Ποιος τον εκβίασε
και τον απείλησε και με τι; Ποιος τον δυ-
σκόλεψε καν, ποτέ; Έχει συναίσθηση των
όρων, ένας άνθρωπος που ανασύρθηκε από
την αφάνεια, τον αναβάθμισε ο Αβέρωφ
Νεοφύτου ως διευθυντή του γραφείου του
στην προεδρία του ΔΗΣΥ και ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας τον διόρισε κυβερνητικό
εκπρόσωπο και υπουργό Εξωτερικών, τον
είχε πρωτοσύμβουλό του και όλοι μαζί, πρό-
εδρος, ΔΗΣΥ και Αβέρωφ τον είχαν στα
όπα όπα και στα πούπουλα; 

ΚΑΠΟΙΟΙ είναι ικανοί για όλα, είπε ο κ.
Χριστοδουλίδης και έχει δίκιο. Πρώτος και
καλύτερος ο ίδιος. 

Κάποιοι είναι 
ικανοί για όλα 

ΑΠΟΨΕΙΣ
Ε, όι! 

Αδίκησέν σε! 

Άκου, να πει ότι
εν ο Άθως για τα

τεράτσια…



Θυμάστε; (1)
Που με τις επενδύσεις
του Κατάρ θα κολυμ-
πούσαμε στο χρήμα;

Θυμάστε; (2)
Που κεντρικός κυνηγός
του Πεζοπορικού ήταν
ο Μαξ Μπράουν;

Θυμάστε; (3)
Που ο Δώρος Γεωργιά-
δης τραγουδούσε: “αν
ήμουν πλούσιος, καρα-
βοκύρης, βασιλιάς, τα-
ξιδευτής;

Θυμάστε; (4)
Που ο Γιαννάκης Ομή-
ρου θα ετοίμαζε ένα
παγκόσμιο μανιφέστο;

Θυμάστε; (5)
Που ανήκαμε στο Κίνη-
μα των Αδεσμεύτων;

Θυμάστε; (6)
Που τα ίδια, και χειρό-
τερα, που λέμε τώρα
για τον Ντε Σότο, τα λέ-
γαμε και το 2004; 

Κι εδώ συνωμοσίες;

» ΤΟ ΣΛΟΓΚΑΝ:

Η Ασημίνα Χατζανδρέου εισέβαλε στο
πλατό τραγουδώντας και χορεύοντας
τσιφτετέλι! Λίγο πριν συνομιλήσει με
τον Μουτσινά, ο σύντροφός της Χρή-
στος Δάντης τής έκανε έκπληξη στην
τηλεφωνική γραμμή. «Υπήρχε η συ-

νωμοσιολογία
ότι υπάρχει
εκεί ο γνωστός
που τα κανονί-
ζει όλα με την
Acun Media να
κερδίσει το κο-
ρίτσι του. Γλί-
τωσε που δεν
νίκησε το Sur-

vivor γιατί κέρδισε την αγάπη του κό-
σμου. Είναι δική της απόφαση αν θα
πάει στο All Star. Επειδή την ξέρω ότι
είναι άκρως ανταγωνιστική και αγαπάει
την άμιλλα, ξέρω ότι της αρέσουν
αυτά. Δεν θα την εμποδίσω», είπε ο
Δάντης και ανάσανε η ανθρωπότητα
άνκαι θα έπρεπε να μας πούνε οι σοφοί
για τη συνωμοσιολογία. Είναι όπως
αυτές που εξυφαίνονται, ας πούμε,
εις βάρος της Κύπρου;

Ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από το «θαύμα» του Ερντογάν 
Η ανθρώπινη αλυσίδα διαμαρτυρίας που διοργανώθηκε την

Τρίτη στον χώρο κατασκευής του νέου συγκροτήματος της
«βουλής», του «προεδρικού» και τζαμιού που χτίζει στην
κατεχόμενη Λευκωσία τουρκική εταιρεία, το οποίο είχε
ανακοινώσει ως «θαύμα» στην τελευταία του επίσκεψη ο
Ταγίπ Ερντογάν και ενδέχεται θα θέσει τον θεμέλιο λίθο
στις 15 Νοεμβρίου, είναι το κοινό και κύριο, σε πολλές τ/κ
εφημερίδες, θέμα. Ασχολούνται επίσης με την πανδημία,
την οικονομία και την υπόθεσή Ανδρέα Σουτζιή.

Η «Αβρούπα» (Ευρώπη) με τίτλο «Ο πρώτος ξεσηκωμός για
το συγκρότημα» αναφέρεται στη χθεσινή διαμαρτυρία στο
χώρο όπου θα αναγερθούν η νέα «βουλή», το νέο «προ-
εδρικό» και το τζαμί και γράφει ότι μετά από μια σύντομη
αντιπαράθεση των διαδηλωτών με την «αστυνομία», η εκ-
δήλωση έληξε. Αλλού γράφει ότι το «στρατοδικείο» επιδί-
κασε στον Ανδρέα Σουτζιή ένα μήνα φυλακή, με την κράτη-
ση να συντρέχει. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ούτε στον Μου-
νούρ Ραχφαντζίογλου επιτράπηκε η είσοδος στην Τουρκία.

Η «Χαλκίν Σεσί» (Φωνή του λαού) με τίτλο «Δεν άλλαξαν οι
πρωταθλητές του φόρου» γράφει ότι σύμφωνα με τα στοι-
χεία του «υπουργείου δημοσιονομικών» αυτοί που ήταν
πρώτοι στην καταβολή φόρου το 2021 είναι ίδιοι με το
2020 και παραθέτει σχετικό κατάλογο. Σε άλλο θέμα γρά-
φει ότι η κατασκευή του συγκροτήματος «προεδρικού-βου-
λής» και τζαμιού άρχισε με διαδηλώσεις. Αλλού γράφει ότι
ο γνωστός Τ/κ επιχειρηματίας, Ζεκί Ζιγιά διερωτάται τι δό-

θηκε ως αντάλλαγμα στην τουρκική εταιρεία Mavi Gök για
τα 7,5 εκ ευρώ που το ψευδοκράτος πλήρωσε ως αντίτιμο
για το 25% της «εθνικής» εταιρείας αερομεταφορών.

Η «Κίπρις» (Κύπρος) με τίτλο «Θυμόμαστε τον COVID» γρά-
φει ότι η αναμνηστική δόση με την ενισχυμένη έκδοση των
γνωστών εμβολίων συνίσταται έναντι ενός πιθανού νέου
κύματος κορωνοϊού τον χειμώνα και γράφει ότι στην δικοι-
νοτική Τεχνική Επιτροπή για την υγεία γίνονται οι σχετικές
προετοιμασίες. Αλλού γράφει ότι σχηματίστηκε ανθρώπινη
αλυσίδα ενάντια στην κατασκευή του συγκροτήματος
«βουλής-προεδρικού». Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι ένα τα
εστιατόρια κλείνουν λόγω της οικονομικής κατάστασης.

Η «Γενί Ντουζέν» (Νέα τάξη) με τίτλο «Δεν είναι επιβολή,
είναι βούληση!» αφιερώνει ολόκληρο το πρωτοσέλιδό της
στην χθεσινή διαμαρτυρία για το συγκρότημα που διοργά-
νωσαν οι δικηγόροι, οι γιατροί, οι αρχιτέκτονες και οι πολι-
τικοί μηχανικοί, μαζί με το ΡΤΚ και στήριξαν κι άλλα κόμμα-
τα και οργανώσεις. Γράφει ότι ούτε η «αστυνομία», ούτε τα
συρματοπλέγματα εμπόδισαν τον κόσμο, που μπήκε μέσα
στο χώρο εργασιών και φώναζε «Στην Κύπρο δεν θέλουμε
συγκρότημα». Δήλωσαν ότι αντί για «παλάτια» θέλουν σχο-
λεία και νοσοκομεία.

ΚΥΠΕ/ΡΠΑ/ΑΓΚ

Μα φτάνει, καλέ!
Όποτε έρθουν νέα
εμβόλια, εν να την
καταλυεί ο υπουρ-

γός Υγείας; Δεν
έμεινε εμβόλιο που

δεν του έμπηξαν του
ανθρώπου. Δεν μας
έφταναν τα δύο του
κορωνοϊού, έχουμε
άλλα δύο… αναμνη-

στικά. Και έτσι εχθές
συντελέστηκε και το

τέταρτο. Και ο
υπουργός, πρώτος

και καλύτερος.

***Απαράδεκτοι οι νέοι της Ρωσίας. Μα να τους
στέλνει στον πόλεμο ο άγιος Πούτιν και να αρ-
νούνται να πάνε;

***Έχει πέσει πολλή απειθαρχία και, παρόλα αυτά,
ο άγιος Πούτιν τούς προσφέρει και δεύτερη
επιλογή: δέκα χρόνια στα κάτεργα.

***Με άλλα λόγια: ή σκοτώνεστε στον πόλεμο ή
σαπίζετε στη φυλακή.

***Και μετά αμφισβητείτε την αγιοσύνη του Πού-
τιν, παλιόπαιδα.

***Εγώ, βεβαίως, που βρίσκομαι μακριά και, λογι-
κώς εχόντων των πραγμάτων, δεν πρόκειται να
πάρω φύλλο πορείας, λέω στον άγιο Πούτιν να
κόψει τον λαιμό του και σκασίλα μου οι διπλω-
ματικές αβρότητες.

***Όπως όλα τα θρασύδειλα γεράκια, κάθεται στο
εξοχικό του, και διατάζει τους νέους της χώρας
του να γίνουν κόκαλα.

***Κατά τα άλλα, δεν θα βαρεθώ να το γράφω,
διάφορα τζιμάνια προσφέρουν άλλοθι στον
άγιο Πούτιν.

***Αυτά τα τζιμάνια νομίζουν ότι επειδή σιχαινό-
μαστε την κτηνωδία του αγίου Πούτιν, είμαστε
θαυμαστές του αγίου Ζελίσνκι.

***Ε, όχι, λοιπόν. Είμαστε θαυμαστές της αγάπης,
της ανθρωπιάς και της ειρήνης που, τελικά, εί-
ναι το ίδιο πράγμα.

***Κι άμα είναι μάγκας ο άγιος Πούτιν, να φορέσει
τα φαιοπράσινα και να σκαρφαλώσει στο άρμα.

***Εξάλλου, λίγη απόσταση χωρίζει ένα άρμα από
ένα κάθαρμα.

ΚΟΥΝ

»
Τ
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Στρατεύσεις,  συστρατεύσεις, επιστρατεύσεις.
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Ο γάιδαρος τον 
πετεινό κεφάλα        
Διαβάζουμε στον Επιτήδειο Ουδέτερο: «Ο Νίκος
Χριστοδουλίδης στη συγκέντρωση της Γεροσκήπου,
αναφέρθηκε στο τοξικό κλίμα της προεκλογικής
περιόδου ‘που δυστυχώς σκοπίμως, εργολαβικά
και συντονισμένα καλλιεργούν κάποιοι για να
αποπροσανατολίσουν, να διχάσουν τον λαό και
να δημιουργήσουν πόλωση’. Το βιώνει όπως είπε
ο ίδιος και η οικογένεια του καθημερινά εδώ και
καιρό μέσα από μια συστηματική προσπάθεια
αποδόμησης και συκοφάντησής του, ενώ προ-
σφάτως το βιώνουν και στενοί του συνεργάτες».
Μάνα μου, ρε, τους στενούς συνεργάτες του.
Εν κρίμα. Αλλά ποιον από όλους εννοεί; Το στενό
του συνεργάτη Μανώλη Κυριάκου; Αυτόν που
οι στενοί συνεργάτες του κ. Χριστοδουλίδη τον
έβγαλαν ρουφιάνο;

Ποια είναι η γνώμη 
σας για τον Τατάρ;
Πρόεδρος Αναστασιάδης: “Θου, Κύριε, φυλακήν
τω στόματί μου”.

Κυβερνητικός εκπρόσωπος: “Η σιωπή είναι χρυ-
σός”.
Νίκος Χριστοδουλίδης: “Αυτό είναι δικό μου”.
Αβέρωφ Νεοφύτου: “Διχοτομικό τσουνάμι”.
Στέφανος Στεφάνου: “Αμετανόητος”.
Γιώργος Λουκαΐδης: “Ο κόσμος το ‘χει τούμπανο,
κι  αυτός κρυφό καμάρι”.
Νικόλας Παπαδόπουλος: “Όλοι οι Τούρκοι μια
γενιά”.
Μαρίνος Σιζόπουλος: “Ας μην είχε τις πλάτες
του Ερντογάν και θα τα λέγαμε”.
Ζαχαρίας Κουλίας: “Βρήκεν τζιαι κάμνει”.
Μάριος Καρογιάν: “Δεν θα έπρεπε να βγαίνει
αλώβητος”.
Γιώργος Λιλλήκας: “Λείπει ο γάτος, χορεύει
το ποντίκι”.
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου: “Απερίγραπτος”.
Ιωάννης Κασουλίδης: “Άξιος συνεχιστής του
Ντενκτάς”.
Γιώργος Κολοκασίδης: “Μαζί μου θα καταλάβει
πόσα απίδια χωράει ο σάκος”.
Ανδρέας Μαυρογιάννης: “Μηδέν σε όλα”.
Οδυσσέας Μιχαηλίδης: “ Έχω ράμματα για τη
γούνα του”.

Του στραβού 
το δίκιο 

Δεν  ήταν ο Αβέρωφ το
θέμα του διευθυντή του
«Φιλελευθέρου» χθες,
αλλά ο κακός Πισσαρίδης
(ο Νομπελίστας), όμως
μέσα από την επίθεση
εναντίον του, αναδείχθηκε
και αυτό: 

«Μήπως πρέπει να αρχί-
σουμε να πιστεύουμε ότι
πράγματι ο Αβέρωφ Νεο-
φύτου ήταν ‘κάτω από
όποια πέτρα σηκώσεις’,
υπονοώντας σκάνδαλα,
ενώ ξέρουμε ότι το όνομα
το έβγαλε επειδή ήταν
πάντα από τους λίγους πο-
λιτικούς που είχε το θάρ-
ρος να αναμιχθεί σε όλα
τα προβλήματα και να λέει
τη γνώμη του με προσω-
πικό κόστος; Και πάντα
καταθέτοντας προτάσεις,
αρεστές ή μη; Όχι μόνο
επί διακυβέρνησης Ανα-
στασιάδη, αλλά και προ-
ηγουμένως με την οικο-
νομική κρίση επί Χριστό-
φια, που δεχόταν επιθέ-
σεις έξω από τη Βουλή;
Έχει άδικο να απαντά σε
αυτό το αφήγημα λέγον-
τας ότι δεν έμαθε να κρύ-
βεται; Τόσα χρόνια βρέ-
θηκε σε κάποιο σκάνδαλο
ανακατεμένος ή μόνο οι
πέτρες του λαϊκισμού μας
ενδιαφέρουν;».

Το αναδημοσιεύουμε γιατί
νομίζαμε πως δεν βλέ-
πουν τα οφθαλμοφανή
εκεί πέρα. Τελικά, τα βλέ-
πουν, απλώς τα προσπερ-
νούν. Έστω, μια φορά που
το είπαν κιόλας, να το τι-
μήσουμε. 

Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ



Μηνύματα αισιοδοξίας για τις
προοπτικές του τομέα των
Επενδυτικών Ταμείων στην Κύ-
προ, παρά τις προκλήσεις λόγω
του πολέμου στην Ουκρανία,
έστειλαν ο πρόεδρος τους Συν-

δέσμου Επενδυτικών Ταμείων
(CIFA) Ανδρέας Γιασεμίδης και
ο πρόεδρος του Οργανισμού
Προσέλκυσης Επενδύσεων (In-
vest Cyprus) Ευγένιος Ευγενί-
ου, με τον τελευταίο να τονίζει

ότι τα επενδυτικά ταμεία απο-
τελούν ένα εργαλείο διαφο-
ροποίησης του τομέα παροχής
επαγγελματικών υπηρεσιών
στην Κύπρο.
Παρά την πτωτική τάση στα

στοιχεία ενεργητικού υπό δια-
χείριση σε παγκόσμιο επίπεδο,
πλην της Κίνας, τα αισιόδοξα
μηνύματα για τον τομέα στην
Κύπρο προκύπτουν από την
πρόσφατη κάθοδο του Επεν-

δυτικού Ταμείου του αραβικού
κολοσσού, Saudi Aramcο, με
αρχικό ενεργητικό υπό δια-
χείριση €1,25 δισ, και νωρί-
τερα της MUFG Investor Serv-
ices, του παγκόσμιου βραχίονα
εξυπηρέτησης περιουσιακών
στοιχείων του Mitsubishi UFJ
Financial Group, δύο περιπτώ-
σεις, οι οποίες χαρακτηρίζον-
ται ως οι «κράχτες» για την
κυπριακή βιομηχανία επενδυ-
τικών ταμείων.

«Ως CIFA πιστεύουμε στην αν-
θεκτικότητα και τη δυναμική
του τομέα, ο οποίος συνέχισε
να μεγαλώνει με σταθερά βή-
ματα παρά τις αντιξοότητες»,
ανέφερε σε συνέντευξη τύπου
ο πρόεδρος του Συνδέσμου.
Βάσει των τελευταίων στοι-
χείων της Επιτροπής Κεφαλαι-
αγοράς (α’ τρίμηνο του 2022),
τα στοιχεία ενεργητικού υπό
διαχείριση (AUM) των επεν-
δυτικών ταμείων ανερχόταν
στα €11,1 δισεκατομμύρια,
ενώ ο αριθμός των αδειοδο-
τημένων οργανισμών ανήλθε
σε 322, καταγράφοντας αύ-
ξηση 39,7% και 53,3% αντί-
στοιχα σε σύγκριση με τα προ
της πανδημίας επίπεδα. Ο Αν-
δρέας Γιασεμίδης αναγνώρισε
πως οι γεωπολιτικές εντάσεις
και ο πόλεμος στην Ουκρανία
έχουν επίδραση στον τομέα
παγκόσμια, με την Κύπρο το
πρώτο τρίμηνο του 2022 να
καταγράφει μια μικρή μείωση
της τάξης του 3,9% στα περι-
ουσιακά στοιχεία υπό διαχεί-
ριση, της πρώτης μείωσης έπει-
τα από 25 συνεχόμενα τρίμηνα
ανόδου. Πιο σημαντικό, σύμ-
φωνα με τον κ. Γιασεμίδη,
είναι ότι οι επενδύσεις στην
Κύπρο ξεπέρασαν τα €2,5 δις
με διάχυση σε τομείς όπως η
ναυτιλία, ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, η εκπαίδευση, η
τεχνολογία και τα ακίνητα.
«Οι προκλήσεις είναι πολλές,
όπως πολλές είναι και οι προ-
οπτικές», τόνισε ο κ. Γιασεμί-
δης, για να σημειώσει πως «η
χώρα μας μπορεί να καταστεί
σημαντικός κόμβος επενδυτι-
κών ταμείων που επιθυμούν
να αξιοποιήσουν τις επενδυ-
τικές ευκαιρίες που προκύ-
πτουν τόσο στην Ευρώπη όσο
και στην ευρύτερη περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου και
της Μέσης Ανατολής».

Στις δικές του δηλώσεις, ο Ευ-
γένιος Ευγενίου εξέφρασε ιδι-
αίτερη ικανοποίηση για την
ανάπτυξη του τομέα των επεν-
δυτικών ταμείων τα τελευταία
χρόνια. Πρόκειται για ένα νέο
σχετικά τομέα, ο οποίος ανα-
πτύχθηκε στην Κύπρο μέσα
από συντονισμένη προσπάθεια
και με πρωτοβουλία του Invest

Cyprus κατά την οικονομική
κρίση.
«Πλέον είμαστε σε θέση να
κάνουμε λόγο και για την απτή
και ποικιλότροπη συνεισφορά
του στην κυπριακή οικονομία,
η οποία εκτός από μετρήσιμη
είναι πλέον και υπολογίσιμη»,
είπε, προσθέτοντας πω η συ-
νεισφορά του τομέα, αποτυ-
πώνεται μέσω των επενδύσε-
ων εντός Κύπρου, τη δημιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας,
των νέων πηγών εσόδων που
προκύπτουν για το κράτος και
κυρίως από τη διαφοροποίηση
του οικονομικού μοντέλου της
χώρας.

Αύξηση 10%
Ερωτηθείς για την προσέλκυση
της Saudi Aramco, ο κ. Γιασε-
μίδης είπε πως η όλη διαδι-
κασία είχε ξεκινήσει πριν από
δύο χρόνια, προσθέτοντας ότι
ο CIFA είναι πολύ χαρούμενος
για την ευόδωση των προσπα-
θειών αυτών. Επεσήμανε δε
πως με δεδομένο ότι το επεν-
δυτικό ταμείο της Aramco θα
αρχίσει με ενεργητικό €1,25
δις αυτό θα σημαίνει ότι τα
συνολικά στοιχεία ενεργητικού
υπό διαχείριση των επενδυτι-
κών ταμείων στη Κύπρο θα
καταγράψουν αύξηση 10%.
Ο κ. Γιασεμίδης είπε πως η
εταιρεία ανέφερε σε παρου-
σίασή της πως ο στόχος είναι
όπως το ενεργητικό να φτάσει
στα €10 δις σε βάθος χρό-
νου.
Σημείωσε δε πως ο ίδιος θεω-
ρεί ότι οι δύο μεγάλες επιτυ-
χίες, όπως είπε, της προσέλ-
κυσης της MUFG της Mit-
subishi και της Saudi Aramco
«είναι κράχτης και θα δημι-
ουργήσει προϋποθέσεις για
να έλθουν και άλλες» εταιρεί-
ες.

Νομοσχέδιο για έλεγχο 
ξένων άμεσων επενδύσεων
Σε ερώτηση αν το νομοσχέδιο
για τον έλεγχο των ξένων άμε-
σων επενδύσεων, που αναμέ-
νεται να ψηφιστεί αύριο από
την Βουλή, πάσχει σε ότι αφο-
ρά την προσέλκυση επενδύ-
σεων, ο κ. Ευγενίου, αφού
υπενθύμισε πως πρόκειται για
μεταφορά ευρωπαϊκής οδη-
γίας στο εθνικό δίκαιο, τόνισε
πως ο ίδιος δεν θεωρεί πως
το συγκεκριμένο νομοθέτημα
έχει ανασταλτική λειτουργία.
«Εμείς το βλέπουμε ως ένα
εργαλείο το οποίο βρίσκεται
στα χέρια του κράτους για
προστασία ζητημάτων που
άπτονται εθνικής ασφάλειας»,
είπε, προσθέτοντας ότι εμείς
είμαστε επικεντρωμένοι στο
ρόλο μας να προωθούμε την
προσέλκυση επενδύσεων στη
βάση της στρατηγικής μας.
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4 Τα μηνύματα Α. Γιασεμίδη (CIFA) και Ε. Ευγενίου (Invest Cyprus)
για προοπτικές της Κύπρου στο τομέα επενδυτικών ταμείων

Κράχτες της Κύπρου 
οι Saudi Aramcο και MUFG

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΣΤ0Ν ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

. ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
ΒΟΗΘΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΚΘ Α/2-2022

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοινώνει τον κατάλογο των επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας, για τις γραπτές εξετα ́σεις που έγιναν στις 16
Ιουλίου και 17 Ιουλι ́ου 2022.
Ο κατάλογος των αποτελεσμάτων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελι ́δα της Αρχής, www.eac.com.cy .
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αξιoλόγησης Υπoψηφιώv για Διoρισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμo τoυ 1998, Ν. 6(Ι)/1998, ως έχει τροποποιηθεί
μέχρι σήμερα, σε προσωπική συνέντευξη θα κληθει ́ αριθμός υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι
κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας της θε ́σης, καθώς επι ́σης και τις άλλες αναγκαι ́ες προϋποθέσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (1 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ)                                                   ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ)
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ΣΤΟΧΟΣ Η ΚΟΙΝΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΕΥΡΩΠΗ 

Την έντονη ανησυχία και δυσαρέσκειά
του εκφράζει το Κυπριακό, Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ),
στην γραπτή του ανακοίνωση ανα-
φορικά με την τροπή που έχουν πάρει
οι συζητήσεις για το θέμα της διαχεί-
ρισης των αεροδρομίων και την ανα-
στολή των κινήτρων προσέλκυσης
επιβατών.

Ως νησί, η χώρα εξαρτάται απόλυτα
από την αεροπορική συνδεσιμότητα
της με το εξωτερικό για τουριστικούς,
επαγγελματικούς, επενδυτικούς και
ατομικούς σκοπούς και δεν μπορεί
αυτή η αναγκαιότητα των πολιτών
και των επιχειρήσεων να τίθεται σε
κίνδυνο.
Τονίζεται ότι η παραχώρηση κινήτρων
αεροπορικής επιβατικής κίνησης δό-
θηκε ακριβώς για να επιλυθεί το πρό-
βλημα μη επαρκών πτήσεων προς
την Κύπρο ώστε να στηριχθούν τόσο
ο τουρισμός όσο και η διευρυμένη

συνδεσιμότητα της Κύπρου με το
εξωτερικό, ενέργεια η οποία απέδωσε
απτά αποτελέσματα όπως, αύξηση
της επιβατικής κίνησης κατά 65% και
την προσθήκη πέραν των 110 νέων
δρομολογίων.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τεράστιες

αρνητικές επιπτώσεις που θα προκύ-
ψουν για την οικονομία, τις επιχειρή-
σεις και τους πολίτες από αυτή την
αχρείαστη και καταστροφική αντιπα-
ράθεση, το ΚΕΒΕ καλεί όλους όσοι
εμπλέκονται στη διαχείριση των αε-
ροδρομίων να αναγνωρίσουν την κρι-

σιμότητα και σοβαρότητα του θέματος
και να λειτουργήσουν με σύνεση και
υπευθυνότητα για άμεση επίλυση
του προβλήματος θέτοντας το ευρύ-
τερο συμφέρον της χώρας πάνω από
τις οποιεσδήποτε οικονομικές ή άλλες
διαφορές και διαφωνίες.

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΕΒΕ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

«Η χώρα εξαρτάται απόλυτα από 
την αεροπορική συνδεσιμότητα»
4 Πολλαπλά προβλήματα συνδεσιμότητας & μειωμένα έσοδα θα επιφέρει η απόφαση αναστολής κινήτρων προσέλκυσης επιβατών

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι το κόστος δανεισμού
θα αυξηθεί στην Ευρωζώνη στις επόμενες «αρκετές
συνεδριάσεις» της ΕΚΤ προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό.
Μιλώντας χθες σε εκδήλωση στη Φρανκφούρτη,
η Λαγκάρντ είπε ότι η επαναφορά του πληθωρισμού
στο μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% είναι η κύρια
αποστολή της ΕΚΤ – παρά τις αυξανόμενες ανησυ-
χίες για την ύφεση στη Γερμανία και στην Ευρω-
ζώνη.
«Θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, δηλαδή
να συνεχίσουμε να αυξάνουμε τα επιτόκια στις
επόμενες αρκετές συναντήσεις», είπε. «Ο πρω-
ταρχικός μας στόχος δεν είναι να δημιουργήσουμε
ύφεση. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η σταθερό-
τητα των τιμών και πρέπει να το επιτύχουμε. Αν
δεν το καταφέρουμε, θα βλάψουμε πολύ περισ-
σότερο την οικονομία».
Η ΕΚΤ ακολούθησε την Ομοσπονδιακή Τράπεζα

των ΗΠΑ στην εφαρμογή μεγάλων αυξήσεων επι-
τοκίων για την αντιμετώπιση της ταχύτερης ανόδου
του πληθωρισμού από καταβολής ευρώ. Ωστόσο,
η άνοδος του κόστους δανεισμού συμπίπτει χρονικά
με τους αυξανόμενους φόβους για ύφεση, που
τροφοδοτούνται αυτή την εβδομάδα από τις ρωσικές
απειλές για περαιτέρω μείωση του ενεργειακού
εφοδιασμού της Γηραιάς Ηπείρου.
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Ζώνη του Ευρώ
βρίσκεται ήδη σε ιστορικό χαμηλό. Επιπλέον, δυ-
σοίωνες προοπτικές για τη γερμανική οικονομία,
αποτυπώνει στις εκτιμήσεις του το έγκριτο ινστιτούτο
οικονομικών ερευνών του Μονάχου Ifo, το οποίο
έκανε στροφή 180 μοιρών σε όσα είχε προβλέψει
μόλις πριν από τρεις μήνες.
Συγκεκριμένα, η γερμανική οικονομία θα συρρι-
κνωθεί το επόμενο έτος, διότι η μεγάλη αύξηση
του κόστους της ενέργειας λόγω του πολέμου
στην Ουκρανία εξανεμίζει τις ευκαιρίες ανάκαμψης
μετά τα lockdowns εξαιτίας της πανδημίας.

Αν και η οικονομία της Ευρώπης ήταν ανθεκτική
το πρώτο εξάμηνο του 2022, το επόμενο έτος θα
είναι πολύ πιο δύσκολο, δήλωσε την Τετάρτη ο
επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Σλοβακίας,
Πέτερ Καζιμίρ.
Αλλά η Λαγκάρντ δεν είναι η μόνη που δίνει προ-
τεραιότητα στον πληθωρισμό έναντι της ανάπτυξης.
Κι άλλοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι τα επιτόκια
θα πρέπει να αυξηθούν σε επίπεδο που ούτε
τονώνει ούτε περιορίζει την οικονομία -δηλαδή
μεταξύ 1% και 2% –προτού προχωρήσουν σε πιο
επιθετικές κινήσεις. Το επιτόκιο καταθέσεων της
ΕΚΤ είναι σήμερα 0,75%.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters, ο
Φινλανδός Κεντρικός Τραπεζίτης Όλι Ρεν είπε ότι
μπορεί να επιτευχθεί ένα ουδέτερο επίπεδο μέχρι
τα Χριστούγεννα. Επιπλέον είπε ότι η συνεδρίαση
του Οκτωβρίου πιθανώς να φέρει μία αύξηση της
τάξης των 50 ή 75 μονάδων βάσης, μία κίνηση
που αξιολογείται θετικά από τις χρηματαγορές.

«Τα επιτόκια ΕΚΤ θα αυξάνονται για αρκετές συνεδριάσεις»
ΛΑΓΚΑΡΝΤ: «ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ»

ΤΟ  ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Ζημιές για 
την Petrolina 
Ζημιογόνα και σημαντικά μει-
ωμένα, σε σύγκριση με τα
αποτελέσματα του πρώτου
εξαμήνου του 2021, ήταν τα
αποτελέσματα της εταιρείας
Petrolina για το πρώτο εξά-
μηνο του 2022.
Σύμφωνα με τα οικονομικά
αποτελέσματα της εταιρείας,
τα οποία αναρτήθηκαν στο
ΧΑΚ, η ζημιά που καταγρά-
φηκε πριν τη φορολογία ήταν
ύψους €1,6 εκατ. έναντι κέρ-
δους €1,7εκατ. ενώ η ζημιά
μετά τη φορολογία υπολο-
γίζεται στα €1,1εκατ. έναντι
κέρδους ύψους €1,2 εκατ.
το αντίστοιχο εξάμηνο του
προηγούμενου έτους. 
Με βάση τα πιο πάνω, η ζη-
μιά ανά μετοχή υπολογίζεται
στα 1,28 σεντ το πρώτο εξά-
μηνο του 2022 έναντι κέρ-
δους 1,41 σεντ ανά μετοχή
το πρώτο εξάμηνο του 2021.
Σύμφωνα με τα αποτελέσμα-
τα, κατά κύριο λόγο, η ση-
μαντική διαφοροποίηση των
αποτελεσμάτων σε σύγκριση
με τα αποτελέσματα της αν-
τίστοιχης πρώτης εξαμηνίας
του 2021 προκύπτει κυρίως
από μειωμένο περιθώριο μει-
κτού κέρδους προερχόμενο
από τις εργασίες του Συγ-
κροτήματος στην Κύπρο
λόγω του σημαντικά αυξη-
μένου κόστους αγοράς προ-
ϊόντων και την αδυναμία
ή/και την καθυστέρηση πλή-
ρους μετακύλησης του αυ-
ξημένου κόστους στην τελική
τιμή πώλησης, από αυξημένα
λειτουργικά έξοδα ως άμεση
επίπτωση του αυξημένου εγ-
χώριου πληθωρισμού, όπως
επίσης και από αυξημένα
έξοδα χρηματοδότησης που
επέφερε η σημαντική αύξη-
ση του κόστους αγοράς προ-
ϊόντων ως επακόλουθο της
εισβολής της Ρωσίας στην
Ουκρανία.

Η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα του Ευρω-
παϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατο-
καλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) για την Κύπρο, με στόχο
την υλοποίηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής
και των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ που
περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμ-
φωνία, στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο
πιάτο» και στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.
Η συνεισφορά της ΕΕ στο κυπριακό Πρόγραμμα
Αλιείας 2021-2027 ανέρχεται σε 38,8 εκατ.
ευρώ και, μαζί με την εθνική χρηματοδότηση,
τα συνολικά κονδύλια ανέρχονται σε 54,7 εκατ.
ευρώ για ολόκληρη την περίοδο προγραμματι-
σμού. 
Το Ταμείο θα στηρίξει τους τομείς της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας της Κύπρου διευκο-
λύνοντας την πράσινη και την ψηφιακή μετά-
βαση, βελτιώνοντας την ανθεκτικότητα και δί-
νοντας ώθηση στην καινοτομία.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλι-
είας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους δήλωσε σχετικά:
«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω
αυτό το νέο πρόγραμμα του ΕΤΘΑΥ, το οποίο
θα στηρίξει βιώσιμες επενδύσεις στην υδατο-
καλλιέργεια και την αλιεία της Κύπρου, επιτα-
χύνοντας την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση
του τομέα. Το πρόγραμμα θα συμβάλει σημαν-
τικά στην εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πο-
λιτικής στη Μεσόγειο και στην προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος, στηρίζοντας παράλ-
ληλα την ανθεκτικότητα και την κερδοφορία
του κλάδου.»
Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα στηρίξει επεν-
δύσεις σε αλιευτικά σκάφη με στόχο τη βελτίωση
της ασφάλειας, της υγείας, της υγιεινής, των
συνθηκών εργασίας, της ενεργειακής απόδοσης
και της απανθρακοποίησης, καθώς και την επι-
τάχυνση της ψηφιοποίησης του ελέγχου της

αλιείας, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση και
τον έλεγχο της αλιείας μέσω της ανάπτυξης
και της χρήσης πληροφοριακών εργαλείων ελέγ-
χου. Το τελευταίο αυτό μέτρο θα βοηθήσει την
Κύπρο να συμμορφωθεί με την υποχρέωση εκ-
φόρτωσης. Οι επενδύσεις στην υδατοκαλλιέρ-
γεια για τη διαφοροποίηση των εκτρεφόμενων
ειδών υδατοκαλλιέργειας θα συμβάλουν στη
μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου του
τομέα. Το πρόγραμμα θα στηρίξει τους στόχους
της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα με ορί-
ζοντα το 2030 και του κυπριακού πλαισίου
δράσης προτεραιότητας, μέσω δράσεων για το
θαλάσσιο περιβάλλον, όπως η ανάπτυξη της
διαχείρισης των προστατευόμενων θαλάσσιων
περιοχών, η παρακολούθηση των παράκτιων
οικοτόπων και ειδών και η προώθηση των επι-
στημονικών γνώσεων για θέματα που σχετίζονται
με τις οδηγίες περί οικοτόπων και περί πτηνών.

Κομισιόν: Συνεισφορά €38,8 εκ. στο κυπριακό Πρόγραμμα Αλιείας



«Το Omega Channel σε μερικές
βδομάδες από σήμερα κλείνει 4
χρόνια γόνιμης και δημιουργικής
παρουσίας στα τηλεοπτικά δρώ-
μενα της Κύπρου μας» τόνισε στην
ομιλία του ο Γενικός Διευθυντής
του OMEGA, κ. Ευαγόρας Κων-
σταντινίδης κατά την παρουσίαση
του προγράμματος του σταθμού.
Ενώ συνέχισε την ανασκόπησή
του χαρακτηρίζοντας τα τέσσερα
χρόνια γεμάτα προκλήσεις, αντι-
ξοότητες και ντόμινο κρίσεων.
«Μέσα σε αυτά τα χρόνια ζήσαμε
πολλές ευχάριστες στιγμές, αλλά
και πολύ δυσάρεστες με επιτομή
τον άδικο χαμό του Ιδρυτή μας
αείμνηστου Σωκράτη Χάσικου»
συνέχισε ο κ. Κωνσταντινίδης λέ-
γοντας πως «παρά την οδυνηρή
απώλεια εμείς συνεχίζουμε δυ-
νατοί και με αυτοπεποίθηση να
υπηρετούμε την αποστολή μας πι-
στοί και αφοσιωμένοι στο δικό
του όραμα για ένα βιώσιμο τηλε-
οπτικό σταθμό, πρωταγωνιστή στο
τηλεοπτικό τοπίο, με άποψη αλλά
και απόλυτο σεβασμό στους τη-
λεθεατές μας».
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής τόνισε
πως «το πρόγραμμα του Omega
Channel φέτος είναι ενισχυμένο,
πλούσιο και ανταγωνιστικό και φι-
λοδοξούμε να προσφέρουμε σε
όλους εσάς τους πελάτες μας,
διαφημιστές και διαφημιζόμενους

– τους αιμοδότες της τηλεοπτικής
αγοράς, ισχυρά εφόδια και εργα-
λεία για να προσεγγίσετε και να
στείλετε τα δικά σας μηνύματα
στους τηλεθεατές-καταναλωτές
με τον πλέον αποδοτικό τρόπο».

Ενημέρωση
Ξεκινώντας από την Ενημέρωση
είπε πως στο Omega Channel, «με
πάνω από τέσσερεις ώρες ζωντα-
νού προγράμματος ημερησίως,
ξεκινώντας με την μεσημβρινή
μας «Ενημέρωση Τώρα» με το δυ-
νατό δημοσιογραφικό δίδυμο του

Ονούφριου Σωκράτους και της
Στέλλας Σάββα, συνεχίζοντας με
τις «Αιχμές» και τον Σωτήρη Πα-
ρούτη να δίνει φωνή στην δύσκολη
καθημερινότητα του πολίτη κάθε
απόγευμα και τέλος με την ναυαρ-
χίδα της καθημερινής μας ενημε-
ρωτικής αποστολής, το κορυφαίο
κεντρικό δελτίο ειδήσεων «Omega
News» με τον πολύπειρο Μιχάλη
Παυλίδη». «Το Omega Channel
δηλώνει επίσης «παρών» και στον
προεκλογικό μαραθώνιο για τις
Προεδρικές του ‘23 με την εβδο-
μαδιαία πολιτική εκπομπή «Omega

Δημοκρατία» που κάνει πρεμιέρα
την ερχόμενη εβδομάδα με την
πρώτη μεγάλη Δημοσκόπηση του
Omega Channel» συμπλήρωσε. 

Μυθοπλασία
Η Μυθοπλασία έχει φέτος την τι-
μητική της στο Omega. Με δύο
δραματικές σειρές εποχής ψηλών
προδιαγραφών, το «Κόκκινο Πο-
τάμι» με την υπογραφή του Μα-
νούσου Μανουσάκη που καθήλω-
σε και συγκίνησε τους τηλεθεατές
στον πρώτο του κύκλο πριν από
δύο χρόνια και τον  «Έρωτα Φυγά»,
μια καινούργια μαγευτική καθη-
μερινή σειρά που προσδοκούμε
να αγκαλιαστεί από το τηλεοπτικό
κοινό. Με δύο κοινωνικές σειρές,
τα «Τρία Μίλια» που μας κράτησαν
ευχάριστη συντροφιά όλο το κα-
λοκαίρι συνεχίζουν και την νέα
σεζόν και μια ακόμα καινούργια
σειρά για όλη την οικογένεια, «Η
δική μας οικογένεια», που έρχεται
στο Omega τον Οκτώβριο. 

Ψυχαγωγικές Εκπομπές
Μια πλειάδα Ψυχαγωγικών Εκ-
πομπών δεν μπορούσε να λείπει
από το πρόγραμμα του Omega

και φέτος, εκπομπές για όλα τα
γούστα και τις προτιμήσεις, κά-
ποιες διαχρονικές και αγαπημένες
συνεχίζουν, αρκετές καινούργιες
κάνουν την εμφάνιση τους, 17
στο σύνολο. Μοναδικές μουσικές
εμπειρίες, late night shows, μαγ-
καζίνα, καυστική σάτιρα, μόδα,
αντίκες και δημοπρασίες, απο-
λαυστικές ταξιδιωτικές εμπειρίες
και τηλεπαιχνίδια γνώσεων συμ-
πληρώνουν το puzzle της ψυχα-
γωγίας στο Omega με επιστέγασμα
φυσικά το σαρωτικό «GNTM» αλλά
και το πολυαναμενόμενο «Asia
Express» με παρουσιαστή τον Πέ-
τρο Πολυχρονίδη.

Οmega Γεύσεις
Το γαστρονομικό ταξίδι στο

Omega συνεχίζει και φέτος με
τον Σταυρή Γεωργίου και τις «Επι-
πλογκουρμεδιές» του και εμπλου-
τίζεται με την καθημερινή μαγει-
ρική εκπομπή «Χρυσές Συνταγές
από Σπίτι» με την λατρεμένη «κου-
ζινόβια» Γαλάτεια Παμπορίδη, απο-
τέλεσμα μιας εξαιρετικά δημιουρ-
γικής συνεργασίας του Omega
Channel με το Group Φιλελεύθε-
ρος.
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Ο εκτελεστικός διευθυντής του Omega Channel παρουσίασε κατά τη διάρκεια της βραδιάς τα όσα θα δούμε φέτος

Ενισχυμένο, πλούσιο και ανταγωνιστικό πρόγραμμα

Την νέα τηλεοπτική σεζόν καλω-
σόρισε το OMEGA, το βράδυ της
Τρίτης, σε μία λαμπερή εκδήλωση
με εκλεκτούς καλεσμένους που
στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία,
παρουσιάζοντας το πρόγραμμα
του σταθμού, με νέες ελληνικές
σειρές μυθοπλασίας, ανανεωμένα
και άκρως ενδιαφέροντα ψυχα-
γωγικά προγράμματα, αγαπημένα
τηλεπαιχνίδια και reality shows,
αλλά και με ολοκληρωμένη κα-
θημερινή ενημέρωση δίπλα στον
πολίτη με την αξιοπιστία, εγκυ-
ρότητα, αμεροληψία και κριτική
ματιά της έμπειρης δημοσιογρα-
φικής του oμάδας.

Διοίκηση, στελέχη, συντελεστές
και διαφημιστικά γραφεία έδωσαν
το «παρών» τους και απόλαυσαν
μια ξεχωριστή βραδιά με πολλά
χαμόγελα, συζητήσεις, και ευχές
για μια νέα επιτυχημένη τηλεο-
πτική περίοδο.

Σε ομιλία του, ο Εκτελεστικός Πρό-
εδρος του OMEGA κ. Ιωάννης Χά-
σικος τόνισε στην ομιλία του πως
ο τηλεοπτικός οργανισμός OMEGA
ήταν ένα όραμα που έκανε πράξη
ο Σωκράτης Χάσικος. Ένα όραμα
για έναν σταθμό διαφορετικό απ’
όλους τους άλλους, με ιδιαίτερη
έμφαση στην ενημέρωση και με
πλήρη συνείδηση για την αποστο-
λή και το χρέος ενός τηλεοπτικού

σταθμού απέναντι στην κοινωνία. 
«Εμείς είμαστε οι συνεχιστές αυ-
τού το οράματος» συμπλήρωσε
λέγοντας πως «μέσα σε ένα πο-
λύπλοκο και δυναμικό τηλεοπτικό
περιβάλλον, στόχος μας είναι να
είμαστε η πρώτη επιλογή του κάθε
τηλεθεατή προσφέροντάς του ανά
πάσα στιγμή ένα ποιοτικό ψυχα-
γωγικό πρόγραμμα και άμεση, έγ-
κυρη και έγκαιρη ενημέρωση».
«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο δρό-
μος προς την επίτευξη αυτού του
στόχου είναι ανηφορικός και δύ-
σκολος. Αλλά είμαι βέβαιος πως
θα το πετύχουμε γιατί στηριζό-
μαστε πάνω σε ισχυρά θεμέλια.
Διαθέτουμε τον δυναμισμό, τα
στελέχη και πλέον την εμπειρία.
Χρόνο με τον χρόνο γινόμαστε
όλο και πιο ανταγωνιστικοί, τηλε-
όραση σημαίνει ενημέρωση, ση-
μαίνει ψυχαγωγία και πολιτισμός,
οι τρείς πυλώνες όπως ακούμε
από τη δεκαετία του 1960» είπε.
«Βέβαια», συνέχισε, «τα πάντα
γύρω μας αλλάζουν και πολλές
φορές με μεγάλη ταχύτητα, η τη-
λεόραση δεν αποτελεί εξαίρεση,
όμως εμείς δε φοβόμαστε την αλ-
λαγή. Επενδύουμε  στην ανάπτυξη
της τεχνολογίας και υιοθετούμε

τους σύγχρονους τρόπους επικοι-
νωνίας και προβολής. Ο σκοπός
μας είναι συνεχώς να βελτιωνό-
μαστε και να καινοτομούμε.  Ένα
έμπρακτο παράδειγμα, είναι οι
ενημερωτικές μας εκπομπές». 

Ενημέρωση
Η ενημέρωση σήμερα, είπε ο κ.
Χάσικος, «δεν απαιτεί μόνο την
παρουσίαση των γεγονότων αφού
η είδηση διαδίδεται μέσα σε δευ-
τερόλεπτα. Στον ΟΜΕΓΑ βάζουμε
πιο ψηλές απαιτήσεις. Το ρεπορτάζ
ενισχύεται με την ανάλυση και
την προέκταση των γεγονότων και
η είδηση εμπλουτίζεται με τη δη-
μοσιογραφική έρευνα. Μέσα από
τις εκπομπές μας ερευνούμε τις
επιπτώσεις που έχουν τα γεγονότα
πάνω στην καθημερινή ζωή των
πολιτών. Συμβάλουμε στον προ-
βληματισμό τους.  Με την  τηλεό-
ραση σήμερα να μπαίνει απρό-
σκλητα στο σπίτι του καθενός,
εμείς, οι «απρόσκλητοι επισκέπτες
της κοινωνίας», αισθανόμαστε με-
γάλη ευθύνη για όσα μεταδίδουμε
και φθάνουν στις τηλεοράσεις
σας. Τόσο σε θέματα ποιότητας,
άλλο τόσο σε σχέση με το νόμο
και το τι καθορίζει η Αρχή Ραδιο-

τηλεόρασης ως πλαίσιο προβο-
λής».

«Αισθάνομαι», είπε, «ότι σε αυτό
το πολύπλοκο και ανταγωνιστικό
περιβάλλον, ο Κύπριος τηλεθεατής
μάς αγκάλιασε και μάς εμπιστεύ-
τηκε για την ενημέρωση του, και
έτσι καταφέραμε να είμαστε ένας
από τους κύριους παίκτες στο τη-
λεοπτικό σκηνικό, η προσπάθεια
μας είναι συνεχής και θα μείνουμε
προσηλωμένοι σε αυτήν: Πρώτα,
να διαφυλάξουμε την αντικειμε-
νικότητα μας και μετά να είμαστε
άμεσοι, έγκυροι, με καίρια ερω-
τήματα, αναζητώντας ξεκάθαρες
απαντήσεις. Πάνω από όλα, όμως,
να υπηρετούμε την αλήθεια».

Ψυχαγωγία
«Στον τομέα της ψυχαγωγίας» συμ-
πλήρωσε ο Εκτελεστικός Πρό-
εδρος του OMEGA, «παρέχουμε
μια πληθώρα επιλογών στον τη-
λεθεατή όπως θα δείτε στο σχετικό
βίντεο. Πέραν  όμως από τις δικές
μας ψυχαγωγικές εκπομπές, έχου-
με την ουσιαστική συμβολή της
συνεργασίας μας με δύο πολύ
αξιόλογα Ελλαδικά κανάλια, το
Open και το Star, με σημαντικό
εκτόπισμα στον ελληνικό χώρο».

«Να βελτιώσουμε το ρόλο 
της τηλεόρασης»

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν από-
ψεις που θέλουν την ελεύθερη
τηλεόραση να χάνει την λάμψη
τη» συνέχισε στην ομιλία του λέ-
γοντας πως «είναι όμως στα χέρια
μας να βελτιώσουμε το ρόλο της
τηλεόρασης και να τον καταστή-
σουμε πιο δυνατό και πιο δημι-
ουργικό. Είναι στα χέρια μας να
επαναφέρουμε τη μαγεία του
χώρο. Σε αυτό το ταξίδι απαραί-
τητοι συνοδοιπόροι είναι τα δια-
φημιστικά γραφεία και οι διαφη-
μιζόμενοι σε ένα κλήμα αλληλε-
ξάρτησης. Διαφήμιση χωρίς τη-
λεόραση δεν ζει.  Ούτε όμως και
ανοικτή τηλεόραση χωρίς διαφή-
μιση μπορεί να επιβιώσει. Εμείς
σας παρέχουμε όλα τα απαιτού-
μενα εργαλεία προκειμένου να
μας στηρίξετε».
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε με-
ταξύ άλλων ο κ. Ιωάννης Λάτσιος,
πρόεδρος ΔΣ του OPEN, ο παρου-
σιαστής Πέτρος Πολυχρονίδης με
την Νατάσα Κουβελά, ο μουσικο-
συνθέτης Γιώργος Θεοφάνους και
οι παρουσιαστές από την ψυχα-
γωγική εκπομπή «Open Weekend»
Ελένη Τσολάκη και Λάμπρος Κων-
σταντάρας.

Ιωάννης Χάσικος: «Ένα όραμα για έναν σταθμό διαφορετικό απ’ όλους τους άλλους»  

Νέα τηλεοπτική 
σεζόν OMEGA

4 «Επενδύουμε  στην ανάπτυξη της τεχνολογίας
και υιοθετούμε τους σύγχρονους τρόπους
επικοινωνίας και προβολής»
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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, Ούρσουλα
Φον ντερ Λάιεν, και ο

Ισπανός πολιτικός Ζοζέπ Μπορέλ,
ανακοίνωσαν νέο γύρο προτει-
νόμενων κυρώσεων κατά της Ρω-
σίας. Η νέα δέσμη κυρώσεων
κατά της Ρωσίας έχει σχεδιαστεί
για να κάνει το Κρεμλίνο να πλη-
ρώσει, για την κλιμάκωση της
σύγκρουσης στην Ουκρανία
μέσω κινητοποιήσεων και «των
ψευδο-δημοψηφισμάτων που εί-
ναι μια παράνομη προσπάθεια
να αρπάξει γη και να αλλάξει τα
διεθνή σύνορα με τη βία», τόνισε
η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής.

Τι περιλαμβάνει το νέο πακέτο
κυρώσεων

Το προτεινόμενο όγδοο πακέτο
κυρώσεων, περιλαμβάνει περαι-
τέρω απαγορεύσεις εισαγωγών
ρωσικών προϊόντων, οι οποίες
αναμένεται να στερήσουν από
τη Μόσχα πρόσθετα έσοδα
ύψους επτά δισεκατομμυρίων
ευρώ.

Η ΕΕ θα επεκτείνει επίσης τις
απαγορεύσεις εξαγωγών σε βα-
σικές τεχνολογίες που χρησιμο-
ποιούνται για τον στρατό, όπως
αεροπορικά είδη, ηλεκτρονικά
εξαρτήματα και συγκεκριμένες
χημικές ουσίες. Αυτό θα «απο-
δυναμώσει την ικανότητά της να
εκσυγχρονίσει τη στρατιωτική
βάση της Ρωσίας», δήλωσε η
Φον ντερ Λάιεν.
Η πρόεδρος της Κομισιόν ανα-
κοίνωσε επίσης και την επιβολή

πλαφόν στην τιμή του ρωσικού
πετρελαίου. «Η δέσμη κυρώσεων
θα θέσει τη νομική βάση για ένα
ανώτατο όριο τιμών πετρελαίου
και θα απαγορεύσει στους πολί-
τες της ΕΕ να συμμετέχουν στα
διοικητικά όργανα ρωσικών κρα-
τικών εταιρειών», πρόσθεσε ακό-
μη.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους,
η πρόεδρος της Κομισιόν δήλω-
σε: «Δεν αποδεχόμαστε τα ψευ-
δο-δημοψηφίσματα και κάθε εί-
δους προσάρτηση στην Ουκρανία

και είμαστε αποφασισμένοι, να
κάνουμε το Κρεμλίνο να πληρώ-
σει για αυτή την περαιτέρω κλι-
μάκωση».

Όσα είπε ο Μπορέλ για τις κυ-
ρώσεις 

«Το Κρεμλίνο ακολουθεί το πλάνο
της Γεωργίας του 2008 και της
Κριμαίας του 2014, με αυτά τα
ψευδοδημοψηφίσματα στα ου-
κρανικά κατεχόμενα. Καλούμε
την διεθνή κοινότητα να μην τα
αναγνωρίσει καθώς, παραβιά-

ζουν το διεθνές δίκαιο», ανέφερε
αρχικά ο Ζοζέπ Μπορέλ και τό-
νισε: «Αυξάνουμε τη λίστα κυ-
ρώσεων σε φυσικά πρόσωπα
(πάνω από 1.300) και οργανι-
σμούς».

«Κυρώσεις σε όσους εμπλέκονται
στην κατοχή ουκρανικών εδα-
φών, ειδικά στις τέσσερις περιο-
χές και σε αυτούς που οργάνω-
σαν τα δημοψηφίσματα. Επιβάλ-
λουμε κυρώσεις και στον υπουρ-
γό Άμυνας της Ρωσίας και σε

όσους εμπλέκονται στη μερική
επιστράτευση. Κυρώσεις σε
όσους διαδίδουν ψευδείς ειδή-
σεις και δίνουν χρήματα στις κα-
τεχόμενες περιοχές. Μεταξύ αυ-
τών θα είναι άτομα που δεν είναι
αποκλειστικά Ρώσοι, αλλά και
όσοι παραβιάζουν τις κυρώσεις
που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία.
Οι κυρώσεις επιβάλλονται σε
όλες τις περιοχές που δεν ελέγχει
η ουκρανική κυβέρνηση, ήτοι
και στη Ζαπορίζια»,τόνισε ο Μπο-
ρέλ.

Πλαφόν στην τιμή ρωσικού πετρελαίου

Όγδοο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας
4 Ούρσουλα Φον ντερ

Λάιεν: «Η δέσμη
κυρώσεων θα θέσει τη
νομική βάση για ένα
ανώτατο όριο τιμών
πετρελαίου»

4 Ζοζέπ Μπορέλ:
«Καλούμε την διεθνή
κοινότητα να μην
αναγνωρίσει τα
ψευδοδημοψηφίσματα
καθώς παραβιάζουν το
διεθνές δίκαιο»

Η υπόθεση του σαμποτάζ θεω-
ρείται πιο πιθανή, ώστε να εξη-
γηθούν οι θεαματικές διαρροές
από τους αγωγούς αερίου Nord
Stream. Ενέργεια που θα αποτε-
λούσε αναμφίβολα μια επιχείρηση
περίπλοκη, αλλά διόλου πέραν
της εμβέλειας ενός ικανού στρα-
τού. Και τέτοιοι στρατοί όπως ανα-
φέρεται και σε ξένα μέσα, είναι
πολλοί στην περιοχή, κοντά στους
αγωγούς. Πάντως το σενάριο των
τυχαίων ταυτόχρονων βλαβών φαί-
νεται να παραμερίζεται, ιδιαίτερα
από χθες. Όμως η μέθοδος που
χρησιμοποιήθηκε παραμένει άγνω-
στη, όπως και ο δράστης – εάν
τελικά υπάρχει. 

Η Ρωσία αφήνει 
αιχμές για ΗΠΑ 

Καθώς το τοπίο είναι ακόμη θολό
η Ρωσία, θα ζητήσει σύγκληση
του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ, για τις διαρροές που εντο-
πίστηκαν στους αγωγούς φυσικού
αερίου Nord Stream 1 και 2, αφού
κάλεσε τον Τζο Μπάιντεν να απαν-
τήσει εάν οι ΗΠΑ βρίσκονται πίσω
από τη δολιοφθορά, όπως ανα-
κοίνωσε χθες Τετάρτη η ρωσική
διπλωματία.
«Η Ρωσία σκοπεύει να ζητήσει
επίσημη σύγκληση του Συμβου-
λίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στο πλαί-

σιο των προκλήσεων, σχετικά με
τους αγωγούς φυσικού αερίου
Nord Stream 1 και 2», ξεκαθάρισε
στο Telegram η εκπρόσωπος της
ρωσικής διπλωματίας, Μαρία Ζα-
χάροβα.

Ζώνη που επιτηρείται
Οι τρεις διαρροές, που έχουν εν-
τοπισθεί από τη Δευτέρα, βρί-
σκονται στη Βαλτική θάλασσα,
στα ανοικτά του νησιού Μπόρν-
χολμ της Δανίας, ανάμεσα στη νό-
τια Σουηδία και την Πολωνία. Μια
ζώνη που σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, βρίσκεται εδώ και δεκαετίες
υπό επιτήρηση.
«Στο παρελθόν, η ΕΣΣΔ στάθμευε
υποβρύχια κατασκόπους με ειδι-
κές δυνατότητες στα θαλάσσια
βάθη», υπενθυμίζει στο Twitter ο
ανεξάρτητος στρατιωτικός ανα-
λυτής Σάτον. «Έκτοτε οι χώρες της
Βαλτικής πέρασαν στην πλευρά
του ΝΑΤΟ. Όμως οι διαρροές ση-
μειώθηκαν στα διεθνή ύδατα,
όπου όλοι μπορούν να κυκλοφο-
ρούν».
«Σήμερα το ρωσικό πολεμικό ναυ-

τικό, διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο
υποβρυχίων κατασκόπων στον κό-
σμο. Έχουν τη βάση τους στην
Αρκτική. Θα ήταν ικανά να προ-
καλέσουν ζημιά σε έναν αγωγό
στη Βαλτική», διαβεβαιώνει ο Χ.
Ι. Σάτον.

Πιθανά σενάρια σαμποτάζ, με
δράστες κράτη 

«Η επιχείρηση απαιτεί επέμβαση
σε βάθος 70 μέτρων. Είναι κάτι
μεγάλο. Η πρόκληση ζημιών σε
δύο αγωγούς αερίου στο βυθό
της θάλασσας, είναι ένα σημαντικό
γεγονός, συνεπώς είναι πιθανό ο
δράστης να είναι ένα κράτος»,
σημειώνει ο Λάιον Χιρθ, καθηγητής
στο Hertie School του Βερολίνου,
βάζοντας έμμεσα στην άκρη το
ενδεχόμενο μιας τρομοκρατικής
ή εγκληματικής ενέργειας.
Όμως ένας ικανός στρατός όπως
τονίζει ένας στρατιωτικός, ξέρει
να το κάνει. «Η ζώνη είναι τέλεια
προσαρμοσμένη για υποβρύχια
τσέπης», εξηγεί στο Γαλλικό Πρα-
κτορείο ένας υψηλόβαθμος Γάλλος
στρατιωτικός αξιωματούχος, προ-

σθέτοντας: «Υπάρχει είτε η επιλογή
της αποστολής στρατιωτικών δυ-
τών για να τοποθετήσουν εκρη-
κτικά, είτε αυτή της κινητής νάρκης
ή του υποβρύχιου drone».
«Το drone φεύγει από ένα υπο-
βρύχιο, το οποίο μπορεί να παρα-
μείνει σε απόσταση ναυτικών μι-
λίων από το σημείο που είναι ο
στόχος. Αφήνει το drone-νάρκη
που μεταφέρει, το οποίο πλέει με
ταχύτητα περίπου δέκα κόμβων,
κοντά στον βυθό», εξηγεί. «Ο στό-
χος είναι σταθερός, οπότε το πράγ-
μα δεν είναι πολύ περίπλοκο. Αν-
τιθέτως η επιλογή της τορπίλης,
η οποία είναι περισσότερο χρήσιμη
μάλλον σε κινητό στόχο, είναι λι-
γότερο πιθανν σενάριο».
Οι κυβερνήσεις δείχνουν τη Μόσχα
ως ένοχη, η οποία από την πλευρά
της δεν αποκλείει καμιά υπόθεση
και θυμίζει, πως το αέριο που
διαρρέει από τους αγωγούς της
ανήκει. «Η θάλασσα της Βαλτικής
είναι περιορισμένη και όχι πολύ
βαθιά και σχεδόν κάθε κίνηση

παρακολουθείται από τα παράκτια
κράτη και τα πολεμικά πλοία τους»,
αναφέρει ο Γιούλιαν Πάβλακ του
πανεπιστημίου Χέλμουτ Σμιτ του
Αμβούργου. «Πολεμικά πλοία και
υποβρύχια, είναι ικανά να ανα-
πτύξουν εκεί στα κρυφά δύτες
καθώς και τηλεκατευθυνόμενα
υποθαλάσσια οχήματα», προσθέ-
τει. 
Όμως τίποτε δεν είναι αδύνατο
για ένα στρατό εκπαιδευμένο στην
τέχνη των μυστικών επιχειρήσεων.
«Αυτό αποκαλείται ειδική ναυτική
επιχείρηση. Δεν είναι κάτι εύκολο,
αλλά γίνεται», συνοψίζει η γαλλική
στρατιωτική πηγή. «Αυτό που έγινε
μοιάζει με κάτι καλά συντονισμένο
και καλά προετοιμασμένο».
Όπως αναφέρεται, θα χρειαστεί
από ό,τι φαίνεται αρκετός χρόνος
για να προβάλει με αξιόπιστο τρό-
πο η αλήθεια. Ορισμένοι αναλυτές
μάλιστα, παρατηρούν σχετικά μ’
αυτό ότι, η σύγχυση ωφελεί πολ-
λούς από τους παράγοντες στην
περιοχή.

Ποιος κρύβεται τελικά πίσω από την υπόθεση των αγωγών;

Ξεδιπλώνονται σενάρια για τις 
διαρροές στους Nord Stream 1 και 2 

4 Μαρία Ζαχάροβα: «Η Ρωσία σκοπεύει να ζητήσει
επίσημη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ στο πλαίσιο των προκλήσεων σχετικά με τους
αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2»
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Ο ΛΕΝΙ ΕΙΠΕ: «Πες πώς θα ‘ναι όταν
θα ‘χουμε τη γη μας». Ο Τζορτζ
αφουγκραζόταν ν’ ακούσει τους
μακρινούς ήχους. Για μια στιγμή πήρε
ύφος ανθρώπου πρακτικού και
μεθοδικού. «Κοίτα πέρα από το ποτάμι,
Λένι, και θα σου πω, ώστε σχεδόν να το
δεις». Ο Λένι γύρισε το κεφάλι του και
κοίταξε προς την αντίπερα όχθη της
λίμνης και ψηλά προς τις σκοτεινιασμένες
πλαγιές των Γκάμπιλαν. «Θα ‘ χουμε λίγη
γη», άρχισε ο Τζορτζ. Έβαλε το χέρι στην
πλαϊνή του τσέπη κι έβγαλε το λούγκερ
του Κάρλσον.  Στην Αμερική του
μεσοπολέμου, του Κραχ, ο γιγαντόσωμος
κι απλοϊκός Λένι κι ο μικρόσωμος κι
έξυπνος Τζορτζ γυρνούν από τόπο σε
τόπο, πλάνητες, αναζητώντας δουλειά. Ο
Λένι δεν μπορεί να ξεχωρίσει το σωστό
από το λάθος και του αρέσει ν’ αγγίζει τα
απαλά πράγματα – τη γούνα ενός ζώου,
τα μαλλιά μιας κοπέλας. Οι δυο
αταίριαστοι αλλά αχώριστοι φίλοι
πιάνουν δουλειά σ’ ένα αγρόκτημα, και
εκεί, με αφορμή την όμορφη γυναίκα του
μοχθηρού Κέρλι, που είναι ο γιος του
αφεντικού, μια τραγωδία ξετυλίγεται.  To
Άνθρωποι και ποντίκια είναι μια σκληρή
μα και βαθιά ανθρώπινη ιστορία
διαψευσμένων ονείρων. Από το 1937 που
εκδόθηκε, έχει παρουσιαστεί πάμπολλες
φορές στο θέατρο, έχει διασκευαστεί για
τον κινηματογράφο και την τηλεόραση,
και θεωρείται από τα αναμφισβήτητα
αριστουργήματα της αμερικανικής
λογοτεχνίας του 20ου αιώνα

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΟΣ
andreaskounios@gmail.com

Από τα κλασικά, τα αξεπέ-
ραστα και, προπάντων, τα
αγέραστα μυθιστορήματα

του νομπελίστα John Steinbeck,
το “Άνθρωποι και ποντίκια” απο-
τελεί τη συγκινητική Οδύσσεια
δύο φίλων, με εντελώς διαφορε-
τικούς χαρακτήρες οι οποίοι βλέ-
πουν τη ζωή μέσα από διαφορετικά
πρίσματα και που, στην καρδιά
της παγκόσμιας οικονομικής κρί-
σης όταν όλα, ή σχεδόν όλα, κλο-
νίζονται, ρακένδυτοι, τόσο σωμα-
τικά όσο και ψυχολογικά, διανύουν
τεράστιες αποστάσεις για να βρουν
δουλειά. Το να βρεις, βεβαίως,
δουλειά, μέσα σε εκείνες τις άγριες
συνθήκες, ισοδυναμεί με το να

βρεις σκλαβιά! Ο Τζορτζ και ο
Λένι έχουν συνηθίσει στη σκλαβιά.
Εδώ και χρόνια άγονται και φέ-
ρονται, εργάζονται σαν σκυλιά
και αμείβονται με ψίχουλα και,
συνεπώς, ένα αφεντικό πάνω, ένα
αφεντικό κάτω, δεν χάθηκε ο κό-
σμος. 
Σίγουρα, η ιστορία που εμπνεύ-
στηκε, με ακαταμάχητη επιδεξιό-
τητα, ο John Steinbeck, αποτελεί
πρόσχημα για να καταγγείλει, με
την κοφτερή γλώσσα της αλήθειας,
τον ταξικό διαχωρισμό, την αδικία,
την ανισότητα, την εκμετάλλευση
– με άλλα λόγια, όλα αυτά που
πυροδοτούν ξεσηκωμούς και επα-
ναστάσεις μα, και πάλι, επί της
ουσίας δεν αλλάζει το παραμικρό.
Ή μήπως αλλάζει; Από τη μια οι
πλούσιοι, από την άλλη οι φτωχοί.

Στη μία όχθη του ποταμού επαύ-
λεις, στην άλλη όχθη του ποταμού
καλύβια. Ο λόγος του Steinbeck
καρφώνεται σαν μαχαιριά στην
καρδιά. Μας υποδεικνύει, με απί-
στευτη παραστατικότητα και, φτιά-
χνοντας περίτεχνα το γεωγραφικό
περίγραμμα της ιστορίας του, ότι
στη ζωή, που είναι και σύντομη,
όσο περισσότερο σκύβουμε το κε-
φάλι, τόσο περισσότερο πουλάμε
την ψυχή μας στον διάβολο. 
Για να επιστρέψω στο μυθιστό-
ρημα, από την πρώτη κιόλας σε-
λίδα, ο συγγραφέας αιχμαλωτίζει
τον αναγνώστη στον αφηγηματικό
του ιστό και παραδίδει την σκυ-
τάλη των προβληματισμών του
στον Τζορτζ και στον Λένι εκ των
οποίων, για να είμαστε σωστοί, ο
δεύτερος ερωτά και ο πρώτος

απαντά. Εντούτοις, στο αγρόκτημα
όπου θα πιστέψουν πως είναι η
Ιθάκη τους, τα πράγματα θα ανα-
τραπούν καταιγιστικά. Η πανέ-
μορφη σύζυγος του Κέρλι, που
είναι ο γιος του ιδιοκτήτη, θα απο-
τελέσει την πέτρα του σκανδάλου
για μια αποτρόπαια πράξη η οποία
θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου,
θέτοντας σε δοκιμασία μέχρι και
τις σχέσεις των δύο φίλων. Παλ-
μός, ένταση, μελαγχολία και συγ-
κίνηση συνωστίζονται σε ένα βι-
βλίο που όσες φορές και να το
διαβάσει κάποιος αισθάνεται τον
ίδιο, ίσως και μεγαλύτερο, πυρετό
να κολυμπάει στο αίμα του. 
Βιβλίο που μπορείς, κάλλιστα, να
το αποκαλέσεις και μανιφέστο,
καθώς οι ιδεολογικοί προσανατο-
λισμοί του John Steinbeck δια-
κρίνονται, ακόμα και μέσα στο
πυκνό σκοτάδι ενός αχυρώνα.  

*Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. Μετάφραση: Μι-
χάλης Μακρόπουλος. Σελίδες: 168 

JOHN STEINBECK
Άνθρωποι και ποντίκια

Το νερό είναι ζεστό, γιατί έχει κυ-
λήσει λαμπυρίζοντας πάνω στην κί-
τρινη άμμο στο ηλιόφως προτού
φτάσει στη λιμνούλα. Στη μια μεριά
του ποταμού οι χρυσαφένιες λοφο-
πλαγιές ανηφορίζουν προς τα ρω-
μαλέα βραχώδη όρη Γκάμπιλαν,
αλλ’ από τη μεριά της κοιλάδας το
νερό περιστοιχίζουν δέντρα – ιτιές
καταπράσινες κάθε άνοιξη, με τα
χαμηλότερα φυλλώματά τους γεμάτα
μ’ ό,τι έχουν παρασύρει οι χειμω-
νιάτικες πλημμύρες· και πλατάνια
με στικτούς, λευκούς, πλαγιασμένους
κλώνους και με κλαριά που κυρτώ-
νουν πάνω απ’ το νερό. Στην αμ-
μουδερή όχθη κάτω από τα δέντρα
η φυλλοστρωμνή είναι βαθιά και
τα φύλλα τόσο εύθρυπτα, που  ως
και μια σαύρα κάνει σαματά τρέ-
χοντας ανάμεσά τους. Κουνέλια
βγαίνουν απ’ το λόγγο να καθίσουν
στην άμμο το σούρουπο, και τα
υγρά σιάδια είναι σκεπασμένα με
νυχτερινά ίχνη από ρακούν, με τις
πλατιές πατημασιές σκύλων απ’ τ’
αγροκτήματα και με τα διχαλωτά

χνάρια ελαφιών που ’ρχονται με το
σκοτάδι να ξεδιψάσουν. Υπάρχει
ένα μονοπάτι ανάμεσα στις ιτιές
και στα πλατάνια, ένα μονοπάτι πα-
τημένο από αγόρια που κατεβαίνουν
απ’ τ’ αγροκτήματα να κολυμπήσουν
στη βαθιά λιμνούλα, κι από πλάνητες
που κατηφορίζουν με κουρασμένα
βήματα τη δημοσιά το βράδυ, για
να κουρνιάσουν σε ομάδες κοντά
στο νερό. Μπροστά στον χαμηλό
κι οριζόντιο κλώνο ενός γιγάντιου
πλάτανου υπάρχει ένας σωρός στά-
χτης από πολλές φωτιές, κι ο κλώνος
έχει λειανθεί απ’ τους ανθρώπους

που ’χουν καθίσει απάνω του.
Βραδάκι μιας ζεστής ημέρας άρχισε
ένα αεράκι να φυσά ανάμεσα στα
φύλλα. Η σκιά ανηφόριζε τους λό-
φους προς την κορυφή. Στις αμμου-
δερές όχθες τα κουνέλια κάθονταν
ακίνητα και σιωπηλά σαν σκαλιστές,
γκρίζες, μικρές πέτρες. Κι ύστερα,
απ’ τη μεριά της δημοσιάς, ήχησαν
βήματα πάνω στα κριτσανιστά πλα-
τανόφυλλα. Τα κουνέλια πηλάλησαν
αθόρυβα να κρυφτούν. Ένας ξυλο-
πόδαρος ερωδιός πέταξε με κόπο,
χτυπώντας δυνατά τις φτερούγες του
κατά τη φορά του ποταμού. Για μια
στιγμή ο τόπος ήταν δίχως ζωή και
μετά δυο άντρες πρόβαλαν απ’ το
μονοπάτι στο άνοιγμα δίπλα στην
πράσινη λιμνούλα. Είχαν κατηφορίσει
στοιχισμένοι το μονοπάτι, και ως
και στο ξέφωτο έμεινε ο ένας πίσω
απ’ τον άλλον. Φορούσαν κι οι δυο
τζιν παντελόνι και τζιν σακάκι με
μπρούντζινα κουμπιά. Είχαν κι οι
δυο μαύρα καπέλα δίχως σχήμα στο
κεφάλι και σφιχτά τυλιγμένες κου-
βέρτες κρεμασμένες στον ώμο. Ο

μπροστινός ήταν μικρόσωμος και
σβέλτος, με σκούρο πρόσωπο, ανή-
συχα μάτια κι έντονα και ρωμαλέα
χαρακτηριστικά. Δεν υπήρχε σημείο
απάνω του που να μην προβάλλει
ξεκάθαρο, από τα μικρά και στιβαρά
του χέρια και τα λεπτά του μπράτσα
ως τη λεπτή κι οστεώδη μύτη του.
Πίσω του βάδιζε το αντίθετό του,
ένας τεράστιος άντρας, με πρόσωπο
άμορφο, μεγάλα και ωχρά μάτια,
και φαρδιούς κυρτούς ώμους, και
βάδιζε βαριά, σέρνοντας σαν αρ-
κούδα τα πόδια του. Τα χέρια του
δεν ταλαντεύονταν στα πλευρά του,
μόνο κρέμονταν χαλαρά. Ο μπρο-
στινός κοντοστάθηκε στο ξέφωτο
κι ο άλλος πίσω του παραλίγο να
πέσει απάνω του. Έβγαλε το καπέλο
του, σκούπισε με το δείχτη του την
ταινία μέσα και τίναξε τον ιδρώτα.
Ο πελώριος σύντροφός του έριξε
τις κουβέρτες του, ρίχτηκε κι αυτός
χάμω και ήπιε από την επιφάνεια
της πράσινης λιμνούλας· ήπιε με
μεγάλες γουλιές, φρουμάζοντας σαν
άλογο μες στο νερό. 

Λίγα μίλια νότια του Σόλενταντ, ο ποταμός Σαλίνας εκβάλλει κοντά στην όχθη προς
τη λοφοπλαγιά και ρέει βαθύς και πράσινος

Γράφει η ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΠΕΪΟΓΛΟΥ*

Κάθε πέντε χρόνια περίπου ο
νομπελίστας Τούρκος συγ-
γραφέας Ορχάν Παμούκ κυ-

κλοφορεί ένα νέο μυθιστόρημα που
φωτίζει από μιαν άλλη, διαφορετική
γωνία τη χώρα του. Μιλάει πάντα
για την ιστορία και την πολιτική της
Τουρκίας μέσα από τα μάτια πολλών
ανθρώπων. Έτσι και στις «Νύχτες
πανούκλας», το τελευταίο βιβλίο του
που κυκλοφόρησε μέσα στο καλο-
καίρι από τις εκδόσεις Πατάκη σε
μετάφραση της Στέλλας Βρεττού,
δεν απογοητεύει το μεγάλο κοινό
του. Σε ένα ογκώδες μυθιστόρημα -
περίπου εννιακοσίων σελίδων- πε-
ριγράφει μια «μελανή» περίοδο, την
άνοιξη του 1901, στο φανταστικό
νησί Μίνγκερ που βρίσκεται ανάμεσα
στην Κρήτη και την Κύπρο. Η πα-
νούκλα έχει λεηλατήσει τα πάντα
και οι άνθρωποι προσπαθούν να νι-

κήσουν την αρρώστια αλλά και τις
βαθιά ριζωμένες εθνικιστικές προ-
καταλήψεις.
Οι «Νύχτες πανούκλας» κυκλοφό-
ρησαν στην Τουρκία τον Μάρτιο του
2021 και τον Νοέμβρη του ίδιου
χρόνου ασκήθηκε δίωξη στον συγ-
γραφέα από το καθεστώς Ερντογάν
με την κατηγορία της προσβολής
του συμβόλου της τουρκικής σημαίας
και του Κεμάλ Ατατούρκ.
Γιατί όμως θίχτηκαν τόσο οι τουρκι-
κές αρχές; Ας πάρουμε τα πράγματα
από την αρχή. Βρισκόμαστε λοιπόν
στο 1901, ο Αμπντουλχαμίντ Β’ βρί-
σκεται στον θρόνο ήδη είκοσι πέντε
χρόνια και, παρά τις μεγάλες εδαφικές
απώλειες και τη χρεοκοπία της αυ-
τοκρατορίας, η βασιλεία του είναι
σταθερή αλλά η παράνοιά του γίνεται
αχαλίνωτη. Όταν μαθαίνει ότι η επι-
κίνδυνη πανούκλα έπληξε το Μίνγ-
κερ, στέλνει τον αφοσιωμένο του
αρχιεπιθεωρητή υγείας Μπονκόφσκι
πασά, σε μια προσπάθεια να ρίξει

φως στο θέμα. Σύντομα το σώμα
του χημικού θα βρεθεί σε ένα δρο-
μάκι. Είναι μια τυχαία τραγική δο-
λοφονία ή είναι αντίποινα για την
πανούκλα, πράξη ενός κατοίκου του
νησιού; Την υπόθεση ως άλλος Σέρ-
λοκ Χολμς αναλαμβάνει να λύσει ο
νεαρός γιατρός Νουρί.
Ο Νουρί σίγουρα όμως δεν είναι Σέρ-
λοκ Χολμς και οι αρχές της τουρκικής
αυτοκρατορίας σε τίποτα δεν μοιάζουν
με τις βρετανικές αρχές. Η κατάσταση
ξεφεύγει και η πανούκλα εξαπλώνεται.
Μουσουλμάνοι και χριστιανοί, πι-
στεύοντας πως ο θεός θα τους σώσει,
δεν υπακούν στις απαγορεύσεις. Και,
ναι, είναι αδύνατο ο σημερινός ανα-
γνώστης να μη χαμογελάσει πικρά
μετά την πρόσφατη εμπειρία μας με
τον κορονοϊό. Ούτε να μη θυμηθούμε
την περίφημη «Πανούκλα» του Καμί
και τα καμώματα του ιερέα Πανελού,
όπου εκτός από την πεποίθησή του
πως ο θεός μάς δοκιμάζει και οι
δίκαιοι θα σωθούν φλερτάρει και με

τον ολοκληρωτισμό. Καθώς λοιπόν
η πανούκλα σαρώνει το νησί, οι θεω-
ρίες συνωμοσίας δίνουν και παίρνουν.
Φονταμενταλιστές και κερδοσκόποι
ληστεύουν, βιάζουν, εκβιάζουν, δο-
λοφονούν. Ο Παμούκ «χειρίζεται»
εφευρετικά τους πάντες κρατώντας
αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώ-
στη. Φτιάχνει έναν ολόκληρο κόσμο
για κάθε ήρωα, τον μελετά με το μι-
κροσκόπιό του και μας δίνει ένα πα-
ραδοσιακά ωραίο -σχεδόν αστυνομι-
κό- χορταστικό μυθιστόρημα.
Πώς όμως εμπλέκεται ο Μουσταφά
Κεμάλ Ατατούρκ; Λόγιοι της «σύγ-
χρονης» Τουρκίας θεωρούν ότι ένας
από τους κύριους χαρακτήρες του

μυθιστορήματος, ο Κολαγάσι Καμίλ,
έχει το ίδιο αρχικό με τον Κεμάλ
στο μικρό του όνομα και η ιστορία
του, όπως λέγεται στο μυθιστόρημα,
μοιάζει με τη ζωή του Ατατούρκ.
Θεωρώ πως πρόθεση του συγγραφέα
ήταν η αποδοκιμασία της πολιτικής
και της τυραννίας του σουλτάνου.
Το σίγουρο είναι πάντως πως για
ακόμη μια φορά ο Παμούκ μάς δίνει
ένα ατόφιο μυθιστόρημα με σπουδαία
λογοτεχνικά χαρακτηριστικά που δι-
καίως του έχουν δώσει μια θέση
ανάμεσα στους καλύτερους συγγρα-
φείς του κόσμου μας.

*ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Οι κοινωνίες στις επιδημίες
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ
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ΜικρA και ΜεγAλα ΠαρAθυρα στον κOσΜο

Ελλήνων μύθοι (29.9.22)
Ελευθερίου Πλουτάρχου

Εκδοτικός οίκος: ΣΠΕΚ (Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδος Κύπρου),
σε συνεργασία με τις εκδόσεις Αρχύτας )

Οταλαντούχος και ανερχόμενος
δημιουργός Ελευθέριος
Πλουτάρχου με την καινούρια

του συλλογή «Ελλήνων μύθοι» απο-
δίδει, ποιητικώ τω τρόπω, απαυγά-
σματα του μυθολογικού πλούτου που
οι αρχαίοι Έλληνες μάς έχουν κλη-
ροδοτήσει. Τα ποιήματα της συλλογής
μεταποιούν με σαφήνεια και χαρα-
κτηριστική απλότητα τα αφηγηματικά
τους συγκείμενα σε αποφθέγματα
ζωής, επιτρέποντας στους αναγνώστες
τους να πλανιούνται ελεύθερα και

δημιουργικά στο χαοτικό φαινομενικά
τοπίο που χωρίζει τη δική μας εποχή
από τα χρόνια των αρχαίων Ελλήνων.
Ο δημιουργός κοντολογίς που έχει
τη μεγάλη χαρά η στήλη μας να πα-
ρουσιάσει, κατορθώνει μέσα από τους
καταληκτικούς κυρίως στίχους του,
να σμικρύνει το χρονικό χάσμα που
χωρίζει εμάς από τους αρχαίους προ-
γόνους μας, αναδεικνύοντας τις ιδε-
ολογικές συζεύξεις και συνταυτίσεις
που πάντα θα υπάρχουν μεταξύ του
πολύ μακρινού χθες και του σήμερα. 

Ο Ελευθέριος Πλουτάρχου γεννήθηκε
το 1975, κατάγεται από το χωριό Κα-
λοπαναγιώτης και διαμένει στη Λευ-
κωσία. Από το 1999 εργάζεται ως
δάσκαλος στο στη Δημοτική Εκπαί-
δευση Κύπρου. Το 2021 εξέδωσε με
τις εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές
την πρώτη ποιητική του συλλογή
«Των στίχων πανσπερμία» και το λο-
γοτεχνικό/εκπαιδευτικό βιβλίο «Δε-
κατέσσερις μέρες στην Αρχαία Ελ-
λάδα: ημερολόγιο από το ταξίδι του
Λεωνίδα» και με τις εκδόσεις Αρχύτας

τη δεύτερη ποιητική του συλλογή
«Άνθρωπος- Στοχασμοί και αποχρώ-
σεις-180 χαικού» της σειράς λογοτε-
χνημάτων ΣΠΕΚ (Σύνδεσμος Πολι-
τισμού Ελλάδας- Κύπρου).
Προτού κλείσουμε τη σύντομη αυτή
παρουσίαση στο καινούργιο έργο του
Ελευθέριου Πλουτάρχου, παραθέτω
αυτολεξεί κάποιες χρήσιμες επιση-
μάνσεις  του φιλόλογου και συγγρα-
φέα Δρα Κώστα Κατσώνη, ο οποίος
προλογίζει την ποιητική συλλογή
«Ελλήνων μύθοι»: «Ο Πλουτάρχου,

πέρα από την ποιητική ανάδειξη ση-
μαντικών μορφών και στιγμών από
τον πολύτιμο θησαυρό της αρχαίας
ελληνικής μυθολογίας, επιχειρεί, μ’
ένα ευφάνταστο, ευρηματικό και γνω-
μικό, ενίοτε καταληκτικό, σχόλιο-
ποιητικό συμπέρασμα, να αγγίξει τις
παιδικές ψυχές, χωρίς όμως να εκπί-
πτει η ποιητική δημιουργία στον δι-
δακτισμό».   

Tου ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ*

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΟΣ
andreaskounios@gmail.com

Σ ΑΧΛΑΜΑΡΑ. Μεγάλη σαχλα-
μάρα. Πολύ μεγάλη σαχλαμάρα.
Οι βωμολοχίες πέφτουν βροχή

κι αναρωτιέται κανείς για ποιο λόγο οι
περισσότερες αμερικανικές κωμωδίες,
τουλάχιστον οι εφτά στις δέκα, ποντά-
ρουν επάνω στο σεξουαλικό χιούμορ
το οποίο, όμως, πολύ συχνά, αγγίζει ή
και ξεπερνά τα όρια της χυδαιότητας;
Πρέπει να αναρωτιέται ή γνωρίζει, εκ
των προτέρων, την απάντηση; Ασφαλώς
και τη γνωρίζει. Το εύκολο χιούμορ
πουλάει. Ο θεατής θέλει να γελάσει,
αδιαφορώντας για την αισθητική και
για την ευπρέπεια. Εξ ου και ταινίες
όπως η συγκεκριμένη βγάζουν, και με
το παραπάνω, τα έξοδά τους απευθυ-
νόμενες, πρωτίστως, στους έφηβους
και στους νέους οι οποίοι θεωρούν ότι
ο χαβαλές, ειδικά ο ανόητος χαβαλές,
είναι και σαρκασμός. Τέλος πάντων,
δεν θα ξεκινήσω και πάλι τα μοιρολόγια
για το κατάντημα των σεναριογράφων,
ούτε και θα αναφέρω, ως αντιδιαστολή,
το χιούμορ, για παράδειγμα, του Woody
Alen, που είναι εγκεφαλικό και απευ-
θύνεται σε άτομα με επίπεδο ψηλότερο
από εκείνο του ποπκόρν.

ΑΛΛΩΣΤΕ ακόμα κι εγώ που, τώρα
ψέλνω τα εξ αμάξης, στο φιλμ “Sisters”,
δεν άλλαξα συχνότητα, ούτε πήγα για
ύπνο αφού, έτσι κι αλλιώς, ο ύπνος
έχει γίνει, για εμένα, ιδίως την τελευταία
δεκαετία, αφηρημένη έννοια και, παρά
το ότι σε κάθε ελεεινή ατάκα, εκνευρι-

ζόμουν, οπλίστηκα με υπομονή και
υπέμενα το μαρτύριο μέχρι τέλους.
Δεν περιμένω πολλά από την Έμι Πόλερ,
η οποία κινείται μονίμως σε αυτό το
είδος της κωμωδίας, από την Τίνα Φέι
όμως περιμένω. Ή τουλάχιστον περίμενα
μα, όπως φαίνεται, και δεν την αδικώ
με πραγματιστικούς όρους, προτιμά τα
λεφτά κι ας υποτιμά βάναυσα τόσο το
ταλέντο της όσο και την προσωπικότητά
της. Αλλιώς, γιατί να πρωταγωνιστεί
σε χασμωδίες παριστάνοντας μάλιστα
τη μεγάλη και την τρανή;

ΚΕΪΤ και Μόρα είναι αδελφές. Έχουν
κόψει, με το μαχαίρι, τις επαφές με
τους γονείς τους, αλλά και οι ίδιες συ-
ναντιούνται στη χάση και στη φέξη. Η
Κέϊτ είναι μητέρα μιας δεκαοκτάχρονης
κόρης η οποία απογαλακτίζεται, σιγά
σιγά, από τις μητρικές προσταγές και,
συνεπώς, ούτε σ’ αυτόν τον τομέα δεν
πάνε καλά τα πράγματα. Η Μόρα πάλι
είναι ο τύπος της γυναίκας που δεν
δίνει πεντάρα για τίποτα. Φτύνει τις
συμβατικότητες, αδιαφορεί για τον κοι-
νωνικό καθωσπρεπισμό, κυνηγάει εφή-
μερες σεξουαλικές περιπέτειες, και τις
βρίσκει, και, εν κατακλείδι, αδιαφορεί
για το μέλλον – το δικό της και του
κόσμου. Κι αν καταστραφεί ο κόσμος,
ακόμα καλύτερα. Όταν, λοιπόν, επι-
σκέπτονται, ύστερα από χρόνια και ζα-
μάνια, το πατρικό τους διαπιστώνουν
ότι οι διαφορές με τους γονείς τους
είναι βαθύτερες απ’ όσο τις είχαν αφή-
σει. Ειδικά με τον πατέρα, ο οποίος
δεν μασάει τα λόγια του, είναι ευθύς
και σταράτος και, σε κάθε περίπτωση,

δεν θέλει να χαϊδεύει αυτιά. Όταν θα
χρειαστεί να φύγουν για κάποιο διά-
στημα από το σπίτι, αφήνουν στο πόδι
τους την Κέϊτ και τη Μόρα. Δεν άφηναν
στο πόδι τους καλύτερα την Σκύλα και
τη Χάρυβδη; Τουλάχιστον εκείνες δεν
θα γκρέμιζαν τα πάντα.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ένα πάρτι πανδαιμόνιο,
ένα οργιώδες πάρτι, έχουν προσκαλέσει
τη σάρα, τη μάρα και το κακό συνα-
πάντημα, επικρατεί χαμός, γίνεται χρήση
ναρκωτικών ουσιών, πόρτες κλειδώ-
νονται και δωμάτια φιλοξενούν ερωτικά
τρίγωνα, κυρίως σκαληνά, η μουσική
ανασταίνει νεκρούς, οι δύο αδελφές
εκδικούνται, όπως πιστεύουν, τους γο-
νείς τους, αναζητούν, όπως όλα τα θη-
λυκά του πάρτι, εραστές για το βράδυ,
μεσολαβούν ζήλιες, καρφώματα, φτάνει
η αστυνομία αλλά η Κέιτ, με ακατα-
μάχητη πειθώ, στέλνει τα όργανα της
τάξης πίσω στο Τμήμα επειδή είναι
απασχολημένη με έναν πανύψηλο, σω-
ματώδη άντρα τον οποίο ορέγεται, ορέ-
γεται και η Μόρα κάποιον άλλον άνδρα,
κοντό, λεπτό και, μάλλον, ξενέρωτο
και, ξαφνικά, κτυπάει το τηλέφωνο,
και είναι η κόρη της Κέιτ – βρήκε την
ώρα κι αυτή – και, μα την πίστη μου,
το ότι είδα και το ότι γράφω για αυτό
το κινηματογραφικό ανοσιούργημα με
κάνει έξαλλο. Πόσω μάλλον όταν σκέ-
φτομαι ότι είμαι ο μόνος που δεν προ-
σκάλεσαν στο πάρτι οι λυσσάρες αδελ-
φές Κέϊτ και Μόρα.

*Oliver Holmes

SISTERS
Η βλακεία γλυτώνει συχνά τον άνθρωπο από την τρέλα* 

Δελφοί

Μικρός ήταν ο Απόλλωνας 
στους Δελφούς,
σαν φόνεψε τον δράκοντα Πύθωνα.
Κι εκεί που τον έθαψε
οι άνθρωποι χτίσανε μέγα ναό, 
να τον τιμήσουν.
Τα πικρά φύλλα της δάφνης μες στο ναό
μασούσε η Πυθία,
λέγοντας προφητείες και συμβουλές 
για μελλούμενα.
Το μέλλον να ξέρεις
δεν τ΄ ορίζει μοναχά η μοίρα,
μα και η δική σου θέληση…
κι απόφαση. 

Αρπαγή της Ευρώπης

Του Αγήνορα την κόρη,
την πεντάμορφη Ευρώπη,
σαν ήταν με φίλες στη θάλασσα πλάι
κι έκοβε άνθη, την άρπαξε 
ο Δίας με ταύρου μορφή.
Στα μέρη του Ολύμπου να τη φέρει,
κάνοντας στην Κρήτη σταθμό.
Κι ο Ήφαιστος φτιάχνει 
τον σιδηρόφρακτο Τάλω
να τη φυλάει, εκεί μαζί του, παντοτινά.

Τον πολιτισμό της η Ευρώπη
σ’ εσένα Ελλάδα οφείλει,
απ’ τα ένδοξα, τ’ αρχαία σου χρόνια

κι αυτό δεν πρέπει ποτές να ξεχνάει.
Κι εσύ Έλληνα…
πάντα να νιώθεις περήφανος
για τους προγόνους.

Προμηθέας

Προμηθέα, υιέ του Τιτάνα Ιαπετού 
και της Κλυμένης,
που τόσο αγάπησες τους ανθρώπους…
Σαν έκλεψες τη φωτιά απ’ τον Ήφαιστο,
σε κούφιο καλάμι την έβαλες 
και δώρο την έδωσες,
να έχουνε φως, να λιώνουνε μέταλλα, 
να φτιάχνουν εργαλεία…
Μα πού να ‘ξερες ποια θα ‘ταν η τιμωρία,

απ’ το μένος του Δία κανένας δε γλίτωνε.
Στον Καύκασο σ’ έδεσε,
σε βράχο γερά μ’ αλυσίδες
και κάθε μέρα έστελνε αετό
να σου ‘τρωγε το συκώτι.
Για τριάκοντα χρόνια μαρτύρησες,
ώσπου… σ’ ελευθέρωσε ο Ηρακλής.

Γιατί ο Δίας…
για τους θνητούς ποτέ του δε νοιάστηκε.

Στην Ιστορία τ’ ανθρώπου, είν’ αλήθεια,
πάντα τα ‘χουνε όλα οι λίγοι
και δέσμιοι οι πολλοί δυστυχούν,
ωστόσο, υπάρχει ελπίδα
κάποιος να τους ελευθερώσει.
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Σ.Α.Λ  
Αντιπροσωπεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων
Λάρνακας, έλαβε μέρος στο 2ο Consortium Meeting
2022, που πραγματοποιήθηκε στο Παλέρμο της
Σικελίας για το πρόγραμμα Water-Mining. 
Το πρόγραμμα περιλάμβανε διαλέξεις και work-
shops σε επαναστατικές μεθόδους επεξεργασίες
νερού και λυμάτων.

Αγ. Νάπα  
Ο Πρόεδρος της Φινλανδικής Κοινότητας Κύπρου
Antero Vuorinen και η σύζυγός του Paivi καθώς
και οι Βρετανίδες Patricia Simos και η Julia Leeds,
είναι οι νέοι Πρεσβευτές Τουρισμού της Αγίας
Νάπας. 
Συγκεκριμένα, οι Φινλανδοί Antero και Paivi Vuori-
nen πραγματοποίησαν 20 επισκέψεις στο τουρι-
στικό θέρετρο, ενώ η Patricia Simos και η Julia
Leeds 30 επισκέψεις. 

Λειτουργίες – Κηρύγματα 
Κίτι - Αγ. Κυριακού του Αναχωρητού
Ανήμερα της εορτής του Αγίου Κυριακού του Ανα-
χωρητού γιορτάζει και πανηγυρίζει η ομώνυμη
εκκλησία στο Κίτι. Σήμερα Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου
2022, (6.30 – 9.40π.μ.) πανηγυρική Θεία Λει-
τουργία και στις (6.00μ.μ.) Παράκληση Αγίου Κυ-
ριακού. 

Ζύγι – 
Θυρανοίξια εξωκκλησιού   
Ο Παν. Μητροπολίτης Τριμυθούντος κ. Βαρνάβας
αύριο Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022, στις
6:00μ.μ., θα τελέσει τα Θυρανοίξια του εξωκκλη-
σίου του εκ βάθρων ανακαινισμένου Ιερού Ναού
των Αγίων Ηρακλειδίου και Κυπριανού στο Ζύγι,
και στη συνέχεια θα χοροστατήσει κατά την Ακο-
λουθία του Εσπερινού. 

Συνέδριο 
Συνέδριο με θέμα: «Το Κίτιον και οι Φοίνικες στη
Μεσόγεια Θάλασσα», διοργανώνουν ο Δήμος Λάρ-
νακας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου σήμερα Πέμπτη
29 Σεπτεμβρίου 2022 και την Κυριακή 2 Οκτωβρίου
2022, από τις 8:30π.μ. – 6:00μ.μ. στην Αίθουσα
Πολυχώρου Δημιουργικότητας και Πολιτισμού στη
Λάρνακα. 

Εκδήλωση   
Εκδήλωση - Δείπνο με τίτλο «Κάντε υπομονή κι’ ο
Ήλιος πάντα θα φανεί», διοργανώνει η Εκκλησια-
στική Επιτροπή Εξωκλησιού Αγίου Ευφημιανού
στον Κόρνο σήμερα Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου
2022, στις 8.00μ.μ. στο Πλακόστρωτο του Εξω-
κλησιού. Καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Είσοδος με
ποτό €15 το άτομο. 
Για κρατήσεις στα τηλ. 99575556, 24661444
μέχρι τις 26/9/22. 

Δήμος Λύσης   
Ο Δήμος Λύσης με γραπτή ανακοίνωσή του, κα-
ταδικάζει τη συνεχιζόμενη κράτηση του Αντρέα
Σουτζιή στα κατεχόμενα και τονίζει ότι η καταδίκη
του από στρατοδικείο του ψευδοκράτους είναι
παράνομη. Ο Αντρέας, είναι ένας φιλήσυχος άν-
θρωπος που αγαπά την γενέτειρά του, τον τόπο
και την ειρήνη. 

Θεατρική παράσταση    
Η Θεατρική παράσταση «Οι Συμπέθεροι απ’ τα Τί-
ρανα» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη
Ρέππα, θα παρουσιαστεί σήμερα Πέμπτη 29 Σε-
πτεμβρίου 2022, στις 9:00μ.μ. στο Παττίχειο Δη-
μοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. 
Είσοδος €25, €20 & €15. Προπώληση: www.tick-
ethour.com.cy, ACS Courier 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣξένες δημοσιεύσεις

Ο Σύνδεσμος Μωρά Θαύ-
ματα προσφέρει υπό μορ-
φή δωρεάς, το 4ο κατά σει-
ρά μηχάνημα μη επεμβα-
τικής στήριξης της ανα-
πνοής νεογνών (CPAP),
αξίας 14,500 ευρώ, στη
Μονάδα Εντατικής Νοση-
λείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) του
Μακάριου Νοσοκομείου
Λευκωσίας.
Η Πρόεδρος του Συνδέσμου
Μωρά Θαύματα Έλενα Με-
γαλέμου-Τριανταφυλλίδου
μαζί με την Αντιπρόεδρο
του Συνδέσμου Μαρίνα Πη-
λακούτα, παρέδωσαν με
πολλή αγάπη το μηχάνημα
στην Επιστημονική Υπεύθυ-

νη της Μονάδας Δρ. Θάλεια
Παπαδούρη. Η Πρόεδρος
ευχαρίστησε το προσωπικό
της Μονάδας για το σπου-

δαίο έργο που επιτελεί. 
Τα τελευταία δύο χρόνια
παραδόθηκαν συνολικά
τέσσερα μηχανήματα μη

επεμβατικής στήριξης της
αναπνοής νεογνών στη Μο-
νάδα, αξίας 49,000 ευρώ.
Ο Σύνδεσμος Μωρά Θαύ-
ματα από την ίδρυση του,
το 2015, προσέφερε μη-
χανήματα και εξοπλισμό,
αξίας 142,146 ευρώ για τις
ανάγκες της Μονάδας.
Τέλος, ο Σύνδεσμος Μωρά
Θαύματα ευχαριστεί θερμά
τον κόσμο που αγκάλιασε
από την πρώτη στιγμή με
αγάπη τον Σύνδεσμο. Με
την εμπιστοσύνη και την
στήριξη του κόσμου, ο Σύν-
δεσμος συνεχίζει να προ-
σφέρει και να είναι δίπλα
στα Μωρά Θαύματα. 

Τα Μωρά Θαύματα δωρίζουν στη ΜΕΝΝ
4ο μηχάνημα μη επεμβατικής στήριξης της αναπνοής νεογνών

Πιστά στην υπόσχεση τους
για βελτίωση της ζωής των
ανθρώπων και ειδικά των
μικρών παιδιών, τα κατα-
στήματα Coffee Berry του
Ομίλου Ζορπάς γιορτάζουν
φέτος την Παγκόσμια Ημέ-
ρα Καφέ, στηρίζοντας τον
Σύνδεσμο  «Ένα Όνειρο Μια
Ευχή».
Με κεντρικό μήνυμα «Ένα
όνειρο ζωγραφίζεται στον
καφέ σου» και με έντονο
το αίσθημα της κοινωνικής
συνεισφοράς, τα Coffee
Berry ενώνουν δυνάμεις με
τον Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο
Μια Ευχή», συνδράμοντας
στην προσπάθεια να γίνουν
τα όνειρα των μικρών παι-
διών πραγματικότητα. Σας
καλούν να συμμετέχετε και
να στηρίξετε αυτή την ενέρ-
γεια. Πώς; Με ένα ποτήρι
Coffee Berry!
Ένα ιδιαίτερο, limited edi-
tion ποτήρι, δημιούργημα
των μικρών φίλων του «Ένα
Όνειρο Μια Ευχή», στο
οποίο αποτυπώνονται τα
όνειρα των παιδιών του

Συνδέσμου. Αφού τα παιδιά
έγραψαν όσα ονειρεύονται
σε λευκό χαρτί, τα Coffee
Berry έδωσαν ζωή σ’ αυτά,
μέσα από τα μοναδικά
αυτά ποτήρια. Φέρνοντας
τα κοντά στην πραγμάτω-
ση, αναγνωρίζοντας κι ενι-
σχύοντας έτσι, το έργο που
επιτελεί ο Σύνδεσμος «Ένα
Όνειρο Μια Ευχή» εδώ και
25 χρόνια.
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος
για παιδιά με καρκίνο και
συναφείς παθήσεις «Ένα

Όνειρο Μια Ευχή» ιδρύθηκε
το Νοέμβριο του 1997 από
μια ομάδα γονιών και φίλων
παιδιών που υποφέρουν
από καρκίνο, λευχαιμία και
άλλες αιματολογικές παθή-
σεις. Όλα τα μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, τα
μέλη και οι φίλοι του Συν-
δέσμου προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους εθελοντικά
και αφιλοκερδώς για επί-
τευξη των σκοπών του Συν-
δέσμου. Οι βασικοί άξονες
δραστηριοτήτων του Συν-

δέσμου είναι η εκπλήρωση
ευχών των καρκινοπαθών
παιδιών, η οικονομική υπο-
στήριξη των οικογενειών
τους και η παροχή ψυχολο-
γικής υποστήριξης τόσο στα
παιδιά όσο και στο οικογε-
νειακό τους περιβάλλον.
Τα Coffee Berry, σας προ-
σκαλούν, την Παρασκευή,
30 Σεπτεμβρίου στο νέο
τους κατάστημα (Λεωφ. Μα-
καρίου Γ. 9, Severis Build-
ing) από τις 10:00 π.μ., για
ένα όμορφο πρωινό γιορ-
τάζοντας την Παγκόσμια
Ημέρα Καφέ, με πολλές εκ-
πλήξεις, κεράσματα, live
link κάνοντας την ημέρα
ακόμη πιο ξεχωριστή. 
Βοηθήστε και εσείς στη διά-
δοση των όμορφων μηνυ-
μάτων των παιδιών. Απο-
λαύστε τον αγαπημένο σας
Coffee Berry καφέ στο lim-
ited edition ποτήρι, απα-
θανατίστε τη στιγμή και
ανεβάστε τη φωτογραφία
στον λογαριασμό σας στο
Ιnstagram, κάνοντας tag το
@coffeeberrycyprus.

Coffee Berry: Ένα όνειρο ζωγραφίζεται στον καφέ σου!

Νέα διάλεξη στο πλαίσιο της διαδικτυακής δράσης «Μίλα Μου 
Ιστορικά» του Πολιτιστικού Ιδρύματος Tράπεζας Κύπρου

Η διαδικτυακή σειρά διαλέ-
ξεων εμπλουτίζεται με το
νέο επεισόδιο-διάλεξη του
Δρ. Πάβελ Εβντοκίμοφ, Λέ-
κτορα Αρχαίας Ιστορίας του
Τμήματος Αρχαίας Ιστορίας
της Σχολής Ιστορίας του Κρα-
τικού Πανεπιστημίου Λομο-
νόσοφ της Μόσχας και Επι-
κεφαλής του Τμήματος Ιστο-
ρίας της Κρατικής Σχολής
Διανοουμένων της Μόσχας,
με θέμα «Από το Σιδηρούν
Παραπέτασμα στη Γη της
Αφροδίτης: το ταξίδι σοβιε-
τικού αρχαιολόγου στην Κύ-
προ το 1962», την Παρα-
σκευή 30 Σεπτεμβρίου.

Θέμα της διάλεξης:
Στη διάλεξη θα παρουσιαστεί
μια σχεδόν άγνωστη πτυχή
στην ιστορία των σχέσεων
μεταξύ της νεαρής Κυπρια-

κής Δημοκρατίας και της
ΕΣΣΔ, δηλαδή τις πρώτες
επαφές που πραγματοποι-
ήθηκαν μεταξύ των αρχαι-
ολόγων των δύο χωρών το
1962 κατά τη διάρκεια της
σύντομης επίσκεψης του κα-
θηγητή Σεργκέι Κισέλιοφ στη
μεγαλόνησο.

Η εργασία βασίζεται κυρίως
σε αδημοσίευτο αρχειακό
υλικό από το Ινστιτούτο Αρ-
χαιολογίας (Ρωσική Ακαδημία
Επιστημών, Μόσχα). Τα πρώ-
τα χρόνια της ανεξαρτησίας,
η οικοδόμηση των νέων κυ-
βερνητικών θεσμών και η
διαμόρφωση των βασικών

περιγραμμάτων της ορθής
τοποθέτησης στις εξωτερικές
υποθέσεις της Κύπρου συ-
νέπεσαν με μια περίοδο σύν-
τομης και σχετικής εσωτερι-
κής απελευθέρωσης του πο-
λιτικού καθεστώτος στην
ΕΣΣΔ, σε συνδυασμό με μια
ενεργή τοποθέτηση και νο-
οτροπία ίσων αποστάσεων
στην παγκόσμια πολιτική σκη-
νή. Ως αποτέλεσμα αυτού
του συνδυασμού, οι ξένες
αρχαιολογικές αποστολές
έγιναν σημαντικό στοιχείο
της πολιτιστικής πολιτικής
και της «ήπιας ισχύος» της
ΕΣΣΔ. Το ημερολόγιο ταξιδιού
του καθηγητή Κισέλιοφ και
άλλα αρχειακά έγγραφα απο-
τελούν μια πολύ καλή ευ-
καιρία να παρακολουθήσου-
με τα βήματα και τις επαφές
του στο νησί.
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Ζητούνται
Η εταιρεία ELINCOU DIAGNOS-
TICS LIMITED Αριθμό Μητρώου
Εργοδότη (Α.Μ.Ε)
950981/1/4690 ζητά να προσ-
λάβει προσοντούχο <<Μηχανικό
Τεχνικής Υποστήριξης (Technical
Support Engineer)>>, με τα ακό-
λουθα προσόντα:
1. Απόφοιτος Μηχανικός Βιοϊα-
τρικής Τεχνολογίας ή Ηλεκτρο-
νικής Μηχανικής 
2. Μεταπτυχιακό σε σχετικό αν-
τικείμενο θεωρείται επιπρόσθετο
προσόν.
3. 1 με 2 χρόνια εμπειρίας σε
σχετικό αντικείμενο 
Τα καθήκοντα της θέσης είναι:
1. Ελέγχει και επιδιορθώνει ια-
τροτεχνολογικό εξοπλισμό.
2. Εγκαθιστά νέο ιατροτεχνολο-
γικό εξοπλισμό και εκπαιδεύει
τους πελάτες στο χειρισμό του.
3. Κατανοεί και ακολουθεί το
σχετικό/ εγχειρίδιο χρήσης των
μηχανημάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλ-
λουν το Βιογραφικό τους σημεί-
ωμα (CV) στο Επαρχιακό Γραφείο
Εργασίας Λευκωσίας
(τηλ.22403000 και φαξ
22873170) με αντίγραφο στην
εταιρεία. Παρακαλώ όπως στο
CV να σημειώνεται ο αριθμός
μητρώου της εταιρείας.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 
ΕΝΤΟΛΗ 2/2006 ΤΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4.7 Της 

ΕΝΤΟΛΗΣ 2/2006
Σύμφωνα με την Παράγραφο 4.7 της Εν-
τολής 2/2006 του Υπουργού Εσωτερικών,
με την παρούσα γνωστοποιείται ότι η BI-
OLAND PROJECT 39 LTD, προτίθεται να
υποβάλει αίτηση στον Διευθυντή Τμήμα-
τος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λάρνακας
για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας
για τη δημιουργία Φωτοβολταϊκού  Πάρ-
κου. Η αίτηση αφορά τo τεμάχιο 226,
Φ/Σχ:50/37, στην τοποθεσία Καφκαλιά,
της Κοινότητας Τερσεφάνου, της Επαρχίας
Λάρνακας.
Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατόν
να ληφθούν από τα Γραφεία της Πολεο-
δομικής Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες. Έγγραφες παραστάσεις είναι
δυνατόν να υποβληθούν στην Πολεοδο-
μική Αρχή μέσα σε διάστημα 21 εργάσι-
μων ημερών από την ημερομηνία δημο-
σίευσης της παρούσας γνωστοποίησης.
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Της ΕΝΤΟΛΗΣ 2/2006
Σύμφωνα με την Παράγραφο 4.7 της Εν-
τολής 2/2006 του Υπουργού Εσωτερικών,
με την παρούσα γνωστοποιείται ότι η BI-
OLAND PROJECT 67 LTD, προτίθεται να
υποβάλει αίτηση στον Διευθυντή Τμήμα-
τος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λάρνακας
για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας
για τη δημιουργία Φωτοβολταϊκού  Πάρ-
κου. Η αίτηση αφορά τo τεμάχιο 53,
Φ/Σχ:31/55, στην τοποθεσία Μαυροβου-
νάρα, της Κοινότητας Tρούλλων  της
Επαρχίας Λάρνακας.
Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατόν
να ληφθούν από τα Γραφεία της Πολεο-
δομικής Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες. Έγγραφες παραστάσεις είναι
δυνατόν να υποβληθούν στην Πολεοδο-
μική Αρχή μέσα σε διάστημα 21 εργάσι-
μων ημερών από την ημερομηνία δημο-
σίευσης της παρούσας γνωστοποίησης.
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4.7 

Της ΕΝΤΟΛΗΣ 2/2006
Σύμφωνα με την Παράγραφο 4.7 της Εν-
τολής 2/2006 του Υπουργού Εσωτερικών,
με την παρούσα γνωστοποιείται ότι η BI-
OLAND PROJECT 76 LTD, προτίθεται να
υποβάλει αίτηση στον Διευθυντή Τμήμα-
τος Πολεοδομίας και Οικήσεως Πάφου
για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας
για τη δημιουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου
1.4 MWp. Η αίτηση αφορά το τεμάχιο
403, Φ/Σχ: 35/04 , της Κοινότητας Στενής,
της Επαρχίας Πάφου 
Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατόν
να ληφθούν από τα Γραφεία της Πολεο-
δομικής Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες. Έγγραφες παραστάσεις είναι
δυνατόν να υποβληθούν στην Πολεοδο-
μική Αρχή μέσα σε διάστημα 21 εργάσι-
μων ημερών από την ημερομηνία δημο-
σίευσης της παρούσας γνωστοποίησης.
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ΕΝΤΟΛΗΣ 2/2006
Σύμφωνα με την Παράγραφο 4.7 της Εν-
τολής 2/2006 του Υπουργού Εσωτερικών,
με την παρούσα γνωστοποιείται ότι η BI-
OLAND PROJECT 82 LTD, προτίθεται να
υποβάλει αίτηση στον Διευθυντή Τμήμα-
τος Πολεοδομίας και Οικήσεως Αμμοχώ-
στου για τη χορήγηση πολεοδομικής
άδειας για τηδημιουργία Φωτοβολταϊκού
Πάρκου. Η αίτηση αφορά τo τεμάχιο 355,
Φ/Σχ:2-273-377, της Κοινότητας Άχνας
της Επαρχίας Αμμοχώστου.
Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατόν
να ληφθούν από τα Γραφεία της Πολεο-
δομικής Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες. Έγγραφες παραστάσεις είναι
δυνατόν να υποβληθούν στην Πολεοδο-
μική Αρχή μέσα σε διάστημα 21 εργάσι-
μων ημερών από την ημερομηνία δημο-
σίευσης της παρούσας γνωστοποίησης.
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Της ΕΝΤΟΛΗΣ 2/2006
Σύμφωνα με την Παράγραφο 4.7 της Εν-
τολής 2/2006 του Υπουργού Εσωτερικών,
με την παρούσα γνωστοποιείται ότι η BI-
OLAND PROJECT 82 LTD, προτίθεται να
υποβάλει αίτηση στον Διευθυντή Τμήμα-
τος Πολεοδομίας και Οικήσεως Αμμοχώ-
στου για τη χορήγηση πολεοδομικής
άδειας για τηδημιουργία Φωτοβολταϊκού
Πάρκου. 
Η αίτηση αφορά τo τεμάχιο 328, Φ/Σχ:2-
272-376, της Κοινότητας Άχνας της Επαρ-
χίας Αμμοχώστου.
Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατόν
να ληφθούν από τα Γραφεία της Πολεο-
δομικής Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες. Έγγραφες παραστάσεις είναι
δυνατόν να υποβληθούν στην Πολεοδο-
μική Αρχή μέσα σε διάστημα 21 εργάσι-
μων ημερών από την ημερομηνία δημο-
σίευσης της παρούσας γνωστοποίησης.
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Της ΕΝΤΟΛΗΣ 2/2006
Σύμφωνα με την Παράγραφο 4.7 της Εν-
τολής 2/2006 του Υπουργού Εσωτερικών,
με την παρούσα γνωστοποιείται ότι η BI-
OLAND PROJECT 83 LTD, προτίθεται να
υποβάλει αίτηση στον Διευθυντή Τμήμα-
τος Πολεοδομίας και Οικήσεως Πάφου
για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας
για τη δημιουργία Φωτοβολταϊκού Πάρ-
κου. 
Η αίτηση αφορά τα τεμάχια 501, 612,
Φ/Σχ:45/05 της Κοινότητας Στρουμπί/Πο-
λέμι της Επαρχίας Πάφου.
Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατόν
να ληφθούν από τα Γραφεία της Πολεο-
δομικής Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες. Έγγραφες παραστάσεις είναι
δυνατόν να υποβληθούν στην Πολεοδο-
μική Αρχή μέσα σε διάστημα 21 εργάσι-
μων ημερών από την ημερομηνία δημο-
σίευσης της παρούσας γνωστοποίησης.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 
ΕΝΤΟΛΗ 2/2006 ΤΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
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ΕΝΤΟΛΗΣ 2/2006
Σύμφωνα με την Παράγραφο 4.7 της Εν-
τολής 2/2006 του Υπουργού Εσωτερικών,
με την παρούσα γνωστοποιείται ότι η BI-
OLAND PROJECT 84 LTD, προτίθεται να
υποβάλει αίτηση στον Διευθυντή Τμήμα-
τος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας
για τη δημιουργία Φωτοβολταϊκού  Πάρ-
κου. Η αίτηση αφορά το τεμάχιο 43, 44,
410, 411 Φ/Σχ:2-272-378, Τμήμα:12
στην τοποθεσία Παμπούλα της Λάντας,
της Κοινότητας  Άχνας, της Επαρχίας Αμ-
μοχώστου. 
Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατόν
να ληφθούν από τα Γραφεία της Πολεο-
δομικής Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες. Έγγραφες παραστάσεις είναι
δυνατόν να υποβληθούν στην Πολεοδο-
μική Αρχή μέσα σε διάστημα 21 εργάσι-
μων ημερών από την ημερομηνία δημο-
σίευσης της παρούσας γνωστοποίησης.
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ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 
ΕΝΤΟΛΗ 2/2006 ΤΟΥ
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
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Της ΕΝΤΟΛΗΣ 2/2006
Σύμφωνα με την Παράγραφο 4.7 της Εν-
τολής 2/2006 του Υπουργού Εσωτερικών,
με την παρούσα γνωστοποιείται ότι η BI-
OLAND PROJECT 84 LTD, προτίθεται να
υποβάλει αίτηση στον Διευθυντή Τμήμα-
τος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας
για τη δημιουργία Φωτοβολταϊκού  Πάρ-
κου. 
Η αίτηση αφορά το τεμάχιο 118, Φ/Σχ:2-
272-378, Τμήμα:12 στην τοποθεσία Παμ-
πούλα της Λάντας, της Κοινότητας  Άχνας,
της Επαρχίας Αμμοχώστου.
Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατόν
να ληφθούν από τα Γραφεία της Πολεο-
δομικής Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες. Έγγραφες παραστάσεις είναι
δυνατόν να υποβληθούν στην Πολεοδο-
μική Αρχή μέσα σε διάστημα 21 εργάσι-
μων ημερών από την ημερομηνία δημο-
σίευσης της παρούσας γνωστοποίησης.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 
ΕΝΤΟΛΗ 2/2006 ΤΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
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Της ΕΝΤΟΛΗΣ 2/2006
Σύμφωνα με την Παράγραφο 4.7 της Εν-
τολής 2/2006 του Υπουργού Εσωτερικών,
με την παρούσα γνωστοποιείται ότι η BI-
OLAND PROJECT 87 LTD, προτίθεται να
υποβάλει αίτηση στον Διευθυντή Τμήμα-
τος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας
για τη δημιουργία Φωτοβολταϊκού  Πάρ-
κου. 
Η αίτηση αφορά το τεμάχιο 193,195
Φ/Σχ:2-271-377, Τμήμα:12 στην τοπο-
θεσία Δρόμος Πιλάτου, της Κοινότητας
Άχνας, της Επαρχίας Αμμοχώστου.
Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατόν
να ληφθούν από τα Γραφεία της Πολεο-
δομικής Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες. Έγγραφες παραστάσεις είναι
δυνατόν να υποβληθούν στην Πολεοδο-
μική Αρχή μέσα σε διάστημα 21 εργάσι-
μων ημερών από την ημερομηνία δημο-
σίευσης της παρούσας γνωστοποίησης.
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ΕΝΤΟΛΗΣ 2/2006
Σύμφωνα με την Παράγραφο 4.7 της Εν-
τολής 2/2006 του Υπουργού Εσωτερικών,
με την παρούσα γνωστοποιείται ότι η BI-
OLAND PROJECT 87 LTD, προτίθεται να
υποβάλει αίτηση στον Διευθυντή 
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
Λάρνακας για τη χορήγηση πολεοδομικής
άδειας για τη δημιουργία Φωτοβολταϊκού
Πάρκου. 
Η αίτηση αφορά το τεμάχιο 621,
Φ/Σχ:50/29, της Κοινότητας Τερσεφάνου
της Επαρχίας Λάρνακας.
Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατόν
να ληφθούν από τα Γραφεία της Πολεο-
δομικής Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες. Έγγραφες παραστάσεις είναι
δυνατόν να υποβληθούν στην Πολεοδο-
μική Αρχή μέσα σε διάστημα 21 εργάσι-
μων ημερών από την ημερομηνία δημο-
σίευσης της παρούσας γνωστοποίησης.

O ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι εμείς η
Εταιρεία M. PELIDES GREEN LTD
από Λάρνακα, ιδιοκτήτες του τε-
μαχίου με αρ.561, Φύλλο/Σχέδιο
40/640602, Ενορία: Σκάλα, οδός
Ονήσιλλου 4, στην περιοχή του
Δήμου Λάρνακας, θα υποβάλουμε
αίτηση στην Πολεοδομική Αρχή
Λάρνακας (Δήμος Λάρνακας) για
εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας
για ανέγερση τετραόροφης πο-
λυκατοικίας, συνολικού ύψους
15,00μ.
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως
μπορούν να υποβληθούν προς την
Πολεοδομική Αρχή μέσα σε προ-
θεσμία 21 ημερών από τη δημο-
σίευση της Ειδοποιήσεως αυτής.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛEYΚΩΣΙΑΣ
Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών

Αρ. Αίτησης 615/2022

Επί τοις αφορώσι τoν ΑΝΔΡΕΑ ΧΡ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ, τέως
από την Κακοπετριά – Α.Δ.Τ.148987

Αποβιώσαντα
--------------------------------------------------

Δια της παρούσης δίδεται ειδοποίηση ότι μετά την παρέλευση 8 (οκτώ)
ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης θα γίνει αίτηση προς το πιο
πάνω Δικαστήριο από το Σωτήρη Δράκο, εκ Λευκωσίας, προτιθέμενος
διαχειριστής και εκτελεστής της διαθήκης του ως άνω αναφερομένου
αποβιώσαντα για παραχώρηση εγγράφων διαχείρισης της περιουσίας
του.

Σωτήρης Δράκος
Δικηγόρος και προτιθέμενος διαχειριστής και 

εκτελεστής της Διαθήκης του αποβιώσαντα 
Ανδρέα Χρ. Γαβριηλίδη, τέως από τη Κακοπετριά.

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Αρ. Αιτ. 365/2022 i-justice

Αναφορικά με τις εταιρείες STORMSHAW HOLDING LTD και GRELSENA LTD

και

Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113, 
όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Αναφορικά με την αίτηση των εταιρειών STORMSHAW HOLDING LTD και GRELSENA
LTD (οι «Εταιρείες») για Αναδιοργάνωση και Συγχώνευση.
Δίνεται ειδοποίηση ότι οι εταιρείες STORMSHAW HOLDING LTD και GRELSENA LTD
καταχώρησαν στις 27/09/2022 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού αίτηση με την
οποία αιτούνται διάταγμα του Δικαστηρίου για την έγκριση του προτεινόμενου
Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης ημ. 02/08/2022 (το «Σχέδιο») σύμφωνα
με το οποίο η GRELSENA LTD θα μεταβιβάσει στην STORMSHAW HOLDING LTD το
σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της και θα διαλυθεί χωρίς να
τεθεί υπό εκκαθάριση. 
Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση ενώπιον
του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού στις 12/10/2022 και ώρα 09:00 π.μ. και
οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο επιθυμεί να υποστηρίξει ή να φέρει ένσταση
στην έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να
εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως
είτε μέσω δικηγόρου.
Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους δικηγόρους των Εταιρειών σε οποιοδήποτε
πρόσωπο το οποίο θα ζητήσει τέτοιο αντίγραφο. 

Σ. Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
Δικηγόροι των Αιτήτριων Εταιρειών

Δημοσθένη Σεβέρη 43, 4ος Όροφος,  1080, Λευκωσία
Τηλ. 22559999, Φαξ 2255999

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

To ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΨΙΟΥ διενεργεί διαγωνισμό για
την αγορά υπηρεσιών   για διεκπεραίωση των εργασιών βοη-
θού Γραμματειακού Λειτουργού.   

Η παρούσα δεν αποτελεί προκήρυξη εργασίας, ούτε ο τρόπος
συνεργασίας θα αποτελεί εργασιακή σχέση εργοδότη-εργο-
δοτουμένου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο Κοινοτικό
Συμβούλιο για να τους δοθούν τα καθήκοντα, οδηγίες  και  το
έντυπο αίτησης   πριν υποβάλουν την αίτησή τους.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Κοινοτικό Συμβού-
λιο το αργότερο μέχρι την 07/10 /2022 και ώρα 11:00 Μ.Μ.
Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμε-
νοι να απευθύνονται στο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΨΙΟΥ,
4542, ΑΨΙΟΥ

Τηλ : 25542801, Φαξ : 25542806
E-mail: info@apsiou.org

Πολυκάρπου Μάριος Λουκά (Πρόεδρος)  --  99304043

Από το ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΨΙΟΥ

Ζητούνται
Η εταιρεία VASOS IOANNOU LIM-
ITED στην περιοχή Αγίας Νάπας
με Α.Μ.Ε 195670 /3/5510 ζητά
να προσλάβει μάγειρες Α και Β
ασιατικής κουζίνας, καθαριστές
κουζίνας, σερβιτόρους και κα-
μαριέρες. Μισθός βάσει Συλλο-
γικής Σύμβασης. 
Για πληροφορίες αποτείνεστε
στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας
στο Παραλίμνι στο τηλ:
23812052.  

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο
25 του Περί Ακινήτου ιδιοκτησίας (Δια-
κατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου
Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί
το μερίδιο ή συμφέρον στα ακίνητα που
αναφέρονται πιο κάτω. 
Δήλωση Μεταβίβασης: 1/Π/3671/2022 
Πωλητής: AGI-CYPRE PROPERTY 4 LIMITED,
ΛΕΜΕΣΟΥ 11, GALATARIOTIS, 2ος ΟΡΟ-
ΦΟΣ, 2112 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. 
Αγοραστής: Κ.Ν.Ρ. MECΗ. ENGINEERING
LIMITED, ΑΝΔΡΕΑ ΑΣΣΙΩΤΗ, 4Β, 2223,
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ, ΛΕΥ-
ΚΩΣΙΑ 
Ακίνητο: 

Αρ. Εγγραφής 10/30
Φ ύ λ λ ο / Σ χ έ δ . / Τμ ή μ α / Τε μ . / Κλ ί μ .
30/56W1/10/45/4
Είδος Ακινήτου ΧΩΡΑΦΙ
Εμβαδόν τ.μ. 3113
Γεωγραφική Περιοχή ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΟΣ
ΙΔΑΛΙΟΥ, ΠΑNΙΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
Τοποθεσία ΛΙΘΟΣΟΥΡΙ
Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακιν. 2971/12452
Ποσό Πώλησης €60.000,00 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα ενδέχεται να υπό-
κεινται σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν συμπερι-
λαμβάνεται στο ποσό πώλησης . 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο
25 του Περί Ακινήτου ιδιοκτησίας (Δια-
κατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου
Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί
το μερίδιο ή συμφέρον στα ακίνητα που
αναφέρονται πιο κάτω. 
Δήλωση Μεταβίβασης 1/Π/3670/2022 
ΙΙωλητήςς: CCSRE REAL ESTATE COMPANY
LIMITED ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 8, 1096,
ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ , ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΛΕΥΚΩ-
ΣΙΑ 
Αγοραστής: Κ.Ν.Ρ. MECH. ENGINEERING
LIMITED, ΑΝΔΡΕΑ ΑΣΣΙΩΤΗ, 4Β, 2223,
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ, ΛΕΥ-
ΚΩΣΙΑ
Ακίνητο: 
Αρ. Εγγραφής 10/30
Φ ύ λ λ ο / Σ χ έ δ . / Τμ ή μ α / Τε μ . / Κλ ί μ .
30/56W1/10/45/4
Είδος Ακινήτου ΧΩΡΑΦΙ
Εμβαδόν τ.μ. 3113
Γεωγραφική περιοχή ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΟΣ
ΙΔΑΛΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
Τοποθεσία ΛΙΘΟΣΟΥΡΙ
Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακιν. 1/2
Ποσό Πώλησης €85.000,00 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα ενδέχεται να υπό-
κεινται σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν συμπερι-
λαμβάνεται στο ποσό πώλησης . 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
(ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΤΟΥ 2016 (Κ.Δ.Π. 62 ΤΟΥ 2016) 
Ειδοποίηση δυνάμει του κανονισμού 5 (1)

Δίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό 5(1) των Περί Πολεοδομίας
και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές Κανονισμών του 2016),
ότι εγώ  η ΑΓΡΟΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ  από Πάφο, ιδιοκτήτρια του τεμαχίου με αρ.
3257 Φύλλο/Σχέδιο 51/030413, τοποθεσία/ενορία Άγιος Θεόδωρος, οδός/αρι-
μός Κινύρα 12 στην περιοχή του Δήμου Πάφου,  θα υποβάλω αίτηση στην Πο-
λεοδομική Αρχή (διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως) για εξα-
σφάλιση πολεοδομικής άδειας για καφεστιατόριο.
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως μπορούν να υποβληθούν προς την Πολεοδομική
Αρχή μέσα σε προθεσμία 21 ημερών από τη δημοσίευση της Ειδοποιήσεως
αυτής.

Κωμωδία
Την κωμωδία «Φωνάζει ο κλέ-
φτης», του Δημήτρη Ψαθά, θα
παρουσιάσει ο Θεατρικός Όμι-
λος Κοντεατών και Φίλων «Τέρ-
ψις», αύριο Παρασκευή 30 Σε-
πτεμβρίου 2022, στις 8:30μ.μ.
στην εσωτερική αυλή του «Σπι-
τιού της Κοντέας», στην οδό
Πιαλέ Πασιά 92, στη Λάρνακα.
Διοργανωτές το Κ.Σ. Κοντέας
και ο Θεατρικός Όμιλος. 

Τηλ. 24 400920. 
Είσοδος ελεύθερη



OMEGA
06:00 Εικόνες 
07:00 Αλήθειες Με Τη Ζηνα 
08:45 Breakfast@ Star 
11:45 Ενημέρωση Τώρα 
13:30 Έλα Να Δεις 
15:00 Αιχμές 
16:35 Χρυσές Συνταγές Από Σπίτι 
17:35 Shopping Star 
18:00 Σύντομο Δελτίο 
18:10 Shopping Star 
19:00 Τροχός Της Τύχης 
21:00 Έρωτας Φυγάς 
22:00 Τρία Μίλια 
23:00 Λάβα 
00:45 Για Πάντα Παιδιά 
01:30 Ποιος Είναι Πρωινιατικα; 
04:00 Την Τύχη Μου Μέσα (Ε) 

ΑΝΤ1
06. 30 Κάρμα (Ε) 
07. 20Η Επιστροφή (Ε) 
08. 10Αν Ήμουν Πλούσιος (Ε) 
09. 00 Royk Zouk (Ε) 
09. 50 Το Πρωινό
11. 00 Μέρα Μεσημέρι 
14. 00Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε) 
14. 50Μην Ψαρώνεις (Ε) 
15. 40Η Κλινική
16. 30Ποιος Θέλει Να Γίνει

Εκατομμυριούχος;(Ε) 
17. 20Πέτα Τη Φριτέζα (Ε) 
18. 00Τα Νέα Σε 10’
18. 15Royk Zouk 
19. 20X 5
20. 15Τα Νέα Του Αντ1
21. 15 Ποιος Θέλει Να Γίνει

Εκατομμυριούχος;(Κ) 
22. 10Παγιδευμένοι (Κ) 
23. 00 La Pasta Pomilωri (Ε)(Κ) 
23. 45 The 2Night Show (12) 
01:40 Η Αγάπη Ήρθε Από Μακριά

(Ε)(15) 
02. 30 Δεληγιαννειο Παρθεναγωγείο

(Ε)(Κ) 
03. 20 Ρουα Ματ Ιι (Ε)(Κ) 

04. 10Το Καφενείο (Ε)(Κ) 
04. 50 Έρωτας (Ε)(Κ) 
05. 40 Είναι Στιγμές (Ε)(Κ) 

ΑΛΦΑ ΚΥΠΡΟΥ
06:00 Deal (Ε) 
06:45 Alpha Καλημέρα
09:15 Super Κατερίνα
11:00 Alpha Ενημέρωση
13:30 Επτά Θανάσιμες Πεθερές
14:15 Αμφιβολίες
15:15 Με Αγάπη Χριστιανα
17:00 Deal
17:50 Ειδήσεις Και Νοηματικό Δελτίο
18:00 Ο Παράδεισος Κυριών
19:00 The Chase
20:00 Alpha News
21:00 Σασμος
22:15 Η Γη Της Ελιάς
00:00 Ο Παράδεισος Κυριών (Ε) 
00:45 The Chase (Ε) 
01:45 Line Of Duty
02:30 Είσαι Το Ταίρι Μου (Ε) 
03:15 Δέκα Λεπτά Κηρυημα (E) 
04:45 Έρωτας Μετά (Ε)

ΡΙΚ 1
6:45 Πρώτη Ενημέρωση
9:30 Όμορφη Μέρα
11:00 Κυπριώτικο σκετς
11:30 Γευστικό Ταξίδι
12:00 Από Μέρα σε Μέρα
14:00 Ειδήσεις
14:30 Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30 Όλα στον Αέρα
17:00 Σε Ξένα Χέρια
18:00 Ειδήσεις στις 18:00
18:30 Γευστικό Ταξίδι
19:00 Ποιος Ρωτά?
20:00 Ειδήσεις στις 20:00
21:00 Τρικυμία
22:00 Προκλήσεις
0:00 Ειδήσεις
0:05 Εκείνη & Εκείνοι

ΡΙΚ 2
7:00 Μανώλης και Κατίνα
7:30 Ιστορίες του Χωρκού
8:00 Παιδική Ζώνη
15:30 A Window On
16:00 Συνεδρία της Ολομέλειας της

Βουλής
18:00 Ειδήσεις στη Νοηματική
18:30 English News
18:40 Haberler
19:00 Αγορά
20:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και

στη Νοηματική
21:00 Versailles, les defis du Roi

Soleil/1
22:00 Προκλήσεις (με νοηματική)
0:00 Τρικυμία (με υπότιτλους)

ΣΙΓΜΑ
06:00 Βουράτε Γειτόνοι (Ε) 
06:45 ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ με τον Ανδρέα

Δημητρόπουλο 
09:30 Ήρθε κι Έδεσε με τη Γιώτα

Δαμιανού και τον Ανδρέα
Δημητρόπουλο 

11:00 ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΙ με τον
Χρήστο Μιχάλαρο 

13:20 Άγρια Γη (Ε) 
14:00 Πρωινό μας με τη Φαίη Σκορδά 
16:15 Καλό Μεσημεράκι με τον Νίκο

Μουτσινά 
18:00 Γεγονότα σε συντομία 
18:05 Γλυκάνιστος 
19:00 Άγρια Γη 
20:00 Τομές στα Γεγονότα με τον

Χρύσανθο Τσουρούλλη 
21:00 I Robot 
23:15 Love Island 
01:00 Γεγονότα Τίτλοι Ειδήσεων 
01:10 Καλό Μεσημεράκι (Ε) 
02:30 Πρωινό μας (Ε) 
04:30 Κάτι Ξαναψήνεται (Ε) 
05:30 The Cooking (Ε) 

PLUS
06:00 Το Ταξίδι Της Ζωής 

06:55 Ξένη Οικογενειακή Κωμική
Σειρά Ep. 9 

07:25 Παιδική Σειρά Ep. 38Α 
07:40 Έξυπνες Γεύσεις (Smart

Γεύσεις)(Ε) 
08:25 Ξένη Οικογενειακή Σειρά (
10:00 Τηλεαγορα 
12:50 Με Άλλη Ματιά, Season V 
14:00 Quiz Fun – Εκ. 46 
15:35 Τηλεαγορα 
18:10 Σύντομο Δελτίο Ειδήσεων 
18:25 Ξένη Οικογενειακή, Κωμική

Σειρά 
19:00 Τηλεαγορα 
19:35 Ειδήσεις Στο Plus 
20:05 Ο Καιρός 
20:10 Ξένη Οικογενειακή Σειρά 
21:00 Ταξίδι Γεύσεων, Season V

(2022/2023) 
22:00 Αόρατος Φακός 
22:05 Ξένη Ταινία «Η Ταινία Των Δέκα» 
23:55 Ξένη Σειρά 
00:50 Ξένη Σειρά 
01:40 Ξένη Σειρά 
02:30 Ξένη Σειρά 
03:20 Ξένη Σειρά 
04:10 Ξένη Σειρά, Season Iv ( Ίδια Με

23:40) 
04:55 Με Άλλη Ματιά V (Ε)

NOVACINEMA1 HD
06:20 An Affair To Die For 
07:45 Κινηματογραφικά Νέα 
08:20 Jurassic Park Iii 
09:55 Jumanji 
11:45 Action Zone 
12:20 Ο Άνθρωπος Που Θα Γινόταν

Βασιλιάς 
14:30 Τραγούδα! 2
16:25 Χρυσοδάκτυλοι Της Υψηλής

Κοινωνίας
18:05 Πουλιά Στον Αέρα
19:40 Ηνωμένες Πολιτείες Εναντίον

Μπίλι Χόλιντεϊ 
22:00 Σε Αγαπώ Ως Το Τέλος 
23:35 Banana Split 

01:05 Εύκολη... Κατά Λάθος 
02:45 Ammonite 
04:45 Havana

NOVACINEMA2 & 2 HD
06:25 21 Γραμμάρια 
08:35 Κινηματογραφικά Νέα 
09:35 Το Μαύρο Κουτί 
11:50 Moneyball 
14:10 Κινηματογραφικά Νέα 
15:10 Patch Adams 
17:10 Hollywood 1On1 
17:55 Το Δίκτυο 
19:55 Κινηματογραφικά Νέα 
20:25 Land 
22:00 Spider-Man 3
00:25 Jerry Maguire
02:40 Κομάντο 
04:15 The Mauritanian a

NOVACINEMA3
19:00 Μπόνι Και Κλάιντ 
21:00 Escape Room:Tournament Of

Champions 
22:35 Ο Τελευταίος Γιος 
00:20 Κινηματογραφικά Νέα 
01:00 (Sex Dance (Part 1)* Eh*)

NOVACINEMA4
16:35 Ο Κος Πίμποντι Και Ο Σέρμαν

Μεταγλωττισμένη
18:10 A French Case Επ. 3 
19:00 The Undeclared War Επ. 2 
20:00 Fires I 1 - Red, Red, Red 
21:00Ncis 20 Επ. 1 
22:00Ncis 20 Επ. 2 Πρώτη

Προβολή
23:00 Quacks Επ. 5
23:35 Quacks Επ. 6 
00:10 No Return Επ. 4 
01:00 cis 20 Επ. 2 
01:50 The Endgame Επ. 4 
02:40 Angela Black Επ. 6 
03:30 Devil 's Throat, The I 6 - The

Unusual Suspect
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ΤV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΝΕΜΑ 

«Εξήντα Χρόνια Τζέιμς Μποντ» είναι ο τίτλος
δημοπρασίας που διοργανώνεται σε δυο μέρη
από τον οίκο Christie’ s στο Ηνωμένο Βασίλειο
με τα έσοδα από την πώληση οχημάτων και
αντικειμένων, ρολογιών και ρούχων από τις
ταινίες με πρωταγωνιστή τον πράκτορα 007,
να διατίθενται σε 45 φιλανθρωπικές οργανώ-
σεις. Μία ασημί Aston Martin DB5, ένα από
τα μόλις οκτώ αντίγραφα που κατασκευά-
στηκαν για τις επικίνδυνες σκηνές της ταινίας
«No Time To Die» της κινηματογραφικής σειράς
Τζέιμς Μποντ, ένα Land Rover Defender 110
και μία μηχανή Triumph από την ίδια ταινία
και ένα 007 Land Rover Defender με το logo
της 60ης επετείου πωλούνται στη δημοπρασία
σε τιμές που κυμαίνονται μεταξύ 1,5 και 2

εκατομμυρίων αγγλικών λιρών. Αντικείμενα
που ξεχωρίζουν είναι επίσης ένα επιχρυσωμένο
αυγό με πέτρες Swarovski σε στυλ Faberge
από την ταινία «Octopussy» και το σμόκιν
που φορούσε ο Τίμοθι Ντάλτον ως Τζέιμς
Μποντ στο φιλμ «License To Kill». Ο επίτιμος
πρόεδρος του Christie's, κόμης του Σνόουντον
δήλωσε για τη δημοπρασία: «Μια από τις
πρώτες παιδικές μου αναμνήσεις είναι να
παίζω με εμμονή με μια μεταλλική Aston
Martin DB5, ένα δώρο που είχαν φέρει στο
σπίτι οι γονείς μου από την πρεμιέρα της
ταινίας «Goldfinger». Από εκείνη τη στιγμή,
με γοήτευε κάθε νέα ταινία Τζέιμς Μποντ, τα
ειδικά εφέ και τα ακροβατικά, τα ρολόγια
του Μποντ και το απίστευτο στυλ.

Ο βρετανικός θρύλος Τζέιμς Μποντ είχε μεγάλη
επιρροή στη ζωή μου. Είναι τιμή για τον
Christie's να συνεργάζεται για άλλη μια φορά
με την EON Productions για αυτήν την επίσημη
φιλανθρωπική δημοπρασία δύο μερών με
αφορμή τον εορτασμό της 60ης επετείου του
Μποντ. Οι ζωντανές και διαδικτυακές δημο-
πρασίες ελπίζουμε να συγκεντρώσουν ποσά
ρεκόρ για όλους τους υπέροχους φιλανθρω-
πικούς σκοπούς που επιλέχθηκαν».
Η δημοπρασία διοργανώνεται αύριο, 28 Σε-
πτεμβρίου, ενώ διαδικτυακά από τις 15 Σε-
πτεμβρίου έως την Ημέρα Τζέιμς Μποντ (5η
Οκτωβρίου) προσφέρονται θεματικές εμπειρίες
και συλλεκτικά αντικείμενα και από τις 25
ταινίες.

Αντικείμενα από ταινίες Τζέιμς Μποντ σε δημοπρασία

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

21:00   I Robot    
Στο Σικάγο του 2035 μ.Χ., ο ντετέκτιβ Ντελ Σπούνερ
αναλαμβάνει να εξιχνιάσει την περίεργη αυτοκτονία του
εφευρέτη των ρομπότ που υπηρετούν την ανθρωπότητα
και ιδρυτή της εταιρείας εκμετάλλευσής τους. Τα στοι-
χεία θα οδηγήσουν στον Σόνι, ένα ρομπότ εξελιγμένο
που αισθάνεται και σκέφτεται ανθρώπινα, αλλά και στην
υποψία πως η ρομποτική μπορεί να απειλήσει το ανθρώ-
πινο γένος.

22:00 Σε Αγαπώ ως το τέλος
Μια γυναίκα και η κόρη της απολαμβάνουν την
ηρεμία τους σε μια αμερικανική φάρμα. Το σκο-
τάδι όμως τις κυριεύει, όταν στο σπίτι καταφτάνει
η τεφροδόχος με τη στάχτη της αποξενωμένης
μητέρας της.

22:00     Spider-Man 3 
Ο Πίτερ Πάρκερ έχει επιτέλους βρει την ισορροπία
ανάμεσα στην αφοσίωσή του στη Μαίρη Τζέιν και
στα καθήκοντά του ως υπερήρωα. Αλλά μια θύελλα
φαίνεται στον ορίζοντα… Καθώς ο σπάιντερ-Μαν
απολαμβάνει τις εκδηλώσεις λατρείας του κόσμου
και γίνεται το αντικείμενο του πόθου της Γκουέν
Στέισι, ο Πίτερ δεν μένει ανεπηρέαστος και αρχίζει
να παραμελεί τους ανθρώπους που αγαπά. 

19:00     Μπόνι και Κλάιντ     
Η ιστορία του πιο θρυλικού δίδυμου ληστών στη
δεκαετία του 1930, κι ενός μεγάλου έρωτα δύο
νέων ανθρώπων. Αντισυμβατικοί, κυνικοί, έζησαν
επικίνδυνα ξεπερνώντας τη μικροαστική καταγωγή
τους. Αψήφησαν τους νόμους. Εξευτέλισαν τις
διωκτικές αρχές και παραμένουν σύμβολο αντί-
στασης μέχρι τις μέρες μας. Αυτή είναι η ζωή τους
από την πρώτη ληστεία μέχρι τον θάνατό τους.

SIGMA NOVACINEMA 1 NOVACINEMA 2 NOVACINEMA 3
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΣΗΜΕρΑ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέ-
ουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέ-
τριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα στα προσήνεμα παράλια
μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο
ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς
στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους
31 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα ψη-
λότερα ορεινά.
Απόψε το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα
πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς και τοπικά
μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο
ταραγμένη
Την Παρασκευή και το Σαββατοκυρίακο ο καιρός θα είναι κυ-

Ο ΚΑιρΟΣ

Λευκωσία 
Μουρούζη Πολυκάρπου Άννα,
Ανδρέα Αβρααμίδη 23 Α, Δρό-
μος ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ, έναντι φρου-
ταρίας BELLA FRUIT.
Στρόβολος, 22420040,
22420002
Νικολάου – Πήτερ Ανδρέας,
Αγίου Ανδρέα 12, 100μ. Από
την εκκλησία Παλουριώτισσας
προς Άγιο Αντώνιο. Λευκωσία,
22430032, 22424078
Τάττης Αναστασία, Αξίου 80,
Απέναντι από την υπεραγορά
LIDL. Λακατάμεια, 22730600,
22730600
Γιάγκου Κωνσταντίνος, Γρη-
γόρη Αυξεντίου 36, Απέναντι
από φούρνο ΠΑΝΔΩΡΑ, μεταξύ
κολυμβητηρίου και εκκλησία
Αγ. Γεώργιου. Άγιος Δομέ-
τιος, 22770150
Αντωνίου Ανδρέας, Ιωάννη
Κρανιδιώτη 111. Λατσιά,
22105395

Λεμεσός 
Ζηνοβίου Σπύρος, Ευγενίου
Βουλγάρεως  4, Έναντι πρώην
φρουταρίας ΜΑΓΚΟ. Κάτω Πο-
λεμίδια, 25715555, 25320324
Ιερείδης Μιχαλάκης, Νίκου
Παττίχη 2 – Ρούμπενς, Δρόμος
Πολεμιδιών. Λεμεσός,
25336242, 25334653
Χρυσάνθου Μαρία, Λεωφόρος
Μακαρίου Γ΄, 168, Έναντι Mc-
Donald΄s. Λεμεσός,
25211458, 99392728
Παπαθεοδούλου Ιακωβίνα,
Γρίβα Διγενή 145 Β&Γ,  Νεά-
πολη, Έναντι υπεραγοράς
Άλφα Μέγα. Λεμεσός,
25250026, 99748468

Λάρνακα 
Λάμπη Μαρία, "Αρχ. Μακα-
ρίου ΙΙΙ & Γρηγ. Αυξεντίου 2,
Ακάμια Centre, κατ. 9". Ακάμια
Centre/Λάρνακα, 24626447,
24361185
Παπαδοπούλου Λίζα, Φανερω-
μένης 143, Έναντι Αποθήκης
Σόλων Νεοφύτου. Λάρνακα,
24654380, 24624699
Ρωτή Χριστοφόρα, Κυριάκου
Μάτση 5,Κατ. 1. Αραδίππου,
24400897

Πάφος 
Βαρναβίδου Σταυρούλλα, Νικο-
λάου Νικολαϊδη 62, 100m από
το Λύκειο Κύκκου προς τα Δι-
καστήρια. Πάφος, 26943424,
26949727

Παραλίμνι 
Παντελίδου Μαρία, Μαρίας
Συγκλιτικής 2, Απέναντι από
Σωματείο ΠΕΚ. Παραλίμνι,
23730111, 23744313

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
1. Πόλη της Δυτικής Ελλάδας. 
2. Πεσσοί του σκακιού. Ξενική συντομογραφία του νοκ
άουτ. 
3. Γυναικείο υποκοριστικό. Μεταφέρεται με ειδικό αυτοκί-
νητο (γεν.). 
4. Τουριστικό χωριό της Πελοποννήσου. Βασικό είδος δια-
τροφής. 
5. Άραβες και αυτοί. 
6. Θα το συναντήσουμε σε τουρκικά τοπωνύμια. Οχυρω-
ματικό έργο. 
7. Επίσημο... τομάρι (αιτ.). Ομόηχα φωνήεντα. 
8. Την χαρακτηρίζει η αραιή βλάστηση (με άρθρο). 
9. Συνηθισμένη στις παιδικές συγκεντρώσεις. 

ΚΑΘΕΤΑ 
1. Αθηναίος στρατηγός της αρχαιότητας. 
2. Γίνεται και ο πραξικοπηματίας. 
3. Οστό της ωμοπλάτης. Έπαιξε τον ρόλο της στο Β' Παγ-
κόσμιο Πόλεμο. 
4. Σκακιστικό σύμβολο. Μουσικός όρος. 
5. Ένα από τα μεγαλύτερα αστεροσκοπεία των ΗΠΑ. Στο
Πανεπιστήμιό της δίδαξαν ο Φίχτε και ο Χέγκελ (γεν.). 
6. Από το δέρμα του κατασκευάζεται το αστραχάν. Συντο-
μογραφία ανέμου. 
7. Χώμα ή γη, αρχαϊστί (αντίστρ.). Αγγλικό σύμφωνο. 
8. Χρησιμοποιείται για ζέσταμα ή μαγείρεμα (γεν.). 
9. Η κάστα των πολεμιστών στην αρχαία Σπάρτη (αντίστρ.).
Τοπικό επίρρημα. 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2. ΙΠΠΟΙ ΚΟ 3. ΛΙΑ ΚΑΣΑΣ 4.
ΤΟΛΟ ΡΥΖΙ 5. ΙΡΑΚΙΝΟΙ 6. ΑΚ ΤΕΙΧΟΣ 7. ΔΟΡΑΝ ΥΙ 8. Η ΣΑ-
ΒΑΝΑ 9. ΦΑΣΑΡΙΑ. 
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 2. ΕΠΙΟΡΚΟΣ 3. ΣΠΑΛΑ ΡΑΦ 4. ΟΟ
ΟΚΤΑΒΑ 5. ΛΙΚ ΙΕΝΑΣ 6. ΑΡΝΙ ΝΑ 7. ΧΟΥΣ ΑΡ 8. ΓΚΑΖΙΟΥ 9.
ΙΣΟΙ ΣΙΜΑ.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Πτώση κατέγραψε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο
Αξίων Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε ζημιές
σε ποσοστό 0,74%, κλείνοντας στις 73,39 μονάδες.
Ζημιές σε ποσοστό 0,74% παρουσίασε, επίσης, ο
Δείκτης FTSE/CySE 20 κλείνοντας στις 44,04 μονάδες.
Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις 108.314,70.
Στο μεταξύ, όλοι σχεδόν οι επιμέρους χρηματιστηριακοί
δείκτες κατέγραψαν πτώση, πλην του δείκτη των
Επενδυτικών Εταιρειών, ο οποίος έκλεισε με άνοδο
σε ποσοστό 1,37%.
Ο δείκτης της Κύριας Αγοράς κατέγραψε ζημιές σε
ποσοστό 1,02%, η Εναλλακτική Αγορά 0,03% και οι
Επενδυτικές Εταιρείες 1,56%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν
οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €38.047,58 (πτώση
1,97% - τιμή κλεισίματος €1,24).
Ακολούθησαν οι μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας με
€21.188,54 (πτώση 1,89% - τιμή κλεισίματος €0,93),
της Petrolina με €11.887,20 (άνοδος 0,97% – τιμή
κλεισίματος €1,04), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων
με €6.643,20 (πτώση 1,77% – τιμή κλεισίματος
€0,55) και της Τσιμεντοποιΐας Βασιλικού με €6.052,20
(άνοδος 0,78% – τιμή κλεισίματος €2,58).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, τέσ-
σερεις κινήθηκαν ανοδικά, οκτώ πτωτικά και εφτά
παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών
περιορίστηκε σε 115.

Πτώση κατέγραψε την Τετάρτη 
το Χρηματιστήριο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΕΟρΤΟΛΟγιΟ /29.9.2022

Οσίου Κυριακού 
του Αναχωρητού
*Παγκόσμια Ναυτική Ημέρα
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ρίως αίθριος, ωστόσο από αργά το απόγευμα της Κυ-
ριακής θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νε-
φώσεις.
Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σταδιακά
άνοδο μέχρι το Σάββατο, παραμένοντας στα ίδια επί-
πεδα την Κυριακή, για να κυμανθεί αρκετά πιο πάνω
από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: € 108,314.70

                                             ΔΕΙΚΤΗΣ  ΤΙΜΗ     % ΜΕΤ. ΑΞΙΑ ΣΥΝ(€)

* Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του
δείκτη από την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.

ΤΑΥΡΟΣ
Τα προβλήματα στον οικογενειακό τομέα
δεν λείπουν, μην τρομάζετε με την ερι-
στική διάθεση των δικών σας ανθρώπων.
Οπλιστείτε με όση αυτοπειθαρχία δια-
θέτετε και δείξτε κατανόηση για να ξε-
περαστούν οι εντάσεις.
ΔΙΔΥΜΟΙ
Οι καθημερινές υποχρεώσεις δεν λεί-
πουν, δεχθείτε κάποιες προτάσεις για
διασκέδαση αφήνοντας τις ιδιοτροπίες
για το σπίτι και δείξτε το ευχάριστο
πρόσωπό σας, σίγουρα θα φτιάξει το
κέφι σας.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Έχετε έναν έντονο προβληματισμό γύρω
από τα οικονομικά σας, η κατανάλωση
και η παρόρμηση στα έξοδα είναι λίγο
επικίνδυνη, φροντίστε να κλείσετε τις
υπάρχουσες εκκρεμότητες, αν θέλετε
να αυξήσετε τα κέρδη σας.
ΛΕΩΝ
Διαχωρίστε τις επαγγελματικές σας
υποχρεώσεις από τα οικογενειακά σας,
αν θέλετε να μπει μια τάξη στη ζωή
σας.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ήρθε η στιγμή να σταματήσετε να εθε-
λοτυφλείτε, έστω και αν χρειαστεί να
μείνετε για λίγο με τον εαυτό σας, προ-
σπαθήστε να εμβαθύνετε στις πραγ-
ματικές σας ανάγκες, προκειμένου να
μη βρεθείτε προ «τετελεσμένων γεγο-
νότων».
ΖΥΓΟΣ
Συζητήσεις, μετακινήσεις και ομαδική
συνεργασία που έχει κοινά ενδιαφέ-
ροντα με εσάς θα δώσουν ένα διαφο-
ρετικό τόνο στην καθημερινότητα που
ίσως σας έχει προσγειώσει ανώμαλα.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Χειριστείτε προσεκτικά και χωρίς βια-
σύνες τα επαγγελματικά σας θέματα,
γιατί κάποιες αδέξιες κινήσεις σας δεν
βοηθούν στο να προβάλετε κάποια ση-
μαντικά σας σχέδια. 
ΤΟΞΟΤΗΣ
Αν συνδυάσετε τον δυναμισμό με τα
οράματα και τις γνώσεις σας, θα κάνετε
θαύματα στον επαγγελματικό τομέα
με οικονομικές προεκτάσεις ανάλογες
με τις προσπάθειες σας, μη σταματάτε
μπροστά στα εμπόδια.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Ήρθε η στιγμή του ξεκαθαρίσματος πε-
ριουσιακών και κληρονομικών θεμάτων,
ενεργήστε πρακτικά και δραστήρια
χωρίς να αναφέρεστε σε παλιές και
ξεχασμένες ιστορίες. 
ΥΔΡOXOOΣ
Χρησιμοποιήστε όλη τη δύναμη της πει-
θούς και τα επιχειρήματά σας για να
δώσετε απαντήσεις που οφείλετε, γιατί
έχετε να αντιμετωπίσετε ισχυρούς αν-
τιπάλους.
ΙXΘΥΕΣ
Οι ευκαιρίες που σας παρουσιάζονται
δεν έρχονται κάθε μέρα και πρέπει να
τις εκμεταλλευτείτε ανάλογα, μην αν-
τιμετωπίζετε επιπόλαια τις καθημερινές
σας ανάγκες, γιατί δεν θα το συγχωρέ-
σετε στον εαυτό σας.
ΚΡΙOΣ
Μην αφήσετε τον εαυτό σας σε πα-
ρορμητικές σκηνές ζηλοτυπίας, καλύ-
τερα να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα
με κατανόηση και λογικά επιχειρήματα
παρά με πείσμα, γιατί θα μετανιώσετε
αργότερα για τις ενέργειές σας.

κληρώσεις
ΛΟΤΤΟ
6, 8, 23, 28 ,44, 47

6 αριθμοί...........ΤΖΑΚΠΟΤ
5+1 αριθμοί....50.000,00
5 ·�αριθμοί....... 1.500,00
4 ·αριθμοί ..... .....�30,00
3 ·αριθμοί...............1,50

7

FTSE/CySE 20 44.040 -0.740 98,117.180
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 47.410 -1.020 65,476.000
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 865.180 1.370 2,469.990
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ 73.390 -0.740 98,265.010
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 872.420 -1.560 863.500
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 999.040 -0.030 32,869.510

Άμεσης Ανάγκης (Αστυνομία, 

Πυροσβεστική Α’ Βοηθειών) . . . 112/199

Α’ Βοηθειών Γ.Ν. Λευκωσίας . . 22604009

Α’ Βοηθειών Μακάρειο . . . . . . 22405000

Α’ Βοηθειών Γ.Ν. Λ. . . . . . . . . . 25801195

Α’ Βοηθειών Γ.Ν. Λάρνακα. . . . 24304322

Α’ Βοηθειών Γ.Ν. Πάφος . . . . . 26803145

Α’ Βοηθειών Γ.Ν. Αμμόχωστος 23200000

Πληροφορίες/Τηλέφωνα. . . . . . . . 11888

Βλάβες ΑΗΚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800

Βλάβες ΑΤΗΚ . . . . . . . . . . . . . . 80000197

Δασικές Πυρκαγιές. . . . . . . . . . . . . . 1407

Αεροδρόμια . . . . . . . . . . . . . . . 77778833

ΤΑXIPLON . . . . . . . . . . . . . . . . . 22337337

ΧΡΗΣΙΜΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Κόρνος – Φεστιβάλ
Αγγειοπλαστικής 

Το 10ο Φεστιβάλ Αγγειοπλαστικής Κόρνου με
τίτλο «Ημέρες Κόκκινου Πηλού», διοργάνωσε με
επιτυχία το Κοινοτικό Συμβούλιο Κόρνου στα στε-
νά δρομάκια της κοινότητας. Χαιρετισμό απηύθυ-
νε ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου, κ. Μι-
χαλάκης Σάββα. Συμμετείχε η Κοινοτική Χορωδία
Κόρνου. 

. Το 1ο Παγκύπριο Πολιτιστικό Συνέδριο Κόρνου
με θέμα «Η Αγγειοπλαστική του Κόκκινου Πηλού
στον Κόρνο», διοργάνωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο
Κόρνου στο Συνεδριακό Κέντρο Cosmopolis Multi
-Venue, στον Κόρνο.Στο συνέδριο μίλησαν η Δρ.
Αθηνά Μιχαηλίδου, Αναπληρώτρια Γενική Διευ-
θύντρια του Υφυπουργείου Πολιτισμού, εκ μέ-
ρους του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας, κ. Πρόδρομου Προδρόμου,
του οποίου το συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα
του και Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου, κ.
Μιχαλάκης Σάββα. 
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Γ ια πρώτη φορά μετά το τέλος του Β’ Παγ-
κοσμίου Πολέμου, η ακροδεξιά αναλαμ-
βάνει την κυβέρνηση και την πρωθυπουρ-

γία στην Ιταλία, μετά την επιτυχία της Τζόρτζια
Μελόνι στις εκλογές και το ποσοστό που πήρε
ο ακροδεξιός συνασπισμός. Η συμμαχία της
Μελόνι, στην οποία συμμετέχουν επίσης η
ακροδεξιά Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι και η κεν-
τροδεξιά Forza Italia του πρώην πρωθυπουργού
Σίλβιο Μπερλουσκόνι, φαίνεται τώρα να έχει
τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της
Βουλής των Αντιπροσώπων, με ποσοστό 42,2%
των ψήφων στη Γερουσία. Η επιτυχία του δικού
της κόμματος ήρθε, ενώ οι σύμμαχοί της είχαν
αρκετά κακές επιδόσεις. Αυτό σημαίνει ότι το
καθαρά ακροδεξιό κόμμα της Μελόνι είναι ο

καθαρός νικητής των
εκλογών και επομέ-
νως, έπεσε πανικός
στην Ευρώπη και στην
Κύπρο, φυσικά.
Όπως μας θυμίζει μια

πολύ καλή συνάδελφος, στη Γαλλία, η ακροδεξιά
είναι εδώ και χρόνια η ηγετική δύναμη της αν-
τιπολίτευσης, στην Ισπανία, έχει επίσης κερδίσει
έδαφος. Στη Σουηδία, ένα κόμμα που ιδρύθηκε
αρχικά από νεοναζί και άλλους ακροδεξιούς
εξτρεμιστές θα είναι τώρα η δεύτερη μεγαλύτερη
παράταξη στο Κοινοβούλιο. Στην Ουγγαρία και
την Πολωνία, η ακροδεξιά βρίσκεται ήδη στην
εξουσία. Να θυμίσω πως αυτό συνέβη και στην
Αυστρία, αλλά η Αυστρία, και η Ιταλία, και η
Ουγγαρία, η Σουηδία υπήρχαν, υπάρχουν και
θα υπάρχουν όποιος κόπανος και αν αναρριχηθεί
στην εξουσία. Είτε ακροδεξιός είτε κεντρώος,
είτε ακροαριστερός, η Ιταλία θα συνεχίσει να
είναι η Ιταλία που ξέρουμε, έστω και αν η αν-
θρωπότητα έζησε τις τραγωδίες του 20ου αιώνα. 
Στις συνθήκες που επικράτησαν από τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα, δεν προβλέ-
πεται οι ακρότητες να κυριαρχήσουν ακόμα
και στις χώρες που εκλέγονται ακραίες κυβερ-
νήσεις. Η κοινωνία που καταλήγει να αναθέτει
σε ακροδεξιά και φασιστικά κόμματα τη δια-
κυβέρνηση της χώρας δεν είναι το φασισμό
που ψηφίζει και φυσικά δεν είναι φασιστική η
ίδια. Οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη, με τα κακά
και με τα καλά τους θα κάνουν τον κύκλο τους.
Είτε θα πετύχουν είτε θα αποτύχουν, θα φύγουν,
θα έλθουν οι άλλες και η χώρα θα συνεχίσει
την πορεία της εύκολα ή δύσκολα. Δεν θα
χαθεί. 
Στην Κύπρο, όπου προκλήθηκε ο πανικός της
ακροδεξιάς, η χώρα ίσως χαθεί. Δεν θα μείνει
αυτή που είναι. Στην Κύπρο οι όροι δεν αποδί-
δουν την πραγματικότητα. Οι πολιτικές ακρό-
τητες δεν αντιπροσωπεύονται κατ’ ανάγκην
από την ακροδεξιά. Οι ακραίες θέσεις στο
εθνικό πρόβλημα συναντώνται σε χώρους και
πρόσωπα που με προσωπεία προοδευτικά και
σύγχρονα. Και αν επικρατήσουν αυτά στην επό-
μενη προεδρική θητεία, μετά από έξι χρόνων
στασιμότητας στο κυπριακό, τότε ναι, η Κύπρος
που ξέρουμε δεν θα μείνει η ίδια, όπως θα
συμβεί με την Ιταλία όταν θα φύγει η Μελόνι
από την εξουσία.  

ΓΛΩΣΣΙΚΑ  ΠΑΡΕΡΓΑ

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, απολογήθηκε
για το «ολίσθημα γλώσσας», όπως χαρακτήρισε την αναφορά του
σε «κατεχόμενο Ακάκι». Σ’ αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιείται
η λατινική φράση lapsus linguae, η οποία αναφέρεται στο λάθος
εκ παραδρομής κατά την ομιλία. Υπάρχει, επίσης, η λατινική φράση
lapsus calami, για το λάθος της γραφίδας, το λάθος εκ παραδρομής
στον γραπτό λόγο. Το τελευταίο, το lapsus calami, διαπράττουμε

εμείς οι δημοσιογράφοι, ενώ το lapsus linguae, διαπράττουν οι
πολιτικοί και οι ρήτορες. Παραδρομή είναι η έλλειψη προσοχής, η
απροσεξία. Λάθος εκ παραδρομής, λάθος από απροσεξία. Η λέξη
ολίσθημα, τέλος, χρησιμοποιείται με τη σημασία του σφάλματος,
του ατοπήματος. Ένα γλωσσικό ολίσθημα, πάντως, δεν μπορεί να
είναι τόσο σοβαρό όσο ένα πολιτικό ή ηθικό ολίσθημα. 

(01/01/2014)

Του ΑΛεκΟΥ κΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Lapsus Linguae: Γλωσσικό ολίσθημα 

Τ ιμάται την 29η Σεπτεμβρίου 2022 η
Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας, μια
μέρα αφιερωμένη στην παγκόσμια

ναυτιλία που αποτελεί έναν από τους ση-
μαντικότερους κινητήριους μοχλούς της
οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Διεθνούς
Οργανισμού Ναυτιλίας διοργανώνονται
διάφορες εκδηλώσεις που τιμούν την μέρα
και προσδιορίζουν τον θεματικό άξονα
προτεραιότητας για το τρέχον έτος και το
μέλλον της ναυτιλίας. Το φετινό θέμα αφο-
ρά στην χρήση νέων τεχνολογιών για μια
πιο πράσινη ναυτιλία και διαχείρισή της,
τονίζοντας το ότι το νέο πράσινο είναι το
γαλάζιο. 
Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας διοργα-
νώνει σχετικό συνέδριο που αφορά στην
μετάβαση σε τεχνολογίες μηδενικών / χα-
μηλών εκπομπών ρύπων, ενώ ανά το παγ-
κόσμιο εμβληματικά κτίρια και λιμάνια θα
φωταγωγηθούν στα χρώματα μπλε και
πράσινο, διαχέοντας την θεματική που τι-
μάται την παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Το-
νίζεται το γεγονός ότι η πρωτοβουλία του
ΙΜΟ για την πράσινη μετάβαση στη ναυτιλία
και την γαλάζια οικονομία είναι μια σταθερή
στρατηγική του Οργανισμού, ο οποίος
ακριβώς αντιλαμβάνεται τις επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής και τα ζητήματα
πράσινης μετάβασης, γαλάζιας οικονομίας
και κυκλικότητας που πρέπει να εφαρμο-
στούν στον ευρύτερο τομέα της ναυτιλίας. 
Σε σχετικό επεξηγηματικό σημείωμα, ο
Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας τονίζει την
σημασία της θεματικής ενότητας που έχει
αποφασιστεί για την φετινή Παγκόσμια
Ημέρα Ναυτιλίας. Το πρώτο γεγονός είναι
ότι απαιτούνται εκ των πραγμάτων βιώσιμες
ναυτιλιακές μέθοδοι μεταφορών και μια
εν γένει πιο πράσινη ναυτιλία που να υπο-

στηρίζει την παγκόσμια αναγκαία βιώσιμη
ανάπτυξη και να περιλαμβάνει ασφαλή,
ενεργειακά αποδοτική, προσιτή, έμπιστη,
με χαμηλές εκπομπές ρύπων και θεσμο-
θετημένη μέθοδο ναυτιλίας που να σέβεται
το περιβάλλον και να περιορίζει τις επι-
πτώσεις στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή. 
Το δεύτερο σημαντικό γεγονός που οριο-
θετεί την φετινή θεματική ενότητα είναι η
εξεύρεση και χρήση των νέων τεχνολογιών
για μια πιο πράσινη στο σύνολό της ναυτιλία
και ναυτιλιακή δράση και δραστηριότητα.
Η όλη παγκόσμια προσπάθεια για την πρά-
σινη μετάβαση δεν μπορεί παρά να αντα-
νακλάται και στον τομέα της ναυτιλίας και
των ευρύτερων λιμενικών, για παράδειγμα,
δραστηριοτήτων αλλά και του συνόλου
της εφοδιαστικής / τροφοδοτικής αλυσίδας
που να περιλαμβάνει, για παράδειγμα,
τους τομείς του wet shipping και dry ship-
ping. Η εξεύρεση νέων τεχνολογιών ενερ-
γειακής απόδοσης και μειωμένων ή και
μηδενικών ρύπων, η χρήση εναλλακτικών
καυσίμων και η χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας αποτελούν σημαντικές παρα-
μέτρους που αφορούν στη ναυτιλία και
θα συζητηθούν στο σχετικό συνέδριο που
αφορά στην μετάβαση σε τεχνολογίες μη-
δενικών / χαμηλών εκπομπών ρύπων (Hy-
brid Innovation Forum) που πραγματοποι-

είται υπό την αιγίδα του Διεθνούς Ναυτι-
λιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Στο πλαίσιο
αυτό τονίζεται η αναγκαιότητα πράσινης
μετάβασης και στα λιμάνια που αποτελούν
τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της ναυτιλίας
και του εθνικού περιβάλλοντος. Μια τέτοια
μετάβαση περιλαμβάνει τους σχετικούς
στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
πακέτο μέτρων και ενεργειών με την ονο-
μασία «Fit for 55», που αφορούν μεταξύ
άλλων στη χρήση εναλλακτικών πηγών
ενέργειας, διαδικασίες ψηφιοποίησης και
βελτιστοποίηση των λιμενικών πρακτικών. 
Το τρίτο σημαντικό γεγονός που αποτιμάται
στο πλαίσιο της θεματικής για νέες τεχνο-
λογίες στη ναυτιλία είναι η χρήση συμπε-
ριληπτικών καινοτόμων τεχνολογιών που
να υποβοηθούν την πράσινη μετάβαση
και την γαλάζια οικονομία, ως επίσης και
την κυκλίκοτητα των ναυτιλιακών δράσεων
και δραστηριοτήτων. 
Όλα τα πιο πάνω θεωρούνται εκ των ων
ουκ άνευ για την πράσινη μετάβαση και
την γαλάζια οικονομία και κυκλικότητα. Η
ναυτιλία και η παγκόσμια ναυτιλιακή και
λιμενική κοινότητα μπορούν και οφείλουν
να συμβάλουν στην σημαντικότερη ίσως
μετάβαση της παγκόσμιας κοινωνίας από
την ορυκτή ενέργεια σε ενέργεια που να
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, πρά-
σινες τεχνικές και νέες τεχνολογίες φιλι-
κότερες προς το περιβάλλον.

Λέκτορα Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευ-
κωσίας, LL.B Law (Bristol), Ph.D in Law –

International Law and Human Rights
(Kent), Διευθυντής Μονάδας Νομικής

Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Πρό-
εδρος Διοικητικού Συμβουλίου Αρχής Λι-

μένων Κύπρου.

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ

Η Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας 2022

Από την Ιταλία 
στην Κύπρο

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Του ΠΑΜΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Όταν θα φύγει 
η Μελόνι από 
την εξουσία

ΦΩΤΟ-ΛΗΨΕΙΣ“Θα δίναμε και στον Τσέχωφ
φύλλο πορείας, αλλά θα μας

έφτυνε στα μούτρα”.

Του δρα
ΑΝΤΩΝΗ 
ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ*


